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Народним кухињама прети катанац 
Б. СТЈЕЉА  

За 30.350 грађана у народним кухињама једини топли оброк могао би да буде 

укинут. Већ обустављена испорука оброка у Прокупљу, једва опстала кухиња у 

Куршумлији 

 
Стављен је катанац на народну кухињу у Прокупљу, а најмање 300 гладних остало је без и овог 
јединог топлог оброка у дану. Страх да би их могла задесити иста судбина, у овом часу има 
30.350 грађана, који се хране искључиво у ”мензама” Црвеног крста Србије. 
Ипак, у овој организацији верују да ће ”случај Прокупље” бити изузетак, а не правило, као и да 
ће бесплатне оброке у наредној години добијати више сиромашних . 
- Већ смо урадили план и предали га Влади Србије - каже Драгица Кљајић из Црвеног крста 
Србије. - Потребан нам је новац за 34.810 корисника јер су локалне организације Црвеног крста 
исказале потребу за оволики број најсиромашнијих. 
 

НИ ВЕЛИКИ ГРАДОВИ НЕМАЈУ ПАРАОтварање кухиња у 2013. години најавили су Ниш, 
Србобран и Нови Бечеј - каже Драгица Кљајић, али не тврди да ће се то и десити. - У Нишу се 
преговори воде последње три године и у предлогу пројекта за 2013. годину смо планирали и 
кухињу у том граду, али да ли ће локална самоуправа наћи могућност да покрије трошкове 
припреме - питање је. 

За рад народних кухиња у овој години, Влада је потрошила 259,6 милиона динара, односно 
912,82 динара месечно по сваком кориснику. Тим су новцем купљени основни артикли хране и 
рефундирани трошкови горива локалним организацијама за транспорт хране. 
- Народне кухиње се финансирају из три извора, а основни је Влада Србије која плаћа 10 
намирница и то су брашно, уље, пиринач, пасуљ, тестенине, месне конзерве и конзервирани 
ђувеч, грашак и боранија - каже Кљајићева. - Локалне самоуправе су зато у обавези да плаћају 
трошкове припреме оброка, односно струју, воду, комуналне услуге, исплаћују плате... А 
квалитет исхране се може поправити и донацијма са локалног нивоа па се у те оброке могу 
убацивати и свеже месо, поврће, воће... 
У Црвеном крсту Србије сабирају да су до краја октобра ”пуном паром” радиле 72 кухиње, а 1. 
новембра се привремено затворила она у Прокупљу јер је општинска каса била плитка. Овакав 
је сценарио, у последњем часу, избегло и 950 најсиромашнијих становника Куршумлије, али су 
кувари, ипак, наставили са послом. 
- Недостају кухиње у још неким најсиромашнијим општинама као што су Лебане, Сурдулица, 
Димитровград, Црна Трава, али, нажалост, ове локалне самоуправе немају могућност да 
покрију трошкове припреме оброка - каже Кљајићева. 
Ипак, чини се да у овим срединама другачије гледају на своје сиромашне. 
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- Код нас нема потребе да се ико храни у народној кухињи и зато је никада нисмо ни отварали - 
сматра Зоран Митић, заменик председника општине Сурдулица. - А ако буде захтева, биће и 
новца. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:404845-Marze-quotna-slobodiquot-od-januara 

Марже "на слободи" од јануара 
М. Н. С.   

Ограничење трговачких маржи на основне намирнице важиће само до краја 2012. 

године. Министар трговине Расим Љајић: Очекујем да трговци неће подизати цене 

неоправдано 

ТРГОВАЧКЕ зараде на основним намирницама биће ограничене на 10 одсто само до краја ове 
године, а цене ће, убудуће, формирати искључиво на слободном тржишту - каже, за "Новости", 
министар трговине Расим Љајић. 
Ова одлука неће, сматра министар Љајић, довести до нових поскупљења, с обзиром на то да је 
куповна моћ становништва опала. 
- Ограничавање трговачких маржи није у складу са принципима слободног тржишта, а 
државна арбитража на тржишту није се допала ни Европској комисији. То је била нужна мера, 
како би се одржала стабилност тржишта хране, а дала је резултате - признаје Љајић. 
 

- Чак и закон предвиђа да уредба може да се продужи само једном и то за шест месеци. То смо 
урадили средином године и рок јој дефинитивно истиче 31. децембра. Марже на брашно, уље, 
млеко, јогурт, шећер, свињско, говеђе и кокошје свеже месо и слатководну рибу, биле су, тако, 
ограничене укупно годину дана. 
Лимитирање трговачких маржи на основне намирнице снизило је, почетком године, цене у 
радњама. Али у једном моменту направило је и нове проблеме на тржишту. Због малих зарада, 
трговци нису били претерано заинтересовани за пласман таквих производа. Посебно је било 
потешкоћа у дистрибуцији из Робних резерви. Министар је најавио и доношење новог Закона о 
робним резервама који ће реформисати цео систем функцонисања робних резерви. 
Сада Министарство трговине преговара са трговцима о кодексу, који је у складу са Законом о 
заштити потрошача. 
- Тај кодекс би истакао многобројна начела, међу којима је најважније оно о социјално 
одговорном и друштвеном пословању, имајући у виду значајан пад куповне моћи - нагласио је 
министар трговине. - Очекујем да ће у складу са тим договором, трговци преузети одговорност 
и да неће подизати цене неоправдано. Договарамо се и око социјалних корпи, а план је да свака 
трговинска кућа издвоји један производ из групе основних намирница и понуди га по 
повољнијој цени од оне из исте категорије. Тако је сада са хлебом, јер "сава" тренутно има 
најприступачнију цену. 
То значи да би трговинске куће издвојиле, на пример, јогурт једног произвођача, и својим 
потрошачима га понудиле по нижој цени од конкурентских производа. А план је да се по 
повољнијој цени "издвоје" и остале основне намирнице. 
И забрана извоза неких ратарских култура, открива Љајић, неће бити продужена после 31. 
децембра. 
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Неколико десетина радника ЈКП „Градска чистоћа“ протестовало испред Владе Србије 

Траже примену колективног уговора 

АУТОР: Д. Б. 

Око седамдесет радника ЈКП „Градска чистоћа“ протестовало је јуче испред зграде Владе 

Србије зато што им се, како кажу, нико од представника градских власти није обратио, иако је 

део запослених у штрајку још од 23. октобра. Они су надлежнима у Влади предали своје 

захтеве, али их до краја протеста нико није примио.  

 

На протесту који су организовали Независни раднички синдикат „Градска чистоћа“ и 
Београдска унија синдиката незадовољни радници су поново изнели своје захтеве. Од Владе су 
затражили помоћ у поштовању закона и колективног уговора, јер како наводе, садашњи 
генерални директор овог предузећа „ брутално гази по Закону о раду и Колективним 
уговорима“. 

Они траже и другачији третман омладинаца и уговорача, којих у овом предузећу има више од 
хиљаду. 

- Они већ 15 година раде преко задруга, као у робовласничком друштву без икаквих права. 
Шиканирају их и отпуштају сваки час. Разлика у плати између стално запослених и 
омладинаца - уговорача је скоро дупла, а трошкови за Градску чистоћу су исти. Питамо се где је 
разлика? - наводи се у саопштењу НРС „Градска чистоћа“. 

