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Јован Кркобабић: Само нас криза може 

посвађати 
Предраг ВАСИЉЕВИЋ  

Потпредседник Владе Србије говори за „Новости“ о преговорима са ММФ, 

пензијама, новом пакету социјалне помоћи. Није сигуран нови аранжман са ММФ. 

Економски раст тек идуће године. Што касније у пензију 

 
КОЛИКО је почетни оптимизам премијера и чланова Владе реалан, знаћемо идуће године када 

се покажу ефекти економске политике коју водимо и потеза које повлачимо. Очекујем да 

привредни раст у Србији крене узлазном путањом средином 2013. 

Ово је изјавио, за “Новости”, Јован Кркобабић, потпредседник Владе и министар за рад и 

социјалну политику, који не жели ни да прича о локалним темама и промени власти у 

Београду, али тврди да ништа од тога неће угрозити односе у владајућој коалицији. За њега, 

прави тест за владу су економски резултати. 

Непосредно после преговора са представницима ММФ, каже нам да још није сигуран да ће та 

монетарна институција на пролеће склопити нови аранжман са Србијом. 

* Зашто сте скептични и шта све Србија мора да испуни пре тог аранжмана? 

- Разговори са представницима ММФ нису оставили негативан утисак, али је чињеница да нам 

нови аранжман није загарантован. Они имају још нека питања која захтевају подробнију 

анализу. Предвидели смо до краја године негативну стопу економског раста од 0,5 одсто, а биће 

око минус два одсто. Пројекција је да ћемо следеће године достићи привредни раст од плус два 

одсто. За то су нам потребне озбиљне подстицајне мере. Нужно је да се повећа извоз и да 

подигнемо улагања у пољопривреду. Од наведеног зависи и наш економски развој, па и наш 

евентуални аранжман са ММФ. 

ХАШКА ПРЕСУДА СРПСКОМ НАРОДУ* Колико ће ослобађање Готовине и Маркача угрозити 

статус и повратак српских избеглица из Хрватске? 

- Наравно да та пресуда ништа добро не може донети избеглицама. Она је логичан наставак 

доследног спровођења политике према српском народу од почетка 20. века до данас. Носиоци 

те политике добро су познати и њу је непогрешиво препознао и све ужасе њене реализације 

настрашније доживео, над сопственим бићем, српски народ у Хрватској. 

* Какве су сугестије ММФ када је реч о социјалној политици Србије, што је ваш 

ресор? 

- Сложили смо се да сиромашне не смемо додатно да сиромашимо. Једнократна помоћ 

најугроженијим пензионерима биће исплаћена закључно са крајем прве половине наредне 
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године. Системско решење да пензије прате плате не може нико довести у питање. Остале 

активне мере, као што су родитељски, дечји додатак и друге мере социјалне политике према 

осталим категоријама становништва су обезбеђене буџетом за 2013. годину, и биће редовно 

извршаване. 

* Јесу ли представници ММФ поново имали замерке на систем пензијско-

инвалидског осигурања? 

- Начелан став је да Србија мора да успори процес пензионисања. Ништа држава не добија када 

превремено пензионише људе у компанијама које су, на пример, пропале или су у стечају. Они 

ће поново да буду на трошку државе. 

* Па, шта је решење? Како запослити људе од 55 година које неће нико да прими, а 

остану без посла? 

- Наш предлог је Закон о социјалном предузетништву за који је изразила интересовање и 

Мисија ММФ. На тај начин би, за кратко време, могло да се запосли више хиљада људи уз 

помоћ државе. Суштина је да држава помогне запошљавање лица са посебним потребама као и 

људима који су остали без посла а које неће нико да ангажује јер имају више од 55 година и који 

не испуњавају услове за пензију. Међу њима има много радно способних и квалификованих 

људи, који не знају да користе “Твитер”, али знају да шаљу, зидају и кроје одела. 

* Колико је Влада у првих 100 дана успела да економски консолидује државу? 

Слажете ли се са оценом да је спречен банкрот? 

- Чињеница је да је успорен пад наше економије. Али, не верујем да се тај негативан тренд 

може зауставити до краја ове године. Када се заустави, кривуља раста не може кренути нагоре 

сама од себе, већ ће нам требати нови ресурси, нови финансијски подстицаји. 

АПСОЛУТНА ВЕЋИНА ЗА ПЛАТФОРМУ* Јесте ли упознати са државном платформом за 

Косово и Метохију која још није обнародована? 

- Нисмо још видели платформу. Сматарам да њено усвајање треба да буде заједнички посао. 

Ако не можемо да достигнемо потпуни консензус око тог документа, морали бисмо бар да 

имамо апсолутну већину. Са тесном већином се не промовишу тако важна и стратешка 

национална питања. Државни тим ради на платформи и очекујем да ћемо сви бити укључени у 

договор. 

* Где наћи новац кад је цео свет у кризи? 

- Руски кредит од милијарду долара за помоћ буџету једна је од могућности. Заједно са другим 

партнерима и изворима средстава то ће да омогући стабилнији ход. Средином идуће године 

могли бисмо да кренемо у плус и да остваримо раст од два одсто до краја 2013. То јесте 

оптимистичка процена, али морамо учинити све да је остваримо. 

* Шта би могло то да спречи и угрози тај велики оптимизам у Влади? 

- Тек ћемо да видимо да ли тај оптимизам министара има покриће. Добро је да имамо наду и 

решеност, али је економска ситуација веома тешка. Зато су се представници Владе ангажовали 

на проналажењу партнера од Канаде до Кине, преко Европе, Русије, арапских земаља. Морамо 

закуцати на сва врата да бисмо направили пословне аранжмане како би се наш оптимизам 

реализовао. Ако отворимо нове повољне кредитне линије, доведемо инвеститоре, решимо 

проблем Железаре Смедерево, покренемо грађевинске радове... имаћемо позитивне резултате. 

Покриће нашег оптимизма зависи од много фактора 
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* Може ли нам се “отворити” још нека финансијска “рана” као што је била 

Агробанка, која би угрозила планове? 

