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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:404969-Socijalne-korpe-zbog-nestasice-kupaca 

Социјалне корпе због несташице купаца 
Д. М.  

И трговци и произвођачи подржавају увођење социјалних корпи са повољнијим 

ценама у продавницама. Води се борба за сваку муштерију, јер је сиромаштво 

велико, а пазари све мањи 

 
СВАКИ потрошач је драгоцен, па чак иако нема пуне џепове. Знају то и трговци и произвођачи, 
па подржавају предлог да се у продавницама уведу - социјалне корпе. У њој би требало да се 
нађе барем по један производ из групе најосновнијих намирница. И то по најповољнијој цени. 
Министар трговине Расим Љајић изјавио је да ће се са трговцима преговарати о социјално 
одговорном пословању, имајући у виду значајан пад куповне моћи. 
У Компанији „Делез“, у оквиру које послују „Макси“, „Мини Макси“ и „Темпо“, истичу да им је 
циљ да придобију потрошаче тако што ћемо бити најконкурентнији на тржишту. 
 

- Један од важних елемената свакако је понуда производа по приступачним ценама - кажу у 
„Делез групи“. Последњих годину дана интензивно улажемо у снижавање цена, посебно у 
формату „Макси“, а проширивање асортимана приватних робних марки „премија“ и „365“ 
повећало је понуду ценовно повољнијих производа, који се свакодневно користе. Потрошачи су 
одлично реаговали, што се види и кроз повећање продаје тих артикала. Зато настављамо да 
радимо на конкурентности и приступачности цена у нашим објектима. 
МИНИМУМТРЖИШНА истраживања показују да је у Србији од 2008. године дошло до 
драстичног пада промета у свим трговинама, па и у онима које нуде основне животне 
намирнице.  
У току ове године просечан дневни промет по купцу на нивоу земље износи до 250 динара, док 
се за велике куповине сматрају оне од 1.000 динара. 

У Месној индустрији „Карнекс“ која послује у оквиру „МК групе“, кажу да су одлучили да због 
пада потрошње смање цене до Нове године за 15 одсто. 
- Толико смо спустили цене за цео асортиман - каже Миодраг Костић, председник „МК групе“. - 
То је дало резултат. Финансијски смо мало изгубили, али смо добили у повећању промета. 
Фирму можете да држите на минималном промету, али то је нека одређена бројка, испод које 
се не може. Важно је да држимо ниво производње. Хтели смо да допринесемо колико-толико 
већој куповној моћи грађана. Не треба нам министарство да нам то каже. 
Ако потрошачи престану да купују и произвођачима и трговцима се не пише добро. 
Оливера Ћирковић, из трговинског ланца „Универекспорт“ истиче да трговци ове куће 
свакодневно издвајају основне намирнице и нуде их по значајно нижим ценама. 
- То је механизам којим се буквално боримо за сваког потрошача, јер смо свесни колико је 
ослабљена куповна моћ - каже Ћирковић. - Можемо да изађемо на крај само ако робу 
продајемо по нижој цени од конкурентских производа. Понудићемо по повољнијој цени и 
друге производе под условом да не наруше границу рентабилитета. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:404969-Socijalne-korpe-zbog-nestasice-kupaca
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РАДУЈУ СЕ МАРЖАМА 
ТРГОВЦЕ је посебно обрадовала најава укидања ограничења маржи на десет одсто за 
најосновније намирнице. Мишљења су да цене треба да формира кретање на отвореном 
тржишту и конкуренција, а не држава. 
Како истичу, месеци су показали да Уредба о ограничењу маржи није био добар начин за 
спречавање раста цена, и да није дала резултате према крајњим потрошачима. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:404926-Kragujevac-FIAT-prihvatio-zahteve-radnika 

Крагујевац: ФИАТ прихватио захтеве радника 
ФоНет  

Руководство компаније Фиат аутомобили Србија најавило је да ће запосленима у 

крагујевачкој фабрици повећати зараде које сада износе између 32.000 и 34.000 

динара 

КРАГУЈЕВАЦ - Руководство компаније Фиат аутомобили Србија (ФАС) најавило је да ће 
запосленима у крагујевачкој фабрици повећати зараде које сада износе између 32.000 и 34.000 
динара, сазнаје ФоНет од извора блиских тој компанији. 

На производњи аутомобила фиат 500Л тренутно је ангажовано 2.500 радника који раде четири 
дана недељно у сменама од по 10 сати. 

Свим радницима, који су због повећаног обима посла ангажовани да раде прековремено 
новембарска зарада биће увећана за 25 одсто, договорено је на састанку представника 
синдиката и менаџмента ФАС. 

Према инормацијама из ФАС, прековремени рад петком у трајању од четири сата организован 
је због велике потражње новог крагујевачког модела на европском тржишту. 

У ФАС је потврђено да су представници синдиката и менаџмента разговарали о повећању плата 
и о могућностима другачије расподеле десеточасовног радног времена, које радницима 
представља оптерећење. 

Фиат је у крагујевачкој фабрци први пут у Србији применио систем четвородневне радне 
недеље са сменама од по 10 сати. 

Радно време у првој смени је од 06.00 до 18.00, а у другој од 20.00 до 06.00, од понедељка до 
четвртка, а због потреба посла, део радника се прековремено ангажује петком. 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:404926-Kragujevac-FIAT-prihvatio-zahteve-radnika
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:404993-Svaki-sedmi-nema-zanat 

Сваки седми нема занат 
Б. СТЈЕЉА 

Поражавајући квалитет радне снаге, једва њих 300.000 има факултетску диплому. 

