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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:398698-Penzije-Povisica-samo-500-dinara 

Пензије: Повишица само 500 динара 
Б. СТЈЕЉА  

Октобарско усклађивање пензија ће, због инфлације, бити далеко мање од 

очекиваног. Уместо просечног повећања од планираних 1.500 динара, 

пензионерима ће се дати само 500 

 
ПРОСЕЧНА пензионерска повишица ће у октобру бити три пута тања од очекиване! Тако ће 
1.692.940 најстаријих у просеку ојачати своја примања за једва 500 динара, уместо за скоро 
1.500, колико би им припало да није измењен Закон о пензијском и инвалидском осигурању. 
У Министраству рада, запошљавања и социјалне политике кажу да је стари закон промењен и 
да се повишица овога пута ”додељује у складу са могућностима”. 
- Пензије ће се повећати за два одсто у октобру и исто толико у априлу идуће године - потврдио 
је ”Новостима” Зоран Милошевић, помоћник министра за пензијско осигурање. - Такву одлуку 
је донело Министарство финансија, у складу са утврђеном политиком фискалне консолидације 
и планираног прихода буџета, раста бруто домаћег производа и других фискалних параметара. 
 

ПЛАТЕ КАО РЕПЕР ЗА ПОВЕЋАЊЕМИНИСТАРСТВО финансија је, пре свега, утврдило раст 
зарада у јавном сектору према реалним могућностима буџета - додаје Милошевић. 
 - То значи да ће се зараде у јавном сектору ускладити за два одсто од 1. октобра ове године и за 
два одсто од 1. априла 2013. године. С обзиром на раније договорену политику кретања пензија 
на исти начин као и зарада у јавном сектору, наведени раст зарада односи се и на пензије. 

У пензионерским организацијама, међутим, негодују на овакве резове у последњем часу. 
- Пензије се усклађују са растом потрошачких цена, а инфлација је од априла до августа већ 
достигла 4,8 одсто. У септембру ће бити између један и два одсто, па би самим тим пензије 
требало да се повећају за најмање шест процената - рачуна Милан Ненадић, председник Савеза 
пензионера Војводине. - А пошто се дефицит из буџета надокнађује преко леђа пензионера, 
Скупштина је усвојила измене закона о ПИО и одређена је повишица од само два одсто. Тиме 
су пензије опет обезвређене, а обећања да најстаријима неће падати стандард још једном су 
пала у воду. 
Ненадић додаје да црно време тек долази. 
- У овој години пензије ће бити укупно повећане за само четири одсто, а процењује се да ће 
инфлација у 2012. достићи 12 одсто. А за нова усклађивања у априлу 2013. у обзир ће се 
узимати нова смањена основица чиме ће додатно опасти реална снага пензија. 
У Савезу примећују и да пензије све више заостају за платама. Данас просечна пензија чини 
само 58 одсто републичке зараде, а у јануару 2012. била је чак 64 одсто. 
Зато ће се мало ко обрадовати јесењем усклађивању. Најзадовољнији ће бити војни пензионери 
који ће у просеку добити додатних 872 динара на чек од 43.643 динара. Да је закон о ПИО остао 
нетакнут, припало би им чак 2.616 динара! А најмање ће новца избројати 216.466 
пољопривредника. Они ће, рачунају у Фонду ПИО, добити повишицу од скромних 194 динара. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:398698-Penzije-Povisica-samo-500-dinara
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Највише је, ипак, пензионера из некадашње категорије запослених - 1.365.899. Тренутно је на 
њиховим чековима у просеку исписано 24.479 динара, а након јесењег усклађивања, примаће 
по 24.967 динара. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:398678-Dacic-Rusi-u-Smederevu 

Дачић: Руси у Смедереву? 
С. Б.  

Премијер Ивица Дачић најавио је да је велика руска компанија заинтересована за 

преузимање "Железаре Смедерево" и да би договор могао бити постигнут до краја 

године 

 
ВЕЛИКА руска компанија заинтересована је за преузимање „Железаре Смедерево“ и врло смо 
близу договора - најавио је у среду премијер Србије Ивица Дачић. 
Нови власник у смедеревску железару могао би да стигне и до краја ове године. 
- Држава је заинтересована да задржи између 20 и 30 одсто власништва у „Железари 
Смедерево“ - рекао је у среду премијер Дачић. - Та компанија је заинтересована да управља 
Железаром и да уложи више од 100 милиона евра у покретање производње. 
 

Име евентуалног руског партнера још се држи у тајности. Јавност ће га чути тек када се 
потпише протокол о намерама. 
- Нисам превише срећан што је после повлачења „Ју-Ес стила“ Железара поново прешла у 
државно власништо, јер је то велико оптерећење - додао је премијер Дачић. - Држава исплаћује 
плате радницима, једна пећ је угашена, а друга у режиму тихог хода. За активарање само једне 
пећи која је потпуно угашена потребно је скоро пола године. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/slucajeva_mnogo_prijava_malo_.55.html?news_id=248244 

Истраживање о дискриминацији жена на тржишту рада 

Случајева много, пријава мало 
АУТОР: М. Р. 

