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Држава части 260.000 пензија 
Б. СТЈЕЉА  

Покривање разлике између зарађених и загарантованих пензија кошта 16 

милијарди. Сваки шести који је на ”минималцу” добија чекове веће од заслужених 

 
Сваки шести пензионер у Србији добија више новца него што је зарадио током свог радног 
века. Фонд ПИО на 262.152 адресе широм Србије шаље законом загарантоване ”минималце”, 
па ће покривање ове разлике између стварно зарађених и исплаћених пензија републичку касу 
у 2013. години коштати чак 16 милијарди динара! 
- Висина најниже пензије раније се утврђивала у зависности од дужине пензијског стажа, а од 
2002. је установљено право на јединствени најнижи износ, независно од дужине радног века. 
На тај се начин штити социјални положај најстаријих грађана - објашњава Зоран Милошевић 
из Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. 
 

Ипак, иако држава гарантује најниже износе, они нису исти за све пензионере. За бивше 
раднике државне администрације и јавних служби, као и приватне предузетнике од овога 
месеца минималац износи 12.898 динара, док ратарима следује само 9.000 динара. 
СПИСАК СЕ НЕ СМАЊУЈЕ ГОДИНАМАНи у прошлој години број пензионера који свакога 
месеца подижу дотиране чекове није био мањи. Према подацима Фонда ПИО, у децембру је од 
најнижих загарантваних износа живело 85.013 пензионисаних радника из државне управе и 
јавних предузећа, као и 2.343 бивших предузетника. И лане су међу ”субвенционисаним” 
пензионерима доминирали пољопривредници јер је држава доплаћивала разлику за тачно 
174.818 ратара. 

- Основица за пољопривреднике је увек била нижа од оне коју су уплаћивали други 
осигураници. А имајући у виду да пољопривредници углавом уплаћују најмање доприносе и то 
током малог броја година, то се одражава и на обим права из пензијског и инвалидског 
осигурања - додаје Зоран Милошевић, помоћник министра рада у сектору за пензијско 
осигурање. 
Највећа дотација државе зато је намењена управо пољопривредним пензионерима јер од 
укупно 216.136 бивших ратара Република доплаћује разлику за њих чак 171.398. Ова 
”субвенција” ће државну касу у 2013. коштати 10,86 милијарди динара. Са рачуна 
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике ће бити потрошене и додатне 4,4 
милијарде динара за 88.088 бивших радника администрације, државне управе, војске, 
полиције, јавних предузећа... А за 2.666 пензионисаних приватних предузетника република ће 
доплатити још 80 милиона динара. 
- И ови, најнижи износи пензија се усклађују два пута годишње на исти начин као и остале 
пензије - потврђују у Дирекцији Фонда ПИО. - Последња, октобарска, повишица је износила 
два одсто, а наредна се очекује у априлу. 
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Дугови затворили радње 
С. Б.  

Током скоро три године, у Србији број предузећа и радњи смањен за око 12.500 

РЕД у плаћању требало би да се заведе током наредне године. Министарство финансија и 
привреде најављује да ће ускоро усвојити закон којим ће обавезивати и јавни и приватни 
сектор да набавке плаћају у року од 60 дана. Многе фирме, међутим, овај пропис нису 
дочекале. У односу на 2009. годину, у Србији данас послује 5.593 предузећа и око 7.000 радњи 
мање. Већина је окачила „катанац“ управо због ненаплаћених потраживања. 
Пре четири године, током 2008, број новооснованих предузећа био је чак за 8.180 већи од 
угашених. За исто толико се увећао и број предузетника. Од 2010. године, међутим, више је 
фирми и радњи који напуштају привреду Србије, него оних који у њу улазе. Истовремено, из 
месеца у месец расте и дуг јавног према приватном сектору. Према последњим подацима, 
достигао је 110 милијарди динара. 
 

ТРОШАК ДРЖАВЕДА би одржала ликвидност, предузећа у Србији су само током последњих 
месец и по дана узела кредите вредне чак 668 милион евра. Толико новца су пословне банке 
одобриле кроз програм субвецинисаних зајмова, а субвеционисање каматне стопе државу ове 
године кошта 1,3 милијарде динара. Више од четвртине узетих кредита, 28 одсто, искоришћено 
је за рефинансирање старих обавеза. На извозне послове је, с друге стране, отишло свега 12 
одсто позајмица. Остатак су нови пласмани за ликвидност. 