Квалификације нема 162.943 запослена. Највише неквалификованих радника је у 

прерађивачком сектору 

МЕЂУ 1.024.006 оних који данас зарађују у разним фирмама, компанијама, државној управи, 
сваки седми (њих 162.943) нема никакав занат у својим рукама. С друге стране, са високим 
школама је 291.719 запослених, што је готово симболичан ”интелектуални ресурс”. Из тог 
разлога, стање на нашем тржишту рада стручњаци оцењују као - поражавајуће. 
- Ситуација је катастрофална - сматра Јадранка Димов, стручњак за каријерно вођење и 
саветовање. - Већ годинама уназад све више је неквалификованих и полуквалификованих 
радника, за разлику од оних са високим образовањем. А додатно забрињава и то што се такав 
тренд уопште не мења. Млади ни данас не похађају школе и не уписују факултете у довољној 
мери. Таква пракса свакако неће добро утицати на тржиште рада у Србији. 
 

Димова додаје да на овакву ситуацију додатно утичу и други ”реметилачки фактори”: 
- Ми имамо велики техничко-технолошки заостатак, радимо са превазиђеним технологијама и 
процедурама. Зато многи послодавци радије бирају неквалификован кадар јер је он 
најјефтинији и за њега се плаћају најмање дажбине. Зато је у овим квалификационим 
структурама, највећа покретљивост радне снаге. То значи да се овакви радници најлакше 
запошљавају, али и отпуштају. 
ТРИПУТ МАЊЕ ПЛАТЕПросечна бруто плата је, према подацима Завода за статистику, 60.591 
динар. Интелектуалци у просеку зарађују 95.036, а скоро три пута мање новчаница преброје 
неквалификовани радници чија је просечна зарада 32.995 динара. 

Према подацима Републичког завода за статистику, највише неквалификованих радника је у 
прерађивачком сектору. Без икакве школе у овој делатности ради њих чак 23.067, а са 
основним образовањем још њих 16.559. Тако је у сектору производње готово изједначен број 
”елементарно писмених” и оних са факултетским дипломама. И у здравственој и социјалној 
заштити не мањка радника без квалификација. Од 158.933 запослена такав је сваки шести, 
односно њих 25.102. А од 133.903 запослена у сектору образовања, никакву школу нема њих 
17.254. 
МЕТАЛЦИ ШКОЛОВАНИ ЈЕР ШТЕТА КОШТА 
Дешава се да послодавци ангажују необразован кадар како би на њему уштедели, али у неким 
индустријама је то готово немогуће - каже Зоран Вујовић из Савеза самосталних синдиката 
Србије. - У металској индустрији готово сви радници имају завршену бар средњу школу и много 
искуства иза себе јер свака штета превиша кошта. Управо зато послодавци не ангажују 
необразован кадар. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:404993-Svaki-sedmi-nema-zanat
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/351716/Drzava-ce-zamoliti-trgovce-da-ne-dizu-cene 

Држава ће замолити трговце да не дижу цене 

Катарина Марковић  

- Влада Србије ће од Нове године укинути трговачке марже на основне животне намирнице, 

али ће и од највећих трговинских ланаца бити затражено да потпишу кодекс којим ће се 

обавезати да неће неоправдано дизати цене - каже за „Блиц“ Расим Љајић, министар трговине. 

Трговци не искључују могућност још једног таласа поскупљења упркос „молби“ Министарства 

трговине, јер цене одређују и добављачи. 

 

- Радимо на томе да се направи једна врста социјалне корпе која би трговинске ланце обавезала 

да у понуду уведу и неке производе који би били повољнији од осталих намирница из истог 

асортимана. На пример, да се производи посебна врста јефтинијег јогурта или меса - додаје 

Љајић. 

 

Он каже да се Влада одлучила на тај корак јер је неодрживо на дуги рок да се ограничавањем 

маржи регулишу цене, али и зато што је добијала критике од Европске уније због државног 

администрирања у одређивању цена. 

 

У сваком случају, од Нове године трговци ће моћи слободно да формирају цене основних 

намирница, за које је важила трговачка маржа од 10 одсто, дакле пшеничног брашна, уља, 

млека, јогурта, шећера, меса и рибе. 

 

Трговци су се обрадовали овој најави јер цене треба да формирају кретања на отвореном 

тржишту, али нису могли да потврде за „Блиц“ да од Нове године неће бити новог таласа 

поскупљења. 

 

- Са наше стране неће доћи до промене трговачке марже јер је и пре усвајања уредбе пракса 

била да марже на основне животне намирнице буду 10 одсто. Али не треба заборавити ни то да 

се цена формира не само на основу трговачке већ и на основу произвођачке марже, тако да ми 

не можемо да гарантујемо да она неће бити подизана од самог произвођача- кажу за „Блиц“ у 

„Универекспорту“. 

 

У трговинском ланцу „Делез“ кажу за „Блиц“ да ограничавање маржи није био добар начин за 

спречавање раста цена. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/351716/Drzava-ce-zamoliti-trgovce-da-ne-dizu-cene
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- Ипак, наставићемо да радимо на конкурентности и приступачности цена у нашим објектима - 

кажу у „Делезу“. 

  

Хлеб  "сава" остаје 48 динара 

  

Расим Љајић каже да и даље остаје на снази договор с 

пекарима да до краја марта хлеб „сава“ кошта 48,50 динара 

јер је то питање са Унијом пекара решено другом уредбом 

Владе. То би значило да ће се ограничење трговачких 

маржи после Нове године односити само на поједине 

произвођаче хлеба. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/351925/Fijat-dize-plate-posle-pretnje-strajkom 

Фијат диже плате после претње штрајком 

Н. Р.  