Београд - Чак 61 одсто испитаница било је изложено неком виду дискриминације било 

приликом запошљавања, било на самом радном месту, показује истраживање Виктимолошког 

друштва Србије (ВДС), које је представљено јуче у Медија центру. Истраживање је обухватило 

706 испитаница старости од 18 до 64 године из седам градова у Србији и сабрано је у књизи 

„Дискриминација жена на тржишту рада у Србији“. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:398678-Dacic-Rusi-u-Smederevu
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/slucajeva_mnogo_prijava_malo_.55.html?news_id=248244
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- Највећи степен родне неравноправности изражен је управо на подручју тржишта рада, а 
подаци до којих је дошло Виктимолошко друштво Србије (ВДС) приликом истраживања о 
положају жена на тржишту рада су шокантни, рекла је Асја Варбанова, програмска менаџерка 
агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена у Србији. 

Чак 53,3 одсто испитаница суочило се са дискриминацијом приликом запошљавања и то 
најчешће у виду питања о приватном животу, попут питања о браку и деци или о плановима о 
удаји и рађању, док је 57,7 одсто доживело дискриминацију на радном месту у виду услова 
рада, али и сексуалног насиља, које често подразумева условљавања добијања бољег радног 
места сексуалним односом. Међу испитаницама које су говориле о сексуалном насиљу три су 
доживеле и силовање. 

- Јако мали број жена, тек 9,3 одсто њих, који је био изложен дискриминацији, затражио је 
помоћ од неке од надлежних институција или организација, објаснио је Бејан Шаћири, један од 
аутора књиге. 

Према његовим речима, основни разлог за мали број пријава је недовољна информисаност о 
постојању тела као што су повереница за заштиту равноправности или невладине организације 
које се баве овим проблемом, али и велико неповерење у институције. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/po-dzepu-ce-nas-udariti-hrana-cigarete-grejanje 

По џепу ће нас ударити храна, цигарете, 
грејање... 
 

Након септембарског, стрефиће нас и октобарски ценовни шок. У наредном 
месецу поскупљења ће ићи и до 20 посто, а списак нових цена је подугачак: храна, 
цигарете, средства за личну и кућну хигијену, грејање, нафтни деривати... 

 По најавама трговаца, млеко и млечни производи од наредног месеца поскупеће између два и 
четири посто, свеже месо три посто и више, месне прерађевине пет процената, колико ће 
скочити цена шећара, а уља између девет и 16 посто. Слаткиши и слане грицкалице биће 
скупљи од три до чак 40 процената, маргарини и мајонези до десет посто, за колико ће 
поскупети и замрзнута риба из увоза, а замрзнуто воће око 30 посто. Цигарете ће поскупети 20 
динара по паклици, безалкохолна пића 4,5 посто, кућа хемија и средства за личну хигијену од 
1,5 до пет. 

Упркос томе што је на снази Уредба о ограничавању маржи и што ће остати нижа стопа ПДВ-а 
од осам одсто, поскупљења су ипак неминовна. 

– Показало се као пракса да повећање акциза и ПДВ-а два посто диже и цене на мало. То што 
нижа стопа ПДВ-а остаје иста јесте покушај очувања социјалног мира зато што је у структури 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/po-dzepu-ce-nas-udariti-hrana-cigarete-grejanje
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потрошачке корпе све већи удео основних намирница – објашњава економиста Владана 
Хамовић. 

С. Г. 

Опширније у нашем штампаном издању 
 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/nastavlja-se-blokada-dunava 

Наставља се блокада Дунава 
 

Радници предузећа "Дунав групе агрегати" и данас су бродовима блокирали 
Дунав, недалеко од монтажно - демонтажног моста, због неисплаћених зарада и 
неиспуњења осталих захтева. 

Поред три брода, "Подбара", "Мишелук" и "Вучево", који су се усидрили на реци, блокади се 
придружио још један, који је блокирао улаз у канал Дунав - Тиса - Дунав, односно прилаз Луци. 

Представник незадовољних радника Новица Цветковић каже да се блокада наставља све док се 
захтеви не испуне и да их у томе неће спречити ни претње оптужбама, ни санкцијама. 

- Јуче смо преко Лучке Капетаније добили обавештење да је инспекција наложила да уклонимо 
бродове, али ми нећемо одустати од наших услова. Блокада се наставља - каже Цветковић. 

Инспектор безбедности пловидбе Лучке Капетаније Мирослав Чинчурак каже да је надлежна 
инспекција дала налог да се под хитно ослободи овај важан пловни пут и да су обавестили све 
капетане бродова, предузећа и надлежне органе да радници блокирају Дунав. 

