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Скупштина: Мења се седам закона 
Е. Р.  

Новости сазнају - Министарство правде формирало радне групе за измену 

прописа. Међу првима анализирају законике о кривичном и о парничном 

поступку 

МИНИСТАРСТВО правде формирало је радне групе које ће размотрити да ли постоје потребе 
да се направе измене и допуне седам правосудних закона, сазнају “Новости”. Чланови радних 
група - судије, тужиоци, адвокати и професори права добили су задатак да до 15. октобра 
усагласе предлоге и предају их Министарству. 
Први састанак заказан је већ за четвртак, када би требало да се разматрају евентуалне измене 
Кривичног законика, односно да се напокон према европским стандардима реши судбина 
кривичног дела злоупотребе службеног положаја. 
 

На дневном реду групе која заседа у четвртак биће Законик о парничном поступку, Закон о 
ванпарничном поступку, затим о извршењу и обезбеђењу, и медијацији. Како сазнајемо, 
преиспитаће се одредба која предвиђа да грађане у жалбеном поступку обавезно морају да 
заступају адвокати. Разлог томе је што многи од њих, због лошег имовинског стања, немају 
новца да их плате. 
Поред тога, поставиће се и питање да ли је уставно да грађани, пре него што пресавију табак 
против државе, морају да јој понуде поравнање. Наиме, доста стручњака сматра да су грађани 
тако дискриминисани због тога што нису у једнаком положају са државом, а што би морали да 
буду према свим правилима. 
Измене и допуне новог ЗКП радиће се на темељу садашњег акта који је увео тужилачку истрагу. 
Садашњим прописом предвиђено је, између осталог, да стручни сарадници у тужилаштву могу 
самостално да процесуирају поступке за кривична дела за која је запрећена казна затвора до 
осам година. Поставиће се питање да ли је такво решење у складу са Уставом, који предвиђа да 
јавнотужилачка овлашћења имају само тужилац и његови заменици. 
Како сазнајемо, поставиће се и питање опстанка одредбе према којој се кривични поступак 
покреће наредбом тужиоца на коју не постоји право жалбе. 
Иста радна група задужена је и да исправи недостатке садашње мреже судова и тужилаштава, а 
пре свега како би “разбила” преоптерећеност у београдским судовима, и вратила ову грану 
власти у нека места у којима је она укинута. 
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До зиме лекарске плате по заслузи 
Ј. Су.  

Први резултати примене капитационе формуле у домовима здравља у новембру. 

Повећање зараде би за неке могло да износи два, а за неке и четири одсто 

 
БУЏЕТ за исплату плата здравственим радницима у домовима здравља од 1. октобра биће 
увећан за два одсто. Тиме ће бити створени услови да се стимулишу и награде лекара који више 
раде. Примена капитационе формуле у примарној здравственој заштити, почеће у новембру, за 
октобарска примања. Плате лекара и њихових тимова од сада ће зависити од броја 
опредељених осигураника, превентивних прегледа, прописаних лекова и броја свих прегледа. 
Плаћање по учинку, како је у среду на презентацији капитационе формуле рекла министарка 
здравља Славица Ђукић Дејановић, подразумева да плате запослених зависе од броја 
пацијената и квалитета здравствене услуге коју пруже. То повећање би за неке могло да износи 
два одсто, а за неке и више од четири одсто. 
 

- Овиме ћемо омогућити да се повећа број прегледаних пацијената, али и да се побољша 
квалитет услуге у примарној здравственој заштити - истакла је министарка Ђукић Дејановић. - 
Разлике у платама видеће се први пут у новембру, када здравствени радници буду примили 
плату за октобар. 
Применом капитационе формуле нико неће бити кажњен и неће добити мању плату од оне коју 
има, и која није задовољавајућа, нагласила је министарка здравља. Она је рекла да је циљ 
превенција разболевања и да 80 одсто здравствених услуга треба да се реализује у домовима 
здравља. 
Нова формула израчунавања предвиђа, како су у среду објаснили, да 40 одсто укупне оцене 
зависи од броја пацијената који су се определили за лекара. 
- Од 30 до 40 одсто, у зависности од специјалности лекара, представљаће број обављених 
превентивних прегледа, десет одсто број укупних прегледа, а до 20 одсто број исписаних 
рецепата за лекове - објаснио је Зоран Каљевић, директор ИТ сектора у РФЗО. - Оцена која ће 
се израчунавати неће бити посматрана у односу на републички просек, већ на дом здравља у 
којем лекар ради. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:395759-Brisu-svaku-sestu-agenciju 

Бришу сваку шесту агенцију 
В. Ц. С. - Т. С.   