Део радника крагујевачког “Фијата” запретио је штрајком због десеточасовног радног времена 

и малих плата. У “Фијат аутомобилима Србија” кажу да ће прековремени рад трајати само у 

новембру због “више од 10.000 наруџбина за куповину модела „500 л„, које ће морати да се 

испоштују“. Према незваничним информацијама, руководство фабрике пристало је да повећа 

зараде које се крећу између 32.000 и 34.000 динара. 

Како каже Зоран Михајловић, председник Самосталног синдиката у ФАС, „углавном се 

радници из фабрике „монтажа“ жале на тешке услове и темпо који не могу да издрже“. 

 

- Радници кажу да је радно време од 10 сати превелико оптерећење, посебно од када је 

производна трака почела брже да се креће и од када је повећана производња. За сада се у 

фабрици ради четири дана по 10 сати, док су три дана слободна. Радници траже да им се 

обезбеди осмочасовно радно време, али да раде пет дана у недељи. Уз то, траже и да им се 

повећају плате, јер сада зарађују око 33.000 динара. Не одговара им ни ноћни рад, јер за то 

добијају само 300 динара - каже Зоран Михајловић. 

  

Како тврде челници синдиката, у току су разговори са пословодством фабрике, које је дало 

уверења да ће од фебруара радно време бити осмочасовно. Сада у фабрици има 2.500 радника, 

а „Фијат“ је планирао да до краја ове године упосли још 150 радника. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/351925/Fijat-dize-plate-posle-pretnje-strajkom
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Пословодство „Фиат аутомобили Србија“ тврди да је „у понедељак одржан састанак са 

Самосталним синдикатом“, и да је главно питање било повећање плата, које се иначе 

повећавају сваке јесени у складу са инфлацијом и трошковима живота. Уз то, „плата која је у 

просеку 300 евра ће бити повећана, али се за сада не зна за колико“. 

 

Представници Самосталног синдиката траже да се зараде повећају за 15 до 20 одсто, и да 

просечна плата буде око 350 евра. Они тврде и да је то што „Фијат“ плаћа четири сата 

прековременог рада са 26 одсто од дневнице „у законским оквирима“, али да са тим запослени 

нису задовољни. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/351713/Opstine-zavise-od-Dinkicevog-potpisa-Ko-zaposli-bez-dozvole-nece-dobiti-

ni-za-plate 

Општине зависе од Динкићевог потписа: Ко 
запосли без дозволе, неће добити ни за плате 

Снежана Кривокапић  

Градови и општине који буду запошљавали мимо одобрења Министарства финансија ризикују 

да им се догодине укину средства из буџета од укупно 35,3 милијарде динара. 

 

 

Кликни за увећање (+) 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/351713/Opstine-zavise-od-Dinkicevog-potpisa-Ko-zaposli-bez-dozvole-nece-dobiti-ni-za-plate
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/351713/Opstine-zavise-od-Dinkicevog-potpisa-Ko-zaposli-bez-dozvole-nece-dobiti-ni-za-plate
http://www.blic.rs/data/images/2012-11-06/286539_1011_origh.jpg?ver=1352234696.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-11-06/286539_1011_origh.jpg?ver=1352234696.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-11-06/286539_1011_origh.jpg?ver=1352234696.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-11-06/286539_1011_origh.jpg?ver=1352234696.jpg


8 

 

- Дешавало се и да раније ограничимо раст плата, али без ефекта јер маса зарада порасте много 

више од планиране због тога што се на локалу запосле десетине и стотине људи - каже извор 

„Блица“ из Министарства финансија. 

 

Будући да трећина расхода одлази за плате, ко се огреши о ову одредбу у предлогу буџета за 

2013, може да доведе у питање примања свих чиновника запослених у локалној самоуправи. 

 

Саша Пауновић, градоначелник Параћина и председник Сталне конференције градова и 

општина, за „Блиц“ каже да је неспорно да је неопходна контрола запошљавања у државним 

службама и локалним самоуправама. 

 

- Државно запошљавање јесте зло. Међутим, ова мера се доноси преко колена, па ће и 

резултати бити половични. Па, министарство мора да запосли барем 100 људи да би 

одговарали на све те захтеве ако не мисле да блокирају цео систем - каже Пауновић и предлаже 

да се овај проблем реши кроз закон који би ограничавао број запослених. 

  

Рецимо, тако да јединица која броји 50.000 грађана нема преко 500 њих који раде у општини. 

Живорад Смиљанић, председник општине Апатин, којој догодине следује 181,4 милиона 

динара из буџета, пита се „кад је то било да један министар одређује кога ми смемо да 

запослимо и кога да отпустимо“. 

 

- Као да ми запошљавамо без икакве потребе? Неки људи одлазе у пензију, други се упокоје и 

ми се увек трудимо да запослимо минимум, никад није било прекобројних - каже он. 

  

Плате на локалу веће за 41 одсто 

Као последица одлуке Владе о измени коефицијената за 

плате у државним органима, која је ступила на снагу 

почетком године, просечно су повећане појединачне плате 

у органима локалне самоуправе за 41 одсто, процена је 

тадашњег Министарства финансија. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/351796/Deo-radnika-Fijata-preti-strajkom-nece-da-rade-10-sati-dnevno 

Део радника "Фијата" прети штрајком, неће 
да раде 10 сати дневно 

Н. Радишић  

Део радника запослених у компанији „Фиат аутомобили Србија“ је пеко Самосталног синдиката 

започео преговоре са пословодством о повећању зарада и скраћењу радног времена. Уколико се 

не нађе решење током неколико наредних дана, радници ће, како су најавили, започети 

штрајк. 