- На основу доступних података чини се да је изузетно слаба тачка у нашем банкарском систему 

Развојна банка Војводине. Према тим проценама, она је сада скоро на истом нивоу као што је 

била Агробанка, с тим што би сада било теже наћи “нову” Поштанску штедионицу која би 

санирала проблем. Ако би Развојна банка отишла у стечај или ликвидацију то би изазвало нове 

проблеме. Надам се зато да ће Министарство финансија и НБС наћи одговарајуће решење. 

* Хоће ли владајућа коалиција прихватити пакет социјалних закона за помоћ 

трудницама ипородиљама у целој земљи? 

- Уверен сам да ће цео социјални пакет бити реализован. Не верујем да постоји неко ко неће 

подржати социјално предузетништво или пуне плате за труднице и породиље. Доста смо били 

битку за наталитет тако што нисмо имали ама баш никакве мере него само празну причу. Ако, 

на пример, у општини Бојник не могу да се помогну две или три породиље, о чему онда да 

причамо. Системски морамо да регулишемо ту област. 

* Пошто су ПУПС и вас нападали да само бринете о пензионерима, очекујете ли 

ударце и због породиља? 

- Никад се нисмо бавили само пензионерима. Наша мисија је држава социјалне правде по 

угледу на развијене земље Европе. Бринемо о свим угроженим категоријама: избеглицама, 

незапосленима, интерно расељеним, инвалидима, деци, па онда и пензионерима. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:407043-Penali-za-one-koji-se-ranije-penzionisu 

Пенали за оне који се раније пензионишу 
Б. СТЈЕЉА  

Влада Србије трага за решењима која би спасла пензијски систем од колапса. Они 

који оду у пензију чим испуне један услов, имали би мање приходе 

ПОДИЗАЊА старосних граница за одлазак у пензију - бар за сада - неће бити, али се у Влади 

РС увелико траже модели како задржати раднике што дуже на послу. Једно од последњих 

решења - којим се спречава колапс пензијског система - јесте увођење пенала за оне који се 

раније пензионишу, али и бонуса за све који докажу да су вредни. 

Фискални савет Србије зато је предложио да се коначни износ пензије умањи за шест одсто по 

свакој години пензионисања пре регуларне доби, али и да се по истом принципу награде они 

који раде дуже. 

- Грађани би могли да се определе да ли ће 200 евра пензије примати 10 година или 100 евра 

наредних 20 година, али им опција да 200 евра подижу две деценије не сме бити омогућена - 

сматра Никола Алтипармаков, макроекономиста и члан Фискалног савета. Он додаје да је 

Србија једна од ретких земаља која још није увела овакав систем “актуарске правичности”. 

ПАУЗА ПА ПОНОВО НА ПОСАОЖЕНЕ, исто као и мушкаци, не морају да иду у пензију све до 

65. године, а након тога могу да наставе са послом, али само ако, макар накратко, прекину 

радни однос - објашњава Јелица Тимотијевић. - Сви старосни пензионери могу да се запосле и 

у истом предузећу, али и да отворе своју фирму, склопе уговоре о делу... 
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Он сматра да би се на овај начин радници демотивисали да у пензију иду чим остваре један од 

потребних услова. 

- Радници немају никакву финансијску стимулацију да продужавају радни век онда када то не 

морају - додаје Алтипармаков. - Зато свака друга жена и чак три четвртине мушкараца у 

старосну пензију одлази пре регуларне старосне доби. Актуарски систем би то променио. 

И у Фонду ПИО примећују да радници имају све краћи стаж. 

- У категорији запослених, коју чине 80 одсто укупног броја пензионера, пун стаж је прошле 

године одрадило њих 45,8 одсто - рачуна Јелица Тимотијевић из Фонда ПИО. - А међу осталим 

пензионерима овај је однос још неповољнији. 

ЗАМРЗАВАЊЕ ВОДИ ДО УШТЕДАЗАМРЗАВАЊЕ пензија у 2013. и 2014. години је још једна 

од опција која би довела до уштеда. У Фискалном савету кажу да би оно омогућило да се учешће 

расхода за пензије приближи циљаној вредности од 10 одсто БДП у 2020. години. Уштеде би 

биле око 0,4 одсто БДП у свакој години. 

Овим стопама, просечна пензионерка ће своје чекове подизати 19 пуних година, док ће њен 

колега пензију уживати три године мање. А све то - кошта. 

- Реформе се морају наставити - каже Зоран Милошевић, помоћник министра рада, 

запошљавања и социјалне политике. - Ипак, наш став је да првенствено треба да се поради на 

бољој наплати доприноса. 

Никола Попов, економски аналитичар специјализован за систем ПИО, сумња да је држава 

вољна да спроведе мере наплате доприноса: 

- У време када је држава легализовала корупцију и уништила привреду, она нема морално 

право да гања мале привреднике да редовно измирују доприносе јер неплаћање толерише 

оним великима. Самим тим, држава практично затвара очи пред свим својим дуговима. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:407044-Za-158-prosvetara-puna-plata-bez-ijednog-casa 

За 158 просветара пуна плата без иједног часа 
И. МИЋЕВИЋ 

Између 20.000 и 30.000 просветних радника и даље без пуног фонда часова, а 

коштају милијарде. Неке од мера су пензионисање, увођење обавезне средње 

школе и смањење разреда на 25 ученика 

СВАКИ трећи или око 30.000 наставника нема пун фонд часова, показују подаци синдиката, 

док у Министарству просвете, науке и технолошког развоја кажу да их је 10.000 мање. Свим 

овим људима, макар имали и само један час недељно, држава уплаћује пуне доприносе за 

пензијско и здравствено осигурање, на шта годишње одлазе милијарде динара. 

Пуну плату прима и 158 просветара који током месеца не одрже ниједан час. Ове технолошке 

вишкове распоређују ако се укаже слободно радно место, јер нема новца за отпремнине, како 

би отишли из школа. 

Значајно би се уштедело када би се мрежа запослених још више рационализовала, део 

просветара отишао из школа, а они који преостану поделили би њихове часове. 
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- За сваког од њих уплаћују се пуни доприноси од око 24.000 динара. Када се то помножи са 

бројем колега без пуног фонда, долази се до износа од неколико милијарди динара - каже за 

“Новости” Драган Матијевић, председник Уније синдиката просветних радника. 

