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Штрајкаче нико не чује 
Д. М. С.   

Више од 90.000 запослених у Србији штрајковало од почетка године, мало ко 

успео да оствари захтеве. Различити мотиви главни разлог зашто нема масовнијег 

окупљања радника 

 
НА улици или у кругу предузећа, више од 90.000 запослених у Србији од почетка године 
тражило је заостале зараде, уплату доприноса, ново руководство, повишицу... Током лета и на 
преласку у “врућу јесен”, којом синдикалци традиционално прете, радничке буне забележене су 
у 27 фирми. Али, упркос све већем незадовољству, нема шансе за масовно окупљање 
запослених и излазак пред власт с листом захтева. 
На папиру изгледа као да се штрајкови по Србији шире брзином ватре, јер их је за првих осам 
месеци прошле године било 30, а учествовало је око 50.000 радника, док је од почетка ове 
године било чак 138 протеста. Међутим, цифру су значајно подигли једнодневни штрајкови 
упозорења, као што је био онај јулски, у организацији здравствених радника. 
 

У “мапу протеста”, који води Савез самосталних синдиката Србије, уцртани су Крагујевац, 
Зрењанин, Ваљево, Чачак, Јагодина, Београд, Ниш, Нови Сад, Младеновац... А бунили су се у 
металској и електронској индустрији, запослени у сектору енергетике, у медијима, комуналци, 
грађевинци... 
МИРЕЊЕМ РЕШИЛИ ТРИ СПОРААГЕНЦИЈА за мирно решавање спорова од почетка 
пролећа до данас успела је да спречи само три колективна радна спора - два у здравству и један 
у “Јату”. Тиме је спречен штрајк великог броја радника из ових система. - Штрајк је 
најрадикалније, најскупље и најштетније решење за послодавца, запослене и државу - оцењује 
Олга Кићановић, из Агенције. 

За разлику од претходних година, када су радници углавном излазили на улице, сада је много 
више оних који на неколико сати прекину рад, па се врате за машине. Јер, велики је страх од 
отказа. 
Љубан Жигмунд, из СССС, каже нам и да су веома различити захтеви радника који протестују, 
па то наводи као један од разлога зашто их је немогуће окупити на једном месту: 
- Једни траже плату, јер је месецима нису добили. Други хоће да с минималца дођу бар до 
просечне зараде, трећи би да задрже неке привилегије. 
Из Асоцијације слободних и незавсних синдиката, међутим, поручују да је највећа кочница за 
велики протест недостатак новца за организацију масовног скупа. 
- Људи су толико осиромашили да немају, чак, ни да плате карту да дођу на протест. А немамо 
ни ми да им дамо - каже нам председница АСНС Ранка Савић, и износи податак да су у овом 
тренутку под њиховом “командом” четири штрајка у којима учествује око 3.500 радника. 
БРОЈКЕ 
90.000 људи протестовало од почетка године 
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138 протеста забележено од почетка ове године 
27 фирми обустављало рад због протеста и штрајка 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:398035-Povecanje-PDV-Oci-uprte-u-trgovce 

Повећање ПДВ: Очи упрте у трговце 
Е. Е. Р  

Припрема за примену више стопе пореза на додату вредност. Хоће ли то 

укалкулисати у садашње цене или ће трошак већег пореза прелити на крајње 

купце тренутно је непознаница 

 
ПРВОГ дана октобра ће сви произвођачи и продавци у Србији морати да за продате робе и 
услуге држави издвоје још два одсто њихове вредности. Хоће ли то укалкулисати у садашње 
цене или ће трошак већег пореза прелити на крајње купце тренутно је непознаница. 
Економисти кажу да ће, имајући у виду очито велики пад промета све робе, многи од њих већи 
намет државе плаћати науштрб сопствене зараде. 
- Порески обвезници свакако свој пословни систем треба да прилагоде новим фискалним 
обрачунима ПДВ-а - кажу у Министарству финансија. - Сви који су у систему ПДВ-а позвани су 
да се припреме за примену нове пореске стопе. 
 