На протесту су се поред омладинаца и уговорача појавили и стално запослени у овом 
предузећу. 

- Свако ко нам се придружио у штрајку одмах је добио другачији третман. Или су премештени 
или им је смањена плата, а некима прете и отказом, тако да нам се придружило и доста људи 
који су у сталном радном односу - речено је на јучерашњем протесту. 

Осим ових захтева, они су незадовољни и пословањем предузећа и радом генералног 
директора. 

- Он даје фиксне плате директорима и саветницима и по 140.000 динара, запошљава 
непотребну режију. Има 11 саветника и 2 извршна директора. Пре њега набавна служба, 
комерцијала и маркетинг радили су са осам запослених, а сада имају 54 стално запослена и 32 
омладинца - наводи се у писменом обраћању протестаната. 
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Горан Стојиљковић, председник Независног радничког синдиката „Градска чистоћа“ рекао је 
након протеста да су му у Влади рекли да тренутно нема никога ко би могао да их прими, али 
да ће му се неко јавити. 

- Ако нам се нико не јави, поново ћемо овде доћи у следећи уторак, све док нам се неко не јави, 
а до тада настављамо са штрајком - рекао је Стојиљковић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_traze_ponistaj_privatizacije.4.html?news_id=250607 

Шта се крије иза штрајка у предузећу Керамика АД из Младеновца 

Радници траже поништај приватизације 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - Суспендовани радници Керамике из Младеновца од 11. септембра протестују са 

спољне стране фабричке капије, док велики део запослених у производњи штрајкује у кругу 

фирме. Траже да се преиспита приватизација фабрике која се још од 1950. бави производњом 

санитарија, а коју је 2008. купио Конзорцијум два предузећа, Интер гас из Београда и Оил Бг 

еоод из Бугарске. 

 
- У штрајку је више од 90 одсто радника из непосредне производње, а до њега је дошло због 
четворогодишње нередовне исплате зарада, експлоататорског односа према радницима и 
планског спровођења свих облика злостављања од лица које је већински власник са том 
намером и довео у фабрику - каже за Данас главни повереник синдиката Независност у овом 
предузећу Драган Марковић. 

Он тврди да је њих 60 суспендовано због тога што су организовали протестну шетњу до зграде 
општине. Према Марковићевим речима, преговори са власницима о ситуацији у Керамици 
трајали су до 27. септембра, када је све прекинуто. „Од тада до данас увелико се примењују 
репресивне мере, тако што се радницима у штрајку деле упозорења пред отказ уговора о раду“, 
истиче Марковић. Конзорцијум који је приватизовао младеновачку Керамику, тврди наш 
саговорник, дугује плате за јул, август и септембар, а радници осим исплате зарада траже и 
преиспитивање приватизације. 

Наиме, Конзорцијум је на тендеру 2008. купио 76,3 одсто капитала Керамике за 1,12 милиона 
евра. Марковић тврди да је према уговору у првих 18 месеци требало да уложе у фирму три 
милиона евра, али да то није учињено, као и да је Агенција за приватизацију, која је фебруара 
ове године потврдила успешну продају, 11 пута одлагала рок за испуњење свих услова. 
Марковић каже да су куцали на многа врата, од председника Скупштине, до премијера, али да 
конкретне одговоре нису добили. „Обим производње је за 50 одсто мањи, а прошла година 
завршена је са губитком од 800.000 евра“, напомиње Марковић. 

Један од власника Интер гаса, Александар Пантовић, каже за Данас да су, рачунајући и цену за 
фабрику, досад уложили 9,2 милиона евра, као и да су тврдње штрајкача да они хоће да 
упропасте фабрику и гурну је у стечај „бесмислене“. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_traze_ponistaj_privatizacije.4.html?news_id=250607
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- Средства која смо уложили су сасвим довољна да се сагради нова фабрика. Тврдње штрајкача 
и њихових представника да Конзорцијум има намеру да предузеће гурне у стечај су бесмислене. 
Учинићемо све да Керамика буде успешно и профитабилно предузеће - истиче Пантовић. 

Он тврди да је приликом преузимања Керамика имала приближно 960 запослених од којих је 
за отприлике 440 исплаћена отпремнина, као и да је тренутно запослено 520 радника. 
Пантовић тврди да су они по доласку затекли много гору ситуацију него што је било приказано 
у тендерској документацији. 

- Уместо милион евра, затекли смо краткорочне финансијске обавезе у висини од 6,5 милиона 
евра - напомиње Пантовић и набраја да су затекли редовне блокаде текућег рачуна од 
Србијагаса, Пореске управе, ЕПС-а. Због свега тога је, како напомиње, Конзорцијум морао да 
улаже, уместо у инвестиције, у обртна средства ради покривања затечених дугова. 

Пантовић тврди да је Конзорцијум у протекле три године уложио осам милиона евра, од чега 
три милиона евра у обавезну инвестицију и пет милиона евра у покривање затечених дугова. 
Он каже да се од почетка „суочавају само са проблемима и оспоравањима једне мање, али увек 
исте групе радника“ и да је први штрајк био организован већ након првих месец дана у фирми. 
Пантовић каже да је тачно да је постојало кашњење у исплати зарада, али да је то требало да се 
реши паљењем друге пећи која би помогла да се повећа приход предузећа 

- У условима у којима предузеће први пут после више година има перспективу, не само да изађе 
из кризе, него и да се први пут створе услови да се акционарима исплати добит, поново почиње 
штрајк - напомиње Пантовић. На питање због чега су суспендовани радници, Пантовић каже 
да је због тога што су „прекршили одредбе Закона о штрајку, тако што су прво организовали 
протестне шетње по Младеновцу, супротно одлуци о ступању у штрајк“, да би потом „два дана 
блокирали капије предузећа и спречавали улазак и излазак камиона са робом и сировинама“. 

Цео случај са Керамиком из Младеновца, која једина у Србији производи керамичке 
санитарије (60 одсто производње намењено извозу) покушаће да реши Агенција за мирно 
решавање спорова. Поступак за мирно решавање спора покренули су синдикати АСНС и 
Независност, али ни после три састанка није постигнут договор. На последњем у низу, трећем 
састанку у петак, штрајкачи нису успели да се договоре са управом. Наиме, послодавац је 
тражио да се нови састанак закаже за 12. новембар, да би до тада управа разговарала са онима 
који раде у производњи а који нису у штрајку. Марковић тврди да послодавац на тај начин само 
купује времена, до тада остаје на снази суспензија за готово 80 радника и 77 упозорења пред 
отказ. 