ДЕЦЕ СВЕ МАЊЕОптималан број је 90.000 запослених у просвети. Сада их је 104.000, од којих 

је 80.000 наставника - наглашава председник Уније. - А проблем са прекобројним 

наставницима сигурно неће нестати, већ ће се само појачавати, јер је деце сваке године све 

мање. 

Прва мера за решавање проблема били би социјални програми, са којима би из система могло 

да оде 4.000 до 6.000 људи који су пред пензијом. Други модел је увођење обавезне средње 

школе, где би се обезбедио посао за 700 до 800 просветара, који би учили између 7.000 и 8.000 

ђака, који након завршене осмолетке напуштају школовање. Трећи предлог је да у разреду не 

би смело да буде више од 25 ученика. 

Министарство просвете годинама покушава да образовни систем сведе на разумну меру, али 

новца нема довољно да би тај проблем био искорењен. Министарство је летос избројало 30.000 

наставника без пуне норме, а сада их је, према речима Зорана Костића, помоћника министра, 

око 20.000. 

- Проблем са великим бројем наставника у систему имамо и зато што је, између 2002. и 2006. 

године, увођењем многих изборних предмета и огледних профила, у школама запослен велики 

број просветара. Дешавало се и да су на једно место примана по три наставника - објашњава 

Костић. 

Он каже да се број наставника са непуним фондом, као и оних који су потпуно без часова, мења 

из дана у дан. Где год се укаже слободно место, упосли се неко ко је без норме. У последње 

четири године угашено је 2.055 одељења, док је за то време само 185 наставника уз отпремнине 

напустило учионице. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:407056-Hrana-iz-Evrope-stize-u-Srbiju 

Храна из Европе стиже у Србију 
Е. Е. Р.  

Домаћи пољопривредници и прерађивачи имају још годину дана да стигну 

конкуренцију са запада. Од 2013. многе намирнице ће улазити у земљу без царина. 

Просек намета за 2014 - 1,7 одсто 

УВОЗ хране из Европске уније биће већ 2014. године, готово у потпуности, без трошка наплате 

царине. На то смо се обавезали Прелазним трговинским споразумом још 2009. године и, мада 

се ускоро очекује ревизија овог аранжмана, српске власти, према сазнањима "Новости", немају 

намеру да озбиљније лобирају у Бриселу и одложе примену раније уговорене динамике 

спуштања царина. 

- Могуће је да са Бриселом разговарамо о задржавању царина за одређене производе, али само 

ако се покаже да је увоз те робе из Уније у Србију изразито велики и да утиче на 

платнобилансну позицију земље - тврде за "Новости" у Влади Србије. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:407056-Hrana-iz-Evrope-stize-u-Srbiju
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Тако је, заправо, наредна година последња шанса српских произвођача хране да сачувају 

купце. Јер уколико не успеју да 2013. годину искористе и сустигну конкуренцију из Европе, већ 

2014. ће многи остати и без домаћег тржишта. Наредна година је, наиме, последња година 

смањивања царина на увоз хране из Европске уније према Прелазном трговинском споразуму. 

Већ од 2014. скоро све намирнице улазиће у Србију ослобођене намета. 

 

Граница већ од следеће године неће повећавати цене ни смрзнутом поврћу, жвакама, 

бомбонама, чоколади, кексу, тестенинама, сладоледу, минералним водама, па ни жестоким 

пићима. У таквим условима тешко да ће српски сељак моћи да се трка са колегама из Европе. 

Док он својим радом нахрани шесторо људи, немачки фармер произведе намирнице за чак 46 

својих суграђана. Италијан нахрани 22, а бугарски сељак 18 људи. 

 

- Остаје нам годину дана да урадимо све оно што нисмо урадили претходних година - каже 

Миладин Шеварлић, професор Пољопривредног факултета у Београду. - Ако се ништа не 

промени до 2014. укидање царина на увоз хране из Европе биће велики ударац за српску 

привреду. Доћи ћемо у ситуацију да ће нам бити јефтиније да увеземо млеко, него да га 

производимо у Србији. Европски фармери не плаћају камате као српски, а субвенције су им 

вишеструко веће. 

Прелазни трговински споразум се примењује од 2009. године, када је ратификован у Европи, 

али Србија је једнострано потписала овај споразум годину дана раније. Тада су наши 

преговарачи, објашњавају стручњаци, веровали да ћемо се до 2014. прикључити европској 

породици. 

- Сада смо у четвртој години споразума, а 2013. година је последња година смањења царина. Од 

2014. године царина неће бити, односно биће идентичне онима у Европској унији - објашњава 

Шеварлић. - Изузетак су сезонске царине код воћа и поврћа. Са смањењем царина смањују се и 

прелевмани, односно део исказан у динарима. Тако је прелевман за тврде сиреве 2008. био 80 
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динара по килограму и из године у годину је падао. Када уђемо у 2014. он ће износити нула 

динара, као што ће и царина бити нула. 

Србија је, иначе, једина земља која ће своје тржиште у потпуности отворити и укинути баријере 

у виду царина пре него што постане чланица Евопске уније, и то 2014. године. Хрватска и даље 

има заштиту на своје најосетљивије производе, иако ће у јулу наредне године постати 

пуноправна чланица ЕУ. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nova-sansa-socijalnom-zaposljavanju-radnika.sr.html 

Нова шанса социјалном запошљавању 
радника 

Доношењем закона о социјалном предузетништву до радних књижица могло би доћи 70.000 

до 80.000 радника с посебним потребама 

Држава ће подстицати сваки вид отварања нових радних места  

Закон о социјалном предузетништву, за чије се доношење интересовала Зузана Мургасова, 
шеф делегације ММФ-а током разговора с Јованом Кркобабићем, потпредседником владе и 
министром рада, требало би да добије зелено светло владе до краја ове године, како би у првој 
половини 2013. био усвојен у Скупштини, потврдио је јуче Мома Чолаковић, посланик ПУПС-а 
у Скупштини Србији. 

Он истиче да је представница ММФ-а током сусрета с потпредседником Кркобабићем желела 
да сазна више детаља о најављеном закону, јер ће се његовом применом, како се очекује, 
запослити између 70.000 и 80.000 лица с посебним потребама. 

