
1 

 

          

 

31.октобар  2012. 

                                        

  

 
 

 

Пензија за мање пара;(стр.2) 
Без школе тешко до посла;(стр.4) 
Грађевинска индустрија пред колапсом;(стр.4) 
Политичари и привредници: Предах могућ тек догодине;(стр.5) 
У новембру прва фаза преговора о новом аранжману са ММФ;(стр.7) 
Продужити рад на одређено време; (стр.8) 

Представљено истраживање о положају незапослених младих; (стр.9) 

Србији годишње треба 10.000 малих и средњих предузећа;(стр.11) 

Динкић: Србија била на корак од банкрота, избегнут грчки сценарио; (стр.13) 
У клинчу Синдикат трговине и удружење потрошача;(стр.14) 
Позитивна оцена за реформе у буџету;(стр.15) 
Лакшим отпуштањима до бржег запошљавања;(стр.16) 
Половина младих без посла; (стр.17) 

(Не)успешан бојкот хипермаркета;(стр.18) 

Одржан протест „Заједно против Бус плус система“;(стр.19) 
Блокирали Главну улицу у Земуну због неисплаћених плата;(стр.20) 
 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:403743-Penzija-za-manje-para 

Пензија за мање пара 
Б. СТЈЕЉА  

Од 1. новембра нови ценовник за уплату доприноса, примењиваће се до фебруара. 

Најниже рате бира 36.000 од 50.000 оних који сами уплаћују 

У мору од 750.000 незапослених, сваки петнаести грађанин се одлучио да сам уплаћује стаж и 
тако ствара услове за будућу пензију. Од четвртка ће, како најављују из Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање, сви они плаћати рате по измењеном ценовнику, јефтинијем 
за један одсто од досадашњег. Тако ће минимална уплата бити 4.405 динара, а највећа могућа 
62.928. 
- Сви који сами себи уплаћују пензијски стаж могу да изаберу неку од тринаест основица које 
представљају фиктивне зараде. Најнижа је 35 одсто од просечне плате и износи 20.022 динара 
што је на нивоу минималца, а највећа је пет просечних плата и износи 286.035 динара - 
објашњава Јелица Тимотијевић из Фонда ПИО. - У зависности за коју се основицу грађани 
одлуче, кретаће се и месечне рате. Тако ће за фиктивни минималац уплата бити 4.404 динара, 
за плату од, на пример 45.766 динара, износиће 10.069 динара, док ће за зараду од 72.653 
динара рата бити 15.984 динара. 
 

Тимотијевићева додаје да се на ово ”самостално уплаћивање доприноса” одлучују сви који желе 
да сакупљају радни стаж како би у пензију отишли чим стекну бар један услов: 
- Зато су међу онима који сами уплаћују доприносе најзаступљенији грађани који нису уопште 
радили, али и они којима је из одређеног разлога престао радни однос. На том списку су и 
домаћице и студенти. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:403743-Penzija-za-manje-para
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У Дирекцији Фонда ПИО примећују да је економска криза утицала и на број грађана који сами 
себи уплаћују стаж, као и на износе које издвајају. Од 50.000 уплатилаца, више од 19.000 бира 
најмање рате, а око 17.000 се опредељује за следећу на скали, која износи 5.035 динара. 
У Фонду додају и да грађани нису у обавези да се ”држе” рате коју су у први мах изабрали већ 
имају могућност да је свакога месеца мењају. Једини услов је да се држе актуелне понуде и да 
изаберу неку од тринаест важећих основица. 
Цене доприноса су управо умањене јер је опала вредност просечне републичке плате. У 
периоду од априла до јула, зарада је била 57.783 динара, а у последњем тромесечју она је 
смањена за 576 динара, односно за један одсто, па су за исти проценат умањене и рате за стаж. 
 

ВАЖИ ТРИ МЕСЕЦА 
У последњем тромесечју, просечна републичка зарада је износила 57.207 и на основу ње је 
изведен нови ценовник за доприносе који ће важити у новембру, децембру и јануару. Од 1. 
фебруара, и фиктивне плате и рате за доприносе ће се прерачунати, а нови износи ће зависити 
од инфлације и повећања или пак смањења трошкова живота. 
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Без школе тешко до посла 
И. М.  

Посао најтеже налази око 1,3 милиона оних без основне школе. На евиденцији 

НСЗ 212.000 неквалификованих радника 

 
БЕЗ дипломе основне школе у Србији је 1,3 милиона људи, а само са осам разреда или 
недовршеном средњом још милион и по грађана. Управо њима најтеже је да нађу посао, јер 
радници који не знају ништа да раде, послодавцима нису потребни. 
На евиденцији Националне службе запошљавања налази се 212.000 неквалификованих који би 
желели да нађу посао, али не успевају. Међу њима око 80.000 људи нема ни завршену 
осмолетку, мада је основно образовање обавезно. Они на посао чекају дуже од просека - 4,2 
године. Мушкарци из ове категорије могу лакше да нађу посао, јер је углавном реч о помоћним 
пословима на грађевини, пољопривреди и угоститељству - кажу у Националној служби за 
запошљавање. 
 

Свима који су без икакве дипломе, саветници НСЗ предлажу да за почетак заврше основну 
школу, и то кроз пројекат ”Друга шанса”. А у овај програм укључено је до сада око 5.000 људи. 
Предвиђено је да за три године заврше целу основну школу - прва четири разреда у једној 
години, пети и шести друге године, а седми и осми треће године учења. Пројекат је започет 
прошле школске године, када су уписана 1.594 полазника, а на крају године њих 529 је и 
положило малу матуру. 
- Прошле године било је укључено 37 школа, а ове године укупно 71, па је и број полазника 
већи. Око хиљаду их је из претходне године прешло у старији разред, а имамо и око 3.500 
нових кандидата - објашњава Александра Кокановић из пројекта ”Друга шанса”. - Укупно их је 
317 склопило уговоре са НСЗ о даљим обукама, како би лакше могли да се запосле. Укупно 66 
прошлогодишњих ђака одлучило је да настави школовање и уписало средњу школу. 
 