Ко су власници Интер гаса 
Власници предузећа Интер гас, који се баве трговином течног нафтног гаса, су браћа Иван и 
Александар Пантовић, док је бугарска фирма у власништву Данаила Колова и Бисера 
Стојанова. Седиште Интер гаса је у Устаничкој улици у Београду. Фирма постоји од 1996, а 
власници по 17,5 одсто капитала су браћа Пантовић, док Данаил Колов, иначе власник 
бугарске Оил Бг поседује 50 одсто акција Интер гаса. Стојанов има 15 одсто акција Интер гаса. 
Према подацима Народне банке Србије, рачуни Интер гаса у девет банака блокирани су од 11. 
септембра на износ од 214,8 милиона динара. 
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/lekarima_plate_po_ucinku_.55.html?news_id=250644 

Уредба о корективном коефицијенту, којом се одређују зараде здравствених радника, 

ступила на снагу 

Лекарима плате по учинку 

ТРАГОМ 

АУТОР: К. ЖИВАНОВИЋ 

Београд - Лекари у Србији ће убудуће примати плате по учинку, односно по броју прегледаних 

пацијената. Наиме, према уредби Владе Србије о корективном коефицијенту којом се одређују 

зараде запослених у здравству, плата ће се повећавати или смањивати до два одсто у 

зависности од броја пацијената. 
И Синдикат лекара и фармацеута и Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити 
Србије имају примедбе на ову владину одлуку. 

- Уредба је нешто против чега смо се борили, али смо донекле успели да исправимо неке 
одредбе, тако да је штета минимална - каже за Данас председник Синдиката лекара и 
фармацеута Драган Цветић. 

Уредбом чија је примена почела основне плате лекара увећаваће се до четири одсто, у 
зависности од учинка. 

- Практично ће то повећање износити до два одсто, јер је основица плате смањена за исти 
проценат - објашњава Цветић. 

Уредба је првобитно требало да ступи на снагу 1. јула, али су се синдикати у здравству жалили и 
организовали штрајкове, незадовољни одређеним одредбама. Повећање по учинку требало је 
да износи до 10 одсто, а синдикати су упозоравали да би основна плата за већину лекара била 
смањена, односно износила 90 одсто од постојеће. 

- Наши захтеви су донекле испуњени. Задовољни смо што се плате неће умањивати, односно 
повећавати до 10 одсто, већ само за два процента, али и даље сматрамо да уредба није добра. 
Немамо ништа против награђивања лекара по учинку, али уредба није прецизна, посебно за 
секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите. Такође, у здравству нема пара и не знам 
одакле би се издвајала додатна средства - каже Цветић. Он додаје да је уредба морала да буде 
усвојена, јер су то били захтеви ЕУ. Ипак, наглашава, усвојеним изменама „штета је смањена на 
минимум“. 

Примедбе на уредбу имају и у Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Србије. 
Председник тог синдиката, Зоран Савић, каже за наш лист да нико није против награђивања 
лекара, али да начин рада мора да се вреднује другачије, а не онако како је предвиђено 
уредбом. 

- Уредбом се не прецизира минимум рада, нити шта здравствени радник треба да уради да би 
добио пуну зараду. Мерење учинка лекара је дискутабилно, а посебно на начин да се броје 
пацијенти. Да ли то значи да треба мање да радимо на превентиви и да популација буде 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/lekarima_plate_po_ucinku_.55.html?news_id=250644
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болеснија, како бисмо имали више посла и већу зараду - пита се Савић. Он додаје да је уредба 
створила конфузију у неким установама, јер рачуноводство не разуме на који начин да обрађује 
плате. 

- У Републичком фонду за здравствено осигурање ионако нема средстава, а пре доношења 
уредбе требало је да се усвоји основни пакет здравствених услуга за пацијенте - сматра Савић. 
Он додаје да Синдикат запослених у здравству послао надлежнима примедбе на недавно 
усвојену уредбу. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-ce-biti-ogranicene-samo-menadzmentu 

Плате ће бити ограничене само менаџменту 

Запослени у комуналним делатностима у Србији протестовали су јуче испред 
зграде Владе, захтевајући да се из Закона о утврђивању максималних зарада у 
јавном сектору изузму комунална предузећа, односно најугроженије категорије 
запослених. 

Након јавне седнице коју су организовали чланови Синдиката запослених у комунално-
стамбеној делатности Србије и Синдиката јавних, саобраћајних и комуналних делатности 
„Независност”, представнике комуналаца примио је државни секретар у Министарству 
финансија Ивица Којић. 

Закон, како тврде комуналци, уместо да испуни основну норму и ограничи само највише зараде 
у јавном сектору, умањује и зараде најугроженијима и најмање плаћеним радницима. 

Председник Самосталног синдиката комуналаца Србије Милан Грујић казао је новинарима да 
ће комуналци, уколико њихов захтев не буде прихваћен, 24. новембра организовати генерални 
штрајк у целој Србији. 

– Окупили смо се испред Владе јер нас једино одавде чују, они су глуви на наше захтеве који су 
оправдани и хоће да угрозе оне који су још више угрожени – рекао је Грујић. 

По његовим речима, по том закону радницима четврте, пете и шесте категорије, односно кафе-
куварицама, возачима, куририма, плате које су минималне, биле би још ниже. Грујић је додао 
и да се синдикат слаже са ставом да треба опорезовати највише зараде. 

Министар финансија и привреде Млађан Динкић рекао је јуче да се Закон о утврђивању 
максималне зараде у јавном сектору неће односити на запослене с најнижим примањима већ 
само на менаџмент. 

– Циљ је да се ограниче прекомерне зараде менаџмента јавних предузећа, а не људи с нижим 
примањима – рекао је Динкић. 

 

 

 

  

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-ce-biti-ogranicene-samo-menadzmentu
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/do-proleca-zakoni-o-zanatstvu-i-zadrugama 

До пролећа закони о занатству и задругама 

Предлози Закона о занатству и Закона о задругама биће уобличени до пролећа 
наредне године након чега ће бити предати влади и скупштини на усвајање, 
најавио је данас министар финансија и привреде Млађан Динкић након састанка 
са представницима Удружења предузетнка Србије.    Он је у Палати Србија рекао да се на 

овим законским предлозима већ одавно ради са представницима предузетника и занатлија.  Динкић је 

рекао да је на састанку упознао представнике предузетника којих у Србији има 300.000 са намерама да 

у текућем месецу влада и скупштина усвоје три важна закона који би требало да додатно побољшају 

услове пословања предузетника и занатлија. 

    Њаважнији је закон о редовности плаћања где се уводи обвеза плаћања приведе у року од 60 
дана и обавеза државе да привреди плаћа у току од 45 дана и постане генератор финансијске 
дисциплине, додао је он. 

    Министар је истакао да су предузетници поздравили предлог ресорног министарства и владе 
да се посебним законом изврши условни отпис затезних камата и одобри мировање пореског 
дуга за све предузетнике и мала и средња предузећа на период од две године. 

    "На тај начин подигле би се блокаде предузетницима који имају блокиране рачуне због 
неплаћених пореских дуговања и свако би добио шансу да постане уредни порески платиша 
тако што би само морао да уплати обавезе за новембар и децембар и од нове године настави да 
редовно сервисира обавезе", објаснио је Динкић. 

    Према његовим речима, у финалној је фази и закон који је усвојила претходна влада а сад се 
дорађује, а то је Предлог измена закона о ауторским правима којим би се трајно укинуо 
"музички динар" за занатлије и смањио за остале предузетнике. Ова три законска предлога 
треба влада да усвоји током овог месеца и да их, заједно са законом о буџету, скупштина усвоји 
почетком децембра, казао је Динкић. 