– Тај закон је био један од услова да се уђе у владу. Око њега је постигнут консензус свих 
партија на власти, каже Чолаковић и додаје да ће на овај начин социјално угрожени пронаћи 
запослење у домаћој радиности или у некој врсти задружног удруживања ако се ради о сеоском 
подручју. 

У пракси би то значило да производи тих предузећа у којима раде људи с посебним потребама 
имају мањи ПДВ, као и да те фирме буду ослобођене свих дажбина, осим плаћања 
здравствених и пензионих доприноса. 

Циљ закона је и позитивна дискриминација приликом конкурисања за добијање одређених 
послова и подизање свести грађана о потреби куповања робе произведене у таквим 
предузећима. Социјално предузеће омогућује нова радна места за раднике који нису 
конкурентни, који су измештени или маргинализовани на тржишту рада, истиче он. Као 
пример како то функционише у свету он наводи Велику Британију где послује око 62.000 
социјалних предузећа. Она остварују приход од 27 милијарди фунти. Очекује се да ће број ових 
предузећа за две године у Великој Британији бити удвостручен. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nova-sansa-socijalnom-zaposljavanju-radnika.sr.html
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У Словенији, истиче Чолаковић, седам до осам одсто укупног број радно способног 
становништва чине управо ова лица. Израда закона је у завршној фази, а циљ је да ови људи 
више не живе од туђе неге и помоћи, већ да сами зарађују, објашњава Чолаковић и додаје да 
држава овим законом треба да се обавеже да ће улагати средства у отварање радних места за 
социјално угрожене. 

Питање је само да ли ће се оснивати посебне радионице или ће се оне отварати при постојећим 
фирмама какав је случај у „Застави” – Крагујевац, која има своју радионицу, каже наш 
саговорник. 

И док с једне стране ПУПС има визију како ће то све да функционише, само да се закон донесе, 
у Унији послодаваца Србије су скептични да ће то бити баш тако лако. Драгољуб Рајић из Уније 
послодаваца каже, поучен ранијим искуствима, да је ово само добар маркетиншки потез, тешко 
спроводљив у праски, јер послодавци немају могућности да упосле ни квалификоване раднике 
због мањка посла. 

Интересантно је, каже, да се пише закон, а да нико у социјално-економском савету, а ни у Унији 
послодаваца није упитан шта о томе мисли и да ли је то код нас могуће, категоричан је Рајић. 

Ј. Петровић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Mozemo-i-bez-MMF-a.sr.html 

Можемо и без ММФ-а 

Млађан Динкић: Пре три-четири месеца наше финансије биле су у коми, али сада су видљиви 

знаци опоравка 

Најновији подаци показују да је стање у буџету боље него што је било предвиђено ребалансом и 
Србији у наредној години неће требати финансијска помоћ Међународног монетарног фонд 
(ММФ), изјавио је јуче министар финансија и привреде Србије Млађан Динкић. Према 
његовим речима, разговори Владе Србије са ММФ-ом о склапању новог аранжмана биће 
настављени на пролеће, али још није прецизиран датум. Мисија ММФ-а боравила је у Београду 
од 13. новембра, где је са српским властима разговарала о најновијим економским кретањима и 
Нацрту буџета за 2013. годину. 

Динкић је на конференцији за новинаре после седнице владе рекао да је на јучерашњим 
завршним разговорима са мисијом из Вашингтона договорено да се сачекају коначни 
резултати о буџету Србије за 2012. како би се могла дати прецизнија оцена јавном рачуну за 
наредну годину. 

– Српске финансије су пре три-четири месеца биле у коми. Сада су се пробудиле. Видљиви су 
знаци опоравка – рекао је Динкић. – У августу Србија није имала новца ни за недељу дана, а 
сада има за шест месеци унапред. Нема разлога за неумерену радост, али има за тихи 
оптимизам. Следећи задатак биће да се стабилизација државних финансија пребаци на 
привреду и грађане. 

Динкић је објаснио да, уколико аранжман са ММФ-ом буде склопљен, то ће бити аранжман из 
предострожности, на период од три године, а до повлачења средстава може доћи само ако се 
десе неке непредвиђене платнобилансне тешкоће. – Србији је ММФ потребан због 
кредибилитета, јер ће то утицати на побољшање кредитног рејтинга земље – казао је Динкић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Mozemo-i-bez-MMF-a.sr.html
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Он је нагласио да је веома задовољан резултатима разговора са члановима мисије из 
Вашингтона који су завршени јуче. 

– Утисак је да су разговори били веома конструктивни, да постоји неповерење због претходне 
владе, због чега још не знају шта да очекују од нас, али за то је потребно време – рекао је 
министар. 

Према његовим речима, српске власти сложиле су се са ММФ да Србији сада нису потребна 
средства Фонда ни за буџет, ни за девизне резерве. Влада се није сложила са ММФ-ом да се 
укину трансфери градовима, што је био захтев и Фискалног савета. Став је Фонда да локална 
самоуправа већ има превише новца, а многи су запослили више људи него што треба и 
пробили масу плата. 

– То је тачно, десило се то због избора, али не могу сви линеарно да буду кажњени, већ треба 
одвојити одговорне градове и општине од неодговорних – казао је Динкић. – Наш предлог је да 
се убудуће законом смање трансфери онима који разбацују новац. 

Динкић је рекао да је ММФ тражио и да се у полицији укине посебна месечна накнада 
запосленима од 10.000 динара, а он је предложио да се тај нетранспарентан начин повећања 
плата преведе у легалне зараде постепено, када буде индексација плата, као део бонуса. 

Са ММФ-ом је договорено да се спроведе програм средњорочних структурних реформи, који ће 
бити део средњорочне фискалне стратегије и стратегије структурних реформи, рекао је 
Динкић, који влада треба да усвоји до краја следеће недеље. Сагласност постоји и да је 
неопходна реформа јавног сектора, комплетна реформа финансирања здравства, као и додатна 
реформа пензионог система. Да се награђује касније пензионисање стицањем права на већу 
пензију, а да превремено пензионисање повлачи мању принадлежност. Наша страна у 
преговорима не прихвата да се повећава старосна граница за одлазак у пензију, посебно не за 
жене. 

Када Србија изађе из рецесије прекобројне у јавном сектору чека социјални програм за 2014. 