ПАРЕ ИЗ ЕВРОПЕ И ДОГОДИНЕ 
ПРОЈЕКАТ ”Друга шанса” финансирање средствима ЕУ има само до краја ове школске године, 
а прва генерација ђака ће тек догодине да заврши осмолетку. 
Да не би ”извисили” за последња два разреда, Министарство просвете одлучило је да 
финансира следећу годину ”Друге шансе”. Ако резултати буду добри, такво образовање 
одраслих постаће део редовног школског система. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:403763-Gradjevinska-industrija-pred-kolapsom 

Грађевинска индустрија пред колапсом 
Т. С.   

За изведене радове држава дугује домаћим грађевинарима готово милијарду евра. 

Пред затварањем 15 фабрика 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:403751-Bez-skole-tesko-do-posla
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:403763-Gradjevinska-industrija-pred-kolapsom
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ГРАЂЕВИНСКА индустрија Србије је пред колапсом. Произвођачи материјала раде са свега 30 
одсто капацитета, а чак 15 фабрика је пред затварањем. Оператива у високоградњи бележи у 
овој години пад од 30 одсто у односу на исти период лане. Радове на највећим 
инфраструктурним пројектима и даље изводе стране компаније, а држава домаћим неимарима 
константно дугује између 600 милиона и милијарду евра. Исто толико "тешке" су и обавезе 
самих неимара према другим фирмама, банкама, држави за порезе и доприносе, речено је у 
уторак у Привредној комори Србије на састанку Одбора за грађевинарство. 
 

ПКС је предложила Влади Србије пакет мера за помоћ овој привредној грани, а најхитнија је 
репрограмирање дуговања. Предлог је да НБС, влада, грађевинари и ПКС нађу модел да се 
дугови репрограмирају по нижим каматним стопама и да се обавезе која фирме имају према 
држави "пребију". Велики проблем је и даље неуређено домаће тржиште за грађевинску 
оперативу. 
- Велику наду неимари су полагали у најважније инфраструктурне пројекте, пре свега у области 
нискоградње - истиче Горан Родић, секретар Удружења грађевинара ПКС. - Оправдана је, 
међутим, бојазан грађевинске оперативе да ће опет бити ангажовани само као подизвођачи. 
Питамо се зашто се земља задужује да би запошљавала стране компаније, које из Србије односе 
профит и референце. Кредити нису донације. Домаћа оператива, која пуни буџет, стављена је 
по страни и ради за главне извођаче, странце, по минималној цени. Надамо се да ћемо са 
представницима владе ускоро имати састанак, да нађемо решење како Србија не би остала без 
своје грађевинске индустрије. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:403766-Politicari-i-privrednici-Predah-moguc-tek-dogodine 

Политичари и привредници: Предах могућ тек 
догодине 
М. Л. Ј. - Д. И. К.  

Српски званичници и привредници након сто дана Владе, о економским 

очекивањима за наредну годину. Инфлација пада од априла. Ни речи о зајму ММФ 

н Помоћ привреди од државе и банака 

ЗАУЗДАВАЊЕ јавног дуга, обарање мањка у државној каси и спуштање цена - први су задаци 
са којима би српска влада требало да се избори током 2013. године. Од тога увелико зависи 
како ће функционисати српска привреда, али и како ћемо живети наредних деценија. На ово су 
на деветој Рајфајзен привредној конференцији указали и сами представници власти, али и 
финансијског сектора и привреде. 
РАСТ ЦЕНА 
У НАРЕДНИМ месецима очекује се даљи раст цена. Тек у другом тромесечју 2013. уследиће 
њихов пад и повратак у зацртане границе до највише 5,5 одсто - каже Јоргованка Табаковић, 
гувернер НБС. 
Када је реч о финансијској стабилности, гувернер НБС истиче да она може да се постигне само 
добром сарадњом монетарне и фискалне политике. 
- НБС је раније премало бринула о финансијској стабилности која је једнако важна као и 
монетарна - констатује гувернер Јоргованка Табаковић. - Не гарантујемо да више неће бити 
проблема као што је био случај "Агробанке", али ћемо на њиховом решавању радити заједно. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:403766-Politicari-i-privrednici-Predah-moguc-tek-dogodine


6 

 