Према речима Зорана Михајловића, председника Самосталног синдиката у ФАС, „углавном се 

радници из фабрике „Монтажа“ жале на тешке услове рада и темпо који не могу да издрже“. 

 

- Ми смо у понедељак за време паузе која траје 20 минута разговарали са радницима. Они су 

рекли да је радно време које у фабрици дневно траје десет сати за њих превелико оптерећење, 

посебно од када је производна трака почела брже да се креће и од када је повећана поизводња. 

За сада се у фабрици ради четири дана по десет сати, док су три дана слободна. Радници траже 

да им се обезбеди осмочасовно радно време, али да раде пет дана у недељи. Уз то, траже и да 

им се повећају плате, јер сада зарађују око 33.000 динара. Не одговара им ни ноћни рад, јер за 

то добијају само 300 динара - каже Зоран Михајловић. 

 

Како тврде челници синдиката, у току су разговори са пословодством фабрике, које је дало 

уверења да ће од фебруара наредне године радно време бити осмочасовно. 

  

Сада уфабрици аутомобила у Крагујевцу има 2.500 радника, а "Фијат" је планирао да до краја 

ове године упосли још 150 радника. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/351918/Sindikat-trazi-proveru-finansijskog-poslovanja-RTV 

Синдикат тражи проверу финансијског 
пословања РТВ 

Тањуг  

Синдикат Радио-телевизије Војводине (РТВ) и запослени у тој кући оценили су на данашњем 

састанку да је ситуација у покрајинском јавном сервису неодржива, и затражили да надлежни 

државни органи провере финансијско пословање РТВ. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/351796/Deo-radnika-Fijata-preti-strajkom-nece-da-rade-10-sati-dnevno
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/351918/Sindikat-trazi-proveru-finansijskog-poslovanja-RTV
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У саопштењу са састанка синдиката РТВ, подружница Синдиката новинара Србије, и дела 

запослених, истакнуто је да је неопходно хитно предузети мере за стабилизацију РТВ. 

 

"Урушавање ове медијске куће" посебно је изражено у последњих годину и по дана, од доласка 

новог менаџмента и "довођења на руководећа места без конкурса отпуштеног новинарског 

кадра са Б92", наводи се у саопштењу. 

 

Са образложењем да ће управо тај програмски кадар допринети побољшању и повећању 

гледаности и слушаности програма "додељени су им енормно високи лични дохоци и 

стимулације, као и уговори са такозваним златним падобранима, (реч је о дестинама хиљада 

евра)", пише у саопштењу тог синдиката. 

 

Распон плата до њиховог доласка био је један према седам, а сад је један према 14, истичу 

представници тог синдиката и запослених у РТВ, додајући да је у исто време огромна већина 

заполесних "на рубу егзистенције", јер им плате нису повећаване од 2006. године. 

 

Уместо да се број запослехин рационализује, како се наводи, "непрекидним довођењем 

„кадрова‟ из пропалих ТВ кућа из Београда, којима се без критеријума додељују високи лични 

дохоци, број запослених је непримерено увећан, а губици су повећани за више од 50 одсто". 

 

Покрајински јавни сервис је њиховом програмском политиком изгубио основну и законску 

улогу јавног сервиса свих грађана Војводине, додаје се у саопштењу. 

 

На састанку је оцењено да су најодговорнији за такву ситуацију Управни одбор РТВ, генерални 

директор са менаџментом, као и Савет РРА која би по Закону о радио-дифузији требало да 

контролише пословање и рад покрајинског јавног сервиса. 

 

"Стога захтевамо да надлежни државни органи под хитно обаве проверу 

финансијског пословања куће, а Савет РРА у оквиру своје надлежности предузме одређене мере 

и с тиме заустави директан утицај појединих политичких елита на уређивачку, кадровску и 

пословну политику РТВ", пише у саопштењу. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/naceta_lista_od_24_sporne_privatizacije.4.html?news_id=250683 

Радна група и Тужилаштво за организовани криминал јуче ухапсили Јовицу Стефановића 

Нинија, бившег власника Југоремедије 

Начета листа од 24 спорне приватизације 
АУТОР: М. Н. СТЕВАНОВИЋ 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/naceta_lista_od_24_sporne_privatizacije.4.html?news_id=250683
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Београд - Истрага о малверзацијама у Југоремедији и јучерашње хапшење бившег власника те 

компаније, Јовице Стефановића Нинија и његова два блиска сарадника, почетак су 

расветљавања листе од 24 спорна случаја високе корупције углавном из приватизације, на 

чему, између осталог, инсистира и Европска унија. Александар Вучић, први потпредседник 

Владе, потврдио је јуче да је то хапшење последица истраге коју води радна група формирана 

да реши предмете са тог списка, а најавио је и да ће ускоро бити „још значајних случајева од 

Југоремедије“.  

 
У полицијском саопштењу наводи се да су акцију хапшења извели „припадници радне групе 
Управе криминалистичке полиције, Министарства унутрашњих послова Републике Србије, у 
сарадњи са Тужилаштвом за организовани криминал“. Осим Стефановића, који је власник 
предузећа МД Нини и Јака 80, због злоупотребе службеног положаја ухапшени су и Златко 
Марковић, бивши директор за организациона, економска и правна питања у Југоремедији и 
Олга Антић, директорка МД Нини. 