- Влада је прошле године усвојила Уредбу којом је обавезала државни сектор да редовно плаћа, 
али не и јавна предузећа - каже Драгољуб Рајић из Уније послодаваца. - Сада само локална 
јавна предузећа дугују око 60 милијарди динара. Нараво, има ту и старих обавеза. То је извор 
неликвидности многих фирми у Србији. Држава субвенционише кредите за ликвидност, али је 
можда тај новац могла да искористи за враћање дугова. Овако су они остали. 
Бескрајни рокови плаћања привредницима су годинама први на списку проблема са којима се 
сусрећу у пословању. У анкетама Уније послодаваца, из 2010. и 2011. године, чак трећина 
власника их је навела као убедљиво највећи проблем. Код четвртине они су били на другом 
месту. 
- То показује да је свака друга фирма имала проблема са наплатом дуга - додаје Рајић. - Ове 
године ће бити још теже, јер почиње значајно да се осећа пад тражње. Доскоро је био проблем 
наплатити, али је било посла. Сада је и посла све мање. Ограничење рокова на 60 дана и 
плаћање пореза на додату вредност по наплати могли би да ублаже ситуацију. Предузеће у 
Србији тренутно на зарађени новац чека, у просеку, 135 дана. У грађевинарству рокови иду и до 
185 дана. 
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Биће протеста у Србији 

Председница АСНС Ранка Савић најавила је да ће синдикат ускоро организовати 
излазак на улице. Савић је најавила протесте са захтевима да буду отварана нова 
радна места и да не буде поскупљења животних намирница. Савић је најавила да 
ће протести бити одржани у три велика града - Београду, Нишу и Новом Саду, а да 
се размишља о томе да буду и у Крагујевцу. 

Датум одржавања протеста би тек требало да буде саопштен, а за сада је то 3. новембар, 
најавила је Савић и додала да је одлучено да субота буде дан у седмици када ће тај скуп бити 
одржан. 

Она је најавила да ће том приликом влади бити упућени и други захтеви међу којима су и да 
земља води политику евроинтеграција и да буду укинути монополи на тржишту. Савић је 
оценила да социјална политика није добра, да има огроман број социјално угрожених који не 
примају социјалне принадлежности. 

Она је навела и да 100.000 људи живи испод доње границе сиромаштва, да 350.000 људи ради, 
а да не прима зараде и да је око милион незапослених. 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/%E2%80%9Cneobusu%E2%80%9D-stecaj-spas 

“Необусу” стечај спас 

Развојна банка Војводине требало би да преда захтев Привредном суду у Новом 
Саду за покретање стечаја у АД" Необус", чији радници штрајкују од 25. априла, 
рекао је председник Градског одбора синдиката металаца Новак Васић. 

Запосленима се дугује 12 плата 

Он каже да је стечај најбоље решење и да је о томе постигнут договор између синдиката и 
представника Града и Покрајине. 

- Синдикат и запослени немају новца да плате покретање стечаја, а пошто је Развојна банка 
Војводине највећи поверилац "Необуса", договрено је да банка то плати. "Необус" дугује банци 
око 6,5 милиона евра - наводи Васић. У Фабрици аутобуса било је запослено 190 радника, али је 
током штрајка тридесетак запослених напустило фирму. 

Запосленима се дугује 12  плата, а једино што су радници добили од када штрајкују су пакети са 
намирницама и новчана потпора од 20.000 динара. То им је крајем јуна обезбедио Градски 
синдикат металца од спонзора. "Необус "је приватизован на аукцији 2004. године када га је 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bice-protesta-u-srbiji
http://www.dnevnik.rs/novi-sad/%E2%80%9Cneobusu%E2%80%9D-stecaj-spas
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купио  бизнисмен из Саудијске Арабије Али Маграби Мохамедали за 700.000 евра. Он се при 
куповини обавезао да ће у Фабрику аутобуса инвестирати 1,5 милион евра и преузети дуг од 2,6 
милина евра. Тешкоће у пословању настају када су дошле на наплату рате кредита из 
репрограма и када су изгубљени послови на тендерима. 

Приватизацаја "Необуса" дуго је спомињана као једна од најуспешнијих, због доласка свежег 
капитала из арапске земље. Али и зато што се саудијски предузетник у матичној земљи бави 
хаџи превозом и у властитом предузећу има више од 2.000 аутобуса. 
Маграби је, како кажу у синдикату, дигао руке од "Необуса" и намерава да га прода. 
Синдикални предводник металаца Васић каже да се преговара са потенцијалним купцима, али 
да не зна детаље. 

Подсећамо да је синдикат заговарао да се "Необус"споји са Градским саобраћајним предузећем 
наводићи да постоје примери из праксе - београдски "Икарбус" прави аутобусе за тамошњег 
превозника, а у Нишу послује  "Ни - Бус"  аутобуско предузеће које такође ради аутобусе за 
нишког  превозника. 

З. Делић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zdravstveno_osiguranje_samo_za_odabrane.4.html?news_id=249492 

Отворено писмо Синдиката Центра за стрна жита у Крагујевцу државним званичницима 

Здравствено осигурање само за одабране 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Збиру апсурда који прати крагујевачки Центар за стрна жита, придодат је још 

један - право на лечење обезбеђено је само за седморо запослених који припадају категорији 

научних радника, а у синдикату установе тврде да је то постигнуто уз помоћ партијских веза 

одлазећег естаблишмента. 
 

„Остали запослени нису могли да овере своје здравствене књижице, иако им је на обрачунима 
зарада приказано да је део њихових плата уплаћен за здравствено осигурање“, истиче се у 
отвореном писму које је Синдикат те научне установе јуче упутио председнику Србије 
Томиславу Николићу, премијеру Ивици Дачићу, првом потпредседнику Владе Александру 
Вучићу и осталим државним званичницима, међу којима су и министарка здравља Славица 
Ђукић Дејановић, директор Републичког фонда здравственог осигурања, заштитник грађана 
Саша Јанковић и други. 