Гувернер НБС потврдила је и да ће ова институција и даље водити политику пливајућег 
девизног курса, јер је то једини начин да Србија функционише као тржишна привреда. 
- Сви они који желе да уживо експериментишу на тржишту Србије и са мерама НБС, могли би 
да буду изненађени - поручује Табаковићева. 
ЗАДУЖИВАЊЕ 
- МИСИЈА ММФ на преговоре у Србију долази у новембру. То је прва фаза процеса који ће 
имати два корака - каже Богдан Лисоволик, стални представник ММФ за Србију. - Фонд није у 
потпуности оценио све мере које је предузела нова влада. 
Према његовим речима, под условом да представници ММФ са Владом Србије постигну 
довољан ниво сагласности, постоји добра шанса да друга мисија буде успешна. 
- Засада не видим да је споразум који би подразумевао кредитну подршку буџету нешто о чему 
ће се разговарати, али то, ипак, зависи од ситуације - каже Лисоволик. - ММФ је давао такве 
аранжмане у прошлости, али је то био изузетак, а не правило. Пошто је Србија у септембру 
издала еврообвезнице под условима који су бољи од очекиваних, не видим да би такав 
аранжман сада могао да буде тема разговора. 
И министар Динкић, бар према најавама, не рачуна да је потребно од Фонда затражити и 
финансијску помоћ. 
- Долазак ММФ-а у Србију сигнал је да је за 2013. годину урађен добар буџет - каже Динкић. - 
Србија има довољно новца да се финансира и без помоћи Фонда. У новембру ће се појавити 
емисија еврообвезница од 500 милиона долара, чиме ће наша земља што се тиче финансирања 
бити мирна до пролећа. Очекујем да ускоро отпутујем у Москву, да имам разговоре са руским 
министром финансија и конкретизујем кредитни аранжман око којег су се договорили 
председници Путин и Николић. 
ЈАВНИ ДУГ 
- Неопходна је продаја дела државне имовине и смањивање дуга кроз приходе од 
приватизације - каже министар Динкић. 
Павле Петровић, председник Фискалног савета Србије, пак, истиче да ће јавни дуг у овој 
години достићи 65 одсто, а када би се ту урачунала и сива економија, дуг би био тек нешто 
нижи: 60 процената од БДП. 
- Јавни дуг дуплиран је у последње четири године - упозорио је Богдан Лисоволик. - Србија је 
на путу да по задужености престигне Албанију и Хрватску. 
КРЕДИТИ 
ПРЕДСЕДНИК Извршног одбора "Рајфајзен банке" Оливер Регл изјавио је да неповољно 
економско окружење утиче и на пословање банака, пре свега кроз повећање броја 
проблематичних кредита. 
- Питање је да ли је ниво проблематичних кредита од око 20 одсто права слика јер неке банке 
још нису вољне да признају све лоше кредите, што би могло да додатно увећа тај проценат - 
указује Регл. 
Привредници истичу да је проблем код задуживања и недостатак одговарајуће понуде, 
прекратки рокови отплате и превисока каматна стопа. 
- Камате можете вратити само ако радите у веома профитабилној индустрији, а тога више код 
нас нема - истиче Давид Бањаи, директор "Бол пекиџинг Јуроп Београд". 
Миодраг Костић, власник "МК групе", истиче да банке немају коме да дају кредите. 
- Боримо се са рочношћу и висином каматне стопе - каже Костић. - Кредит са роком отплате од 
15 година не може да се добије, јер су ризици превелики. Уз то, јасна је повика мојих колега 
због курса динара, јер би их значајнији пораст евра посекао као мач. 
СТРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
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- РУСКА компанија "Уралвагонзавод" је изразила интерес да направи технички споразум са 
Владом Србије и покуша да покрене део производње у "Железари Смедерево" и пре него што 
достави коначну понуду - прецизирао је министар Динкић. 
Он је најавио да би најкасније до јануара требало да буде направљен Нацрт међудржавног 
споразума са Уједињеним Арапским Емиратима, а да уговори буду конкретизовани и 
спроведени у дело најкасније до краја марта наредне године. 
Гувернер НБС Јоргованка Табаковић истиче да се у 2013. очекује нето прилив страних 
директних инвестиција од 1,2 милијарде евра, пре свега у енергетски сектор. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-novembru-prva-faza-pregovora-o-novom-aranzmanu-sa-MMF.sr.html 

У новембру прва фаза преговора о новом 
аранжману са ММФ 

БЕОГРАД – Стални представник Међународног монетарног фонда (ММФ) Богдан Лисоволик је 
изјавио да ће мисија ММФ-а доћи у Београд у новембру, када ће почети прва фаза преговора о 
новом аранжману Србије и те међународне финансијске институције. 

„Разговори о новом аранжману неће бити завршени у новембру и вероватно ће се одвијати у 
две фазе”, рекао је Лисоволик на привредној конференцији Рајфајзен банке у Београду. 

Он је истакао да је пред Србијом велики изазов и да ће нови аранжман са ММФ обухватати низ 
мера. 

ММФ, како је додао Лисоволик, још није проценио све кораке које је нова Влада Србије 
предузела у јавним финансијама и фискалној консолидацији. 

„Ако буде сагласности, постоји шанса да друга мисија ММФ-а буде успешна”, рекао је 
Лисоволик. 

Бета 

 

 

 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-novembru-prva-faza-pregovora-o-novom-aranzmanu-sa-MMF.sr.html
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/produziti_rad_na_odredjeno_vreme.4.html?news_id=250189 

Предлози Српске асоцијације менаџера и Центра за либерално демократске студије за 

измену радног законодавства 

Продужити рад на одређено време 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - Нови закон о раду који се најављује већ две године, још није на видику. Предлози 

попут оних које су јуче представили Српска асоцијација менаџера и Центар за либерално 

демократске студије, су добродошли, нарочито када се тичу спорних питања попут регулисања 

личних примања, отказа, исплате отпремнине, дисциплинске одговорности или колективних 

уговора.  

 
- Висока стопа незапослености и што је још поразније ниска стопа запослености од свега 45,4 
одсто дуго ће, нажалост, бити наша стварност. Треба да знамо да је основни покретач свега 
технички прогрес, ствари се у свету мењају сваког дана и зато је кључно прилагодити се - рекао 
је директор ЦЛДС-а Борис Беговић, истакавши притом да бисмо излаз из лоше ситуације 
могли да потражимо у флексибилнијем радном законодавству. 

На списку ствари које би требало променити су продужење рока за рад на одређено време са 12 
на 24 или 36 месеци, увођење рада у пару и рада на даљину, као и уговора о привременом раду 
преко агенције. Предлог ЦЛДС-а, САМ-а и Центра за приватно међународно предузетништво 
из САД, предвиђа и измену основних решења за дисциплинску одговорност, као и могућност да 
послодавац да отказ раднику који је осумњичен за кривично дело, без обзира на то што још 
није осуђен. Осим тога, предлог законодавцима је и да се отпремнина исплаћује на основу 
година проведених код послодавца који је исплаћује, а не за укупан радни стаж. 

- Важна тема новог закона би требало да буде и репрезентативност синдиката и послодаваца. 
Већ годинама немамо нових репрезентативних асоцијација. Начин одређивања минималне 
цене рада код нас је политизован, јер у случају када договора партнера нема, Влада је та која 
одређује цену. Онда нам се дешава да она нереално буде подигнута у време предизборне 
кампање, као пролетос - рекао је Бошко Мијатовић, аутор студије „Радно законодавство као 
препрека успешнијем пословању привреде“. Он је критиковао актуелни Закон о раду из 2005, 
рекавши да је рестриктиван, и да омета рад привреде и предвиђа процедуре које је тешко 
реализовати. Критикама на рачун актуелног Закона придружила се и помоћница министра 
рада Радмила Катић Букумирић. 