Они су осумњичени да су у периоду од марта 2006. године до фебруара 2007. године, када је 
приватизација раскинута, увећавали фактуре које је Јака 80 испостављала Југоремедији за 
набавку сировина неопходних у производњи лекова. Нинијева фирма је, иначе, те исте 
сировине пореклом из Индије, набављала по 70 пута нижој цени од продајне. На основу овако 
увећаних фактура осумњичени су прибавили имовинску корист предузећу Јака 80, чији је 
власник Стефановић, у укупном износу од 396 милиона динара, а на штету Југоремедије, 
наводи се између осталог, у полицијском саопштењу. „Такође, на исти начин предузеће МД 
Нини је набављало сировину од инодобављача из Индије, Немачке и Италије по 50 пута нижој 
цени од оне по којој је продавао Југоремедији „ објашњава полиција и додаје да је на основу 
тако увећаних фактура, Нини прибавио корист од 176,8 милиона динара, на штету 
Југоремедије. Укупна штета настала из овако увећаних фактура износи око 590 милиона 
динара, или 7,5 милиона евра, саопштила је полиција. 

За сада још није познато да ли ће ова истрага бити проширена и на остала предузећа која је 
Нини купио у приватизацији, а која се такође налазе на „списку 24“ . Реч је о Срболеку, који је 
после раскинутог уговора отишао у стечај, и где је штета нанета истим системом увећаних 
фактура, за сада процењена на више од пет милиона евра. На листи под његовим именом је и 
нишка Просвета, где је такође пре две године поништена продаја, а запослени у вишемесечним 
штрајковима тражили од надлежних да испитају малверзације бившег власника. У до сада 
објављене износе о нанетој штети, није ушла процена колико су изгубили државни фондови и 
запослени који су остали без уплаћених зарада и доприноса, нити мали акционари које је 
фиктивним докапитализацијама Нини практично истиснуо из управљачке структуре. 

Једна од непознаница је и да ли ће после хапшења главних актера, на удар доћи и челници у 
институцијама које су у то време (не)чињењем омогућили да се урушавају успешна предузећа. 
У случају Југоремедије, оптужбе су најчешће упућиване на рачун Агенције за приватизацију, 
која је дуго одбијала да раскине уговор са Нинијем, али и на тадашње трговинске судове из 
Београда и Ниша који су процедуралним замкама пролонгирали доношење пресуда. 

Ко је Нини 
Јовица Стефановић својевремено је био један од значајнијих играча у српском тајкунском 
миљеу. „Пословну“ каријеру почео је осамдесетих, а таблоиди тврде да је почетни капитал 
стекао захваљујући добрим везама са бившим директором Дуванске индустрије Ниш, јер је 
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његова тадашња фирма - Нини - била ексклузивни дистрибутер нишких цигарета. Тврди се, 
такође, да је у време санкција препродавао лекове словеначке Крке приватним апотекама, а 
после хапшења челника ДИН-а, једно време био је ван земље. Вратио се 2003. а од тада 
постаје чест гост на аукцијама у Агенцији за приватизацију. Спекулише се да је донедавно 
одржавао добре везе са кључним људима из власти, што је, наводно, био и разлог што су, када 
је објављен списак 24 сумњиве приватизације, прво ухапшени садашњи руководиоци 
Југоремедије, а то приказано као рад на предметима за које се интересује ЕУ. 

Још један списак 
У овом тренутку се не зна да ли ће истрагом бити обухваћене оптужбе које су током протеста 
износили радници и мали акционари Југоремедије у време док је Јовица Стефановић Нини 
био власник компаније. Они су тврдили да је стављао хипотеке на некретнине предузећа и на 
основу њих подизао кредите за куповину других фирми у приватизацији. До власништва је 
долазио и шпекулацијама на берзи, често користећи акције Југоремедије. Тако је у једном 
тренутку постао већински власник Меделе из Врбаса, Елида из Гаџиног Хана, ваљевског 
Елинда, зрењанинског Луксола, нишког Житопромета, Ветпрома из Новог Сада, Пиваре 
Ниш... 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaustavljena_na_kapiji_fabrike.4.html?news_id=250677 

Обезбеђење нишке пиваре није дозволило председници АСНС са де сретне са радницима 

Заустављена на капији фабрике 
АУТОР: З. М. 

Ниш - Обезбеђење Пиваре „Ниш“ јуче није дозволило председници АСНС и републичкој 

посланици Ранки Савић да уђе и разговара са штрајкачима у фабрици чији је већински 

власник Јовица Стефановић Нини који је јуче ујутру ухапшен. 

 
Савићева је са портирнице разговарала са руководством фабрике, али ни после тог разговора 
улазак јој није дозвољен. Она је потом са капије разговарала са више радника који су у штрајку 
од 3. октобра. Штрајкачи захтевају исплату шест заосталих зарада, као и покретање 
производње. Према њиховим речима, предузеће нема сировине за производњу, у магацинима 
„нема ни једне флаше пива“, а власник Стефановић се „месецима није појављивао у фабрици“. 

Нишка пивара била је једна од пет најуспешнијих пивара у земљи са годишњом производњом 
од 250.000 хектолитара пива. Након приватизације 2006. године производња је спала је на 
50.000 хектолитара, а број запослених смањен са 360 на 130. 

 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaustavljena_na_kapiji_fabrike.4.html?news_id=250677
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prekovremeni_rad_zbog_velike_traznje_fijata_500l.4.html?news_id=250678 

Менаџмент Фијат аутомобила Србија најавио повећање плата запосленима 

Прековремени рад због велике тражње 
фијата 500Л 
АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Менаџмент компаније Фијат аутомобили Србија (ФАС) најавио је да ће 

запосленима у ФАС-у зараде које сада просечно износе између 32.000 и 34.000 динара бити 

повећане, сазнаје наш лист из извора блиских пословодном врху крагујевачке фабрике. 