У писму се потом наводи да је у Центру за стрна жита запослен 51 радник, те да се зараде 
запосленима исплаћују у различито време, у зависности од систематизације и положаја у 
фирми. Тако, тврде синдикалци, научни радници плате примају за претходни месец, 
директору, пак, који је на ту функцију дошао из партијског шињела и право са евиденције 
Националне службе за запошљавање, зарада касни до три месеца, док осталим радницима 
плата касни - 13 месеци. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zdravstveno_osiguranje_samo_za_odabrane.4.html?news_id=249492
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Констатујући да претходни подаци у свету разумних делују невероватно, челници Синдиката 
најпре питају државне званичнике: како је директор, кога везују за Демократску странку, успео 
да из Фонда за здравствено осигурање издејствује оверу здравствених књижица само за оне за 
које он сматра да заслужују. Ово тим пре што се, наводе синдикалци у писму надлежнима, зна 
да Пореска управа у Крагујевцу за ту установу није дала потврду о уплаћеном доприносу за 
здравствено осигурање. Пореска управа, наиме, приликом уплате доприноса за здравствено 
осигурање препознаје само привредне субјекте, а не и појединце. 

- Сумњамо да је селективном овером здравствених књижица почињено више кривичних дела, 
као што су неовлашћено присвајање новца радника за доприносе за здравствено осигурање, јер 
је на њиховим обрачунима приказивано да је део плате одбијан за ту намену, те 
противзаконито прибављање маркица за оверу здравствених књижица појединцима супротно 
процедури. Зато тражимо покретање кривичног поступка за све учеснике овог поступка - 
наглашава се у писму Синдиката Центра за стрна жита. 

Опет протест? 
Запослени у Центру за стрна жита у Крагујевцу, најстаријој научно - истраживачкој установи 
тог типа у Србији и на Балкану, протестују још од 2009., захтевајући регулисање статуса и 
помоћ државе, која им је оснивач и власник, како би решили вишегодишње пословне 
проблеме. У решавање статуса центра недавно се укључила и градска власт, што је пре 
неколико месеци прекинуло серију протеста. Синдикати сада најављују да су могући „нови и 
то ригорозни протести“, уколико надлежни не омогуће право на лечење свим радницима 
Центра. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1020:Dr%C5%BEava-ko%C4%8Di-

doma%C4%87e-proizvo%C4%91a%C4%8De&catid=11&Itemid=122 

Држава кочи домаће произвођаче 
  

Домаћи произвођачи аутобуса, пре свега Икарбус, не могу да испуне ригорозне услове тендера 
за набавку 180 нових нископодних зглобних аутобуса намењених за ГСП Београд, тако да они 
неће имати посла у наредном периоду. То значи да ће око 335 радника фабрике Икарбус 
изгубити посао, држава неће имати прихода од пореза и доприноса, због чега апелујемо на 
челнике града, републике и све који се боре за опстанак индустрије, да се распише нови тендер, 
истакао је јуче Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката металаца Србије. Он је пред 
новим моделом зглобног аутобуса који се већ вози у ГСП-у, на конференцији за штампу рекао 
да је Икарбус способан да израђује квалитетна возила и да запосли још 100 до 200 радника. 