Пред седницу владе у четвртак министарства доставила предлоге за укидање 

сувишних агенција. Од 130 тела, предложено гашење тек 22, најефикаснији ресор 

енергетике 
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ВЕЋИНА министарстава до краја дана доставила је Влади списак која државна тела из свог 
ресора предлажу за укидање. Занимљиво је да број агенција за гашење не прелази 22, иако у 
Србији има више од 130 агенција, дирекција и фондова! 
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине сугерисало је највећи број тела 
за скидање с државних јасли. Како нам је потврдила министарка Зорана Михајловић, они су 
спремни на затварање Агенције за енергетску ефикасност, Агенције за хемикалије, Агенције за 
заштиту од јонизујућих зрачења и Фонда за заштиту животне средине. Агенција за заштиту 
животне средине постаће управа у оквиру Министарства. 
 

- Агенције су постале држава у држави. Некима нисмо знали ни имена, а формиране су, не у 
интересу грађана, већ да би се запослили партијски кадрови - каже Михајловићева. 
ИСПАДА И КОЛУБАРАНа спику предлога за брисање је и Републичка агенција за становање, 
Агенција за рударство, а вероватно и дирекције за грађевински инжењеринг и за изградњу 
Колубарског округа погођеног земљотресом. 

Министарство финансија сугерисало је Дачићевом кабинету укидање Девизног инспектората и 
Управе за игре на срећу, а Министарство регионалног развоја Агенције за регионални развој. 
На списку “непожељних” наћи ће се и Национална туристичка развојна корпорација. 
Кабинет Милутина Мркоњића има идеју да садашњу Дирекцију за пловне путеве “Пловпут” 
преузме Министарство саобраћаја, али и да се одложи формирање Агенције за луке, која је 
формално основана, али није и фактички конституисана. Министарство пољопривреде 
спремно је за скидање Компензационог фонда са буџета, док Дирекција за националне 
референтне лабораторије остаје до даљег. За њено гашење потребне су законске измене. 
Министарство здравља спремно је за нестанак Агенције за акредитацију здравствених 
установа, а ако буде требало и Агенције за лекове и медицинска средства. Министарство 
трговине сугерисало је да се РАПУС (Републичка агенција за поштанске услуге) припоји 
Рателу. 
Министарство рада и социјалне политике, према речима државног секретара Драгог 
Видојевића, предлаже Влади гашење Завода за социјално осигурање, али су против нестанка 
Републичког завода за социјалну заштиту и Управе за безбедност и здравље на раду. 
Упркос сугестијама Министарства финансија, Министарство културе неће предложити 
укидање Завода за проучавање културног развитка, а на списку се није нашла ни Дирекција за 
железнице. Влада ће о предлозима расправљати у четвртак. 
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Инфлација око 10 одсто до краја године, 
неопходне реформе 
 

Инфлација у Србији до краја године биће у најбољем случају 10 одсто, а ако не буду 
спроведене структурне реформе и побољшана општа економска ситуација, земља 
ће наставити да буде неславни рекордер по висини раста цена, оценили су данас 
економисти у изјавама Танјугу. 

Сарадник Института за тржишна истраживања Саша Ђоговић оценио је да је сасвим извесно да 
ће се инфлација на крају године кретати око 10 одсто, уз тенденцију да то буде и нешто више 
ако поскупе производи и услуге чије цене су у надлежности државе. 

"Оно што треба нагласити јесте да је слаб пољопривредни род у великој мери, уз депресијацију 
домаће валуте у овој години, индуковао овако скоковито кретање, односно турбулетно кретање 
инфлације у српској привреди", рекао је он. 

Ђоговић је нагласио да је суша која је условила слаб пољопривредни род само последица 
неорганизованости државе и њених институција и непостојања стратегије да се спрече све 
врсте елементарних непогода, па и суше. 

Према његовим речима, држава је у време када је имала знатне приходе од приватизације и 
када је могла да се задужи под повољнијим условима, морала да уложи у системе за 
наводњавање, чиме би извозни потенцијални земље били повећани и обезбеђена стабилност 
цена хране на домаћем тржишту. 

"Уместо тога, ми имамо ценовне притиске и имаћемо, свакако, потребу за увозом, посебно, 
рецимо, сточне хране, и неких других култура, како би се могли упослити прерађивачки 
капацитети и подмириле потребе становништва", рекао је Ђоговић. 

Како је навео, може се очекивати и да одређене картелско-монополске структуре, које постоје у 
појединим областима производње искористе тренутак да повећају цене више него што је 
тржишно оправдано. 