 
Свим радницима компаније Фијат аутомобили Србија који су ангажовани да раде 
прековремено, новембарске плате, званично је потврђено, биће увећане за 26 одсто. Запослени 
у производњи у ФАС-у раде у две десетосатне смене (прва од 6 до 16 часова, и друга од 20 до 6 
сати) четири дана у недељи, а прековремени рад петком, у трајању од четири сата, организован 
је због велике потражње за новим моделом „фијат 500Л“ на тржиштима европских земаља, а 
до сада је, према званичној информацији, у Италији, Немачкој, Француској и другим земљама, 
евидентирано више од 10.000 резервација тог возила. 

У компанији Фијат аутомобили Србија потврдили су да су у понедељак, између две смене, 
Синдикат и запослени у ФАС-у тражили разговор са менаџментом фабрике о повећању зарада 
и регулисању прековременог рада. Менаџмент компаније разговарао је са запосленима у обе 
смене и том приликом најавио да ће, у складу са потписаним споразумом, крајем сваке године 
преговарати са фабричким синдикатом о висини зарада у ФАС-у. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnicke-plate-opet-seku-dunav 

Радничке плате опет секу Дунав? 
 

Запослени у "Дунав група агрегати" траже да им се ођедном исплате сва заостала 
дуговања, а то су плате и укрцавања - накнада за боравак на бродовима из 
децембра 2011. године и од августа 2012. године до сада, 

 казао је ј представник радника Љубо Чокорило. Он је уз остале раднике  био закључан у 
предузећу а менаџменту "Дунав група агрегати" на тај начин није дозвољено да уђе у 
предузеће.Повод за поновни протест је непоштовање споразума из октобра по коме су 
запослени у понедељак 5. новембра требали да добију две плате и два укрцавања, за децембар 
2011. и август ове године. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prekovremeni_rad_zbog_velike_traznje_fijata_500l.4.html?news_id=250678
http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnicke-plate-opet-seku-dunav


14 

 

- Сада је ситуација много озбиљнија него протекла два пута када смо  блокарили улаз 
предузећа и Дунав. Осим динамике исплате заосталих примања у споразуму смо навели и да 
треба да отпочне социјални дијалог ради консолидације предузећа. До сада нисмо о томе 
разговарали, а немамо оверене здравствене књижице од 24. јула ове године.   Блокада фирме је 
тек почетак, вероватно ћемо опет, по трећи пут бити приморани да блокирамо Дунав - казао је 
Чокорило. 

Наведо је да је несхватљиво да пословодства не поштује споразум.  Директор предузећа Машан 
Ерцеговић изјавио је  да би до петка требало да стигне сагласност од Европске банке за обнову 
и развој да се прода брод, како би се измириле обавезе према радницима. Европска банка, каже 
директор, сувласник је "Дунав групе агрегати" и без банкарске сагласности не може се урадити 
ни консолидација предузећа. Власник “Дунав групе агрегати” Душан Боровица тренутно је у 
притвору 

З. Делић 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1017:Zakoni-po-grba%C4%8Di-

radnika&catid=11&Itemid=122 

Закони по грбачи радника 
  

Пред зградом Владе у Немањиној улици окупило се јуче око 2.000 учесника протеста у 
организацији Конфедерације слободних синдиката (КСС) који представља највећи број 
запослених у јавном сектору захтевајући повлачење Закона о ограничавању максималних 
зарада у јавном сектору и учешће у социјалном дијалогу. За првих 100 дана Влада ништа није 
урадила на заштити стандарда радника и грађана, а добили смо јасне поруке да ће да буде још 
горе. Следи по основу Закона о ограничавању максималних зарада у јавном сектору даље 
умањење зарада и то најугроженијима којима се од 27. 

000 динара узима 5.000 динара. То је за њих као пет милиона за богате, јер не могу да покрију 
трошкове због огромних поскупљења и дивљања цена, истакао је јуче Ивица Цветановић 
окупљенима на протесту. Он је рекао да нико од надлежних није показао никакво разумевање 
за низ захтева у којима се тражи промена овог закона, уважавање стечене репрезентативности 
КСС, стопирање распродаје државних предузећа за багателу, борбу против корупције, сиве 
економије и инфлације која повлачи поскупљења. Једносатни штрајк 10. октобра само је прво 
упозорење, и идемо на радикализацију протеста, навео је Цветановић. Писмо намењено 
премијеру Ивици Дачићу, Цветановић је предао надлежнима у Влади, где му је у протоколу 
речено да је Дачић одсутан, а да потпредседник Владе Александар Вучић нема времена за 
разговор. Уколико не дође до разговора, следећи протести и штрајкови биће много већи, 
најавио је Цветановић. Сада сви нападају јавна предузећа као кривце за економски колапс, а 
суштина је да се реши огроман привредни проблем од 26 одсто незапослених, свега 1.750.000 
запослених од чега је у јавном сектору 500.000 људи. Зашто се не опорезује огромна сива 
економија и тако надомести мањак у буџету, указао је председник синдиката Телекома 
Мирослав Јоксимовић. Председник синдиката железничке инфраструктуре Перица Ђорђевић 
скренуо је пажњу на трагично стање железнице где је од 35.000 остало 18.000 радника. Постоје 
наговешаји да се пруге отворе за стране оператере и тада наши железничари могу да оду кући, 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1017:Zakoni-po-grba%C4%8Di-radnika&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1017:Zakoni-po-grba%C4%8Di-radnika&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=e68daf3246936d0d13af2c582c4bf2b7b3b0d748
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тврди Ђорђевић. На протестном скупу, који је протекао без инцидената, уз јако обезбеђење 
полиције и синдикалних редара, без заустављања превоза окупили су се представници 30-ак 
синдикалних организација из целе Србије. Међу њима су били чланови из НИС Југопетрола, 
ЈАТ-а, РТБ Бора, Телуса, РТС-а, ГСП-а, ПТТ-а, Аеродрома Никола Тесла, Дунав осигурања, 
Уније синдиката просветних радника, Синдиката медицинских сестара и техничара, Синдиката 
немедицинских радника, Синдиката запослених у социјалној заштити, Независног 
полицијског синдиката, Независног синдиката филмских радника и многи други. @ЛЕГЕНДА: 
Скуп протекао без инцидената, уз јако обезбеђење полиције и синдикалних редара, без 
заустављања превоза 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:Tekstilci-se-dr%C5%BEe,-ne-i-

