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Бранислав Грујић: Циљ избећи банкрот 
Д. МИЛИНКОВИЋ  

Председник клуба ”Привредник” говори за „Новости“ о мерама за спас српске 

привреде. Држава да продаје земљиште и некретнине, а не стратешка предузећа 

 
ДА би се спречио колапс српске привреде неопходно је решавање ликвидности државе и 
плаћање њених заосталих обавеза. То би, бар на кратак рок, помогло привреди да донекле 
поврати крв у свој крвоток. 
Ово за “Новости” поручује Бранислав Грујић, председник српског пословног клуба 
“Привредник”, власник “ПСП фарман холдинга” и потпредседник владиног Националног 
савета за опоравак привреде. Он каже да је потребно променити многе фискалне прописе, 
законе о раду, јавним набавкама, али и спровести оштру борбу против изузетно раширене сиве 
економије. 
 

* Колико ће Динкићеве мере заиста помоћи опоравку, а колико су популистичке? 
- Сам министар Динкић је на Савету изјавио да је велики број предложених мера оно што су 
привреда и удружења тражила, тако да не могу да кажем да у сфери ових предлога има 
демагогије и популизма. Антикризне мере су нужне, али то је само први корак, и не могу ни да 
их хвалим ни да их критикујем, јер је за то још рано. 
* Шта бисте ви прво урадили да сте на месту министра финансија Динкића или 
премијера Дачића? 
- Нико из привреде не очекује чаробни штапић за решење проблема Србије, која је девастирана 
у претходних 20 година. Сто пута је поновљена чињеница да смо на нивоу БДП из 1978. Ова 
влада нема другог избора него да покуша да уради све како бисмо се приближили барем 
земљама у нашем окружењу. Све снаге треба усмерити на борбу против незапослености, ниског 
стандарда, а за стварање ефикасне и поштене државе са избалансираним буџетом. 
* Буџетска рупа је 2,2 милијарде евра. Колико је опасно и даље се задуживати? 
- Кад сте дужни и немате паре да вратите дуг, још нико није измислио ниједан нови рецепт, 
осим да одложи плаћање, додатно се задужи на другој страни или прода све оно што му по 
приоритетима или по питању стратешке вредности мање треба. У животу је ситуација таква да 
оно што вам мало треба, обично и нема купца, па се тако мора ићи на продају вредних ствари. 
Овде не мислим на нека стратешка предузећа, већ пре на имовину Републике Србије, 
земљиште, некретнине. 
НЕ ПЛАШИТИ ДОМАЋИ БИЗНИС* ВЛАСТ најављује да ће пореска реформа ићи у правцу да 
богати преузму већи терет кризе на себе. Да ли ће то натерати домаће привреднике да изместе 
бизнис из Србије? 
- То је тренд свуда у свету, и он је логичан. Мера до које некога у друштву оптеретите, уз оно 
што му заузврат пружате, јесте оно што је изузетно важно да се не би у неком тренутку 
догодило да људи желе да иселе бизнис из Србије. 

* Како Национални савет за препород Србије може да помогне? 
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- Већ је детектовано много конкретних ствари које ћемо систематизовати и кроз рад три радне 
групе размотрити како би се постигао консензус око њих. Како је министар финансија Динкић 
и један од потпредседника Савета, треба очекивати да се све мере пажљиво проуче пре него 
што дођу на сто премијера. 
* Показује ли нова власт искрену вољу да ојача дијалог са привредом или ту не 
очекујете да се било шта суштински промени? 
- Сама чињеница да је премијер на челу оваквог Савета највећи је гарант заинтересованости за 
дијалог и промене. Не постоје јаке државе са слабом привредом и обрнуто. 
* Председник Николић позвао је привреднике да остану у Србији и поручио да ће 
институција председника развијати партнерски однос са привредом. Прошла су 
два месеца, да ли је испунио обећање? 
- Из свега шта је и како је до сада председник радио, запажају се пуно разумевање и подршка 
привреди и инвеститорима, без обзира на то да ли су домаћи или страни. Ми немамо другу 
привреду и друге привреднике и морамо што пре побећи од тековина бивше власти која је 
изједначила привређивање са полукриминалним активностима. Сами погледајте количину 
злоупотреба у фирмама и банкама које је држава водила. 
* Јесте ли задовољни првим потезима нове гувернерке? 
- Нова гувернерка је била присутна на седници Савета и дала пуну подршку захтевима 
привреде за њено покретање. Испуњење циља о нивоу инфлације не може да буде једини 
задатак НБС и гувернерка је потврдила да се ради на низу мера које треба да помогну 
привреди. 
* Држава се одлучила на повећање ПДВ, сматрате ли да је то добар потез? 
- Ово је питање о којем увек могу да постоје различити погледи између доносиоца закона и 
прописа и нас који плаћамо. Али, ако нема других извора прихода државе и буџета, онда је 
повећање неизбежно. Даља пореска реформа треба да буде предмет озбиљне анализе и то ће, 
такође, на Савету бити урађено. 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:397432-Beograd-Protest-upozorenja-u-GSP 

Београд: Протест упозорења у ГСП? 
И. Д. Л.   