То је интенција и државе, због чега захтевамо од политичара да повуку конкретне потезе када 
је у питању Икарбус и да комплатна домаћа индустрија ради на пословима набавки из јавних и 
комуналних предузећа. Наша порука је дати домаће тржиште домаћим предузећима. Икарбус 
нема шансу да преживи уколико не добије ове и друге послове за Београд и друге градове, 
додаје он. Председник Самосталног синдиката Икарбуса Велимир Глигорић указује на 
чињеницу да се фирма од 2009. налази у процесу реструктурирања. Има посла још само четири 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1020:Dr%C5%BEava-ko%C4%8Di-doma%C4%87e-proizvo%C4%91a%C4%8De&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1020:Dr%C5%BEava-ko%C4%8Di-doma%C4%87e-proizvo%C4%91a%C4%8De&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=493a45fa7454231a9ecf47d6b8f383790c833414
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месеца, а у идућој години, уколико држава укине субвенције и ако град не попусти око овог 
тендера, фабрика више неће постојати, додаје Глигорић. Иако је Икарбус испунио услов 
производње од 400 аутобуса у последњих пет година, не испуњава услов да су три уговора била 
виша од 15 милиона евра, од којих један за извоз. А таквих у Србији нема, каже он. Спорно је ко 
је и на какав начин утврдио те дискриминаторске услове тендера и због чега постоји отворена 
намера да град набавља из иностранства 30 одсто скупља возила, кажу синдикалци и наводе да 
се на такав начин уништава индустрија која у ланцу запошљава око 5.000 радника. 
Представницима Владе и града упућени су захтеви да се обустави поступак јавне набавке 180 
аутобуса, уклоне дискриминаторски услови и распише нови тендер, који ће у равноправан 
положај довести домаће и инопроизвођаче. Глигорић тврди да је заменик градоначелника 
Живорад Анђелковић образложио да је услове дала Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) и 
да ни зарез не може да се помери, а никакав одговор није стигао од министра Млађана 
Динкића, нити из Владе. Ангажована консултантска кућа Мој тендер на 32 стране је 
образложила да је прекршен Закон о јавним набавкама, јер ЕБРД није прописао услове, већ је 
то препуштено наручиоцу посла - ГСП-у. @ЛЕГЕНДА: Без овог посла Икарбус нема шансу да 
преживи @АНТРФИЛЕ: Стоп кредиту ЕБРД-а Данас у 12 сати се отварају понуде по основу 
расписаног тендера за набавку 180 аутобуса за ГСП, и вероватно ће посао добити странци, 
уколико се не уваже жалбе које је руководство и синдикат Икарбуса послало на бројне адресе. 
Жалбе су ишле руководству ГСП-а, града, Агенцији за јавне набавке, Агенцији за заштиту 
конкуренције, а јуче је жалба кренула и ЕБРД-у, са захтевом да се не одобри кредит од око 65 
милиона евра. Укупна вредност планиране набавке 400 возила износи 130,5 милиона евра, од 
којих би се 50 одсто покрило из домаћих извора, кредита комерцијалних банака, лизинга 
произвођача и прихода ГСП-а. У априлу је цена једног од 25 Икарбусових аутобуса 
испоручених ГСП-у била 205.000 евра, од којих је 40.000 евра субвенција државе, док је 
најмања цена европских произвођача најмање око 300.000 евра. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1025:ASNS-uskoro-na-

ulice&catid=9&Itemid=120 

АСНС ускоро на улице 
  

Савез амосталних синдиката Србије (СССС) одлучиће 24. октобра да ли ће организовати 
протест због неоправданог поскупљења хране и све лошијег стандарда грађана, изјавио је јуче 
председник тог синдиката Љубисав Орбовић. Неки од захтева које је Самостални синдикат 
упутио Влади Србије су делимично испуњени. Заустављена су неоправдана поскупљења, а неке 
намирнице су и појефтиниле, рекао је Орбовић агенцији Бета. СССС је почетком октобра 
најавио протесте у свим већим градовима у Србији уколико Влада не предузме мере да се врате 
цене роба и услуга које су неоправдано повећане. 

Тај синдикат сматра да су оправдана само она поскупљена изазвана повећањем више стопе 
пореза на додату вредност, са 18 на 20 одсто, од 1. октобра. Председница Асоцијације слободних 
и независних синдиката Србије (АСНС) Ранка Савић јуче је најавила да ће тај синдикат ускоро 
организовати протесте у Београду, Новом Саду и Нишу, са захтевом да се отварају нова радна 
места, заустави поскупљење намирница, спрече монополи и картели и земља води ка 
евронтеграцијама. Према подацима АСНС-а, у Србији 100.000 људи живи испод доње границе 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1025:ASNS-uskoro-na-ulice&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1025:ASNS-uskoro-na-ulice&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=6b06c4e7ab19ae2355a8a2bc746aa7c9be1cab2b
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сиромаштва, 350.000 људи ради а не прима плате, а има милион незапослених. Самостални 
синдикат Србије ће, како је рекао Орбовић, ако не одустане од протеста, позвати друге 
синдикате да заједно изађу на улице. Бета 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/348220/Sindikati--najavili-izlazak-na-ulice 

Синдикати најавили излазак на улице 

Танјуг  

Председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) Ранка Савић најавила је 

данас да ће синдикат ускоро организовати излазак на улице и протесте са захтевима да буду 

отварана нова радна места и да не буде поскупљења животних намирница. 

Савић је најавила да ће протести бити одржани у три велика града - Београду, Нишу и Новом 

Саду, а да се размишља о томе да буду и у Крагујевцу. 

Датум одржавања протеста би тек требало да буде саопштен, а за сада је то 3. новембар, 

најавила је Савић, гостујући на ТВ Пинк и додала да је одлучено да субота буде дан у седмици 

када ће тај скуп бити одржан. 

 

Она је најавила да ће том приликом влади бити упућени и други захтеви медју којима су и да 

земља води политику евроинтеграција и да буду укинути монополи на тржишту. 

Савић је оценила да социјална политика није добра, да има огроман број социјално угрожених 

који не примају социјалне принадлежности. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/348314/Mrkonjic-Domaci-gradjevinari-se-vracaju-na-evropsku-scenu 

Мркоњић: Домаћи грађевинари се враћају 
на европску сцену 

Танјуг  

На источном краку Коридора 10, од Пирота до Димитровграда, аутопут се гради пуном паром, 

изјавио је данас министар саобраћаја Милутин Мркоњић, истичући да су наши грађевинари 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/348220/Sindikati--najavili-izlazak-na-ulice
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/348314/Mrkonjic-Domaci-gradjevinari-se-vracaju-na-evropsku-scenu
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који учествују у том пројекту показали колико добро раде и тако најавили велики повратак на 

европску сцену. 