- Радницима смо проследили налог нашег надлежног министарства да одблокирају Дунав, али 
су они то одбили. Не могу тачно рећи који ће бити следећи кораци, али ће бити у законским 
оквирима - каже Чинчурак. 

Г. Ч. 
 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/vucevic-i-vasin-obecali-podrsku-strajkacima 

Вучевић и Васин обећали подршку 
штрајкачима 

 

Део радника "Новитета" који су у вишемесечном штрајку у Градској кући су 
разговарали са градоначелником Милошем Вучевићем, а потом и у Влади 
Војводине са покрајинским секретаром за привреду, 

Радници "Новитета" у протестној шетњи до Градске куће фото: С. Шушњевић 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/nastavlja-se-blokada-dunava
http://www.dnevnik.rs/novi-sad/vucevic-i-vasin-obecali-podrsku-strajkacima
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запошљавање и равноправност полова Мирославом Васином. Званичнике су упознали су их са 
ситуацијом у којој им предузеће дугује други део јулске зараде и неуплаћене доприносе и стаж 
од јула 2010. године. 

Пре ових састанака претходила је и протестна шетња неколико десетина радника од зграде 
“Новитета” до центра града уз пароле “хоћемо плате”, “хоћемо лечење” и “хоћемо пензију”. 
Заменица синдиката "Солидарност" у предузећу Александра Игњатовић изјавила је како је 
градоначелник упознат са проблемима предузећа те да ће већинском власнику "Новитета" 
Драгану Ђурићу послати отворено писмо у коме ће захтевати одговор на питање, "како види 
субину предузећа и које су његови предлози и решења за запослене раднике". 

Вучевић је у саопштењу напоменуо да неуплаћивањем доприноса послодавац поред радника 
оштећује и градски буџет. Иначе "Новитету" је раније одобрен репрограм дуга, но власник је 
уплатио тек део прве рате, док је већ трећа стигла на наплату. Ипак, тих око два милиона 
уплаћених динара изгледа ће помоћи људима који не могу у пензију због неповезаног стажа.- 
Васин је обећао како ће већ сутра отићи у Пореску управу, пошто је уплаћен један део 
доприноса и решити проблем око уплате доприноса и стажа људима који имају право да оду у 
пензију. 

Продужиће нам здравствене књижице, а са Ђурићем ће разговарати под којим условима би део 
људи могло да напусти фирму као технолошки вишак. Но, на исплату зарада не може да утиче - 
рекла је председница синдиката у предузећу Веселинка Вуков. Напоменула је и да се штрајк 
наставља док се не поделе плате и не стигну информације о судбини њихових радних места.А. 
Л. 
 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/radnici-cekaju-odgovor-iz-%E2%80%9Einveja%E2%80%9D 

Радници чекају одговор из „Инвеја” 

 

СОМБОР: Побуњени радници сомборске фабрике уља и биљних масти „Сунце“ 
имали су прилику да, уз медијацију варошких власти, пренесу разлоге свог 
незадовољства представнику компаније „Инвеј“, која је већински власник 
фабрике.  

 У име „Инвеја“, иначе власништва контроверзног бизнисмена Предрага Ранковића-
Пецоннија, на „суочавању“ са радницима „Сунца“ појавио се и адвокат ове фирме, који није био 
овлаштен да води било какве преговоре са радницима, којима су недавно уручени откази, као 
технолошком вишку, без калузуле о отпремнини, уз „опцију“ да, уколико то желе, пређу на рад 
у још једну од Пецонијевих фабрика, врбаску уљару „Витал“. 

Представник „Инвеја“ је саслушао све примедбе и најавио да ће радници „Сунца“ ускоро 
добити одговор од већинског власника уљаре, која је својевремено запошљавала скоро 1.000 
радника, да би ову јесен дочекала са мање од 160 радника, у погонима, у којима су угашене (а 
поједине и демонтиране) линије за производњу маргарина, кечапа, мајонеза, у чијем ширем 
кругу је запуштен скупоцени стакленик, постављен у сарадњи са експертима из Холандије, пре 
само неколико година, док је једина тренутна производна активност везана за пуњење ПЕТ 
амбалаже јестивим уљем, по уговору са Робним резервама Републике Србије. М. Миљеновић  

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/radnici-cekaju-odgovor-iz-%E2%80%9Einveja%E2%80%9D
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http://www.dnevnik.rs/vojvodina/vodja-strajka-upucen-na-odmor 

Вођа штрајка упућен на одмор 

 

ЗРЕЊАНИН: Осмодневни генерални штрајк у зрењанинској путарској фирми 
“Војводинапут” је окончан, после договора пословодства предузећа и 
незадовољних радника и након исплате априлске, мајске и јунске зараде, али на 
радно место се није вратио председник Штрајкачког одбора Сава Мирковић, 

 јер га је послодавац послао на годишњи одмор. 