obu%C4%87ari&catid=21&Itemid=125 

Текстилци се држе, не и обућари 
  

Привредници у Пчињском и Јабланичком округу у последњи квартал ушли су с повољнијим 
учинком него што је у другим деловима Србије. Док у републици индустријска производња у 
просеку опада, на њеном југу расте. С фабричких трака у врањско-лесковачкој регији ове 
године завршно са септембром сишло је осам одсто више производа него истовремено лане. 
Међу најуспешнијим делатностима била је експлоатација руде и камена, где је производња 
повећана за 35 одсто. И у прерађивачкој индустрији, претежној на овом подручју, резултати су 
бољи него лане - производња је порасла седам одсто. 

Највећи раст међу прерађивачима за девет месеци ове године постигла је фармацеутска 
индустрија - 28 одсто. Текстилна индустрија, по којој су били познати врањски и лесковачки 
крај, одолева изазовима. У прва три квартала израђено је 20 одсто више одеће него у истом 
раздобљу прошле године. Порасла је и производња предива и тканине, истина незнатно. 
Делатности с којима се такође овај део Србије поистовећује - дрвна индустрија и производња 
намештаја, међутим, као да губе дах. Направљено је око пет одсто више намештаја него 
претходне године до последњег тромесечја, али сама прерада дрвета опала је за више од 15 
одсто. Очигледно, развија се превасходно производња тапетарског намештаја. С друге стране, 
слабе домети такође традиционалне овдашње привредне гране - кожарства и обућарства. Већ 
десет година се овде симболично израђује властита обућа. Индустрија коже и обуће претворила 
се у дораду за иностране произвођаче. По свему судећи, криза и у земљама наручилаца 
проузроковала је скромније лон послове. Производња обуће и коже опала је за више од 15 
одсто. Опомиње и пад производње у прехрамбеној индустрији за готово 10 одсто. Дуванска 
индустрија, од које је дуже од столећа живео југ Србије, поготову Пчињски округ, гаси се. 
Производња, пре свега примарна, нестаје. Од јануара до септембра израђено је 20 одсто мање 
дуванских производа него прошле године у то време. 

 

 

 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:Tekstilci-se-dr%C5%BEe,-ne-i-obu%C4%87ari&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:Tekstilci-se-dr%C5%BEe,-ne-i-obu%C4%87ari&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=3d3369edd08ecf6ead52696a873340b32ee962e4
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=11&dd=08&nav_category=9&nav_id=658549 

Влада ипак (не)одлучује о зарадама 
ИЗВОР: Б92 

Београд -- Влада би требало данас да донесе решење о ограничењу максималних 

зарада у јавном сектору. Државни званичници поручују да је циљ да се ограниче 

највеће плате. 

 Међутим, синдикати запослених у комунално-стамбеној делатности Србије протестовали су у 

среду испред зграде Владе са захтевом да се из Закона о утврђивању максималне зараде у 

јавном сектору изузму запослени у комуналном сектору. 

Огласио се министар привреде и финансија Млађан Динкић, који је обећао да ће тако и бити.  

 

"Закон је био намењен за ограничавање прекомерних плата, пре свега, оних које су у 

менаџменту јавних предузећа, а није био намењен људима који су са релативно нижим 

примањима, тако да ћемо изузети тај члан закона. Вероватно ћемо дати и амандман на сам 

закон који је већ усвојен и променити га са свим овим законима који иду у Скупштину", казао је 

Динкић.  

 

Међутим, председник гранског синдиката Независност Милан Симић за Б92 каже да усмене 

гаранције не значе ништа и најављује наставак протеста.  

 

"Ми нисмо још увек добили никакве писане гаранције од стране Министарства финасија. Јуче 

смо имали преговоре два синдиката на којима је договорено да би закључак који иде на Владу 

требало да буде уређен и да нам буде достављен данас. То би требало да буде једна писана 

гаранција како би ми одложили наше активности, које смо најавили за овај петак 9., али и за 

16. и 26. новембар. Међутим, ми још увек немамо никаве гаранције па наше активности нећемо 

још да одложимо", каже Симић.  

 

Министар просвете Жарко Обрадовић најавио је да би на данашњој седници Владе требало да 

буде понуђено решење које ће спречити да буду угрожене зараде запослених у јавном сектору 

са најнижим примањима.  

 

Међутим, како незванично сазнајемо, ова тема чак и није на дневном реду. Да ли 

ће се данас донети решење о ограничењу зарада, знаћемо тек када седница почне. 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=11&dd=08&nav_category=9&nav_id=658549
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=11&dd=08&nav_category=12&nav_id=658539 

Данас Дан просветних радника Србије 
ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Данас је Дан просветних радника Србије, а представници синдиката 

једногласни су у оцени да су услови рада просветних радника у овом моменту 

испод сваког нивоа. 