Мркоњић је, приликом обиласка радова на тој деоници, нагласио да пуно домаћих фирми 

гради Коридор 10 заједно са аустријском Алпином и да су показали велику способност што 

доказује велики број импозантних инфраструктурних објеката који се ту граде. 

 

Министар је Тањугу рекао да наши грађевинари опет стичу углед у последњих пет године уз 

помоћ страних фирми, ангажованих на градњи Коридора 10 који имају најсавременију 

технологију.  

 

- Држава мора више да стане иза наших путара - рекао је Мркоњић, додајући да ће новац у 

износу од 1,5 милијарди евра, уложен у градњу Коридора 10 кроз Србију бити враћен у 

наредних 10 година. 

 

Он је истакао да су то добри пројекти за привреду Србије и да ће свуда где буде прошао 

Коридор 10 на истоку и југу земље бити привучен велики број страних инвеститора који ће 

оживети те сиромашне крајеве. 

 

Министар је рекао да је оптимиста у вези са тим радовима и да ће све бити завршено у 

роковима које су дали извођачи. 

 

Он је навео да су путни Коридор 10 и Коридор 11 приоритети Владе Србије и додао да је од 

преосталих 330 километара на Коридору 10 изграђено око 200 километара, као и да се ради на 

осталих 130 осим на делу кроз Грделичку клисуру. 

 

Према његовим речима, новац за завршетак Коридора 10 потпуно је обезбеђен у износу 1,2 

милијарде евра од стране Светске банке, Евроспке банке за обнову и развој и Европске 

инвестиционе банке. 

 

Технички директор Алпине Зоран Костић је рекао да ће аутопут од Пирота до Димитровграда 

бити изграђен половином 2013. године, а обилазница око Димитровграда, где се гради велики 

број мостова и два велика тунела крајем идуће године. 

 

Алпина изводи радове на аутопуту у дужни од 20 километара. 

 

Домаћи инжењери су похвалили грчку Терну, која гради два тунела на обилазници око 

Димитровграда - Пржојно Падина и Прогон, јер је та фирма применила најсавременију 

технологију због одређених геолошких тешкоћа присутних при извођењу радова. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/348237/Umicevic-Stecaj-Zelezare-znacio-bi-stecaj-grada 

Умичевић: Стечај Железаре значио би стечај 
града 

ФоНет  

Председник Управног одбора Железаре Смедерево Предраг Умичевић верује да ће Влада 

Србије направити добру понуду стратешком партнеру за Железару, који је преко потребан да 

би се коначно покренула производња, јер би њен стечај значио стечај града. 

Умичевић је у студијској дебати "Кад кажете... железара: Мотор или кочница домаће 

привреде?", најавио да ће држава, у случају Железаре, интервенисати тамо где може.  

Можда ће држава морати да интервенише субвенцијама, да на себе преузме плате 

запосленима, док би стратешки партнер водио производњу, прецизирао је Умичевић и оценио 

да је и то боље него стечај. 

  

Влада Србије је у јануару за један долар откупила Железару Смедерево, која запошљава 5.500 

људи, после повлачења компаније Ју Ес Стил. Влада је потом расписала трећи тендер за 

стратешког партнера, за који 26. октобра истиче рок за пријем понуда. 

  

Према речима Умичевића, кад би се покрио губитак Железаре, омогућило би се да читав ланац 

у Србији функционише. Више од 30 одсто комплетног обрта Железница Србије потиче од 

Железаре, а тамо ради 18.000 људи, илустровао је Умичевић. 

Када се у Железари покрије губитак, направите да читав један ланац позитивно функционише. 

То је питање где држава мора да интервенише, прецизирао је Умичевић. 

  

Према његовој оцени, требало би бити стрпљив, јер је питање месеци када ће се појавити 

стратешки партнер. "У овом тренутку држава не даје новац за Железару, да се зна. Постоје 

финансије и фабрика може да живи у овом тренутку, чак и да ремонтује нека своја постројења. 

Она ће чекати купца док се не промени стање на тржишту", рекао је Умичевић. 

  

После првог покушаја тендера, па другог и трећег, можда буде и четврти тендер за стратешко 

партнерство, али не може довека бити минус. Наступиће моменат, када нека железара, као ми 

сад, неће производити, па ће доћи до пораста тражње и моћи ће да се нађе стратешки партнер, 

рекао је Умичевић и поновио да је реч о месецима, а не годинама. 

  

Фабрика је спремна да издржи такав напор, исплати плате радницима и сачека партнера, јер 

нико себи неће смети да дозволи да донесе одлуку да се фабрика затвори и оде у стечај. Он се 

нада да ће у Железари наредне године, на њену 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/348237/Umicevic-Stecaj-Zelezare-znacio-bi-stecaj-grada


11 

 

100.годишњицу, радити висока пећ. Главни портфолио менаџер консултантске куће Илирика 

ДЗУ Игор Поповић сматра да би требало сачекати и учинити све за спас Железаре. 