Мирковић је изјавио да је изненађен таквим решењем, додајући да је његову судбину доживео 
још један члан Штрајкачког одбора. Сматрајући да је евентуално застрашивање штрајкача 
одмаздом недопустиво, председник Већа савеза самосталних синдиката за више општина 
Мирко Малешев је подсетио да су учесници штрајка у “Војводинапуту” испоштовали све 
законом прописане обавезе и нагласио да би и руководство, у односу на штрајкаче, такође 
морало да се придржава прописа.  

Реаговали су и запослени у овој фирми који су учествовали у генералном штрајку. Они су у 
писму упућеном зрењанинским медијима, а стајући у одбрану Мирковића, поручили да их је 
тешка материјална ситуација, која траје већ дуже време, натерала да ступе у штрајк, који је 
организовао Самостални синдикат.  

“Поступали смо у складу са Законом о штрајку, и на један крајње достојанствен и примерен 
начин смо послодавцу предочили наше јасне захтеве, а који су се односили искључиво на 
измиривање заосталих зарада и личних примања запослених. Са генералним директором 
“Војводинапута” Здравком Илићем смо потписали споразум о начину и времену измирења 
преосталих захтева штрајкача, као и о томе да нико од учесника штрајка неће сносити никакве 
консеквенце због учешћа у његовом спровођењу”, наводи се у овом писму.  

Али, да неће бити баш тако, запослени су се уверили већ првог радног дана, када је директор 
Илић, после јутарњег колегијума, донео решење о упућивању председника и једног члана 
Штрајкачког одбора на годишњи одмор већ од наредног дана.  

“Након тога одређени број активних учесника штрајка упућен је на плаћено одсуство у трајању 
и до 45 дана, док су други изложени мобингу. Због тога тражимо помоћ надлежних 
институција, којима је упућен захтев за решавањем овог неоправданог деловања послодавца”, 
истичу у писму учесници штрајка. 

  

Ж. Балабан 

 

 
 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/vodja-strajka-upucen-na-odmor
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Настављени радови 
Рачун “Војводинапута” је  крајем протекле недеље био у блокади 62 милиона динара па се 
претпоставља да су априлска, мајска и јунска плата путарима стигле директно из “Путева 
Србије”, јавног предузећа које финансира реконструкцију магистрале кроз центар града. 

- На свим градилиштима су настављени радови, радници и машине су на терену. Пуна нам је и 
асфалтна база, на којој је око 40.000 тона материјала, а набавка битумена ће зависити од 
дневне ликвидности. Ако све буде ишло по плану, радови на зрењанинској магистрали биће 
готови за месец дана – рекао је директор Здравко Илић. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/344628/Racuni-za-grejanje-bice-veci-za-1000-dinara 

Рачуни за грејање биће већи за 1.000 динара 

Маријана Кркић/Весна Торовић  

Многе локалне самоуправе одобриће до краја недеље топланама поскупљење грејања за ову 

сезону, сазнаје „Блиц“. Највеће поскупљење досад је тражио Крагујевац, 44 одсто, али како сада 

ствари стоје, тешко да ће том граду бити одобрено веће поскупљење од 20 одсто. 

Београд је први град којем је одобрено поскупљење грејања, па ће Београђани од 1. октобра 

морати да одвоје око 1.000 динара више за ту ставку. Нова цена биће 18,5 одсто већа и износиће 

106,6 динара по квадратном метру. Тако ће, на пример, Београђани који живе у стану од 60 

квадрата месечно за грејање издвајати 6.396 динара. 

 

Према сазнањима „Блица“, локалне самоуправе би ове недеље требало да се изјасне у којем 

проценту ће топланама одобрити поскупљења. Досад су већу цену тражили у Новом Пазару - 30 

одсто, Крушевцу - 18, Пироту - 20, Крагујевцу - 44 одсто...  

  

Према анализи Агенције за енергетику, најјефтиније је грејати се на струју, и то ако ТА пећ 

пуните само ноћу. „За грејање на дрва стана од 60 квадрата потребно је 64.000 динара за целу 

годину. Они који се греју на струју најјефтиније ће проћи ако пуне ТА пећ само ноћу - 41.000 

динара годишње. Ако је пуне и преко дана, трошкови расту на 59.000. Они који користе грејна 

тела и котлове треба годишње да издвоје 122.700 за стан од 60 квадрата“, каже Гордан Танић 

из ове агенције. 