    Министар је подсетио да је укинуто 138 парафискалних намета као и фискалне касе за 
занатлије као и да је донет закон којим ће строго бити контролисана црна економија и 
спречена нелојална конкуренција јер ће од нове године Пореска управа контролисати 
пословање нерегистрованих фирми, што је до сада било у надлежности тржишне инспекције и 
било неефикасно. 

     Представници предузетника и занатлија позитивно су оценили данашњи сасатанак са 
министром Динкићем истакавши да су директни разговори најбољи пут да се реше сви 
проблеми и унапреде услови пословања. 

    Како су нагласили, све што је раније договорено и обећано то је и остварено. Први састанак је 
одржан четврти дан по формирању владе Србије у августу месецу, а нови је договорен за 
почетак фебруара 2013. 

(Танјуг) 
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/bice-plata-kad-prodaju-brod 

Биће плата кад продају брод 

Запослени из “Дунав групе агрегати” нису јуче примили две плате и два 
укрцавања ( накнаду за боравак на броду) што је послодавац требало да измири 5. 
новембра, према споразуму о исплати заосталих примања 

 потписаног између синдиката и предузећа пре два месеца. 

Директор “Дунав групе агрегати” Машан Ерцеговић казао је, да ће  плате из августа ове године 
и децембарска зарада из 2011. године, и два укрцавања за наведени период бити намирени 
следеће седмице.- Сувласник предузећа Европска банка за обнову и развој није нам формално 
дала сагласност да продамо пловни објекат, па нисмо у могућности да измиримо запослене - 
казао је Ерцеговић. 

Није хтео да се упушта у то како фирма функционише после  хапшења већинског власника  
„Дунав група агрегати„ Душана Боровице, рекавши да је то ствар државних органа. Директор је 
казао да предузећу следи реструктуирање, те да тешкоће постоје одраније. 

Представник радника Новица Цветковић казао је, да ће запослени инсистирати да се део 
споразума везан за исплату две зараде и два укрцавања поштује. - Нећемо стати, јер је сада 
тренутак да добијемо то што нам припада. Нисмо примили ни лични доходак и новац за 
укрцавање за септембар и октобар - казао је Цветковић. Подвукао је да радници траже раскид 
приватизације и да су о томе обавестили надлежне. 

- Боровица је предузеће купио од Милимира Јоксимовића, и запослени сумњају да су у тој 
трговини оштећени - казао је Цветковић. 

З. Делић 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1011:Katanac-na-polovinu-

gazdinstava&catid=31&Itemid=101 

Катанац на половину газдинстава 
  

Најмање половина садашњег броја од 780.000 индивидуалних породичних газдинстава неће 
опстати у конкуренцији с фармерским сектором Европске уније, оценио је председник Друштва 
аграрних економиста Србије Миладин Шеварлић. Шеварлић је у интервјуу дописнику Тањуга 
поновио став изнет на форуму Храна за Европу, који је недавно одржан у Суботици, да је 
последњи час да Србија сама изради стратегију развоја пољопривреде како би покашала да се 
извуче из ниске конкурентности у односу на европске пољопривреднике. Ако један 
пољопривредник у Србији производи 11 пута мање хране у односу на фармера у Немачкој, а од 
почетка 2014. 

године ћемо имати борбу с европским конкурентима на нашем тржишту, последњи је час да 
учинимо нешто како би повећали конкурентност нашег пољопривредника, рекао је Шеварлић. 
Он је прецизирао да ће та тржишна утакмица 2014. године настати на основу документа за који 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/bice-plata-kad-prodaju-brod
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1011:Katanac-na-polovinu-gazdinstava&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1011:Katanac-na-polovinu-gazdinstava&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=25ab5834a45d794b819d071a778411108fdc62bb
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је оценио да је недовољно промишљено потписан зарад политичких поена - Споразума о 
стабилизацији и придруживању (ССП), а да претходно Србија није искористила ни један 
евроцент претприступне помоћи у побољшању конкурентности домаће пољопривреде. У 
прилог томе, он је подсетио да ће верификацијом ССП-а од стране последње чланице ЕУ 
почети да тече рок од четири године, након којег ће купци из ЕУ имати право да купују 
земљиште у Србији под истим условима као домаћи купци, за шта је оценио да је у питању 
нонсенс, будући да је у питању необновљиви, неумноживи и непреносиви ресурс којег све је 
мање. Ни једна од последње примљених десет чланица ЕУ, укључујући и Хрватску, то није 
дозволила док не уђе у пуноправно чланство, а поједине земље су задржале мораторијум на 
такву продају земље и по истеку периода од седам година у случају Мађарске, односно 12 
година у случају Пољске, која сада тражи продужетак за још три године, рекао је Шеварлић. С 
тим у вези, Шеварлић је прокоментарисао најаву инвеститиција из Уједињених Арапских 
Емирата у домаћу пољопривреду, рекавши да је она праћена великим бројем непознаница, на 
основу којих није могла да се направи агроекономска анализа, али да не треба у принципу бити 
против доласка нових инвеститора. Говори се о куповини девет пољопривредних комбината, 
чија је приватизација пропала, за 100 милиона евра, а цео процес се спроводи без тендера, без 
аукције, већ директном погодбом, па се поставља питање да ли су то најповољнији услови које 
можемо добити. Такође се поставља питање да ли је рентабилна цена дугорочног закупа 20-ак 
хиљада хектара државног земљишта за 250 евра по хектару, такође погодбом, што је и иначе 
супротно закону о пољопривредном земљишту, рекао је између осталог Шеварлић. (страна 9) 
(са 1. стране) Шеварлић напомиње да ова најава може позитивно да утиче и на повећање 
вредности предмета интересовања, уколико би се предметни објекти ставили на међународни 
тендер. Да ли у овој земљи ико размишља о могућности да дођу јапански инвеститори да 
понуде аранжман за наредних педесет година или стотину година, за десетине милиона 
становника за које морају да обезбеде храну након хаварије на нуклеарки у Фукушими, пита 
Шеварлић. Осврћући се на попис пољопривреде, који траје до 15. децембра, Шеварлић је 
оценио да је тај посао изузетно значајан јер се без правих података не могу радити ни прави 
програми. Мислим да ће нас резултати овог пописа ошинути као бичем. Сигуран сам да ће 
ораничне површине, уместо три милиона хектара колико данас званично приказује званична 
статистика, бити исказане на око 2,5 милиона хектара, имајући у виду сва изузимања 
земљишта за неаграрне потребе, рекао је Шеварлић. Он је изнео став да ће ти резултати 
утицати да схватимо колико је мала цена накнаде за претварање пољопривредног земљишта у 
непољопривредне намене. Када мултипликујете са стотинама година колико би се на тим 
површинама могло остварити пољопривредне производње, схватићемо да смо направили 
промашај по питању данас хваљених пројеката. Питање је да ли се више запошљава људи у тим 
монтажним халама или би се могло запослити на програмима развоја пољопривреде, рекао је 
Шеварлић. Тањуг @АНТРФИЛЕ: (ЗА МИЛКУ) ГМО - глогов колац за агробизнис Шеварлић 
оцењује да би дозвољавање узгајања генетски модификованих организама (ГМО) на подручју 
Србије, што је један од услова за пријем наше земље у Светску трговинску организацију, било 
равно забијању глоговог коца у срце Српског аргобизниса. Најпрофитабилнији сегмент 
домаћег агробизниса јесте производња семена и садног материјала и пласман на страним 
тржитшима, а ако дозволимо улазак ГМО и компанија које их производе, срушићемо и наше 
институте који су деценијама развијали домаћи сортимент, рекао је Миладин Шеварлић. 
Упитан да ли на основу свега Србији прети да по завршетку евроинтеграција постане земља 
развијеног агробизниса у страном власништву, са земљиштем које ће такође бити у страном 
власништву, и с већим бројем гладних него данас, Шеварлић је одговорио да је то могуће, али 
да то зависи од наших поступака и интерних прописа који се могу донети до периода 
приступања ЕУ. 
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:Ukupan-broj-zaposlenih-u-Srbiji-
1.725.209&catid=9&Itemid=120 