  

"Боље је сачекати са одлуком, која је неповратна и пробати све што је могуће друго, не би ли 

успели да је извучете, али са свешћу колики су трошкови", рекао је Поповић. Докле чекати 

стратешког партнера јако је тешко рећи. Требало би учинити све да се успе, а ако нема другог 

излаза, суочити се и са тим, али надамо се да до тога неће доћи, рекао је Поповић. 

  

Он сматра да комплексност регулативе у Србији кочи стране инвеститоре од улагања у 

индустрију челика. Поједностављење регулативе не значи да се не штите интереси државе 

домаћина и запослених, али улагач мора да види шта га чека кад дође овде, закључио је 

Поповић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/348206/Javni-dug-Srbije--554-odsto-BDPa 

Јавни дуг Србије 55,4 одсто БДП-а 

Танјуг  

Јавни дуг Србије на крају септембра 2012. године износио је 15,85 милијарди евра, што је било 

55,4 одсто бруто домаћег производа, објавила је Управа за јавни дуг. 

На крају августа јавни дуг износио је 15,47 милијарди евра, објављено је на сајту управе. Како је 

наведено, повећање износа јавног дуга израженог у еврима је последица промене методологије 

обрачуна јавног дуга, односно враћања на правило да се дисконтне хартије од вредности у 

стању јавног дуга воде по номиналној вредности, што је увећало износ дуга за 382,76 милиона 

евра. 

 

Стање јавног дуга на крају септембра у динарима износило је 1.823,53 милијарди, док је на 

крају августа јавни дуг износио 1.832,38 милијарде динара. 

Смањење износа јавног дуга израженог у динарима је последица јачања курса динара у односу 

на евро и долар.  

  

Курс динара за један евро је износио 118,45 на крају августа, односно 115,03 на крају септембра, 

док је курс динара за један амерички долар износио 94,74 на крају августа, односно 88,94 на 

крају септембра. 

  

Током септембра извршено је задуживање кроз хартије од вредности деноминоване у 

динарима у износу од 29,79 милијарди динара и деноминоване у еврима у износу од 42,21 

милиона евра. У септембру, по основу динарских хартија од вредности плаћене су обавезе у 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/348206/Javni-dug-Srbije--554-odsto-BDPa
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износу од 28,1 милијарду динара. 

  

Друге најзначајније ставке у сервисирању јавног дуга су била плаћања обавеза према Париском 

клубу поверилаца у износу од 56,2 милиона евра, по основу другог купона за емитоване 

еврообвезнице у износу од 29,2 милиона евра, према Медјународној банци за обнову и развој у 

износу од 15,4 милиона евра, као и обавезе према Влади Руске Федерације у износу од 5,4 

милиона евра. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/348290/Radnici-i-akcionari-Jugoremedije-Za-nestasicu-lekova-krivo-Ministarstvo-

zdravlja 

Радници и акционари Југоремедије: За 
несташицу лекова криво Министарство 
здравља 

Бета  

Самостални синдикат Југоремедије и Удружење Равноправност оптужили су данас 

Министарство здравља Србије да забрањује тој фармацеутској кући да продаје дефицитарне 

лекове са лагера и тако кажњава болесне грађане. 

- Свесни смо да великог броја Југоремедијиних лекова нема на тржишту а ми их имамо у 

магацину. Ти лекови стоје, истиче им рок трајања, а држава не дозвољава да се појаве у 

апотекама - изјавио је председник Самосталног синдиката Југоремедије Владимир Пецикоза.  

 

Он је напоменуо да у Србији влада несташица за лековима као што су "ласикс", "клиацил" и 

"трентал", које производи зрењанинска фабрика, те да су тим поводом, у два наврата 

организовани разговори у Министарству здравља, али им ни једном није обећано да ће то 

питање бити решено. 

  

Пецикоза је демантовао написе у појединим медијима о томе да Југоремедија неће да 

испоручује своје лекове на домаће тржиште и да је она једини кривац за њихову несташицу и 

казао да је Министарство здравља забранило продају и тиме паралисало пословање и опстанак 

те фабрике. 

  

Бранислав Маркуш, члан удружења Равноправност у којем су радници и акционари 

Југоремедије, истакао је да је у тренутку када је та фармацеутска компанија стекла могућност за 

развој, држава почела да спутава и онемогућава нормално пословање и исплату зарада 

радницима, намећући продају фирме или увођење стечаја. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/348290/Radnici-i-akcionari-Jugoremedije-Za-nestasicu-lekova-krivo-Ministarstvo-zdravlja
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/348290/Radnici-i-akcionari-Jugoremedije-Za-nestasicu-lekova-krivo-Ministarstvo-zdravlja
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/348255/Sutra-strajk-upozorenja-u-pogonima-Galenike 

Сутра штрајк упозорења у погонима 
Галенике 

Бета  

Синдикати запослених у фармацеутској компанији "Галеника" затражили су данас од Владе 

Србије да пронадје решење да та фабрика обнови пуну производњу, као и да јој се врате 

дуговања, а за сутра је најављен и штрајк упозорења. 