- Упутили смо захтев за 44 одсто повећања, а већ смо чули да би одобрење могло да буде знатно 

ниже - кажу у крагујевачкој топлани. Како „Блиц“ сазнаје, власти Крагујевца размишљају да 

топлани, уместо 44, одобре повећање од 20 одсто. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/344628/Racuni-za-grejanje-bice-veci-za-1000-dinara
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Сада Крагујевчани за стан од 60 квадрата месечно плаћају грејање 4.158 динара, а ако грејање 

поскупи 20 одсто, тај трошак ће износити око 5.000 динара. 

  

Све топлане траже поскупљење само до нивоа оправданих трошкова, објашњавају у Агенцији 

за енергетику. 

  

- Реална цена грејања у односу на цену енергената је, без ПДВ-а, 118 динара за мазут и 88 

динара за грејање на гас. Неке топлане су поднеле захтеве још пре три месеца и још нису 

добиле одговор - наводе у агенцији. 

  

Толико и топлана у Новом Пазару чека одговор. 

- Тражили смо већу цену још у јуну, али досад немамо никакав одговор, а разлика је 36 одсто 

између трошкова и цене грејања коју наплаћујемо грађанима - каже Бојан Биочанин, в.д. 

директора те топлане, која сада наплаћује грејање 70 динара по квадрату.  

 

 

Кликни за увећање (+)  

 

Челници Градске топлане у Нишу, како тврде, још нису поднели захтев за поскупљење. 

- За сада није познато да ли ћемо захтевати одобрење за више цене. У Нишу цена квадрата са 

ПДВ-ом за станове износи 74,6 динара, а за пословни простор 119,35 динара - кажу у топлани. 

  

Као разлог за поскупљење, топлане наводе то што је цена мазута од 2011. повећана за више од 

30 процената, а гаса за 13,8 одсто. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/344798/Krkobabic-Penzije-ce-se-isplacivati-redovno 

Кркобабић: Пензије ће се исплаћивати 
редовно 

Танјуг  

http://www.blic.rs/data/images/2012-09-25/275939_12_origh.jpg?ver=1348601244.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-09-25/275939_12_origh.jpg?ver=1348601244.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-09-25/275939_12_origh.jpg?ver=1348601244.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-09-25/275939_12_origh.jpg?ver=1348601244.jpg
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/344798/Krkobabic-Penzije-ce-se-isplacivati-redovno
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Потпредседник Владе Србије и министар рада, запошљавања и социјалне политике Јован 

Кркобабић изјавио је вечерас да је буџет за пензије сасвим сигуран и да њихова исплата није 

угрожена. 

- Пензије ће до краја године бити исплаћиване редовно као и до сада. И буџетом и ребалансом 

су предвиђена средства за редовну исплату пензија и ту неће бити никаквих проблема - рекао је 

Кркобабић гостујући на РТС. 

 

Он је најавио да ће у октобру бити исплаћена још једна транша помоћи од 4.000 динара 

пензионерима чија месечна примања не прелазе 15.000 динара, изразивши наду да ће исплата 

такозване 13. пензије бити правило понашања док се ситуација не поправи. 

 

Кркобабић је истакао да четири мијарде динара колико ће до краја године бити исплаћено 

најугроженијим пензионерима ни на који начин нису угрозиле економску стабилност земље. 

 

Како је додао, пензије ће и убудуће пратити плате, па ће у октобру, као и у априлу наредене 

године бити усклађене за два одсто, а у октобру 2013. у складу са растом цена на мало. 

 

Према његовим речима, и неке локалне самоуправе разматрају могућност да, у складу са 

финансијским могућностима, најсиромашнијим пезионерима и социјално угроженим 

грађанима пруже новчану помоћ. 

 

Потпредседник Владе Србије и министар рада је навео да ММФ није захтевао замрзавање 

пензија, истакавши да ће пензије и у будуће пратити плате у јавном сектору, будући да је реч о 

економској категорији. 

 

Он је подвукао да замрзавање пензија и плата у јавном сектору није могуће. 

  

- Не може неко да гледа да људи умиру од глади, а да он води своју политику - додао је 

Кркобабић. 

 

Када је реч о реформи пензионог система, он је навео да су услови за одлазак у пензију 

пооштрени колико је то било могуће и да је евентуално повећање старосне границе могуће само 

на дужи рок – од 20, 30 година, по месец дана годишње. 

 

Кркобабић је истакао да је потребно повећати број запослених, продуктивност рада и БДП и, на 

тај начин, обезбедити средства за пензије. 

 

Говорећи о буџету за 2013, он је изразио очекивање да Србију у другој половини наредне 

године очекује један мали позитиван помак истакавши да ће Влада Србије учинити све да се 

ситуација до краја године стабилизује. 
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Кркобабић је додао да ће држава настојати да социјални програм из Београда постепено 

примени у целој Републици, сходно могућностима локалних самоуправа, а пре свега када је реч 

о трудницама и породиљама. 
 