- Проблем је и пренормираност, али и непрецизност јер се исти чланови различито тумаче - 
рекла је Катић Букумирић. Она је истакла да радна група већ две године ради на тексту новог 
закона и да би нацрт који би био резултат договора свих требало да буде представљен наредне 
године. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/produziti_rad_na_odredjeno_vreme.4.html?news_id=250189
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http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/350487/Predstavljeno-istrazivanje-o-polozaju-nezaposlenih-mladih 

Представљено истраживање о положају 
незапослених младих 

М.К. - Беоинфо  

Резултати истраживања „Потребе тржишта рада и положај младих незапослених лица” 

представљени су данас у Скупштини града Београда. Истраживањем су сагледане потребе 

послодаваца у делатностима финансијских услуга, трговине и грађевинске делатности за 

запошљавањем младих у Београду, Нишу и Новом Саду. 

Истраживање је спровела Унија послодаваца Србије, у сарадњи са Савезом самосталних 

синдиката Србије, УГС „Независност” и Националном службом за запошљавање. 

 

Тражена занимања 

Студија је показала и да ће послодавци у области трговине највише тражити месаре, трговце 

специјализоване исхране, технологе, фармацеуте и менаџере, у грађевинском сектору 

архитекте, инжењере технологије, грађевине и машинства, зидаре, тесаре и друге грађевинске 

раднике, а у финансијском сектору агенте осигурања, саветнике за продају осигурања, ИТ 

инжењере, рачуновође и књиговође. 

 

 Заменик председника Скупштине града Зоран Алимпић истакао је да је питање 

незапослености једна од најважнијих тема за град Београд, који као највећи град и највећа 

локална самоуправа у Србији реализује разне програме како би помогао младим људима да 

дођу до посла. 

  

- Тако онима који на нашим конкурсима учествују са својим предузетничким пројектима 

додељујемо субвенције за самозапошљавање, али и већ постојећим малим и средњим 

предузећима дајемо бесповратна средства за проширење и модернизацију производње, што са 

собом носи запошљавање. Град је у претходном периоду налазио начине и да директно запосли 

младе људе суфицитарних занимања тамо где за њиховим радом постоји потреба, па је у 

београдским домовима здравља и клиничко-болничким центрима запослено 60 лекара и 100 

медицинских сестара и техничара. Запослили смо и одређени број физиотерапеута оштећеног 

вида, лица са инвалидитетом, наставника у школама у којима је потребан продужени боравак - 

нагласио је Алимпић. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/350487/Predstavljeno-istrazivanje-o-polozaju-nezaposlenih-mladih
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Он је упозорио да ови пројекти не могу бити трајно решење, а могу да доведу и до повећања 

постојеће разлике између Београда и других градова и локалних самоуправа, који нису у 

могућности да финансирају такве пројекте. 

  

- Потребне су мере за побољшавање услова пословања и пословне атмосфере на нивоу целе 

републике, како би предузетници могли сами да шире своју делатност и запошљавају што више 

људи. Управо због тога град Београд побољшава ниво запослености градњом инфраструктуре, 

припремом нових индустријских зона и радом са малим и средњим предузећима - рекао је 

Алимпић. 

  

Чланица Градског већа Наташа Милошевић подсетила је да је град Београд 2009. године 

основао Канцеларију за младе, која је спровела низ програма и обука као вид подршке младим 

људима. 

  

- Посебно смо поносни на програм универзитетске радне праксе, коју град већ трећу годину 

заредом спроводи у сарадњи са Центром за развој каријере и саветовање студената 

Универзитета у Београду. Интересовање младих за овакав облик додатне обуке у јавним 

предузећима чији је оснивач град је огромно: до сада је конкурисало 6.000 младих студената 

завршних година и апсолвената београдских факултета. Обезбеђујући им праксу и 

промовишући волонтерство и приправништво повећавамо њихову компетентност и 

омогућавамо им да се упознају са пословним светом и буду конкурентни на тржишту рада - 

рекла је Наташа Милошевић. 

  

Испитивање је обухватило и изазове запошљавања особа без радног искуства. 

Подаци показују да је у протеклом периоду запослено највише младих особа са средњом 

стручном спремом, док су млади са високим образовањем најчешће запошљавани у 

финансијском сектору. 

  

На рад новозапослених младих особа 62 одсто послодаваца није имало примедбе, а њих 55 

одсто сматра да млади имају стручна знања и шире компетенције. 
 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/350430/Srbiji-godisnje-treba-10000-malih-i-srednjih-preduzeca 

Србији годишње треба 10.000 малих и 
средњих предузећа 

Зоран Луковић  

На сваких десет малих и средњих предузећа (МСП), шест тврди да не узима кредите од банака, 

а ако већ зајми, онда новац користи за текуће пословање. У проширење посла може да улаже 

тек око пет одсто МСП, што је на дужи рок неповољно за државу зато што та „мала привреда“ 

сада даје више од половине укупних пара у буџет. 

Предузетници нерадо одлазе у банку јер како каже један од њих, за „кредит од 30.000 евра 

ставио сам хипотеку на објекат од који вреди милион евра“. Кад већ морају, онда радије траже 

кредит као физичко лице. 

 

- Пословна заједница предузетника и МСП чини преко 90 посто свих привредних субјеката у 

Србији. Овај сектор запошљава око 70 одсто укупног броја запослених и доприноси са око 60 

процената у бруто домаћем производу. Међутим, док се предузетништво у ЕУ подстиче на све 

начине, рецимо за истраживачке активности МСП је издвојено 1,3 милијарде евра, код нас је 

доступност кредита веома лоша, оптерећења државе и даље велика, доприноси за запослене 

неиздрживо високи, администрирање гломазно и непотребно, оцењује Милан Кнежевић 

потпредседник Удужења микро и малих предузећа.  

 

Економисти и даље сматрају да су мала и средња предузећа развојна шанса Србије, упркос 

чињеници да много тога није у складу са плановима и пројекцијама. 

  

Својевремено усвојена развојна стратегија је предвидела да би у Србији годишње требало да се 

отвара 10 000 више малих и средњих предузећа него што се затвори, како би за четири године 

било 150 000 активних МСП која би запошљавала близу 2 милиона грађана. Међутим, 

тенденција која се јасно уочава показује да се последњих годину дана више затвори него што се 

отвори предузетничких радњи и МСП. 

 

- Сада већина малих и средњих предузећа нема гарантни потенцијал при подизању кредита са 

којим би могла да се задужи код банака. Чак и она предузећа која имају земљу и непокретности 

имају проблем, јер Катастар непокретности представља најбирократизованију институцију у 

држави и не могу по шест, девет и дванаест месеци да добију папире о уписаним некретнинама 

и поседима на основу којих би подигле кредите код банака, каже Драгољуб Рајић из Уније 

послодаваца Србије(УПС). 