Укупан број запослених у Србији 1.725.209 
  

Укупан број запослених у Србији у септембру процењује се на 1.725.209, што је за 0,7 одсто 
мање у поређењу с одговарајућим месецом лане, наведено је у новом броју часописа 
Коњунктурни трендови, који издаје Привредна комора Србије. У поређењу с претходним 
месецом ове године није дошло до значајније промене запослености. Највећи број радника 
запослен је у секторима приватног предузетништва, прерађивачке индустрије, трговине, 
здравства и образовања. Незапослених особа крајем септембра укупно је било 751.458, што је за 
1,2 одсто више него у истом месецу претходне године. 

Посебно забрињава што је у овом периоду повећан број људи који на посао чекају дуже од 
годину дана (дугорочна незапосленост) за 3,25 одсто. Стопа регистроване незапослености за 
септембар 2012. износила је 28,3 одсто. Висока незапосленост је један од горућих проблема 
српске привреде, који је у корелацији с падом привредне активности, и не може се успешно 
решавати без значајнијег оживљавања производње, наведено је у Коњунктурним трендовима. 
Тањуг 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1032:Za%C5%A1tita-za-najni%C5%BEe-

plate&catid=11&Itemid=122 

Заштита за најниже плате 
 

Државни секретар Министарства финансија и привреде Ивица Којић, са којим су јуче 
разговарали представници самосталног синдиката и Независности задужени за комуналне 
делатности, рекао је да ће се запослени у овом сектору изузети од примене Закона о 
утврђивању максималне зараде у јавном сектору. Којић је наше захтеве оценио оправданим и 
подржао предлог да се овај рестриктиван закон измени, јер најниже плаћеним групама 
запослених сече плате и до 40 одсто, изјавио је за Привредни преглед Милан Грујић, 
председник Републичког одбора самосталног синдиката у комунално-стамбеним делатностима 
(СКСД). 

Грујић додаје да ће се вероватно на седници Владе у четвртак разматрати предлог закључака, 
односно нове уредбе за примену овог закона, а направиће се и детаљнија анализа о ефектима и 
у другим делатностима. Уколико се донесе адекватна одлука којом ће се заштитити најмање 
плаћени радници, који сигурно не могу да живе са око18.000 динара због огромне скупоће, 
одустаћемо од предвиђених протеста и штрајкова, тврди Грујић. Пре разговора са Којићем, 
СКСД и грански синдикат комуналаца Независност одржао је отворену протестну седницу пред 
зградом Владе у Немањиној улици захтевајући изузимање од примене овог законског 
документа. Не могу најсиромашнији слојеви радника, на својим леђима да изнесу огроман 
дефицит уз налог ММФ-а и ЕУ да се комунални сектор приватизује, изјавио је новинарима 
Грујић на отвореној седници. Високе платне разреде треба смањити и опорезовати тајкуне који 
у Србији држе око 80 одсто капитала, рекао је он и указао да су радници најмање криви за 
расипништво власти које је укњижила 15 милијарди евра унутрашњег дуга и око 25 милијарди 
евра спољњих дуговања. Милан Симић, председник гранског синдиката комуналаца 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:Ukupan-broj-zaposlenih-u-Srbiji-1.725.209&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:Ukupan-broj-zaposlenih-u-Srbiji-1.725.209&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=81bfb03cdf502d0bbf3cad4e6629c38b3f8731b4
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1032:Za%C5%A1tita-za-najni%C5%BEe-plate&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1032:Za%C5%A1tita-za-najni%C5%BEe-plate&catid=11&Itemid=122
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Независност тврди да је укупна уштеда на месечном нивоу од смањења ионако малих плата 
свега пет до 10 милиона динара. Уколико се наши захтеви не испуне настаће општи хаос, већ 
16. новембра на улицама Београда у протесту ће да учествује од 15 до 20 хиљада људи, а 26. 
новембра планиран је генерални штрајк, указује Симић. @АНТРФИЛЕ: Дачић тражи решење 
спора Министар просвете Жарко Обрадовић најавио је да би на седници Владе у четвртак 
требало да буде понуђено решење које ће спречити да буду угрожене зараде запослених у 
јавном сектору. Обрадовић је прекјуче након седнице социјално-економског савета на прес-
конференцији потврдио да је премијер Ивица Дачић од Министарства финансија и привреде 
затражио да се сачини нови предлог овог закона. Решење би требало да буде познато на 
овонедељној седници Владе, каже је Обрадовић. @АНТРФИЛЕ: Комуналце изузети из Закона о 
ограничењу максималних зарада Комуналне делатности највероватније ће бити изузете из 
Закона о ограничењу максималних зарада у јавном сектору, најавио је јуче министар привреде 
и финансија Млађан Динкић. Циљ закона је да се ограниче прекомерне зараде менаџменту у 
јавним предузећима, а не оним људима са нижим примањима, рекао је Динкић новинарима у 
Палати Србија након састанка са предузетницима. Тањуг @ЛЕГЕНДА: Симић: Уколико се 
наши захтеви не испуне настаће општи хаос већ 16. новембра 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1045:Siva-ekonomija-krivi%C4%8Dno-

delo&catid=21&Itemid=125 

Сива економија кривично дело 
 

Заједница предузетника Привредне коморе Србије затражиће од Министарства финансија да 
се сива економија у новом Закону о раду на црно, који би требало да се усвоји до краја године, 
третира као кривично дело утаја пореза, изјавио је јуче председник скупштине те заједнице 
Мирослав Миладиновић. Миладиновић сматра да ће се на овај начин смањити број 
предузетника који раде на црно истичући да се свакодневно повећава број оних који прелазе из 
легалних токова у сиву економију. У Србији послује 220.000 предузетника, а верујем да их је 
исто толико у сивој зони. 