А. Микавица 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_obezbedjena_radnike_salju_na_biro.4.html?news_id=251478 

Стечај земунског Навипа највероватније ће бити окончан кроз банкрот 

Држава обезбеђена, раднике шаљу на биро 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Навип по свему судећи неизбежно иде у банкрот. Након што је пре недељу дана 

смењен стечајни управник Хусеин Бањалучкић и на његово место постављен Васиљ Васиљевић, 

радници незадовољни тиме што три месеца нису примили плату почели су нови штрајк, на шта 

је нови управник имао само да им поручи да ће већина морати да изгуби посао, јер главни 

повериоци не намеравају да уложе новац у Навип, односно да му опросте дугове како би могао 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_obezbedjena_radnike_salju_na_biro.4.html?news_id=251478
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да крене у реорганизацију, што значи да фирми као решење остаје једино банкрот. 

 

Главни повериоци Навипа су Агробанка и Маринковић комерц из Бањалуке. Према речима 

председника Самосталног синдиката Милана Бабовића, Маринковић потражује 300 милиона 

динара од Навипа и има план реорганизације који подразумева отпуштање 250 радника из 

земунског погона ове винарије, а притом се ради о предузећу које по речима Бабовића 

фалсификује Навипова вина и то „Црно ројал“, које се у изведби те фирме зове „Народно црно 

ројал“ и „Карловачки ризлинг“, који Маринковић назива исто тако, „иако га увози из 

Македоније“. Маринковић уместо назива Навип, користи Навал, а како кажу у земунској 

винарији користи и веома слична графичка решења и ова вина продаје у БиХ. С друге стране, 

Агробанка потражује скоро милијарду динара од Навипа, а пошто се ради о пропалој банци, 

њене интересе заступа Агенција за осигурање депозита. У Одбору поверилаца још су и Пореска 

управа, Фонд за развој, заступник запослених и фирма Навип Винеа. 
С обзиром да план реорганизације могу да поднесу само повериоци који држе или 30 одсто 
потраживања или 30 одсто акција, главну реч о судбини Навипа има држава, односно Агенција 
за осигурање депозита. Према Бабовићевим речима, радници су у сарадњи са Агенцијом 
направили „реалан план реорганизације“, који је подразумевао оживљавање производње и 
продају вина купцима у Републици Српској, а који је састављао управо нови стечајни управник 
Васиљ Васиљевић. На крају је директор Агенције Милорад Џамбић одбио да потпише и преда 
суду тај план реорганизације, плашећи се хапшења, рекавши, како каже Бабовић, да је „раније 
у Навипу било криминалних радњи“ те да зато неће да потпише план. Васиљевић каже за 
Данас да није он тај који је писао план реорганизације, већ да су га замолили да види какво је 
стање и да направи основне рачунице. 

- Ми смо заједнички дошли до тога да је могуће позитивно производити, али уз плаћање много 
мањих дугова - каже Васиљевић. Ипак, до тога је „врло мало вероватно“ да ће доћи, јер 
повериоци, односно Агробанка као највећи међу њима, има довољно велика обезбеђења својих 
потраживања у виду хипотека, тако да јој обнова производње није потребна. 

Васиљевић додаје да би за покретање производње била потребна велика одрицања, било у виду 
отписа потраживања или њихове конверзије у капитал, за шта повериоци нису спремни, „а 
нема плана без договора поверилаца“. Стечајни управник на крају додаје да пред њега тек 
треба да стигне једини званични план реорганизације који постоји, који он још није видео јер 
је судија надлежна за случај Навипа била на боловању. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/od-600-radnika-ostalo-80-ne-proizvodi-se-nista 

Од 600 радника остало 80, не производи се 
ништа 

Крајем октобра у Рафинерији нафте Нови Сад производња је обустављена и 
започет је просец припреме за изградњу модерне фабрике из које би производи на 
тржиште требало да стигну 2015. године. По речима председника синдиката 
Рафинерије „Панчево„ Владимира Илића Фикија, 

сада у том блоку Нафтне индустрије Србије ради осамдесетак радника, али да се, по завршетку 
инвестиције вредне око 100.000.000 долара, очекује да у том погону посао нађе око 200 људи. 

– Када је руски „Гаспром„ постао већински власник НИС-а, у новосадској рафинерији је било 
запослено око 600 радника, а производила су се и горива и мазива – каже Илић. – У то време 
постојале су две рафинерије – у Новом Саду и Панчеву, а 2011. су обе постале блок прераде и 
тада је у новосадској рафинерији радило око 500 људи. 

Он истиче да је у међувремену договорено да се у новосадској рафинерији више не производе 
деривати нафте већ базна уља из домаће нафте. До тада се број запослених преполовио те је у 
блоку прераде у Новом Саду радило 252 радника. Потом је, указује Илић, пословодство НИС-а 
донело одлуку да се у Рафинерији у Новом Саду производња обустави јер се планира изградња 
модерног погона у којем ће се производити комплетна палета базних уља која ће, осим на 
домаће тржиште, бити пласирана и на страна.  

– Од око 220 запослених, колико их је донедавно било у Рафинерији, 154 је, по новој 
организацији, остало без радног места. Њима је понуђено да оду на друго радно место, које 
углавном није у складу с њиховом струком јер је реч махом о административним пословима, с 
примањима мањим од досадашњих, или да, уколико то не желе, поднесу захтев за споразумни 
раскид радног односа. На такав корак се одлучило 115 радника, којима ће бити исплаћена 
отпремнина од 750 евра бруто по години стажа и плаћени годишњи одмор за дане које нису 
искористили и којима радни однос престаје 10. децембра – каже Илић. 

У НИС-у истичу да Рафинерија нафте Нови Сад неће бити затворена већ ће постати рафинерија 
за производњу базних уља, односно да је, с обзиром на неефикасност њеног рада, пронађен 
нови приступ који ће омогућити оптимизацију рада у њој. Наиме, после модернизације и 
ревитализације тог постројења, у рафинерији у Новом Саду производиће се око 180.000 тона 
квалитетних минералних базних уља, која имају широк спектар намене: користе се за 
производњу ауто-гума, у електроенергетици, као и у хемијској индустрији. У рафинерији је у 
току конзервација дела опреме која ће се користити у производњи базних уља, а започета је и 
разрада базног пројекта за производњу базних уља, а то подразумева разраду техничко-
технолошких детаља. 