 

Неспорно је да су трошкови финансирања за МСП у Србији међу највећим у региону. Зато, 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/350430/Srbiji-godisnje-treba-10000-malih-i-srednjih-preduzeca
http://www.blic.rs/autor/38/Zoran-Lukovic
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према подацима последњег добро припремљеног и реалиозованог истраживања, више од 

половине МСП у овом тренутку не размишља о било каквим улагањима у проширење посла. 

  

У Србија сада на 25 становника један запослени ради у производњи, а такав просек имају 

афричке земље Боцвана, Бурунди, Намибија. Економисти процењују да се многа присутна 

ограничења, уз уважаваање значаја МСП као важног дела укупне привреде, могу конкретним и 

стратешким потезима државе превазићи. Унија послодаваца Србије и синдикат Независност су 

ових дана пред јавност изашли са документом којим Влади предлажу мере за излазак из кризе. 

 

- Пре свега, неопходно је увођење реда у систем плаћања, а на првом месту да локалне 

самоуправе и делови јавног сектора, дакле држава, исплате сва дуговања приватном сектору. 

Затим, нужна је реформа ПИО фонда, пореског система, потребно је и укидање линеарног 

опорезивања зарада, омогућавање нижих каматних стопа, даље смањење административних 

процедура и бирократије, предочава Драгољуб Рајић из УПС. 

 

У Министарству за финансије и привреду тврде да су упознати са тешкоћама и наводе да је 

претходна влада је нагомилала велике дугове државних предузећа приватном сектору, а 

садашња планира да тај проблем системски реши. 

 

- Влада Србије ће до 31. марта 2013. године прегледати све таксе и наканаде и одлучити које ће 

одбити, а које потврдити. Циљ је да све таксе и накнаде буду фиксне, као и да се не уводе нове, 

став је министра финансија Млађана Динкића. 

 

У сваком случају, не сме заборавити чињеница, кажу економсити, да су МСП имала кључну 

улогу у изградњи модерних земаља у свету у последњих пола века, укључујући Јапан, 

Југоисточну Азију, Немачку и Сједињене Америчке Државе. 

  

Узимање кредита МСП: 

Сврха Проценат 

 Редовно измиривање ПДВ држави 32,23 

 Одржање текућег пословања  18,35 

 Плаћање доприноса, дозволе, таксе  12,90 

Инвестиције у машине и опрему 15,63 

Увођење стандарда ИСО,ХАЦЦАП 6,73 
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Реновирање или куповину објекта 5,55 

Побољшање пласмана роба и услуга 

на домаћем и страним тржиштим 
5,48 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/350408/Dinkic-Srbija-bila-na-korak-od-bankrota-izbegnut-grcki-scenario 

Динкић: Србија била на корак од банкрота, 
избегнут грчки сценарио 

Д.Нишавић; Агенције  

Министар финансија Млађан Динкић изјавио је данас да очекује да би о новом аранжману са 

Међународним монетарним фондом (ММФ) Србија могла да разговара у јануару или фебруару 

наредне године. Он је још рекао да је Србија била на корак од банкрота, али је интервенцијом 

владе избегла грчки сценарио. 

Динкић је на привредној конференцији Рајфајзен банке казао да ће мисија ММФ у Србију доћи 

13. новембра, што ће бити прва фаза у разговорима са том финансијском институцијом на бази 

предложеног буџета за 2013. годину.  

Он је истакао да је интервенцијом владе избегнут банкрот земље и додао да ће наредне године 

привредни раст бити најмање два одсто бруто домаћег производа (БДП). 

  

- Земља је била на корак од банкрота. Расходи за камате за отплату јавног дуга расле су таквом 

прогресијом да би без мера финансијске консолидације Србија била доведена у ситуацију која 

је слична оној у Грчкој - рекао је Динкић. 

  

Он је истакао "да је банкрот далеко иза нас" јер је држава спровела неколико важних програма 

попут првог програма фискалне консолидације, а сада спроводи и други програм мера заједно 

са буџетом за наредну годину. 

 

 Министар је казао да су кључни фактори за очекивани привредни раст од два одсто следеће 

године, приходи од две милијарде евра од извоза новог модела "фијата", као и очекивана боља 

пољопривредна сезона од овогодишње. 

  

Према његовим речима, Србија ће, ако се наставе повољне околности на међународном 

финансијском тржишту, у новембру појавити са још једном емисијом еврообвезница у 

вредности од 500 милиона долара, чиме ће "што се тиче финансирања бити мирна до пролећа". 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/350408/Dinkic-Srbija-bila-na-korak-od-bankrota-izbegnut-grcki-scenario
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- Србија је крајем протешлог месеца успела да прода еврообвезнице у вредности од милијарду 

долара са приносом од 6,625 одсто. Са новом емисијом изаћиће се ако камата буде повољна, а 

све индикације су да ће она бити далеко испод шест одсто - рекао је Динкић. 

   

Табаковићева: Флуктуирајући курс једино могућ 

Јоргованка Табаковић, гувернер Народне банке Србије, 

рекла је да ће Србија задржати флуктуирајући курс, а да ће 

интервенције на међубанкарском девизном тржишту бити 

како би се спречиле превелике осцилације и подстакла 

трговина.  

- Флуктуирајући, пливајући курс, у Србији је једино могућ. 

Оно на чему морамо да радимо јесте форсирање 

производње и извозно оријентисане привреде - рекла је 

она. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/u-klincu-sindikat-trgovine-i-udruzenje-potrosaca 

У клинчу Синдикат трговине и удружење 
потрошача 

Синдикат радника трговине Новог Сада при Градском већу Савеза самосталних 
синдиката осудио је препоруку Националне организације потрошача Србије да 
грађани до 1. новембра бојкотују куповину у великим трговинским ланцима због, 

 како је речедно у најави акције, неоснованог поскупљења основних животних намирница. 
Синдикат трговине, уједно је, апеловао на становништво да се и даље снабдевају у великим 
трговинским ланцима. 
У јучерашњем саопштењу синдикат каже да је у нашем граду запослено 17.000  радника што 
значи да од плата у трговини зависи исто толико породица, односно око 50.000 грађана Новог 
Сада. 