Када је реч о 106.000 привредних друштава, ту треба проверити да ли су сви радници 
пријављени, рекао је Миладиновић Тањугу. Он је нагласио да је о овој теми разговарао с 
министром привреде и финансија Млађаном Динкићем који је предлог заједнице 
предузетника о третирању сиве економије као кривично дело оценио као позитиван и додао да 
треба размишљати у том правцу. Председник скупштине заједнице предузетника ПКС је 
изразио уверење да ће се применом два закона која би требало да се усвоје до краја године, о 
раду на црно и о отпису камата, повећати број предузетника и радних места, као и приходна 
страна републичког буџета. Говорећи о Закону о отпису камата, Миладиновић је навео да ће се 
његовом применом дати шанса и фирмама које су у блокади (47.000 предузетничких радњи и 
17.000 малих и средњих предузећа) уколико оне редовно измирују своје обавезе у наредном 
периоду. Он је оценио да ће тај закон генерисати ликвидност привреде јер ће привреда уместо 
да плаћа затезне камате за неплаћене пореске обавезе моћи да измирује обавезе према банкама 
и другим повериоцима. Тањуг 

 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1045:Siva-ekonomija-krivi%C4%8Dno-delo&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1045:Siva-ekonomija-krivi%C4%8Dno-delo&catid=21&Itemid=125
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http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/351636/Zavrsen-protest-dela-radnika-Gradske-cistoce-ispred-Vlade-Srbije 

Завршен протест дела радника "Градске 
чистоће" испред Владе Србије 

М. Јовићевић  

Више десетина радника, чланова Независног радничког синдиката “Градска чистоћа” и 

Београдске уније синдиката протестовали су испред зграде Владе Србије, јер су како кажу, 

незадовољни односом града Београда према њима. 

Горан Стојиљковић, председник Независног радничког синдиката "Градске чистоће" предао је 

захтеве надлежнима у Влади. 

  

- На одговоре ћемо чекати до уторка, а ако их не буде, поново ћемо се окупити - рекао је 

Стојиљковић. 

  

Окупљени радници кажу да је Београдска унија синдиката репрезентативни синдикат 

запослених у "Градској чистоћи", али да градска управа то не поштује, као и да генерални 

директор "Градске чистоће" такође не уважава њихов синдикат и “брутално гази по Закону о 

раду и колективним уговорима”. 

  

Они тврде да "директор даје фиксне плате директорима и саветницима и то по 140.000 

динара", а управи фирме замерају и запошљавање великог броја саветника и извршних 

директора. 

 

- Више од 1.000 људи, омладинаца и уговораца ради већ 15 година преко задруга, као у 

робовласничком друштву, без икаквих права. Разлика у плати, између стално запослених и 

уговораца је скоро дупла. А трошкови за градску чистоћу износе исто - кажу радници. 

 
 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/351636/Zavrsen-protest-dela-radnika-Gradske-cistoce-ispred-Vlade-Srbije
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/351680/Eksperti-Lose-privatizacije-ispitati-radnike-zbrinuti 

Експерти: Лоше приватизације испитати, 
раднике збринути 

Тањуг 

Приватизације највећег броја пољопривредних комбината у Србији извршене су лоше и из 

шпекулантских разлога, због чега их је неопходно преиспитати, рашчистити билансе, решити 

питање земљишта и збринути раднике, оценили су аграрни стручњаци. 

Они су поздравили најаву министра финансија и привреде Млађана Динкића да ће бити 

формиран међуресорни тим за истрагу приватизација пољопривредних комбината и поручили 

да је време да "држава подвуче црту", а виновници "сумњивих работа" одговарају. 

 

Саветник у Привредној комори Србије Милан Простран казао је да су сва друштвена 

пољопривредна предузећа, осим ПКБ-а, које је сада у власништву Града Београда, по правилу 

приватизована у првом кругу, од 2001. до 2006. године, и то значајан број њих неуспешно. 

 

- Слика је јако црна...Та питања довела су до осиромашења, пљачке, отимачине - рекао је 

Простран и прецизирао да је реч о петнаестак некада јако успешних пољопривредних 

предузећа са 16.000 хектара најквалитетнијег земљишта која су после неуспешне 

приватизације и раскидања уговора поново у власништву државе и већ три, четири године су у 

процесу реструктурирања. 

 

- Највећи део се налази у Бачкој, један мањи број у Јужном Банату, пар у Срему и 'Драган 

Марковић' у централној Србији", казао је Простран, додајући да је једно од горућих питања и 

проблем ПИК Бечеја и Вршачких винограда. 

 

Простран је указао да су највећи камен спотицања обавезе према држави и банкама као 

повериоцима, због чега, како је нагласио, треба временски ограничити рок када ће се решити 

тај аспект проблема. 

 

Он је истакао да та агонија треба да се најзад заврши и та потраживања или отпишу или 

направе одређени репрограми како би се створили услови да запослени могу легално да раде, 

"а не да чекају 'Дан Д', када ће се реструктурирање завршити". 

  

Приватизација лоше урађена 

 

Директор Института за економику пољопривреде Драго Цвијановић истакао је да резултати 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/351680/Eksperti-Lose-privatizacije-ispitati-radnike-zbrinuti
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сада показују да су приватизације свих наших пољопривредних комбината и прехрамбене 

индустрије, односно свих прерађивачких капацитета, објективно лоше извршене. 

 

Став Института је да је прерађивачке капацитете требало поделити, а да те фирме приватизују 

примарни пољопривредни произвођачи, јер је било логично да имају и предност код закупа 

земљишта и приватизације комбината, рекао је он. 

 

- Они који имају умешаност или некакву технологију и познавање технологије производње, 

сигурно су у предности у односу на оне који само имају паре или 'сумњиве' паре - оценио је 

Цвијановић. 

  

Према његовим речима, треба реално приступити свим приватизацијама и "оне које су рађене 

квалитетно, нека остану, оне које нису да се заиста преиспитају и да свако сноси последице". 

 

Цвијановић је на крају рекао да је чињеница да су нажалост, некада наши водећи комбинати у 

технологији и у стварању сорти, хибрида и расне стоке постали "предмет неких сумњивих 

работа". 

 

Највећа јагма за пољопривредним земљиштем 

  

Председник Друштва аграрних економиста Србије Миладин Шеварлић казао је да су у свим 

земљама у транзицији процес приватизације пратили и одређени проблеми, па ни Србија није 

изузетак, напротив "она можда да послужи као јединична мера за друге земље". 

 

Када се ради о сектору пољопривреде, ту је највећа јагма била за пољопривредним земљиштем, 

указао је Шеварлић, напомињући да је најквалитетније пољопривредно земљиште пре десетак 

година продавано за 15 до 100 евра по хектару, а данас је та цена 10.000 до 15.000 евра. 

 

"Нормално да је највећи број оних који су ушли у процес приватизације пољопривредних 

предузећа ушао ради препродаје, односно ради из шпекулантских разлога - да заради што 

више, у што краћем временском периоду", а врло мали број њих ради наставка организовања 

пољопривредне производње, казао је Шеварлић. 

 

Како је истакао, они који су преузели пољопривредна газдинства одмах су се решили великог 

броја радника, а то су били они који су годинама пре тога та предузећа и изградили. 