Мањински синдикати возача у градском превознику незадовољни ситуацијом. Ова 

два синдиката окупљају само 470 од 3.500 возача 

 
МАЊИНСКИ синдикати ГСП - Синдикат возача ГСП и независни синдикат "Еуровозач", 
одржаће штрајк упозорења у четвртак, 20. септембра у кругу предузећа, али ће се рад јавног 
градског превоза одвијати уобичајено и без прекида. Како су рекли, нездовољни су због новог 
система наплате карата, некоректног односа менаџмента, као и због константних напада и 
примедби путника. 
Ова два синдиката окупљају око 470 возача од укупно 3.500, или тек нешто више од 13 одсто 
колико их је укупно запослено у ГСП Београд. Најрадикалнији захтев који су упутили Граду и 
предузећу јесте укидање "Бус плус" система за наплату вожње, јер је, како сматрају, прескуп, а 
због таквог система незадовољни су и возачи и грађани. 
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Директор ГСП Милета Радојевић поводом најаве штрајка рекао је да још увек није упознат са 
захтевима и примедбама ова два синдиката и да ће моћи да да свој коментар тек када буде имао 
све информације. 
- Право је сваког појединца или групе да штрајком изрази своје незадовољство, уколико то 
чине у складу са законом - рекао је Радојевић. - Знам да су синдикати одржали конференцију за 
новинаре у Медија центру, али немам довољно информација о томе шта су њихови захтеви, па 
је заиста незахвално да дајем био какве изјаве. Представници синдиката знају да сам увек на 
располагању и у наредним данима ћемо се састати и поразговарати. 
СМЕТА ИМ И УГОВОР 
ПРЕДСТАВНИЦИ синдиката незадовољни су потписивањем анекса Уговора о раду, према 
којем се запослени обавезују да раде послове контролисања, организовања, евидентирања рада 
возила у терминусима, организовања и регулисања саобраћаја, надзора и контролисања 
путника, као и друге послове који до сада нису били у њховој надлежности. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:397357-Dinkic-Povracaj-PDV-za-bebi-opremu-i-hranu 

Динкић: Повраћај ПДВ за беби опрему и храну 
Танјуг  

Министар Млађан Динкић истако да договор ступа на снагу од 1. јануара 2013. 

године до када би требало донети измене закона о ПДВ 

 
Министарство финансија и привреде саопштило је данас да ће од 1. јануара бити омогућен 
повраћај ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе. 
Договор о томе је постигнут на састанку министра Млађана Динкића са представницима 
удружења Родитељ, Сервис Хало беба, Мрежом организација за децу Србије и Фондом Б92. 
На састанку је договорено да ће Министарство финансија и привреде поднети одговарајуће 
амандмане на измене Закона о ПДВ-у, како би се омогућио повраћај ПДВ-а за набавку хране и 
опреме за бебе (и то млеко за одојчад, кашице, пелене, креветац, колица, столица за храњење, 
столица за ауто) у износу до 70.000 динара повраћаја у периоду од рођења до друге године 
узраста детета. 
 

Родитељ или старатељ ће остваривати право на повраћај ПДВ-а уколико укупни приходи 
домаћинства не прелазе нето износ од 80.000 динара месечно, као и уколико вредност 
имовине домаћинства не прелази 200.000 евра. То право моћи ће да се оствари од 1. јануара 
2013. 
Родитељима или старатељима који подносе захтеве биће максимално поједностављена 
процедура подношења захтева и повраћаја средстава, наведено је у саопштењу. 
Министарство финансија и привреде ће заједно са представницима ових удружења иницирати 
формирање радне групе на нивоу Владе Србије која би се бавила и другим мерама којим би се 
побољшали услови родитељства у Србији. 
Удружења Родитељ, Сервис Хало беба, Мрежа организација за децу Србије и Фонд Б92 су 
иницијатори петиције коју је потписало више од 180.000 грађана у Србији. 
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Брисел: Штрајк остао право радника 
Горан ЧВОРОВИЋ  