"Основни проблем неоснованог поскупљења животних намирница је непостојање уређених 
тржишних односа у нашој земљи, ефикаснијих механизама контроле и чињеница да је од 
стране државих органа дозвољено формирање картела. Цене производа и услуга резултат су 
постојања  монополских односа, уместо да се формирају слободно, на основу понуде и тражње 
на тржишту. Терет постојећег стања не може бити пребачен на крајњег поторшаче, али ни на 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/u-klincu-sindikat-trgovine-i-udruzenje-potrosaca
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запослене у трговинским ланцима, који су најмање криви за тренутно стање и цене основних 
животних намирница" каже у саопштењу Синдиката запослених у трговини. 

Председник Националне организације потрошача Србије Горан Паповић каже да разуме 
реакцију синдитата, и да је баш из тог разлога Национална оргнизација потрошача само 
позвала грађане да бојкотују куповину у хипермаркетима, а могла је да потрошачима 
препоручи да напуне корпе и да их онда пуне робе оставе на благајни и изађу напоље. 

- Више хиљада људи се јуче и прекјуче одазвало нашем позиву и није пазарило у 
хипермаркетма,  док је  преко 250.000 потрошача информисано о акцији Националне 
организације портошача  - казао је Паповић.  Према његовим речима Закон о трговини треба 
мењати у делу који се односи на забрану доласка конкуренције. 

З. Делић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pozitivna-ocena-za-reforme-u-budzetu 

Позитивна оцена за реформе у буџету 

Пореска реформа и смањење јавне потрошње добри су потези Владе Србије за 
првих сто дана рада, оценила је декан Факултета за економију, финансије и 
администрацију (ФЕФА) Ана Трбовић. Она је у изјави истакла да се у наредних 
неколико месеци од владе очекују озбиљне системске реформе 

„Оно што није такнуто је Закон о раду и промене на тржишту рада, пензиона реформа. То су 
политички осетљива питања, али морају што пре да буду решена, казала је Трбовић. Декан 
ФЕФА је упозорила да, ако се не крене са системским реформама, може бити доведен у питање 
привредни раст у Србији у наредној години. 

План раста БДП за наредну годину је два одсто. То је, како је Трбовић указала, врло 
оптимистично. Према њеним речима, у протеклом периоду су унапређени услови пословања за 
малу привреду укидањем великог броја намета који су је оптерећивали. 

Средња предузећа, која треба која треба да буду носилац развоја у наредном периоду, нису, 
међутим, довољно растерећена, а оптерећена су додатним порезима, оценила је Трбовић. 
Реформа јавног сектора и јавних предузећа најпре треба да утврди шта је њихова стварна сврха 
и да ли нека до њих заиста треба да постоје у јавном власништву, мишљења је она. 

„Постоје неке функције које држава треба и даље да обавља али неке не. Држава не треба да 
има хотеле или бању”, тврди Трбовић и наглашава да је неопхдно увођење корпортавног 
начина управљања у јавна предузећа. 

Економиста Драган Ђуричин сматра да је 100 дана владе кратак период да би се направио 
заокрет из кризе која траје више од 8.000 дана. Ђуричин је у изјави Танјугу навео да се влада, 
пре свега, сконцентрисала на одржавање ликвидности државе и солвентности привреде. 

„Када кажем ликвидност државе мислим на исплату зарада у јавном сектору, пензија и 
финансирање инфраструктурних активности, најпре социјалне инфраструктуре, а када кажем 
солвентности привреде мислим на смањивање имплицитних трошкова финансирања и цене 
капитала”, навео је он. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pozitivna-ocena-za-reforme-u-budzetu
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Подсетивши да је у фискалном делу дошло до одређених релаксација које треба да смање 
трошкове финансирања привреде и учине је нешто профитабилнијом, он је рекао да је то био 
неминован корак у привреди која још увек више троши него што производи. 

Професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић каже да Влада Србије у првих 100 
дана рада много тога што је започела није привела крају.Савић ипак каже да је то донекле и 
разумљиво с обзиром да је Влада наследила велике економске, друштвене и социјалне 
проблеме. 

„Треба имати у виду да је влада наследила велики број веома тешких економских, друштвени и 
социјалних питања, са којима се мање или више успеха бори”, рекао је Савић. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php/1084-Lak%C5%A1im-otpu%C5%A1tanjima-do-br%C5%BEeg-

zapo%C5%A1ljavanja 

Лакшим отпуштањима до бржег 
запошљавања 

  

Након шест година од примене Закона о раду донесеног 2005. године евидентно је да се он у 
великој мери не примењује. У случају његовог кршења, судски спорови трају од две и по до пет 
година и коштају у просеку 5.000 евра, истакла је јуче помоћник министра у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике Радмила Катић Букумирић. Она је, појашњавајући 
потребу реформе целокупног радног законодавства на округлом столу у организацији Српске 
асоцијације менаџера (САМ) и Центра за либерално-демократске студије (ЦЛДС) истакла да је 
радна група затражила израду додатних анализа предложених измена Закона о раду. 

У сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој (УСАИД) анализираће се све ставке 
измена да се прецизније утврди да ли оне доносе материјалне и друге штете радницима или 
послодавцима, рекла је она. Катић Букумирић појашњава да се предвиђа нормирање 
флексибилних облика запошљавања, продужавање рада на одређено време са једне на три 
године, што највише погодује незапосленима. Треба да се регулише статус страних 
послодаваца, као и кључно питање отпремнина за које се води полемика да ли их исплаћивати 
за стаж код последњњег послодавца или их треба - укинути, додаје она. Борис Беговић из 
ЦЛСД као кључни проблем нефункционалне привреде и тржишта рада оцењује високу 
незапосленост од преко 25 одсто и ниску запосленост од 45,4 одсто, што је у директној вези са 
смањењем БДП-а. Наше радно законодавство се није прилагодило савременим потребама и 
дугорочним растом. Због тога је неминовност да послодавцима омогућимо лакше отпуштање 
да би могли да брже запошљавају, истакао је Беговић. Он је у приказу студије Радно 
законодавство као препрека успешнијем пословању привреде, истакао да је фокус промена 
стављен на методе лакшег пријема и раскида радног односа, зараде, уговорену флексибилност, 
промену занимања и мобилност радне снаге. У 10-годишњем периоду до 2008. године на раст 
је највише утицала продуктивност са учешћем од 70 одсто, капитал 30 одсто, а допринос радне 
снаге је негативан, каже Беговић. Аутор студије, др Бошко Мијатовић, истакао је да је дошло 
време за озбиљно преиспитивање целокупног радног законодавства. Што се тиче дужег рада на 