 

Шеварлић је прецизирао да је према његовим анализама до 2008. године у сектору 

пољопривреде 53.000 радника остало без радног места, што је највећи број после текстилене 

индустрије. 

 

 
 



17 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/351628/Komunalci-ispred-Vlade-traze-izmenu-zakona 

Комуналци испред Владе траже измену 
закона 

Бета  

Запослени у комуналним делатностима у Србији протестовали су данас испред зграде Владе 

захтевајући да се из Закона о утврђивању максималних зарада у јавном сектору, изузму 

комунална предузећа, односно најугроженије категорије запослених. 

Након јавне седнице коју су организовали чланови синдиката запослених у комунално-

стамбеној делатности Србије и синдиката јавних, саобраћајних и комуналних делатности 

"Независност", представнике комуналаца примио је државни секретар у Министарству 

финансија Ивица Којић. 

  

Закон, како тврде комуналци, уместо да испуни основну норму и ограничи само највише зараде 

у јавном сектору, умањује и зараде најугроженијима и најмање плаћеним радницима. 

  

Председник Самосталног синдиката комуналаца Србије Милан Грујић казао је новинарима да 

ће комуналци, уколико њихов захтев не буде прихваћен, 24. новембра организовати генерални 

штрајк у целој Србији. 

  

- Окупили смо се испред Владе, јер нас једино одавде чују, они су глуви на наше захтеве који су 

оправдани и хоће да угрозе оне који су још више угрожени - рекао је Грујић. 

  

Према његовим речима, по овом закону радницима четврте, пете и шесте категорије, односно 

кафе куварицама, возачима, куририма, плате које су минималне, биле би још ниже. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/351628/Komunalci-ispred-Vlade-traze-izmenu-zakona
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http://www.pressonline.rs/info/drustvo/novi-zakon-strajk-samo-na-radnom-mestu 

НОВИ ЗАКОН ОД НАРЕДНЕ ГОДИНЕ 

Извор: ПРЕСС 

Нови закон: Штрајк само на радном месту 

Слађана Вукашиновић 

Синдикати: Овим законом иде се наруку послодавцима, јер се не дозвољава да им се нанесе 
штета обуставом рада. Прописи се мењају под утицајем Савета страних инвеститора и ММФ-а 
 

Нови закон о штрајку, који је у највећој мери припремљен и почетком наредне године би 
требало да се нађе пред парламентом, веома је ригорозан и репресиван када су у питању 
штрајкачи и њихова права, а прилично дарежљив када је реч о послодавцима, оцењују 
синдикални представници. 

Они упозоравају да одредба по којој запослени имају могућност да изразе незадовољство 
својим социјално-економским положајем само на свом радном месту обесмишљава 
институцију штрајка. 

Зоран Михајловић, потпредседник Већа самосталних синдиката Србије, за Пресс каже да су 
решења која су предложена неприхватљива. 

Везане руке 
- Ако се не усвоје наше примедбе, добићемо закон по коме неће бити више протеста на 
улицама, испред Владе или блокаде саобраћајница. Овим законом иде се наруку послодавцима 
јер се не дозвољава да им се нанесе штета обуставом рада, што је у суштини и основна казна за 
неадекватну накнаду за рад запослених - каже Михајловић за Пресс, и додаје да је закон рађен 
под утицајем Савета страних инвеститора и ММФ-а. 

С њим се слаже и председник Гранског синдиката здравства и социјалне заштите 
„Независност" Зоран Илић. 

И послодавци незадовољни 
У Унији послодаваца Србије сматрају да нови закон није у потпуности заштитио имовину 
приватних власника од штрајкова. 
- Нико од штрајкача до сада није одговарао за финансијску штету која је нанета приватним 
послодавцима, иако је већина тих протеста била нелегална. Тражимо да се законом 
послодавцу, као одговор на штрајк, омогући затварање фабрике како би заштитили своју 
имовину - кажу у Унији послодаваца. 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/novi-zakon-strajk-samo-na-radnom-mestu
http://www.pressonline.rs/kategorija/autor_link/74/15
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- Законом се утврђује и могућност да послодавац може да отпусти радника ако се докаже да је 
штрајковао на незаконит начин. Наши штрајкови углавном су били незаконити јер су се 
одвијали на улици, па ће се новим законом и оно мало права која су радници имали изгубити - 
истиче Михајловић. 

Бољи од досадашњег 
Зоран Мартиновић, државни секретар Министарства за рад и социјалну политику, истиче да је 
овај нацрт закона бољи од досадашњег и да је усаглашен са Уставом. 

- Протест може бити организован и на другом месту, али у том случају мора бити, у складу са 
Законом о окупљању грађана, пријављен МУП-у. Нови закон иде наруку запосленима јер је до 
сада послодавац могао да им сам да отказ ако су прекршили закон, а по новом без суда то не 
може - тврди Мартиновић, и додаје да закон није рестриктиван. 

Ни заштитник права грађана Саша Јанковић није могао да оцени да ли су нека права радника 
Законом о штрајку угрожена. 

- Нико ми није упутио захтев да се то размотри и ја не бих могао да дајем оцене јер закон још 
није ушао у процедуру - рекао је Јанковић за Пресс. 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/sindikati-izuzeti-komunalne-delatnosti-iz-zakona 

Синдикати: Изузети комуналне делатности 
из Закона 

  
 Представници синдиката запослених у јавним комуналним предузећима одржали су данас 

испред зграде Владе Србије јавну седницу на којој су затражили да се из примене Закона о 

утврђивању максималне зараде у јавном сектору изузму запослени у комуналном сектору јер 

погађа најугроженије и најсиромашније раднике у њему. 

   

"Наш захтев је да се из постојећег Закона о утврђивању максималних зарада у јавном сектору 
изузму комунална предузећа и сви запослени четврте, пете и шесте групе послова који су 
обухваћени овим законом, у име радничке солидарности и радничке правде", рекао је 
новинарима председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије 
Милан Грујић. 

Он тврди да би примена овог закона довела до умањења плата наведених категорија 
запослених од 30 до 40 одсто. 

"Синдикате и радничку класу боли то да радници на најнижим занимањима треба да приме 
мање него што је минимална зарада", рекао је Грујић и објаснио да по овом закону они треба да 
приме 18.000, а да је минимална зарада 20.240 динара. 

Он је најавио и да ће, уколико се не испуне њихови захтеви, 9. новембра организовати јавни 
протест у свим предузећима у трајању од једног сата. 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/sindikati-izuzeti-komunalne-delatnosti-iz-zakona
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"Ако и то не уроди плодом, 24. новембра организоваћемо генерални штрајк до испуњења 
захтева", рекао је Грујић. 

Иначе, представници синдиката комуналних делатности су након окупљања испред Владе 
Србије отишли на састанак са државним секретаром у министарству финансија и привреде 
Ивицом Којићем. 

Министар привреде и финансија Млађан Динкић најавио је данас да ће комуналне делатности 
највероватније бити изузете из Закона о ограничењу максималних зарада у јавном сектору. 

Циљ закона је да се ограниче прекомерне зараде менаџменту у јавним предузећима, а не оним 
људима са нижим примањима, рекао је Динкић новинарима у Палати Србија након састанка са 
предузетницима. 