Синдикати засад спречили Брисел да ограничи радничка права. Европска 

комисија повукла из процедуре спорни документ 

 
“ЖУТИ картон” који су национални парламенти земаља ЕУ показали Европској комисији 
ставља до знања да, бар засад, социјално право још има мали примат у односу на економско. 
Питање је, међутим, колико ће дуго у контексту економске кризе радници моћи да издрже у 
надметању с послодавцима од чијег привредног опстанка директно зависи и финансијско 
оздрављење целе ЕУ. 
Европска комисија је морала да одустане од пројекта закона којим је додатно требало да буде 
лимитирано право на штрајк, због јаког противљења посланика и синдиката. 
 

Ово је први пут да је искоришћено ново право које пружа Лисабонски споразум, да закон може 
да се повуче из процедуре у раној фази уколико му се успротиви најмање трећина националних 
парламената. 
ДВЕ ОБУСТАВЕ ЗА НЕДЕЉУ ДАНАПАРИСКИ возачи метроа су у кратком року од недељу дана 
штрајковали двапут. Рад су прво обуставили не слажући се с новим мерама на основу којих 
индивидуално морају послодавцу 48 сати раније да најаве учешће у штрајку и 24 сата раније 
повратак на посао. У понедељак су штрајковали тражећи да возачима, који доживе стрес због 
бацања самоубица под њихову композицију, аутоматски буде отворено боловање уз пружање 
психолошке помоћи. 

Закључено је да предложена уредба ограничава права радника на колективну акцију, као и да 
задире у национално право. Брисел је зато морао да закочи и повуче из процедуре спорни 
документ који је, између осталог, истицао да право на штрајк није апсолутно и да под 
одређеним условима може да буде предмет рестрикција. 
Много је оних који сматрају да се економска криза користи као предтекст да се ојача притисак 
на раднике и, зарад осигурања профита, смање њихове тековине од којих су неке остварене још 
крајем 19. века. 
Синдикати зато сматрају да Европска комисија, напротив, треба да додатно ојача социјална 
права радника која не смеју да буду погоршана због принципа слободне трговине. Тако је у 
јавности отворена полемика о томе да ли би у Европи која тражи излаз из кризе акценат 
требало убудуће да буде стављен на социјална права или на слободну размену. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/342983/Bez-aranzmana-sa-MMF-Srbija-mnogo-bliza-bankrotu 

Без аранжмана са ММФ Србија много ближа 
банкроту 

Катарина Марковић  

Уколико Влада не склопи аранжман са ММФ-ом, Србија ће бити корак ближа банкроту. 

Задуживање ће бити скупље и мање доступно, а већ у овој години биће веома проблематично 

финансирање буџетског дефицита, рефинансирање дугова и отплата главнице. Прави ефекти 

овакве политике би били видљиви од Нове године. 

- У таквој ситуацији последице прво осећају добављачи роба и услуга којима држава још више 

касни са плаћањем. Након тога би се стопирала исплата субвенција, па би на ред дошла 

социјална помоћ, затим исплата плата и пензија, а на крају би и дугови престали да се измирују 

- овако за “Блиц” Милојко Арсић, професор на Економском факултету у Београду, 

коментарише којим редоследом би буџетски корисници осетили неусаглашавање ставова 

Владе са ММФ-ом. 

 

Саговорници “Блица” се, међутим, надају да до овакве ситуације неће доћи, иако је Влада 

начином на који је предложила ребаланс буџета показала да не води најодговорнију фискалну 

политику. 

  

Уместо да смањује мањак у буџету, ребалансом за 2012. је продубила дефицит за најмање пет 

милијарди динара, јер су остварене уштеде од 20 милијарди динара, али су на другој страни 

повећани расходи за 25 милијарди. 

 

- Овим ребалансом се додатно губи кредибилност Министарства финансија и то ће свакако 

створити проблеме у следећим преговорима. Мислим да је немогуће избећи склапање 

договора, само што ће услов бити да се задовољи пропуст током ребаланса - каже за “Блиц” 

Владимир Глигоров са Бечког института за међународне економске студије. 

 

Арсић оцењује да постоје велике шансе да се договор постигне само уколико Влада покаже 

политичку вољу да смањи дефицит за седам-осам милијарди динара. 

 

- Такве уштеде су могуће на разне начине уколико Влада одустане од предизборних обећања. 