Према тврдњи економисте Саше Ранђеловића, могуће је да произвођачи и трговци повећање 
стопе ПДВ-а искористе да поред повећања цена за износ додатног ПДВ-а, цене и додатно 
повећају. 
- Али како се цене већег дела производа и услуга у Србији слободно формирају, не постоји 
посебан разлог да произвођачи и трговци на овако прикривен начин повећавају цене, јер су их 
могли кориговати и раније - констатује за "Новости" Ранђеловић. 
Међутим, према предлогу измена Закона о ПДВ не предвиђа се значајније смањење групе 
производа и услуга опорезивих по сниженој стопи ПДВ. 
- Као објашњење за задржавање снижене стопе на осам одсто, наводи се потреба да се додатно 
не повећају основне животне намирнице. Међутим, списак те робе је много шири, чак и од 
онога што прописују директиве ЕУ - констатује Ранђеловић.  

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:398098-Brze-do-resenja-za-penzije 

Брже до решења за пензије 
В.Н.  

У првој половини године предато 127.000 захтева за пензионисање. Најчешћи 

разлог за дуго чекање су "рупе" у стажу 
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У првих шест месеци ове године 81 одсто осигураника који су поднели захтев за пензију добили 
су решења у законском року од два месеца, што је 15 одсто више у односу на исти период 
прошле године, речено је у Републичком фонду за пензионо и инвалидско осигурање (ПИО). 
- У првих шест месеци ове године поднето је око 127.000 захтева за пензије, што је око 7.000 
захтева мање у односу на исти период прошле године. У законском року од два месеца решено 
је 81 одсто захтева, док је у 2011. години у законском року решено 66 одсто - рекао је Владимир 
Станковић, директор Сектора за остваривање права из пензионог и инвалидског осигурања.  
Он је истакао да су најчешћи разлози због којих се на решење чека дуже од два месеца "рупе" у 
стажу, јер послодавац није уплаћивао доприносе запосленима, или проблеми административне 
природе где је послодавац измирио обавезе, али није доставио ПИО фонду М4 образац као 
доказ да су доприноси уплаћени. 
Станковић је подсетио да се пензије утврђују само на основу уплаћених доприноса. 
- У пракси се често дешава и да је фирма ликвидирана, угашена и да немате коме да се обратите 
уколико постоји "рупа" у стажу. Документација фирми које су престале да постоје морале би да 
се нађу у надлежним градским архивима, али се дешава да фирме не доставе документацију 
архивима или је она непотпуна. У таквим ситуацијама трпи осигураник - наглашава Станковић. 
РАД У ИНОСТРАНСТВУ 
Један од разлога за немогућност доношења решења у законском року може бити и рад у 
иностранству, односно да је осигураник део радног века провео ван граница Србије и тај стаж у 
иностранству мора да докаже. 
- Сарадња са иностраним фондовима је добра, међутим захтеви за доказивање стажа 
осигураника у иностранству иду путем поште, што успорава поступак. Ради се на томе да се 
успостави електронска размена података. Такође, иностраним фондовима су приоритет увек 
њихови осигураници, тако да и то успорава издавање решења - објашњава Станковић. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ko-je-kupio-Prvi-maj-i-poklonio-ga-Muri.sr.html 

Ко је купио „Први мај” и поклонио га „Мури” 

Милан Кнежевић: „Кад купац плати 2,1 милион евра за три хале, а држава му да 6.750.000, 

јасно је о чему се ради” 

Енглеско-словеначка компанија „АХА група”, у чијем саставу је и словеначка „Мура”, купила је 
пре десетак дана три производне хале Индустрије одеће „Први мај” у Пироту за 2,1 милион 
евра. За погоне трикотаже и малопродају није било купца. Милан Кнежевић, власник модне 
куће ,,Модус” и потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа и предузетника, у свом 
писму нашем листу тврди да је, заправо, у овом случају – „Србија купила ’Први мај’, да би га 
потом поклонила ’Мури’”. 

Наиме, у време потписивања купопродајног уговора у три продате хале ,,Првог маја” радило је 
1.350, од укупно 1.500 запослених у овој компанији. Мојца Луканчич, сувласница „АХА Мура”, 
изјавила је да ће до краја ове године бити запослено 1.100 текстилаца и да ће посао бити 
понуђен прво већ запосленим производним радницима. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ko-je-kupio-Prvi-maj-i-poklonio-ga-Muri.sr.html
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Кнежевић примећује да ће ,,Мура”, у ствари, за сваког „новозапосленог”, који је иначе у радном 
односу, од наше државе добити по 5.000 евра. „Радници ће, као статисти, одглумити да су 
отпуштени, како би ’Мура’ могла поново да их запосли”, каже Кнежевић. Тако ће „Мура” 
добити укупно 6.750.000 евра, изводи даље рачуницу Кнежевић. Кад купац плати 2,1 милион 
евра за три хале, остаје му 4.650.000 евра, што значи да је држава купила „Први мај” и 
поклонила га „Мури”. 