Динкић је објаснио да ће суштиниски бити изузет тај члан закона из примене, а вероватно ће 
дати и амандман на сам закон. 

 

АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-20736-komunalci-da-se-izuzmu-iz-zakona.html 

КОМУНАЛЦИ ДА СЕ ИЗУЗМУ ИЗ ЗАКОНА 
Тањуг | 
 

Представници синдиката запослених у јавним комуналним предузећима одржали су испред 

зграде Владе Србије јавну седницу на којој су затражили да се из примене Закона о утврђивању 

максималне зараде у јавном сектору изузму запослени у комуналном сектору, јер погађа 

најугроженије и најсиромашније раднике у њему 

"Наш захтев је да се из постојећег Закона о утврђивању максималних зарада у јавном сектору 
изузму комунална предузећа и сви запослени четврте, пете и шесте групе послова који су 
обухваћени овим законом, у име радничке солидарности и радничке правде", рекао је 
новинарима председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије 
Милан Грујић. 
 
Он тврди да би примена овог закона довела до умањења плата наведених категорија 
запослених од 30 до 40 одсто. 

"Синдикате и радничку класу боли то да радници на најнижим занимањима треба да приме 
мање него што је минимална зарада", рекао је Грујић, и објаснио да по овом закону они треба 
да приме 18.000, а да је минимална зарада 20.240 динара. 
 
Он је најавио и да ће, уколико се не испуне њихови захтеви, 9. новембра организовати јавни 
протест у свим предузећима у трајању од једног сата. 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-20736-komunalci-da-se-izuzmu-iz-zakona.html
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"Ако и то не уроди плодом, 24. новембра организоваћемо генерални штрајк до испуњења 
захтева", рекао је Грујић.  
 
Иначе, представници синдиката комуналних делатности су након окупљања испред Владе 
Србије отишли на састанак са државним секретаром у Министарству финансија и привреде 
Ивицом Којићем. 
 
Министар привреде и финансија Млађан Динкић најавио је данас да ће комуналне делатности 
највероватније бити изузете из Закона о ограничењу максималних зарада у јавном сектору. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1206156/Protest+komunalaca+ispred+Vlade.html 

Протест комуналаца испред Владе 

Запослени у комунално-стамбеној делатности одржали у подне протест испред 
Владе Србије због Закона о утврђивању максималних зарада. Динкић најавио да се 
тај Закон неће односити на запослене са најнижим примањима већ само на 
менаџмент. 

Синдикати запослених у комунално-стамбеној делатности Србије одржали су протест испред 
Владе Србије, захтевајући да се из Закона о утврђивању максималних зарада у јавном сектору, 
изузму комунална предузећа односно најугроженије категорије запослених. 

Протест радника комуналне и стамбене делатности (архивска фотографија) 

Након јавне седнице коју су организовали чланови синдиката запослених у комунално-
стамбеној делатности Србије и синдиката јавних, саобраћајних и комуналних делатности 
"Независност", представнике комуналаца примио је државни секретар у Министарству 
финансија Ивица Којић. 

Закон, како тврде комуналци, уместо да испуни основну норму и ограничи само највише зараде 
у јавном сектору, умањује и зараде најугроженијима и најмање плаћеним радницима. 

Председник Самосталног синдиката комуналаца Србије Милан Грујић рекао је новинарима да 
ће комуналци, уколико њихов захтев не буде прихваћен, 24. новембра организовати генерални 
штрајк у целој Србији. 

"Окупили смо се испред Владе, јер нас једино одавде чују, они су глуви на наше захтеве који су 
оправдани и хоће да угрозе оне који су још више угрожени", рекао је Грујић. 

Према његовим речима, по овом закону радницима четврте, пете и шесте категорије, односно 
кафе куварицама, возачима, куририма, плате које су минималне, биле би још ниже. 

Грујић је додао и да се синдикат слаже са ставом да треба опорезовати највише зараде. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1206156/Protest+komunalaca+ispred+Vlade.html
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Министар финансија и привреде Млађан Динкић рекао је да се Закон о утврђивању 
максималне зараде у јавном сектору неће односити на запослене са најнижим примањима већ 
само на менаџмент. 

"Циљ је да се ограниче прекомерне зараде менаџмента јавних предузећа, а не људи са нижим 
примањима", рекао је Динкић. 

Председник Владе Србије Ивица Дачић изјавио је раније да ће убрзо бити усвојен акт којим ће 
практично бити измењен Закон о утврђивању максималних зарада у јавном сектору. 

Влада Србије разматра захтеве синдиката поводом тог закона и у најкраћем року пронаћи ће 
решења да заштити раднике са ниским примањима и да они не буду оштећени. 

 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/subotica/kraj-strajka-u-subotickoj-sigmi_351601.html 

Крај штрајка у суботичкој Сигми 

Извор: Тањуг 

СУБОТИЦА  

Радници суботичког предузећа за производњу мале аутоматике и железничке 
сигналне опреме "Сигма" постигли су данас договор са пословодством предузећа и 
прекинули тромесечни штрајк. 

Како је Тањугу речено у овом предузећу, у преговорима је уз медијацију градског синдиката и 
локалне самоуправе постигнута сагласност да седам радника буде проглашено технолошким 
вишком и уз отпремнине напусти предузеће. 

"Надамо се да ће након нашег одласка фирма успети да стане на ноге и да ће радници добијати 
плату, али нико, па ни власник предузећа, не може да гарантује шта ће бити сутра", рекао је 
Тањугу досадашњи председник штрајкачког одбора и један од радника који одлазе из 
предузећа уз отпремнину Драго Кораћ. 

Радници су почели да штрајкују 1. августа због неисплаћених осам зарада, а према 
речима директора предузећа Милана Беслаћа, до сада су исплаћене четири и по зараде од осам 
колико им се дуговало, а остатак ће бити намирен од продаје некретнина. 

Беслаћ је навео да власник Сигме, Галеб група из Шапца, нема намеру да "стави катанац" на 
предузеће које је некада запошљавало и 700 радника. 

"Тренутно има посла у сектору мале аутоматике која, међутим, није рентабилна да може 
обезбедити плате свим радницима. Опоравак предузећа зависи од улагања у домаће 
железнице, првенствено на основу склопљених кредитних аранжмана са Европском банком за 
обнову и развој и Руском Федерацијом", рекао је Беслаћ Тањугу. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/subotica/kraj-strajka-u-subotickoj-sigmi_351601.html
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Он је додао да се први послови на овом плану очекују са наставком градње станице Прокоп, као 
и на основу прелиминарних договора са Жељезницама Републике Српске. 

Сигма је приватизована 25. јуна 2007. на аукцији у Новом Саду, када је 70 одсто 
друштвеног капитала продато по цени од 44 милиона динара, уз обавезу инвестирања 
у износу 40 милиона динара. 

Фирма је основана давне 1923. године, а у моменту приватизације запошљавала је 202 
радника. 

Рачуни Сигме су у укупној блокади која прелази 75 милиона динара, а блокада траје већ 270 
дана, тачније рачун је блокиран 27. марта. 
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