То би значило да се укину или бар смање неке субвенције, ограниче расходи локалних 

заједница, преиспита 13. пензија, као и повећање плате изнад законских правила у неким 

секторима - каже Арсић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/342983/Bez-aranzmana-sa-MMF-Srbija-mnogo-bliza-bankrotu
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Арсић додаје да би тек после усвајања мера којима би се оставарила додатна штедња, ММФ 

пристао да учествује у изради буџета за следећу годину и у том случају би се тражила нешто 

рестриктивнија политика од оне коју је Влада предложила за 2013. годину. 

  

Последице несклапања аранжмана 

 скупље задуживање 

 мање доступно задуживање на комерцијалном 

тржишту 

 све веће кашњење државе у исплати добављачима 

 заостајања у исплати субвенција 

 нередовна социјална помоћ 

 кашњења у исплати плата и пензија 

 држава не би имала одакле да измирује дугове 

 

- Не треба ипак спорити то да ове мере на приходној страни, кроз повећање пореза и другачији 

модел усклађивања плата и пензија, дају трајне ефекте. Повећање пореза ће обезбедити 

додатне приходе од око 40 милијарди динара, док ће уштеде на основу споријег раста плата и 

пензија износити око 30 милијарди динара. Ипак, то није довољно, па су за одрживу фискалну 

консолидацију неопходне додатне уштеде - каже он. 

 

Уколико пак не дође до склапања стендбај аранжмана са ММФ-ом, Арсић упозорава да би у том 

случају задуживање државе било скупље и мање доступно. 

 

- Већ сада се задужујемо по високим каматним стопама, а често не можемо ни да се задужимо. 

Без стендбај аранжмана следеће године би могао уследити даљи пад кредитног рејтинга, што 

би додатно отежало нова задуживања - оцењује Арсић. 

 

Најављена кредитна подршка од Русије у износу од милијарду долара само донекле би могла да 

ублажи проблем Србије са финансирањем дефицита и рефинарирања дуга, али не и да га 

отклони, јер недостаје много више новца. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/343229/Povracaj-PDVa-na-bebi-opremu-za-porodice-sa-prihodima-do-80000-dinara 

Повраћај ПДВ-а на беби опрему за породице 
са приходима до 80.000 динара 

Блиц  

Министар финансија и привреде Млађан Динкић састао се данас са представницима удружења 

„Родитељ“, „Сервис Хало беба“, Мрежом организација за децу Србије и Фондом Б92 са којима 

се договорио да се омогући повраћај ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе. 

"На састанку је договорено да ће Министарство финансија и привреде поднети одговарајуће 

амандмане на измене Закона о ПДВ-у, како би се омогућиоповраћај ПДВ-а за набавку хране и 

опреме за бебе (и то млеко за одојчад, кашице, пелене, креветац, колица, столица за храњење, 

столица за ауто) у износу до 70.000 динара повраћаја у периоду од рођења до друге године 

узраста детета", наводи се у саопштењу Министарства финансија и привреде. 

  

"Родитељ или старатељ ће остваривати право на повраћај ПДВ-а уколико укупни приходи 

домаћинства не прелазе нето износ од 80.000 динара месечно, као и уколико вредност 

имовине домаћинства не прелази 200.000 евра. Наведено право моћи ће да се оствари од 1. 

јануара 2013 године", кажу у министарству. 

  

Наводи се и да ће родитељима или старатељима који подносе захтеве бити максимално  

поједностављена процедура подношења захтева и повраћаја средстава. 

  

Министарство финансија и привреде ће заједно са представницима ових удружења иницирати 

формирање радне групе на нивоу Владе Србије која би се бавила и другим мерама којим би се 

побољшали услови родитељства у Србији. 

 

Удружења „Родитељ“, „Сервис Хало беба“, Мрежа организација за децу Србије и Фонд Б92 су 

иницијатори петиције коју је потписало преко 180.000 грађана у Србији. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/343229/Povracaj-PDVa-na-bebi-opremu-za-porodice-sa-prihodima-do-80000-dinara
http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/342526/Nove-mere-Vlade-Ostaje-PDV-na-bebi-opremu-veci-porez-na-stednju
http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/342526/Nove-mere-Vlade-Ostaje-PDV-na-bebi-opremu-veci-porez-na-stednju
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/315271/Bebi-PDV-Roditelji-nece-osetiti-nikakvo-rasterecenje-Vladinim-predlogom
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/315271/Bebi-PDV-Roditelji-nece-osetiti-nikakvo-rasterecenje-Vladinim-predlogom
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Danas-isplata-prve-rate-13-penzije.sr.html 

Данас исплата прве рате 13. пензије 
Управа за трезор јуче пребацила 1,85 милијарди динара за исплату прве рате социјалне помоћи 

Фонду ПИО. – Следећа рата у децембру, а преостале две у марту и јуну 2013. 