У компанији истичу да ће грађевински радови у Рафинерији почети у првом кварталу 2013. 
године, а да се пуштање у рад очекује у првом полугодишту 2015, те да је обим инвестиција 
процењен на око 100 милиона долара. Као партнер НИС-а у том пројекту учествује светски 
позната компанија „Шеврон„, која је победила на тендеру, а захваљујући њеном  учешћу, 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/od-600-radnika-ostalo-80-ne-proizvodi-se-nista
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гарантовано је да ће током пројектовања и изградње постројења, као и при каснијој 
експлоатацији, бити примењена најнапреднија технолошка решења. 

 Д. Млађеновић 

  

Опције 
У НИС-у истичу да се питање статуса садашњих радника решава у складу са законском 
регулативом и у сарадњи с репрезентативним синдикатима. Радницима је, уз добровољни 
одлазак из компаније, понуђена и алтернативна опција – да остану у компанији, у другим 
организационим деловима НИС-а, а већи број њих одлучио се на добровољни одлазак из 
компаније, уз отпремнину од 750 евра по години радног стажа. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1061:Pe%C4%87i-se-pale-na-

investitora&catid=9&Itemid=120 

Пећи се пале на инвеститора 

Од надлежних у Министарству финансија и привреде постоје сада већ чврста уверавања да се 
ближи процес уговарања и склапања аранжмана са стратешким партнером за Железару 
Смедерево, која је прешла у државну надлежност и бригу након што је америчка компанија Ју-
Ес стил одустала од даљег патроната. Један од лидера у производњи и промету челиком Урал 
вагон из Русије треба да постане будући већински власник Железаре, најмање 75 одсто 
власништва, док би према најавама и досадашњим информацијама држава задржала 
власничко учешће 25 до 30 одсто, потврђује за Привредни преглед Драган Миловановић, 
потпредседник Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) и председник овог, 
једног од три репрезентативна синдиката у Железари. 

Према још увек недовољно прецизним информацијама, које је домаћа делегација водила 

недавно у Москви, у пакету са смедеревском Железаром, као срцем пословног пројекта, у 

пратећем програму били би ангажовани смедеревски Желвоз, Прва петолетка из Трстеника и 

крушевачки 14. октобар. Помињу се чак и ИМТ и ИМР, али још никакви прецизнији детаљи о 

овом крупном аранжману нису обзнањени, као ни услови, односно цена по којој се продаје 

смедеревски гигант, додаје Миловановић. Од око 4.500 радника Железаре, велика већина од 

3.000 је на плаћеном одсуству са 60 одсто примања, а у предаху до доласка новог инвеститора, 

раде екипе на одржању постројења. Колективни уговор је продужен до 15. јануара. Ово даје 

наду за наставак рада, јер по садашњим предвиђањима, једна висока пећ ће почети с радом 

крајем године. Друга висока пећ требало би да крене половином 2013. године и уз постепено 

постизање пуне производње од два милиона тона челика, каже он, позивајући се на досадашње 

договоре са надлежнима. У оквиру јучерашњег учешћа на јавном слушању о стању и опоравку 

металског комплекса у згради парламента Миловановић се заложио за концепт субвенција 

стратешких индустријских капацитета, без којих није могућ одрживи развој укупне привреде, 

што је пракса успешнијих европских земаља. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1061:Pe%C4%87i-se-pale-na-investitora&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1061:Pe%C4%87i-se-pale-na-investitora&catid=9&Itemid=120
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1083:Usvojen-Predlog-zakona-o-javnim-

preduze%C4%87ima&catid=9&Itemid=120 

Усвојен Предлог закона о јавним 

предузећима   

Влада Србије усвојила је јуче предлог Закона о јавним предузећима, и очекује да тај закон буде 
усвоје у парламенту до половине децембра, како би републичка јавна предузећа могла да 
распишу конкурсе за професионалне директоре већ у јануару идуће године, што би требало да 
унесе системске новине у функционисању јавног сектора. Укидају се управни одбори, а држава 
се повлачи из јавних предузећа, задржавајући само надзорну функцију, тако да надзорни 
одбори покрећу евентуално разрешавање функције директора јавног предузећа који је изабран 
на конкурсу. 

Овај закон нема ретроактивно дејство, а страначки функциионери мораће да замрзну своје 
политичке функције, ако конкуришу за масто директора неког јавног предузећа. У оквиру 
рефорорме јавних служби министар финансија и привреде Млађан Динкић је после јучерашње 
седнице Владе најавио свеобухватну реформу пореске управе и царине. Биће смањен број 
чланова надзорног одбора који ће у локалним јавним предузећима имати три члана, 
укључујући и једног представника запослених, а у републичким пет чланова. Љ. К. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Apel-na-

poslodavce&catid=11&Itemid=122 

Апел на послодавце 

Последњих година направљени су одређени помаци, али су особе са сметњама у развоју и даље 
недовољно радно ангажоване. Ово је речено јуче на конференцији за медије и традиционалном 
дружењу организованим поводом Светског дана детета у ресторану Мекдоналдс на Теразијама. 
Основни циљ је био да се укаже на потребу још значајнијег ангажовања на запошљавању особа 
са интелектуалним тешкоћама на отвореном тржишту. Овом приликом представљен је рад 
Креативно-едукативног центра за ментално недовољно развијене особе (КЕЦ МНРО) чији су 
штићеници претходних година запослени у Мекдоналдсу, Максију, Хоум центру и другим 
компанијама. 