Министар рада, запошљавања и соцоијалне политике је за следећу годину најавио почетак реформе 

система народних кухиња – тако што би се за одређени број корисника обезбедила материјална помоћ. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/344693/Dejanovic-Za-Galeniku-odgovorni-svi-koji-su-njom-upravljali 

Дејановић: За Галенику одговорни сви који 
су њом управљали 

Танјуг  

Министарка здравља Славица Ђукић Дејановић изјавила је данас да су за проблеме у 

фармацеутској компанији "Галеника" одговорни сви који су њом руководили последњих 20 

година. 

- Проблеми у "Галеници" продубили су се у последњих 10 година и она се урушила као и све 

друго у Србији - рекла је Дејановић за ТВ Б92.  

  

На питање да ли су проблеми у "Галеници" уочени када је потпредседник Владе Србије 

Александар Вучић рекао да ће се испитати пословање овог предузећа због сумње у постојање 

злоупотреба, Дејановић је одговорила да проблеми досежу много раније. 

  

Према њеним речима, проблеми нису настали ни оног момента када је заживео предлог Ивице 

Дачића о првом човеку "Галенике" јер су проблеми наше фармацеутске индустрије велики и 

посебно су се продубили последњих 10 година. 

  

- Да ли он (бивши директор Ненад Огњеновић) има субјективну одговорност, то морају да 

испитају службе које се тиме баве. Не можемо све везивати за једног човека, за једну опцију, а 

инсистирамо на томе да се именују сви у ланцу корупције - казала је Дејановић. 

  

Одлуку претходне владе да се код комерцијалних банака задужи 70 милиона евра како би се 

рефинансирале тадашње обавезе "Галенике", Дејановић је оценила као добар потез. 

  

- Дугови према "Галеници" су већи него што је та компанија дужна. Оног момента када се 

претходна влада определила да подржи националну фармацеутику имала је на уму управо тај 

економски однос њених дугова и дуга према њој - рекла је она. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/344693/Dejanovic-Za-Galeniku-odgovorni-svi-koji-su-njom-upravljali
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Дејановић је указала да задуживањем код комерцијалних банака није подржан "први човек 

"Галенике" којег је предложио Дачић" већ је то учињено због финаснијског опоравка те 

компаније. 
 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1022:tesko-i-do-

pripravnickog&catid=11&Itemid=122 

Тешко и до приправничког 
 

Са трибине о незапослености и миграцији с југа 

Незапосленост је кључни проблем за све, посебно за младе без радног искуства, и то стање 
мора хитно да се мења, иако су услови неповољни - оцена је трибине о незапослености и 
миграцији са југа Србије у организацији Канцеларије за младе из Лесковца и ПБИЛД програма 
са седиштем у Бујановцу. У филму Људи без снова, који је претходио отвореном дијалогу, 
изнети су крајње поражавајући подаци о стању на подручју Пчињског округа, односно 
врањског краја, а у расправи је потврђено да је крајње лоше стање и у Јабланичком округу, 
односно лесковачком крају. 

У великим центрима, попут Врања и Лесквца, незапосленост је достигла забрињавајуће 
размере, а права је срећа ако се у некој од најнеразвијенијих средина као што су Прешево, 
Трговиште, Медвеђа, Бојник или Црна Трава отвори било које радно место. У многим 
крајевима Јабланичког и Пчињског округа једино се и то повремено, отварају радна места у 
државној администрацији, просвети и здравству, јер нема ниједне фабрике. У Јабланичком 
округу је тренутно незапослено 38.000 лица и по томе је овај део Србије у самом врху у 
републици, каже Јовица Маринковић, директор филијале НСЗ у Лесковцу. Маринковић се 
заложио за брже прилагођавање образовног система потребама привреде, јер је давно уочено 
да ту постоји велики раскорак, јер се школују стручњаци које привреда једноставно не тражи. 
Како је речено, у Лесковцу 26 одсто незапослених је старости до тридесет година, а највећи 
проблем, после завршене средње школе или факултета је - обављање приправничког стажа. За 
многе су капије једоставно затворене. Неки млади људи који су тај проблем успели да разреше 
кажу да су веома задовољни, јер се у школи мало пажње поклања практичном раду и без тога 
нису спремни да обављају чак и мање сложене послове. Поприлично суморну оцену стања у 
привреди, посебно у приватном сектору, изнела је и Оливера Јовић, председница Удружења 
предузетника Јабланичког округа. По њеној оцени, стање је више него неповољно, јер су 
намети врло високи и само луд човек у садашњим околностима покреће приватни бизнис. 
Радници у државној администрацији су апсолутно заштићени, што се не би могло рећи за 
приватни сектор, иако држава очекује управо од тог дела снажније покретање привредне 
активности, јер без производње нема ни стабилности, сматра Јовић. Колико је сиромаштво 
велико на југу Србије можда најсликовитије говори пример из Трговишта где, сем у 
образовању и државној администрацији, ради стотинак људи, нема могућности да се ико 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1022:tesko-i-do-pripravnickog&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1022:tesko-i-do-pripravnickog&catid=11&Itemid=122
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запосли и зато многи одлазе из овог краја. Тренутно је у Трговишту 250 корисника народне 
кухиње. И у Лесковцу, где посао тражи више од 22.000 радника, услуге Народне кухиње 
користи 600 породица и то им је једини сигурни извор прихода. 