Исплата прве рате једнократне помоћи у износу од 4.000 динара за око пола милиона 
пензионера са примањима до 15.000 динара почеће данас, потврдили су јуче у Министарству 
финансија. 

Право на исплату ове социјалне помоћи осим старосних, пољопривредних, војних пензионера 
имају и сви они који примају  привремену накнаду друге и треће категорије, као и они који су 
остварили право на привремену накнаду инвалидној деци под условом да имају пребивалиште 
у Србијии да се налазе у исплати за први део августа 2012. године. 

Право на једнократну помоћ имају пензионери који примају и иностране пензије ако им збир 
месечних износа пензија, односно накнада остварених применом међународних уговора о 
социјалном осигурању, не прелази 15.000 динара, кажу у Пензијском фонду. 

Исплата ове једнократне помоћи, која укупно износи 16.000 динара, биће квартална – по 4.000 
динара и то у септембру и децембру 2012. и марту и јуну 2013. године. 

Помоћ ће се исплаћивати без подношења пријава, почев од данас када ће око 463.000 
пензионера у Србији добити прву рату, на исти начин као што им се исплаћују и пензије. У 
пензијском фонду потврђују да ће за кориснике иностраних пензија 24. септембра објавити 
општи позив за подношење пријава са прегледом неопходне документације. 

У Министарству финансија истичу да ће овом првом ратом социјалне помоћи бити исплаћено 
1,85 милијарди динара, као и да је Управа за трезор јучепребацила новац за исплату Фонду 
ПИО. 

Пензионери, међутим, од октобра не могу очекивати да ће им се пензије ускладити с реалним 
растом цена на мало и половином шестомесечног раста БДП-а и да ће по том основу бити веће 
за око пет одсто, како је то законом било предвиђено. Сходно могућностима у буџету пензије ће 
„испратити” раст зарада у јавном сектору за око два одсто. 

Груба калкулација показује да би с повећањем од пет одсто од 1. октобра за исплату пензија у 
буџету требало обезбедити око 2,3 милијарде динара. Исто толико у новембру и децембру што 
би укупно до краја године буџет коштало 6,9 милијарди динара. 

С друге стране, усвојеном калкулацијом, две рате социјалне помоћи до краја године, плус 
повећање пензија од два одсто, буџет ће коштати око 6,5 милијарди, што је уштеда држави од 
око 400 милиона динара. 

У овом другом случају, држава ће за исплату прве рате помоћи исплатити 1,8 милијарди, док ће 
у октобру, новембру и децембру исплатити још по 932 милиона динара за раст пензија од два 
одсто, плус још једна рата социјалне помоћи у децембру од 1,85 милијарди што је око 6,5 
милијарди динара. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Danas-isplata-prve-rate-13-penzije.sr.html


10 

 

Разлика је, међутим, у томе што социјална помоћ, односно планираних 15.000 динара не улази 
у основицу за обрачун наредне пензије, што би се десило за 1,6 милиона пензионера да су 
свима повећане пензије за реалан раст цена на мало и раст БДП-а. 

С друге стране само једна рата социјалне помоћи чини 26,66 одсто пензија, што значи да ће до 
краја године сваком трећем пензионерууСрбији пензија бити већа за око 10 одсто. Дакле, 
водило се рачуна о томе да се заиста помогне социјално најугроженијим.  

Октобарско повећање пензија неће утицати на губитак права на једнократну помоћ, јер они 
који сада примају 15.000 динара с повећањем ће примати 15.300 динара. 

Ј. Петровић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-normalan-zivot-treba-nam-vise-od-1000-evra 

За нормалан живот треба нам више од 1.000 
евра 

Живот у Србији могућ је само помоћу трикова, ако се има у виду најновија 
рачуница званичне статистике о месечној потрошњи, по којој је домаћинство у 
другом кварталу ове године на располагању имало 50.061 динар. 

То значи да су сви чланови домаћинства укупно дневно трошили - 1.668 динара и с мање од 15 
евра подмиривали потребе за храном, хигијеном, становањем, превозом, комуникацијама...  

Није проблем у томе да ли је статистика ваљано извела рачуницу или не. У методологије које 
користи не треба сумњати јер истим прибегавају и развијене европске земље, али је питање 
какав је квалитет живота просечног  домаћинства у Србији које дневно у буџету нема ни 
петнаест евра. Стручњаци кажу да је за задавољавање свих животних потреба, без имало 
луксузирања, једној породици месечно потребно барем хиљаду евра, што је много више од 
онога чиме располажемо.  