 Председник Гранског синдиката просветних радника Србије "Независност" Томислав 

Живановић рекао је Тањугу да су услови ради у којима се ради у школама испод сваког нивоа 

што се тиче учила, али и висине плате које запослени у просвети примају. 

"Око 77 одсто запослених у просвети има завршене факултете, а просечна плата у овој области 

је сада испод републичког просека. У просвети је 36.000 динара, док је просечна у Републичи 

око 42.000 динара", рекао је Живановић и додао да 28.000 просветних радника нема пуну 

норму и да има оних који остварују пет до десет посто норме и примају месечно по пет-шест 

хиљада динара.  

 

Живановић истакао да су директори школа данас добили огромна овлашћења и често крше 

закон, а да инспекције које по пријави изађу на терен не раде ваљано свој посао. "Чест је 

мобинг директора према појединим просветним радницима који се супротставе његовој 

самовољи. Због тога нам је неопходна реформа инспекцијске и надзорне службе", додао је 

Живановић.  

 

Он је оценио да је образовање огроман систем који данас функционише само захваљујући 

ентузијазму просветних радника. Са њим се слаже и председник Уније синдиката просветних 

радника Србије Драган Матијевић који је навео да од укупног броја високообразованих 60 

одсто ради у просвети за непримерено мале плате.  

 

"Сатница аутомеханичара је 1.600 динара, док је просветног радника 400 динара. То најбоље 

осликава стање у образовању", рекао је Матијевић.  

 

Као дан просветних радника у Србији обележава се 8. новембар, односно Митровдан,непоуздан 

дан рођења Вука Караџића. По Уједињеним нацијама светски Дан просветних радника је 5. 

октобар, и он се сваке године обележава широм света.  

 

Идеја о дану наставника зачета је, како се најчешће наглашава, у Индији 1962, а пошто је 

1994.године УНЕСКО препознао значај обележавања датума те врсте дан просветних радника 

прихваћен је широм света, у преко 100 земаља, али се дан обележавања разликује од земље до 

земље. Свуда је узет датум везан за битан моменат важан за националну просвету конкретне 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=11&dd=08&nav_category=12&nav_id=658539
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средине.  

 

Отуда је у Србији као Дан просветних радника прихваћен Митровдан, за који се верује да је дан 

рођења Вука Караџића. Додатну забуну уноси чињеница да је у 18. веку, када је он рођен, 

разлика између Јулијанског и Грегоријанског календара била 11 дана, а не као сада 13, што 

значи да датум рођења Вука Караџића не пада на 8. новембар, него два дана раније.  

 

У Новом Саду, сваке године, обележава се 8. новембар доделом награда "Др Ђорђе 

Натошевић", најуспешнијим, по тумачењу жирија, просветним радницима и установама у 

Војводини у протеклој школској години.  

 

Награда "Др Ђорђе Натошевић" установљена је одлуком Скупштине Војводине 11. јула 2001. 

године, а одбор за доделу именује Влада Војводине.  

Натошевић, рођен 1821. у Сланкамену, пошто је завршио медицину у Бечу 1851, посветио се 

просветном раду и био је директор Новосадске гимназије, надзорник српских школа у 

Аустроугарској, председник Матице Српске, члан Српског ученог друштва (претеча данашње 

САНУ).  

 

Његовом заслугом отворене су српске "препарандије" (учитељске школе) у Пакрацу, Новом 

Саду, Карловцу, Сомбору и Панчеву. Основао је и уређивао први српски педагошки "Школски 

лист" као и прве дечије новине "Пријатељ српске младежи". Такође у Лозници се у 

организацији Педагошког покрета Србије на тај дан организује Вуков педагошки сабор, као 

својеврстан научни скуп. 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/pancevo/sta-ce-biti-sa-petrohemijom_351771.html 

Шта ће бити са "Петрохемијом"? 
Извор: РТВ 

ПАНЧЕВО  

Због настојања менаџмента Петрохемије да продужи принудне одморе и недостатка системског 
решења за излазак из кризе радници су протестовали тражећи помоћ државе. Фабрика не ради 
од 09. јула. Хиљаду и 400 радника послато је на плаћено одсуство док се не заврши 
модернизација погона певг. Иако се радови приводе крају менаџмент је тражио 
пордужетак принудних одмора до краја године. Министарство рада ипак је одбило овај захтев 
и петрохемичари су враћени на радна места. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/pancevo/sta-ce-biti-sa-petrohemijom_351771.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/pancevo/protest-radnika-petrohemije_351408.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/pancevo/radnici-petrohemije-od-sutra-na-prinudnom-odmoru_339572.html
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Директор Милан Теофиловић каже да у овом тренутку нема посла за свих 1.803 радника јер 
фабрика не ради. 

Синдикати траже од владе да се у најкраћем року формира радно тело које ће наћи добро 
решење за Петрохемију. Менаџмент подржава ову одлуку каже Теофиловић и сматра да једино 
синдикати Петрохемије имају снагу да изврше притисак коју менаџмент нема јер је постављен 
од стране владе . 

Иако за већину радника нема посла док фабрика стоји новца за плате биће до краја године. 

Старт фабрике која је највећи српски извозник потпуно је неизвестан због дуговања за струју и 
гас која износе око 130 милиона евра. Дуговања Петрохемије која је годишње извозила 270 
милиона евра већ сада двоструко премашују вредност предузећа. 
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