Са конференције за новинаре у Београду синдикати су од Владе затражили хитну набавку 

сировина за пуну упосленост "Галеникиних" погона, наплату потраживања за испоручене 

лекове, смену садашњег вршиоца дужности и избор новог генералног директора, као и 

поштовање колективног уговора.  

Представници синдиката "Независност" и "Самосталног синдиката" у тој фабрици најавили су 

да ће, уколико сутрашњи једночасовни страјк упозорења не уроди плодом, одлучити о даљим 

корацима, а можда и радикализовати протест. Сутрашњи штрајк упозорења почеће у подне 

обуставом рада на сат времена у погонима у Новој Вароши и у београдским погонима у Земуну 

и Дорћолу. 

  

"Уколико 'Галеника' престане са радом лекови ће бити доступни само одредјеној повлашћеној 

категорији становништва", казао је председник Синдиката "Независност" Зоран Пантелић и 

подсетио да су "Галеникини" лекови три пута јефтинији од увозних медикамената исте 

категорије. 

  

Он је истакао да су се представници синдиката влади обраћали у више наврата, али да је 

интересовање показало једино Министарство здравља. "Не знам која фабрика лекова би могла 

да ради у постојећим условима и уз дуговања од 100 милиона евра", казао је Пантелић и позвао 

државу да се домаћински односи према свом власништву. 

  

Он је изразио забринутост да се у "Галеници" не понови сценарио из неких других фабрика, 

чија је вредност спуштена на само један динар и доведене су до стечаја, и поручио да синдикати 

неће то дозволити. 

  

Председница Самосталног синдиката Тамара Лалић оценила је да приватизација било ког дела 

капитала "Галенике" није решење и да 

држава треба да остане њен власник у интересу градјана, који из те фабрике добијају јефтине и 

квалитетне лекове. "Галеника" има око 2.500 запослених и у свом асортиману укупно 267 

производа. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/348255/Sutra-strajk-upozorenja-u-pogonima-Galenike
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=10&dd=17&nav_id=652530 

Необус у стечај, радници на улицу 

ИЗВОР: 021.НЕТ 

Нови Сад -- Представници Градског синдиката металаца и покрајински секретар 

за рад Мирослав Васин, договорили да Необус иде у стечај а запослени на биро, 

сазнаје Радио 021. 

 Стечај ће покренути Развојна банка Војводине, којој некадашњи новосадски гигант дугује 6,2 

милиона евра, и биће урађен по убрзаном поступку. 

Како за 021 каже председник Градског синдиката металаца Новак Васић, власник фирме, 

Саудијац Мохамед Ал Маграби није више заинтересован за пословање у Србији.  

 

"Власник из Саудијске Арабије се више не појављује у Србији, а мањински власник и 

заступник фирме Зоран Кијац не жели да преговара с радницима. Због свега тога, 

морали смо да се договоримо са Развојном банком, која је највећи поверилац 

'Необуса', о покретању стечаја, како би одузели имовину Маграбију и 

реструктурирали је тако да она може и даље да производи аутобусе", каже 

Васић.  

 

Како сазнаје Радио 021, за куповину "Необуса" заинтересовано је неколико фирми, од којих је 

највише загризла једна руска компанија, међутим, Маграби је за продају "Необуса" одредио 

цену од 12 милиона евра. С обзиром на дуговања фирме банкама, добављачима и запосленима, 

то је цифра која је превисока за заинтересоване купце, те је Влада Војводине одлучила да преко 

РБВ одузме имовину Маграбију и "утопи" је Русима за много мањи износ.  

 

Председник Градског синдиката металаца Новак Васић потврдио је да за "Необус" није било 

другог решења него да 200 запослених заврши на улици како би се фирма 

реорганизовала.  

 

"Лакше је фирму продати кроз стечај, јер је овакву нико неће по тој цени коју власници 

траже", наводи Васић.  

 

Пре само неколико недеља, покрајински секретар за рад Мирослав Васин 

потврдио је за Радио 021 да постоје преговори са две компаније око могућности 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=10&dd=17&nav_id=652530
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куповине "Необуса", али није желео да открива које су то фирме.  

 

"Не могу да кажем које су то компаније, јер за тако нешто морам имати њихову дозволу, 

али тачно је да преговарамо да две фирме. Било би тенденциозно да кажем да преговори иду 

у добром правцу, али смо задовољни. У питању је почетак преговора, и али будући да су 

озбиљно заинтересовани за куповину Необуса, мислим да ће на крају једна од те две фирме и 

преузети фабрику", навео је Васин за Новосадски информативни портал. 

Мохамед Ал Маграби, власник аутопревозничког предузећа за хаџи превоз, "Необус" је купио 

на необичан начин. Он је, наиме, 2004. године дошао у Србију да наручи "Необусове" аутобусе 

за своју компанију. Чуо је да се на аукцији Агенције за приватизацију продаје новосадски 

гигант, и, уместо да наручи аутобусе, купио је - фабрику.  