 

Решење за Сартид у руском пакету 
 

Премијер Србије Ивица Дачић најавио је јуче новинарима у новом београдском хотелу 
Метропол после састанка са чланицама Америчке привредне коморе у Србији могућност 
решавања проблема Железаре Смедерево у државном српско-руском пакету. Дачић је казао да 
је јуче пре доласка на овај скуп разговарао с представницима једне велике руске компаније 
заинтересоване да купи Сартид, да уложи преко 100 милиона евра и пробуди производњу у 
овом посусталом гиганту и да управља њиме и додао да је држава заинтересована да задржи 
део власништва у Железари између 20 и 30 одсто Премијер није прецизирао о којој руској 
компанији јер они желе да јавност буде упозната тек онда када буде потписан протокол о 
намерама, али је додао да још није извесно да ли ће доћи до овог аранжмана у отежаним 
условима на тржишту челика које је криза покосила. 

Он је истакао да је велики проблем што је Железара Смедерево управо због отежавајућих 
спољних околности у последњих неколико година није доносила профит својим власницима и 
нагласио да је за активарање само једне пећи која је потпуно угашена потребно скоро пола 
године. Дачић је поручио да није превише срећан што је после повлачења Ју-Ес стила 
Железара поново прешла у државно власништво, јер то представља велико оптерећење 
имајући у виду да држава исплаћује плате радницима, док је једна пећ угашена, а друга у 
режиму тихог хода. И казао да је Влада одлучна да проблем Смедерева скине с дневног реда до 
краја ове године и да је најизгледнији партнер поменута руска компанија, јер ће се све 
решавати у оквиру државних односа Србије и Русије. О томе смо разговарали на највишем 
нивоу, додао је премијер. Наводећи да је патриотизам и први национални задатак 
запошљавање јер се Србија по незапослености од 25 одсто налази у европском врху, Дачић је 
казао да се он и цела Влада на чијем је челу баве решавањем тог проблема не због политичких 
поена него због ургентности и тежине тог задатка. Јуче Бош, данас Руси и Кинези који желе да 
улажу у Костолац, Италијани ће улагати у изградњу хидроелектрана на Дрини, у децембру 
почиње изградња Јужног тока. Све су то инвестиције које могу да помогну да изађемо из кризе, 
оценио је премијер. (страна 3) (са 1. стране) Осврћући се на замерке да је Србија широм 
отворила врата управо Русији и Кини, Дачић је казао да то замерају управо они који сарађују са 
те две земље и подсетио да је немачка канцеларка Ангела Меркел недавно потписала у Пекингу 
пословне уговоре вредне 150 милијарди евра. Он је оценио да нико не треба да се љути зато што 
Кина улаже у изградњу термоелектране у Србији. Дали су најбољу понуду, дајте и ви па ћете 
добити посао. Немојте у економији да из политичких разлога тражите да добијете посао, 
поручио је Дачић и додао да новац није обојен и да су у Србију добродошли инвеститори из 
свих земаља у свету. На радном ручку који је организовала Америчка комора премијер је 
изјавио да је основни национални циљ Србије заустављање пропадања економије и да све 
остале циљеве, укључујући и европске интеграције и све унутрашње реформе, немогуће 
остварти без стабилизовања економских прилика. Сви потези владе усмерени су на мера које 
ће зауставити пад економије, рекао је Дачић и поновио да је приоритет Владе битка за свако 
радно место и да би требало наградити свакога ко отвара ново радно место. У Србији ће бити 
спроведен низ реформи, најавио је премијер и указао да су овогодиснњи параметри веома 
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негативни - велики буџетски дефицит, проблему пробијања законом одређење границе 
задуживања, нестабилна валута. Динар је валута која је можда највише ослабила у региону, за 
четири године за 53 одсто, имамо проблем с платама, које су готово најмање у региону - 
просечна је 350 евра и цена капитала највиша у региону, навео је Дачић и нагласио да је једини 
циљ Владе да се ти параметри промене и да ће учинити све да се у земљу што више инвестира. 