Опширније читајте у нашем штампаном издању... 
        С. Глушчевић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-normalan-zivot-treba-nam-vise-od-1000-evra
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnici-u-borbi-za-opstanak 

Радници у борби за опстанак 

Када је у мају ове године Агенција за приватизацију по други пут поништила 
приватизацију АД „Меркур“ у Бачкој Паланци, фабрике чувене по производњи 
кожне галантерије, почела је борба за опстанак некада чувене фирме. 

Привредни суд у истом дану је прогласио стечај, па ову фабрику довео у фазу реорганизације, 
односно обуставио стечај. У компанији у којој је некада радило око 1.000 радника, тада је било 
запослено њих 135, а након поменутих догађаја остало је 60-так. 

Опширније читајте у нашем штампаном издању... 
        М. Суџум 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:nova-tehnika-broji-

radnike&catid=9&Itemid=120 

Нова техника броји раднике 
  

Уместо 22 милиона, у Стаклару уложено 103 милиона евра 

Из Српске фабрике стакла у Параћину добровољно је, уз социјални програм од 300 евра по 
години стажа, отишло 480 радника и њима је фабрика исплатила око 5,4 милиона евра. 
Стаклара сада има 1.167 радника. Раније је нови бугарски власник најављивао да би у фабрици 
требало да остане око 800 радника. Представник власника Нихад Ћорагић рекао је да ће сви 
који желе да раде, уз преквалификацију, моћи да остану, али да им радно место не може бити 
загарантовано. Посао никоме није загарантован, укључујући и мене. Сви се боримо да посао 
задржимо и да зарадимо плату. 

Нова технологија отприлике оправдава овај број радника, ако успешно заврше програм 
преквалификације, казао је Ћорагић. Власник је предвидео да би на новој опреми, која ће да се 
уведе, требало да ради од 800 до 850 људи. Треба урадити квалитетну преквалификацију, јер 
нова технологија не трпи импровизације. Све је компјутеризовано и тачно се знају процедуре. 
Зато ће сви проћи едукацију на разним нивоима, казао је Ћорагић. Он је додао да ће стаклара 
можда хонорарно ангажовати неке раднике који су отишли из фабрике, за поједине 
специфичне програме, попут ручне израде кристалног стакла. Ћорагић је најавио и 
запошљавање 50 младих инжењера и додао да ће у року од десет дана почети стручни део 
селекције. Он је нагласио и да је нови власник испунио обавезе према држави и радницима, 
као и да ће све остале обавезе из уговора до краја бити испуњене. Зараде се исплаћују редовно, 
а деблокирани су сви рачуни компаније, тако да ће од данас моћи нормално да се послује. 
Сутра ће бити одржана Скупштина акционара где се опраштамо са Србијагасом, као бившим 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnici-u-borbi-za-opstanak
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:nova-tehnika-broji-radnike&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:nova-tehnika-broji-radnike&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=dcee152dbb2817b9fb9c86d7be08f21be9a8c261
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власником, и постављамо наше органе, најавио је Ћорагић. Иако је држава била у обавези да 
учествује са 140 евра на име социјалног програма за сваког радника, нови власник је 
исплаћивао свих 300 евра по години стажа. Ћорагић каже да ће власник та дуговања касније 
решити са државом и да је сада било најважније да се смањи број радника због смањења 
трошкова фабрике. Просечан минус фабрике је био око 1,2 милиона динара месечно, казао је 
Ћорагић. Он је најавио и да ће власник, иако је по уговору у обавези да инвестира 22 милиона 
евра, у Стаклару уложити 103 милиона евра. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prekobrojni_ucitelji_nastavnici_engleskog_i_fizickog_vaspitanja.55.html?news_i

d=247710 

Синдикати сумњају у тачност података о 
технолошким вишковима у просвети 

Прекобројни учитељи, наставници енглеског и физичког васпитања 

НАША ПРИЧА 

АУТОР: В. АНДРИЋ 

Београд - Синдикати просветних радника сумњају у најновије податке Министарства просвете 

о броју технолошких вишкова, према којима је 114 радника без иједног часа, док је 3.340 са 

непуним радним временом.  

 

- Ове школске године има 3.918 радника за чијим радом је делимично престала потреба, и још 

1.804 из прошле године. До сада је распоређено 2.382 радника, а 3.340 је технолошки вишак. 