Према речима Маргарете Кецман, директорке КЕЦ МНРО-а, до сада се у компанијама у Србији 
запослило 130 младих са сметњама у развоју. Она је истакла да у Мекдоналдсовим ресторанима 
ради 40 штићеника и позвала и друге компаније да следе тај пример и ангажују се да деца са 
посебним потребама постану део свакодневних токова. Лела Вељковић из Републичког завода 
за социјалну заштиту истакла је да је највећи проблем што ове особе после радног 
оспособљавања не добијају посао, већ се враћају у породицу и изолацију и њихови радни 
капацитети остају неискоришћени. М. К. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1083:Usvojen-Predlog-zakona-o-javnim-preduze%C4%87ima&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1083:Usvojen-Predlog-zakona-o-javnim-preduze%C4%87ima&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Apel-na-poslodavce&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Apel-na-poslodavce&catid=11&Itemid=122


15 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/353876/Djilas-ne-da-PKB-seicima-nudi-gazdinstvo-7-juli 

Ђилас не да ПКБ, шеицима нуди газдинство 
"7. јули" 

С. Марјановић/Н. Чолић 

Град Београд жели да задржи Пољопривредни комбинат "Београд" до 2015. године, а на захтев 

министра финансија Млађана Динкића да буде размотрено стратешко партнерство тог 

комбината са компанијом „Ал Дахра“ из Уједињених Арапских Емирата, градоначелник Драган 

Ђилас одговорио је да им може бити понуђен само део ПКБ-а, газдинство „7. јули“, сазнаје 

„Блиц“. 

Министарство финансија тражило је од челника Београда да се изјасне о понуди „Ал Дахре“, 

која је показала интересовање за агрокомпаније које треба да се приватизују и за ПКБ, јер је 

њихова делегација требало јуче да стигне у Београд. 

  

Министарство наводи да су Емирати ангажовали знатан новац како би обезбедили редовно 

снабдевање свог тржишта пољопривредним производима, а носилац тог пројекта је „Ал Дахра“. 

  

Поред тога, УАЕ имају државни фонд вредан 1.300 милијарди америчких долара за улагања. 

„Ал Дахра“ је Србији понудила стратешку сарадњу, првенствено у области аграра, а како су 

навели у Министарству, инвестиције су планиране за изградњу система за наводњавање и 

одводњавање, куповину механизације и улагање у обртни капитал, а заузврат би Србија 

извозила пољопривредне производе у УАЕ. 

  

У Министарству наводе и да је „Ал Дахра“ заинтересована за преузимање речне луке и 

изградњу карго центра на аеродрому. 

 

Како стоји у допису градоначелника Београда Драгана Ђиласа министру финансија Млађану 

Динкићу, ПКБ је откако га је град преузео почео позитивно да послује и у 2011. остварио зараду 

пре опорезивања од 4,5 милиона евра, а у 2012. ће она бити око 12 милиона евра. 

  

Ђилас наводи да је процена како ће зарада 2015. достићи 40 милиона евра годишње, па тек 

тада треба тражити стратешког партнера за ПКБ. 

  

Зато је град Београд предложио Министарству финансија да се „Ал Дахри“ понуди ПКБ-ово 

газдинство „7. јули“, које располаже са 5.311 хектара на сурчинској страни Саве, у којем је ПКБ 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/353876/Djilas-ne-da-PKB-seicima-nudi-gazdinstvo-7-juli
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власник 2.329 хектара, а држава 2.982 хектара.  

  

У допису градоначелника Београда наводи се и да је град спреман да „да узме активно учешће у 

разговорима с потенцијалним инвеститором“. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/ne_prodavati_pkb.39.html?news_id=251508 

Саопштење Самосталног синдиката запослених у пољопривреди 

Не продавати ПКБ 

АУТОР: С. Б. 

Самостални синдикат запослених у пољопривреди апеловао је на власт да не допусти да 

спекулисање продајом Пољопривредне корпорације Београд резултира „још једном 

проблематичном продајом преосталих националних ресурса“.  

Из перспективе синдиката, једино могућа и потенцијално добродошла је адекватна мањинска 

докапитализација ради даље модернизације производње, како би се заштитила права радника 

и национални интереси Србије. 

У саопштењу синдиката наводи се да ПКБ, након промене власничке структуре и преласка у 
окриље града Београда, данас представља појединачно најважнији фактор у снабдевању 
тржишта млеком и свежим месом. 

Синдикати истичу да ПКБ измирује апсолутно све обавезе према држави од 1. марта, да је 
компанија ове године инвестирала 15 милиона евра у производњу, да представља највећу 
фарму музних крава у целој Европи, да ће први пут након 20 година, пословну годину 
завршити с профитом и да се, како истичу, за 2000 запослених редовно исплаћују просечне 
нето зараде од 46.000 динара. 

 

 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/ne_prodavati_pkb.39.html?news_id=251508


17 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=11&dd=21&nav_id=662244 

Да ли брзо експлоатишемо нафту 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Министарка енергетике Зорана Михајловић изјавила је да ће се 

разговарати са НИС о брзини експлоатације налазишта нафте у Србији и 

повећању рудне ренте. 

 "Ми морамо да заштитимо наше ресурсе", рекла је Зорана Михајловић новинарима на 

Нафтном форуму Енергетске заједнице југоисточне Европе. 

Министарка је истакла да је за Србију битно којом се брзином експлоатишу нафтна 

налазишта и да ли ће она бити потпуно исцрпљена. Она је рекла да је питање за 

НИС да ли се бави истраживањем нових нафтних поља или само експлоатацијом 

онога што имамо.  

"Наш интерес је да истражујемо и чувамо наша налазишта за све генерације које долазе", 

казала је Зорана Михајловић.  

 

Како је додала, Србија је заинтересована да у разговору са партнерима из Русије размотри да 

ли ће рудна рента за нафту коју плаћа НИС бити у складу са Законом о рударству односно виша 

од оне коју плаћа та компанија.  

 

Зорана Михајловић је навела да је на мешовитном руско-српском комитету 

договорено да ће се разговарати о методама утврдјивања исплативости одређених 

објеката и додала да је при продаји НИС-а руском Гаспром њефту договорено да се 

не мења рудна рента, док се не исплати инвестиција Гаспром њефту у ту 

компанију.  

 

Она је навела да НИС сматра да још није исплатила своју инвестицију и да зато мора 

да се примењује нижа цена рудне ренте док српска страна сматра да се много 

експлоатише нафта и да је исплативост улагања у НИС постигнута.  

 

Зорана Михајловић је рекла да је то питање сад за екпертске групе, али да ће се о томе 

разговарати и на министарском нивоу. Упитана да ли то значи да НИС не може нова улагања 

да користи да би продужио експлоатацију нафте по постојећој ренти, министарка је казала "да 

то не би требало да буде могуће". 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=11&dd=21&nav_id=662244
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Она је рекла и да министарство припрема правилник за јавни позив заинтересованим 

инвеститорима за изградњу малих хидроелектрана и да до сад није постојао конкурс уклолико 

неко жели да направи хидроелектрану него су енергетске дозволе издаване само у "разговору 

са министром односно у четири ока".  