Од ММФ-а нећемо паре, него позитивну оцену 

Актуелна влада није нарушила односе с Међународним монетарним фондом, већ претходна, 
изјавио је Дачић је новинарима после разговора са чланицама Америчке коморе. Србији није 
битан ММФ због пара које би могао да јој да, већ да би дао позитивну оцену економском 
систему земље. То би онда могло да утиче на повећан број инвеститора и позитиван однос 
других финансијских организација према Србији, рекао је премијер. И подсетио да током 
мандата ове владе у Србију није ни долазила мисија ММФ-а, с којом би се преговарало, већ 
само делегација која је анализирала најновију економску ситуацију у Србији. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Radnici-na-crno-u-

riziku&catid=11&Itemid=122 

Радници на црно у ризику 
  

У Србији на црно ради преко 600.000 особа, а они су најризичнија група са становишта 
законског спровођења система безбедности, истакла је јуче Вера Божић-Трефалт, директорка 
Управе за безбедност и здравље на раду. Она је у оквиру презентације пројекта Црно на бело и 
припреме програма за 7. октобар, Светски дан за достојанствен рад, истакла да већа превентива 
и свест о заштити треба да буде уграђена у пословање свих компанија и у све нивое друштва. 
Ова област је регулисана добрим законима, пре свега безбедности и здравља на раду и низом 
подзаконских аката, али недостаје доследна примена закона, као и улагања послодаваца у 
опрему, каже Божић-Трефалт. 

По проценама и досадашњим кретањима, ове године од смртних повреда страдаће 37 до 40 
особа на радном месту, каже Трефалт, што према њеним речима представља разлог за велику 
бригу, иако се по светским нормативима рачуна да на 100.000 запослених умиру два 
запослена. Ускоро треба да буде донесен још низ прописа међу којима је и елаборат о уређењу 
градилишта. Новину представља и правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад 
при коришћењу рачунарара који ће почети да се примењује од јануара, уз обавезне здравствене 
и прегледе очију, додаје она. Д. С. 

 

 

 

 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Radnici-na-crno-u-riziku&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Radnici-na-crno-u-riziku&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=f5f95367201e14a946dfa8de4bd18498376ffde4
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1180340/I+direktori+moraju+da+u%C4%8De.html 

И директори морају да уче 

Директори школа још без лиценци. Спорни стандарди о знању и вештини будућих 
школских менаџера. Почетак обуке очекује се до краја године. Представници 
синдиката тврде да би руководство школа могло да буде боље. 

Иако је прича о лиценцама коју сваки директор школе треба да има, како би могао да стоји на 
челу једне образовне установе годинама актуелна, ниједан директор је још није добио јер обука 
није ни почела. 

Припремила Иванка Ристовски 

Спорни су стандарди који прецизирају вештине и знања које директор треба да поседује, а који 
су неопходни за почетак обуке. Они су враћени Заводу за вредновање квалитета образовања на 
дораду, а почетак обуке очекује се до краја године. 

И врло добар професор може понекад да буде не тако успешан директор, јер му недостају 
менаџерске вештине. Представници синдиката тврде да би руководство школа могло да буде 
боље. 

Милорад Антић из Форума стручних средњих школа каже да су преко 50 одсто професори 
физичког васпитања и 20 одсто учитељи. Форум сматра да нису довољно стручни и способни за 
обављање таквих послова. 

"У школама се све плаћа, од израде распореда часова до израда годишњег програма рада 
школа", каже Антић. 

Већина директора прихвата најаваљену обуку, али очекује прецизна правила. 

Дејан Недић из Душтва директора Србије каже да има оних који праве отпор, али генерално су 
за додатно школовање, али уз дефинисане принципе и правила и без неког силног предавања.  

"Мада, у неким земљама, на пример у Немачкој, директори су доживотни, лиценце су 
доживотне, али ми нисмо Немачка, ми се морамо прилагођавати нашој земљи", каже Недић. 

Садашња позиција директора није лака, већ веома оптерећујућа и трпи притиске, што се 
одражава на квалитет наставе, тврде представници Национално-просветног савета. 

Десанка Радуновић из просветног савета каже да имају премало права, превише одговорности 
која се захтева од њих, а не дају им се услови да они раде онако како сматрају да треба. 

"Имате колеге које су изнеле податак да имате скоро једну трећину школа са в.д. директорима, 
јер нико не жели то да ради", каже Радуновићева. 

У Министарству очекију да ће постојеће проблеме решити стандарди и увођење лиценце за 
директора. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1180340/I+direktori+moraju+da+u%C4%8De.html
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Зоран Костић из Министарства просвете и науке истиче да је то једна врста улазнице јер ће се 
доста тога показати да ли знају или не знају, поготову када је у питању организација рада, 
закони. 

"Онај ко не буде положио он ће онда сам схватити да не треба да буде директор, па ће се 
вратити на своје радно место где ће дати већи допринос", рекао је Костић. 

Превасходна дужност директора је, подсећају надлежни, да обезбеди добар амбијент у школи, 
наставнички кадар и квалитетну наставу. Мерило његовог успеха биће, пре свега, знање и 
постигнути резултати деце и задовољство родитеља. 

 

 

 