Када је реч о потребама школа за новим радницима, са непуним радним временом је потребно 

2.538 радника, а са пуним 1.017 радника, што отвара могућност да се технолошки вишкови 

распореде на нека од ових места - каже Зоран Костић, помоћник министра просвете и науке. 
Милорад Антић, председник Форума средњих стручних школа, сумња да су ове цифре тачне и 
напомиње да „нико не зна колико има технолошких вишкова по школама у Србији“. 

- Према подацима просветних власти, од 15. августа у Београду има 106 запослених без иједног 
часа, односно 55 из прошле године и 51 из ове. Од запослених који су ове године остали без 
часова, убедљиво највише је учитеља, чак 42, јер се смањио број ученика. Неки од њих су 
добили посао у новоотвореним школама, али је и поред тога сигурно између 80 и 90 без норме. 
Поставља се питање како је онда могуће да их у целој Србији има 114 - истиче Антић. 

Он наводи да је међу технолошким вишковима са непуним фондом часова ове године у 
Београду највише наставника енглеског (73) и физичког (65), а следе наставници музичког 
(56), географије (55), историје (54), биологије (49) и хемије (45). 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prekobrojni_ucitelji_nastavnici_engleskog_i_fizickog_vaspitanja.55.html?news_id=247710
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prekobrojni_ucitelji_nastavnici_engleskog_i_fizickog_vaspitanja.55.html?news_id=247710
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- И то су подаци од 15. августа, али се до сада ситуација није драстично променила. Имамо 
озбиљне замерке на школске управе, јер се показало да синдикати служе као икебана. 
Колективни уговор предвиђа да листе технолошких вишкова, као и листе потреба морају да 
потпишу директор школе и представник синдиката, али се то ретко поштује. Дешава се, 
рецимо, да директори прикривају када колегинице оду на трудничко боловање, како би 
ангажовали некога са стране, а не онога који је технолошки вишак. То је само један од примера. 
Не верујем да Министарство не зна да се овакве ствари дешавају - каже Антић. 

Он указује и да се на листама технолошких вишкова појављују искључиво професори, а да 
нигде нема помоћника, административног особља, стручних сарадника, библиотекара...  

Скробоња: Немамо увид у стање 
Миодраг Скробоња из Уније синдиката просветних радника каже за Данас да „не може да 
демантује податке Министарства просвете о технолошким вишковима“, јер тај синдикат нема 
увид у стање у целој Србији. 
- Нејасно је, међутим, зашто се говори да је 5.000 радника са непуном нормом, када је њих на 
нивоу целе Србије око 29.000? Тешко да ће они икада достићи пуну норму, јер ту има људи 
који предају изборне предмете, раде у огледним одељењима у средњим стручним школама и 
слично. Велике су манипулације око технолошких вишкова. Ми ћемо на неке конкретне 
случајеве указати министру просвете - каже Скробоња. 

 

 

http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=321&yyyy=2012&mm=09&nav_id=643777 

Атеље 212: Почео штрајк упозорења 

ИЗВОР: Б92 

Глумци Атељеа 212 започеће нову сезону једносатним штрајком упозорења, а најавили су да 

ће ступити и у генералну обуставу рада у случају да им се не испуни захтев за смену 

управника позоришта Кокана Младеновића. 

  

Тако ће уместо представом, нова позоришна сезона бити отворена наставком спора између 

већег дела ансамбла (25 од 33 члана) и управника. Очекивало се да ће спор током лета решити 

оснивач овог позоришта, Скупштина Београда.  

 

Проблеми у овом београдском театру трају још од јуна када је већи део глумачког ансамбла 

изразио незадовољство радом садашњег управника, а на данашњем обраћању јавности 

председник Синдиката глумаца Атељеа 212 Ненад Ћирић саопштио је одлуку да се обустави рад 

од 1.октобра ако се захтев за смену Младеновића до тада не испуни и прецизирао да ће штрајк 

упозорења бити одржан вечерас, 17. септембра, од 20 до 21 сат у доњем фоајеу и великој сали 

http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=321&yyyy=2012&mm=09&nav_id=643777
http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=321&yyyy=2012&mm=06&dd=13&nav_id=618166
http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=321&yyyy=2012&mm=06&dd=13&nav_id=618166
http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=321&yyyy=2012&mm=06&dd=13&nav_id=618166
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Атељеа.  

 

Почетак редовне позоришне сезоне у Београду ове јесени обележава расплет ситуације у 

Атељеу 212, јер и глумци и управник и културна јавност с нестрпљењем очекују да се разреши 

спор настао између глумачког ансамбла и управника.  