http://www.pregled.rs/cms/index.php/1084-Lak%C5%A1im-otpu%C5%A1tanjima-do-br%C5%BEeg-zapo%C5%A1ljavanja
http://www.pregled.rs/cms/index.php/1084-Lak%C5%A1im-otpu%C5%A1tanjima-do-br%C5%BEeg-zapo%C5%A1ljavanja
http://www.pregled.rs/cms/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=ebbb314178c67d853befd5b156d87f0aba782e49
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одређено време само Шпанија има слично решење, 15 земаља нема никаквих ограничења, а у 
Естонији и Немачкој на одређено може да се ради до 10 година. Износ минималне зараде треба 
законом да се пропише и да се индексира попут пензија у складу са растом цена, предлаже 
Мијатовић. Потпредседник Привредне коморе Србије Миливоје Милетић истакао је да 
повећање ПДВ-а обично иде у пакету са смањењем пореза на зараде, што се код нас није 
десило, тако да привредници као кључно постављају питање очувања постојећег броја 
запослених. Антрфиле Пропис о раду на црно Удружење Послодавац које окупља 55.000 
привредних субјеката који запошљавају 550.000 радника иницирало је доношење Закона о 
нерегистрованих делатностима како би се сузио простор рада на црно. Закон о раду треба да се 
измени у складу са потребама привреде, те да се донесе посебан Закон о репрезентативности, а 
делови о томе издвоје из Закона о раду, наводи Јована Мајсторовић из Удружења Послодавац. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php/drustvo-i-ekonomija/1024-Polovina-mladih-bez-posla 

Половина младих без посла 
  

Свака друга млада особа у Србији нема посао, док је стопа незапослености тог дела 
становништва једна од највећих у Европи, речено је јуче на представљању истраживања о 
потребама тржишта рада и положају незапослених младих. Они, ипак, према подацима 
Националне службе за запошљавање, два пута брже долазе до посла од осталих учесника на 
тржишту рада. Директор НСЗ Дејан Јовановић је указао да особе млађе од 30 година на посао 
чекају 1,8 година (док се у просеку чека 3,7 година), истакавши истовремено да је и то дугачак 
период. Јовановић је додао да годишње између 60. 

000 и 70.000 младих до 30 година са евиденције НСЗ добије посао, оцењујући да ће у наредном 
периоду генератори нових радних места бити мала предузећа и област трговине, пољопривреде 
и саобраћаја. Према његовим речима, на евиденцији НСЗ тренутно има 206.000 млађих од 30 
година, од којих 40.000 није квалификовано - нема средњу школу, а поједини ни основну 
школу. Оценивши да је то поражавајући податак, Јовановић је оценио да је у редован 
образовни систем потребно унети више практичних знања. Истраживање којим су обухваћени 
послодавци из Београда, Ниша и Новог Сада из области трговине, финансија и грађевинарства 
показало је да 39 одсто њих организује додатне обуке и усавршавање за младе без посла. С 
друге стране, само 38 одсто послодаваца организује стручну праксу, у којој трећина младих 
види решење за боље позиционирање на тржишту рада. Већина послодаваца - 54 одсто рекла је 
да нема у плану ново запошљавање, а младима највише замерају недовољну ангажованост, 
незаинтересованост, кашњење, лошу комуникацију и пословну културу, неозбиљност и 
недостатак стрпљења. Председник Уније послодаваца Србије (УПС) Небојша Атанацковић је 
истакао да је истраживање показало да послодавци позитивно оцењују младе које 
запошљавају, али имају одређене резерве по питању њихових практичних способности. 
Атанацковић је, такође, навео да би у образовни систем требало укључити практична знања, 
истакавши да је неопходно да из школа излазе особе спремне да се брзо и ефикасно укључе у 
рад. Уз напомену да, према неким проценама, послодавац у просеку треба да уложи неколико 
хиљада евра да би обучио запосленог, он је истакао да је за повећање броја запослених 
потребно поправити пословни амбијент. Из истраживања, које је спровео УПС, у сарадњи са 
синдикатима и НСЗ, и уз подршку организације СОЛИДАР, види се да су за младе 
најпожељнији послодавци јавне установе и предузећа, као и локалне самоуправе. Државни 
секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Зоран Мартиновић је оценио 

http://www.pregled.rs/cms/index.php/drustvo-i-ekonomija/1024-Polovina-mladih-bez-posla
http://www.pregled.rs/cms/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=017d8462d03bcc9c13a1f8afb76a6e6645d9ccb8
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да је стање на тржишту рада неповољно, као и привредна кретања, подсећајући да се од 2008. 
бележи пораст броја незапослених. Мартиновић је навео да је међу младима између 15 и 24 
године стопа запослености 14 одсто, док је стопа незапослености око 50 процената, а у 
неформалним облицима рада учествују са 26 одсто. Према његовим речима, у наредном 
периоду мора се обезбедити одржив и сталан ниво запошљавања, кроз одговарајуће мере, за 
шта је потребно издвојити и више средстава у буџету. Тањуг @ЛЕГЕНДА: За младе 
најпожељнији послодавци јавне установе и предузећа, као и локалне самоуправе 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1202184/%28Ne%29uspe%C5%A1an+bojkot+hipermarket

a.html 

(Не)успешан бојкот хипермаркета 

Одзив грађана да се бојкотују велики трговински ланци првог дана био је 
задовољавајући, кажу у Националналној организацији потрошача Србије. 
Економисти сматрају да акција, ипак, неће успети. 