 

Не тако давно, тај посао су војвођански премијер Бојан Пајтић и бивши 

председник Србије Борис Тадић оценили као "најбољу приватизацију у Србији". 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=18&nav_category=12&nav_id=652755 

Радници Галенике најавили штрајк 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Синдикати запослених у фармацеутској компанији "Галеника" одржаће 

данас једночасовни штрајк упозорења. 

Они захтевају хитну набавку сировина за пуну упосленост "Галеникиних" погона, наплату 

потраживања за испоручене лекове, смену садашњег вршиоца дужности и избор новог 

генералног директора, као и поштовање колективног уговора. 

Штрајк упозорења почиње у подне обуставом рада на сат времена, у погонима у Новој Вароши 

и у београдским погонима у Земуну и на Дорћолу.  

 

Представници синдиката "Независност" и "Самосталног синдиката" у тој фабрици најавили су 

да ће, уколико сутрашњи једночасовни страјк упозорења не уроди плодом, одлучити о даљим 

корацима, а можда и радикализовати протест.  

 

"Галеника" има око 2.500 запослених и у свом асортиману укупно 267 производа. 

 

 

 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=18&nav_category=12&nav_id=652755
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БЕТА 

http://www.naslovi.net/2012-10-17/beta/samostalni-sindikat-o-protestu-odlucuje-24-oktobra/3973122 

Самостални синдикат о протесту одлучује 
24.октобра 

Бета  

БЕОГРАД, 17. октобра 2012. (Бета) - Самостални синдикат Србије (С С С) одлучиће 24. октобра 
да ли ће организовати протест због неоправданог поскупљења хране и све лошијег стандарда 
градјана, изјавио је у среду председник тог синдиката Љубисав Орбовић. 
 
"Неки од захтева које је Самостални синдикат упутио Влади Србије су делимично испуњени. 
Заустављена су неоправдана поскупљења, а неке намирнице су и појефтиниле", рекао је 
Орбовић агенцији Бета. 
 
С С С је почетком октобра најавио протесте у свим већим градовима у Србији уколико Влада не 
предузме мере да се врате цене роба и услуга које су неоправдано повећане. Тај синдикат 
сматра да су оправдана само она поскупљена изазвана повећањем више стопе пореза на додату 
вредност, са 18 на 20 одсто, од 1. октобра. 
 
Председница Асоцијације слободних и независних синдиката Србије (АСНС) Ранка Савић у 
среду је најавила да ће тај синдикат ускоро организовати протесте у Београду, Новом Саду и 
Нишу, са захтевом да се отварају нова радна места, заустави поскупљење намирница, спрече 
монополи и картели и земља води ка евронтеграцијама. 
 
Према подацима АСНС, у Србији 100.000 људи живи испод доње границе сиромаштва, 350.000 
људи ради а не прима плате, а има милион незапослених. 

 

http://www.pravda.rs/2012/10/17/fabrika-hartije-stecaj-ili-pokretanje-proizvodnje/ 

Фабрика хартије, стечај или покретање 

производње? 

ИЗВОР: ЧАЧАК ПРЕСС 

ЧАЧАК – Решење за Фабрику хартије“Божо Томић“ за десетак дана, кажу из 

синдиката . Драган Миленковић, директор Фабрике хартије је имао састанак у 

http://www.naslovi.net/2012-10-17/beta/samostalni-sindikat-o-protestu-odlucuje-24-oktobra/3973122
http://www.pravda.rs/2012/10/17/fabrika-hartije-stecaj-ili-pokretanje-proizvodnje/
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Министарству финансија и привреде, на коме се разговарало о судбини овог 

чачанског предузећа, казао је данас за Чачак прес Драгиша Ћиковић, председник 

независног синдиката. 

„Прва могућност је социјални програм, односно да се радницима исплати 300 евра по години 

стажа и да им се измире обавезе за ПИО, а у том случају би сви, њих 261 запослених , отишли  

на биро“, наводи Ћиковић. 

Друго решење је покретање производње. 

„Директор Милинковић је направио план да фабрика почне поново поново да ради, са чим се 

сагласио и министар Динкић. Наиме, приликом производње папира турбина за струју 

капацитета 8,5 мегавата ствара виссак паре (топлотне енергије), који би могао бити употребљен 

у сврху грејања наших суграђана“, истакао је он. 

У случају да се покрене  производња у фабрици , Министарство финансија би помогло са  

1.100.000 евра у три рате, нагласио је он. 

„Администрација је одрадила документацију коју смо доставили  Агенцији за приватизацију и 

ресорном министарству, тако да сада очекијемо одлуку која би требала да се донесе за десетак 

дана“. 

Фабрика хартије је 17. јула 2007. године продата бугарској фирми „Честијим“. Производња је 

обустављена прошле године, када је блокиран рачун због неизмирених обавеза за струју, воду, 

односно када су потрошене све залихе сировина. Агенција за приватизацију је 8. децембра 

поништила  приватизацију  раскинувши купопродајни уговор са компанијом из Софије и 

поставила заступника фабричког капитала. 

Према подацима синдиката, дуг фабрике  према повериоцима износи око 15,5 милиона евра, а 

радници нису примили плате од марта 2011. године. 

 