„Да зло буде веће, ову купопродајну фарсу је платила полумртва текстилна индустрија Србије. 
Својим парама из државног буџета финансирала је конкуренцију”, закључује Кнежевић. Он 
напомиње и да је „Први мај” највећи и угледни европски произвођач полутешке и тешке 
конфекције, са трајно обезбеђеним послом. „Да му сектор трговине, трикотажа и режија нису 
загорчавале пословање, био би најбоља фабрика у Србији. Све што није добро у ’Првом мају’ 
држава ће решавати о нашем трошку парама из буџета, а ’Мури’ само подстицаји и профитни 
део фирме. Страшно и понижавајуће”, рекао је Кнежевић за наш лист. 

У коментару Министарства финансија и привреде на такве оцене Милана Кнежевића истиче се 
да је на јавном надметању за куповину продајне целине „Погон конфекција” у септембру ове 
године „АХА Мура” била једини понуђач. Купила га је за 2,1 милион евра. Уз обавезу да запосли 
1.328 радника, при чему предност у запошљавању имају радници који су у моменту 
потписивања купопродајног уговора били запослени у тој продајној целини. На овај конкурс 
могли су да се јаве сви заинтересовани инвеститори под истим условима, напомињу из 
Министарства и додају да „АХА Мура” у Пироту планира укупно улагање од 11 милиона евра – 
за куповину дела непокретне имовине „Првог маја”, улагање у реконструкцију објеката, 
инсталација и набавку нове производне опреме. 

У складу са одлуком о додели средстава за подстицај директних инвестиција, за наведени 
пројекат је одобрено 6.640.000 евра (5.000 евра по сваком радном месту на неодређено време), 
„за шта су под истим условима, такође могли да конкуришу сви заинтересовани инвеститори”. 

Кнежевић, истичу у Министарству, превиђа да ће инвестициони пројекат завршити до краја 
2014, док се достизање пуне запослености очекује у 2012. години. Исто тако, према условима из 
конкурса, „АХА Мура”, која данас производи за светски познате партнере као што су „Хуго Бос”, 
„Ескада”, „Стерслон”, „Глосаб”, обавезна је да за укупан износ подстицаја достави првокласну 
банкарску гаранцију, чиме су обезбеђени подстицаји који су им додељени. 

Будући да је „АХА Мура” д.о.о. купила само део имовине, „Први мај” – Пирот и даље постоји 
као правно лице и може да заврши све „трајно обезбеђене”послове. 

У Министарству финансија и привреде закључују: „Из наведеног је јасно да је текст на који сте 
нам тражили одговор и коментар веома тенденциозан и у значајној мери нетачан”. 

Ал. М. 
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"Фијат" отпушта 20 одсто менаџера у Европи 

Италијански произвођач аутомобила "Фијат", који контролише америчку компанију 
"Крајслер", планира да смањи број менаџера у Европи за 20 одсто, у оквиру програма за 
кресање оперативних трошкова, изјавио је за агенцију Блумберг један добро обавештени извор. 
 

Компанија ће укинути 110 од 550 менаџерских позиција у Европи у сектору марки за широко 
тржиште, укључујући "фијат", "алфа ромео" и "ланчија", рекао је тај извор. 

Око 100 радних места биће елиминисано у Италији где је запослено највише менаџера, а 
отпуштања су отпочела ујуну, указао је извор, али је портпарол "Фијата" одбио да коментарише 
ту информацију. 
"Фијат", који је под притиском политичара и синдиката да инвестира у Италији, саопштио је да 
неће напустити домаће тржиште, упркос томе што ове године очекује гибитак од 700 милиона 
евра (907 милииона долара) у Европи. Извршни директор "Фијата" Серђо Маркионе треба да се 
у суботу у Риму састане с премијером Италије Мариом Монтијем ради разговора о плановима 
компаније. 

"Фијат" је привремено обуставио нове инвестиције у Италији, ове године смањује улагања у 
Европи за 500 милиона евра и одлаже лансирање нових модела.Маркионе је рекао да не 
очекује опоравак продаје у Европи у најбољем случају пре 2014. 
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