После првог дана позива грађанима да бојкотују куповину у хипермаркетима, Национална 
организација потрошача Србије саопштава да је одзив задовољавајући. Стручњаци процењују 
да код нас таква акција нема шансе да успе. 

Припремио Горан Ђоковић 

Позив Националне организације потрошача да грађани три дана не купују у великим 
трговинским ланцима, уследио је после повећања ПДВ-а које су, како кажу, неки искористили 
за неоправдана поскупљења и оних производа чија се пореска стопа није мењала. 

Позив на бојкот куповине у хипермаркетима покренут је на друштвеним мрежама пре десетак 
дана. Уз плаћени оглас и редовну комуникацију, само на Фејсбуку, о акцији је информисано 
више од 250 хиљада људи. 

"Ја сигурно не улазим ова три дана и подржавам ту акцију. Кад би се бојкотовало онда би ове 
мале радњице прорадиле, не би их појеле велике рибе", кажу поједини потошачи. Други тврде 
да када би се грађани тако организовали и када би имали виши ниво свести, онда би то било 
јако добро. 

Према подацима Националне организације потрошача, око 3.600 грађана одустало је од 
куповине, а више од 31 хиљаде изјавило је да неће куповати у хипермаркетима до петка. 

"И дан данас имате производе који због ПДВ-а треба да поскупе два одсто а они су поскупели 
30 одсто. То је за нас неоправдано, нелогично и једноставно злоупотреба или покушај 
злоупотребе доминантног положаја у Србији", каже председник Националне организације 
потрошача Горан Паповић. 

Домаћа удружења потрошача нису довољно јака нити имају дугу традицију попут оних на 
Западу, па економисти углавном сматрају да акција неће успети. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1202184/%28Ne%29uspe%C5%A1an+bojkot+hipermarketa.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1202184/%28Ne%29uspe%C5%A1an+bojkot+hipermarketa.html
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"Немају ни сви људи исту перцепцију онога што НОПС проповеда. Ми немамо ни организовану 
друштвену свест везано за то. Немамо организовану ни националну свест по том питању. 
Погледајте шта се дешава у Италији. У Италији је то успело пре неколико година, односно 
прошле године. У Грчкој  синдикати позову на штрајк и парализује се цела земља", каже 
економиста Драгован Милићевић. 

Упркос бојкоту, чијим су одзивом задовољни у Националној организации потрошача, у 
великим трговинским ланцима тврде да промет - није мањи. 

 

 

http://www.pravda.rs/2012/10/30/odrzan-protest-zajedno-protiv-bus-plus-sistema/ 

Одржан протест „Заједно против Бус плус 

система“ 

ИЗВОР: ПРАВДА 

У организацији синдиката ГСП-а, иницијативе Народ против Бус плуса и уз 

подршку СНП НАШИ и групе 99 посто, одржан је протест „Заједно против Бус плус 

система“, у којем су окупљени грађани протестном шетњом улицама Француском, 

Македонском, Светогорском, Таковском и Бул. Краља Александра до Скупштине 

града изразили своје незадовољство због уведеног Бус плус система. 

Учесници скупа су поновили своје захтеве у којима се тражи смањење цена карата у градском 

превозу, обезбећивање превоза за одређене категорије становништва, укидање Бус плус 

система и раскидање уговора са фирмом Апекс. 

По речима Игора Маринковића из СНП НАШИ протести ће бити настављени све до испуњења 

 захтева иницијативе грађана „Народ против Бус плуса“ које је члан и СНП НАШИ. 

 

 

 

 

 

http://www.pravda.rs/2012/10/30/odrzan-protest-zajedno-protiv-bus-plus-sistema/
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24 САТА 

http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/blokirali-glavnu-ulicu-u-zemunu-zbog-neisplacenih-plata/61351.phtml 

Блокирали Главну улицу у Земуну због 
неисплаћених плата 

Аутор: М. Бабић, фото: М. Митровић  

Радници Угоститељског предузећа “Централ” блокирали су Главну улицу у Земуну 

данас у 14 сати поставивши столице на коловоз. Блокада је трајала 15 минута, а 

радници штрајкују јер нису примили плате више од 15 месеци. 

Сви запослени у предузећу "Централ" су данас изнели столице на коловоз у Главној улици у 

Земуну, а блокада саобраћаја је трајала око 15 минута. 

Пролазници су углавном снимали суграђане који штрајкују и распитивали се о њиховом 

проблему. 

 - Борићемо се све док неко не реши наш проблем.  Преварени смо и нисмо заслужили да се 

нађемо на улици после 30 година рада за ово предузеће – каже Драган Мастиловић, 

председник синдиката “Независност” и дугогодишњи радник хотела “Централ". 

Запослени у предузећу “Централ” тврде да је за њихов проблем одговорна Агенција за приватизацију 

која је пре пет година одлучила да прода ово предузеће приватном власнику, а социјални програм и 

радници су потпуно запостављени. 

 Убрзо је предузеће препродато другом власнику, а онда је проглашен и стечај, “како би се 

опрали они који су започели прљаву игру”, тврде запослени. 

 Стечајни управник је пре 10 дана прогласио банкрот овог предузећа и дао оглас о издавању 

објеката којих је укупно 5 у власништву “Централа”. 

 Поред тога што им се дугује и по 15 плата, они остају и без посла јер према новој одлуци 

Агенције за приватизацију, нови закупци не преузимају раднике. 

 Они су писали премијеру Ивици Дачићу и министру финансија Млађану Динкићу, међутим, 

одговор нису добили. 

 Због тога што нико не жели да се бави њиховим питањем, они су одлучили да радикализују 

штрајк и блокирају саобраћај сваки дан у 14 сати, како би се скренули пажњу надлежних. 

http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/blokirali-glavnu-ulicu-u-zemunu-zbog-neisplacenih-plata/61351.phtml
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 - Жао нам је што наши суграђани морају да трпе због блокаде саобраћаја, али ми морамо да се 

боримо за своја права и надамо се да ће надлежни окончати ову агонију - каже Зоран Јоловић, 

представник синдиката "АСНС". 

 За време трајања стечајног поступка број запослених се смањио од 126 на 21, а многи су 

одустали од тога да ће икада добити зарађене плате. 

 

 

 