 

Зорана Михајловић је казала и да је завршен план приоритета инвестиција у енергетику и 

заштиту животне средине у Србији и да ће у наредних десетак дана бити представљен јавности. 
 

КАМАТИЦА 

http://www.kamatica.com/vesti/sindikat-radnici-dovedeni-na-ivicu-ambisa/5144 

Синдикат: Радници "доведени на ивицу 
амбиса" 
Извор: Каматица, Бета  

 

Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала 

упозорио је данас да није тачна тврдња појединих привредника да постојећи 

Закон о раду онемогућава веће запошљавање указујући да је сурова реалност да се 

права радника у Србији не поштују. 
 

- Није сметња закон о раду односно неке његове одредбе које тобоже спречавају већу 
запосленост, а отпуштање радника кошта 'више' него развод - већ дуги низ година 
спровођен неолиберални концепт друштва и одсуство друштвено и социјално одговорног 
понашања политичких и привредних елита - рекао је председник синдиката Душко Вуковић. 
 
Вуковић је упозорио да су радници у Србији "доведени на ивицу амбиса" и да 
минимална зарада не може да подмири ни основне егзистенцијалне потребе. 
 
- Сведоци смо из године у годину масовног смањења броја запослених, а пораста 
рада 'на црно', све нижих зарада, укључујући и минималне зараде које реално не подмирују 
потрошачку корпу и достојанство живота... - рекао је он. 
 
Подсетимо, председник пословног удружења Послодавац Миодраг Костић рекао је да 
постојећи Закон о раду веома компликује процедуру отпуштања радника и више води рачуна о 
запосленом који треба да добије отказ, него о ономе који треба да остане да ради.  
 
Костић се нашалио и да му је било много лакше да се разведе од жене него да 
отпусти радника. 
 

http://www.kamatica.com/vesti/sindikat-radnici-dovedeni-na-ivicu-ambisa/5144
http://www.kamatica.com/vesti/sindikat-radnici-dovedeni-na-ivicu-ambisa/5144
http://www.kamatica.com/vesti/sindikat-radnici-dovedeni-na-ivicu-ambisa/5144
http://www.kamatica.com/vesti/poslodavci-omoguciti-lakse-otpustanje-radnika/5095
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http://www.pravda.rs/2012/11/21/komunalci-u-cacku-radikalizuju-strajk/ 

Комуналци у Чачку радикализују штрајк 

ИЗВОР: ГЛАС ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 

ЧАЧАК – Штрајк запослених у ЈКП „Комуналац“ ушао је у трећи дан а према 

речима представника оба синдиката у овој фирму штрајкачима се још увек нико 

од надлежних није обратио како би комуналци прекинули свакодневну, 

једночасовну обуставу рада. 

Према речима Павла Павловића, председника штрајкачког одбора, уколико локална 

самоуправа и пословодство Комуналца наставе да игноришу захтеве радника све је извесније да 

ће 29. новембра они ући у генерални штрајк са потпуном обуставом рада. 

Поред раније изнетих захтева, да се поштује колективни уговор по ком је исплата радницима 

гарантована од првог до петог у месецу, 

побољшања услова рада и боље опремљеност радника ХТЗ опремом, радници су данас на 

конференцији за новинаре проширили листу захтева. 

Павле Павловић, председник штрајкачког одбора изнео је став радника да се руководство 

Комуналца позове на одговорност због настале лоше финансијске ситуације: 

Миодраг Луковић, председник Самосталног синдиката и члан штрајкачког одбора, радника 

Комуналца казао је да су још раније упозоравали руководство да се новац у овој фирми 

ненаменски троши. Генерални директор, Милоје Војиновић је казао да неће давати изјаве док 

радна група, коју је формирала локална самоуправа, не заврши посао. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravda.rs/2012/11/21/komunalci-u-cacku-radikalizuju-strajk/


20 

 

АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-22135-metalska-industrija-u-veoma-tekom-stanju.html 

МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА У ВЕОМА 
ТЕШКОМ СТАЊУ 
 

Тањуг  
Металска индустрија Србије је у великој кризи, и да би опстала мора да обезбедити посао на 

домаћем тржишту, оцењено је на јавном слушању о стању у металској индустрији Србије 

"Сви послови у Србији морају бити додељени предузећима у металској индустрији Србије," 
изјавио је председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић на јавном 
слушању у Скупштини Србије. 
 
Према његовим речима, уколико то буде учињено производња ће одмах скочити за 20 одсто. 
 
Вујовић је рекао да се мора забранити да сва јавна и јавно комунална предузећа и локалне 
самоуправе користе производе страних фирми из металске индустрије. 
 
Према његовим речима, потребно је обезбедити и јефтина средства за обртни капитал, 
средства за запошљавајне и наставити реструктурирање предузећа. 

 

СТУДИО Б 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=82872 

Прекинути спекулисања поводом продаје 
ПКБ-а » 

Извор : Студио Б 

Самостални синдикат запослених у пољопривреди апеловао је на власт да не 
допусти да спекулисање продајом Пољопривредне корпорације Београд резултира 
"још једном проблематичном продајом преосталих националних ресурса".  

Из перспективе синдиката, једино могућа и потенцијално добродошла је адекватна мањинска 
докапитализација ради даље модернизације производње, како би се заштитила права радника 
и национални интереси Србије. 

У саопштењу синдиката наводи се да ПКБ, након промене власничке структуре и преласка у 
окриље Града Београда, данас представља појединачно најважнији фактор у снабдевању 
тржишта млеком и свежим месом. 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-22135-metalska-industrija-u-veoma-tekom-stanju.html
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=82872
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Синдикати истичу да ПКБ измирује апсолутно све обавезе према држави од 1. марта ове 
године, да је компанија у 2012-ој инвестирала 15 милиона евра у производњу, да представља 
највећу фарму музних крава у целој Европи, да ће први пут након 20 година, пословну годину 
завршити с профитом и да се, како истичу, за 2000 запослених редовно исплаћују просечне 
нето зараде од 46.000 динара. 

 

 

 

 