 

Сезона у атељеу завршена је јавним сукобом глумачког ансамбла и управника. Ни једна ни 

друга страна током летње паузе није одступила од својих ставова.  

 

“Ви знате да сам ја комуниста па ћу цитирати друга Тита. Радимо као да ће сто година бити мир 

а спремамо се као да ће сутра бити рат”, изјавио је пре неколико деана Кокан Младеновић, 

управник позоришта.  

 

Тактика глумачког ансамбла Атељеа, њих 25 од тридесеттроје, заснована је на стрпљењу. Два 

месеца пошто су управника оптужили за самовољу, бахатост, естрадизацију и одбили даљу 

сарадњу, глумци чекају одлуку оснивача, Скупштине града.  

 

“Чекамо тај одговор у нади да ће се све разрешити онако како треба како бисмо могли да уђемо 

у представе. Материјална ситуација је тешка, може да се деси да нам данас искључе струју у 

позоришту јер имамо дуг од 8 милиона динара - значи веома је тешка ситуација, Питање је шта 

ће се радити и колико, али кажем ми смо стрпљиви и радимо све по процедури, како треба и 

желимо да у нормалној атмосфери почнемо нашу сезону”, изјавила је глумица Горица Поповић 

непосредно пре почетка нове сезоне у овом београдском позоришту.  

 

Тачку на пат позицију у Атељеу 212 ставиће Градски секретар за културу чије именовање се 

очекује наредних дана.  

 

Председница Управног одбора Горица Поповић изјавила је да из Града није стигао никакав 

одговор и да овај потез глумаца "није притисак, већ вапај".  

 

Она је на конференцији за новинаре подсетила је да је претходна сезона завршена у 

турбулентној ситуацији, али и у нади да ће током летње паузе стићи одговор на захтев глумаца.  

 

"Али, никакав одговор од оснивача немамо. Свесни друштвене ситуације у којој смо, ипак 

желимо да будемо људи од речи. Наш посао подразумева етички приступ животу и уметности. 

Зато настављамо свој протест и своју битку", рекла је она.  

 

Поповићева је додала да глумци не говоре са управником, указујући да њихов посао 

подразумева слогу и хармонију које у Атељеу сада нема.  
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"Зато предузимамо следеће кораке. Трудимо се да ово не буде притисак него вапај", изјавила је 

она.  

 

Смену управника глумци траже "због поремећених међуљудских односа, због угрожавања 

личног и уметничког интегритета, због негативног налаза буџетске инспекције која је утврдила 

одређене неправилности и прекршаје у раду Атељеа и због склапања уговора Младеновића са 

самим собом, а без сагласности Управног одбора Атељеа".  

 

Председник Штрајкачког одбора Небојша Илић изјавио је да се разлозима за смену управника, 

које су глумци објавили у јуну, придружују и јавно блаћење и омаловажавање сопственог 

ансамбла од стране Младеновића у интервјуима, затим скандал на последњој представи из 

прошле сезоне "Чекаонца", извештај о неправилностима у пословању који је објављен на сајту 

"Пиштаљка"...  

 

Илић је указао и на, како је рекао, "опасно подметање".  

 

"Оптужени смо да све ово предузимамо због представе ''Зоран Ðинђић''. Апсолутно одбацујемо 

овакве тврдње као неосноване", нагласио је он и подсетио да су захтеви за смену почели пре 

скоро две године.  

 

У име Штрајкачког одбора, Илић је истакао да глумци не дозовољавају да се Младеновић крије 

иза те представе и "да се приказује као неки лажни дисидент који тобоже брани слободу говора 

од нас глумаца. Тај лажни алиби служи да се прикрије сва бахатост и чињеница да је потписао 

уговор са самим собом".  

 

На конференцији је прочитан дугачак списак глумаца из других позоришта и других уметника 

који подржавају акцију ансамбла у Атељеу 212.  

 

Уз захвалност њима, изражена је и захвалност запосленима у Атељеу који нису потписници 

захтева за смену управника, али разумеју став глумаца.  

 

Члан Штрајкачког одбора Бранимир Брстина нагласио је да ово није политичка акција већ 

борба за заштиту достојанства професије. Он је додао да се глумци унапред ограђују од могућих 

присвајања њиховог протеста или било какве злоупотребе у полтичке сврхе.  

 

Представа која је најављена за вечерас у 20 сати - "Ратна кухиња", требало би да почне у 21 сат. 
 

 

 