Он је истакао да ће ионако смањена куповна моћ становништва на одређени начин бити "брана 
да се и тај сценарио одигра, јер би се у потпуности дошло до замирања и онако лошег 
малопродајног промета.што би наравно угрожавало ликвидност самих произвођача, као и 
трговаца". 

Нова влада је, према речима Ђоговића, добила у наследство веома "врућ кромпир" и једно 
време би могла да интервенцијама из Робних резерви амортизује те ценовне ударе, али је на 
дуги рок неопходна адекватна стратегија пољопривредног развоја земље, као и реформа јавне 
управе, смањење текуће потрошње, како би се могло растеретити проаизводња, односно 
привреда. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/inflacija-oko-10-odsto-do-kraja-godine-neophodne-reforme
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"Без тих реформских захвата, не можемо рачунати на смиривање инфлационе аждаје , која се 
разбуктала у својој пуној снази", закључио је он. 

Економиста Зоран Попов оценио је да је једини начин и једини лек да се "елиминише и 
сузбије" инфлација и да се стабилизује курс у Србији поправљање свеукупних економских 
прилика у земљи. 

Истичући да ће ако инфлација до краја године буде испод 10 посто, "то бити фантастичан 
успех", Попов је оценио да ће се она кретати између 12 и 15 посто. 
Он је подсетио да је "пољопривреда у лошем стању, криза у свету се наставља, никаквог помака 
нема код нас у инвестиционој активности, чак ни у финансијском сектору, који је накад био 
главни носилац привредног раста земље. 

Према проценама Попова, и пад бруто домаћег производа земље у овој години биће сигурно 
већи од три одсто што значи "веома оштро погоршање економских прилика, оштар пад 
животног стандарда становништва, уз инфлацију која ће сигурно прећи 10 посто". 

Он је оценио и да мере које предузима Народна банка Србије, од којих је једна повећање 
реферетне каматне стопе, не дају ефекта већ ће само "пригушити привреду, смањити прилив 
кредита, и отежати привредни живот земље". 

Према подацима које је централна банка изнела половином августа, очекује се наставак раста 
међугодишње инфлације у Србији и у наредном периоду која би према централној пројекцији 
НБС до краја године могла достићи до десет процената. 

Директор Сектора НБС за монетарне анализе и статистику Бранко Хинић рекао је да ће на 
инфлацију највише утицати раст цена примарних пољопривредних производа и поскупљења 
хране, због суше, али и поскупљења регулисаних цена и увозних производа. 

Он је истакао да високо учешће хране у индексу потрошачких цена, (више од трећине) чини 
инфлацију веома осетљивом на шокове као што је то било у другој половини 2010. године. 

У пројекцију инфлације НБС урачунато је и повећње ПДВ за два процента (са 18 на 20 одсто и 
са осам на 10 процената), као и раст регулисаних цена - електричне енергије, гаса и лекова до 
краја године до 9,5 одсто. Те регулисане цене за седам месеци порасле су за 3,1 одсто. Уколико 
не би расле регулисане цене инфлација би била мања за један проценат. 

Хинић је рекао да ће инфлација максимум достићи у првој половини 2013. године, да би се до 
краја те године вратила у границе дозвољеног одступања од циља. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-pola-godine-nestalo-11200-preduzeca 

За пола године нестало 11.200 предузећа 
 

Српска привреда је у веома лошем стању и мора се што пре ослободити сувишних 
намета, рекли су данас учесници скупа „Реформа пореског система и 
парафискални намети у Србији”, затраживси свеобухватну реформу. 

Председник Асоцијације малих и средњих предузећа Милан Кнежевић је поздравио намеру 
државе да укине 104 парафискална намета, јер ће то довести до одређеног растерећења српске 
привреде. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-pola-godine-nestalo-11200-preduzeca
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Он је навео да има укупно око 350 парафискалних намета и да је за укидање прва 104 потребно 
да се промени 31 закон. 

„Ако се донесе кровни закон којим би била укинуто 104 намета то би дало ефекта, а ако то буде 
ишло појединачно кроз скупштинску процедуру, то ће трајати до годину дана”, истакао је 
Кнежевић. Привреда је у Србији, како је рекао, дуго сматрана „фонтаном за испуњавање свих 
жеља буџетских корисника”. 

„Привреда је у стању агоније и нема више времена да губи ни један дан”, истакао је он, 
наводећи да су најављене мере државе више „естрадно - козметичке, јер су уштеде за привреду 
јако мале у односу на тешкоће у којима се привреда налази”. Кнежевић је казао да улазимо у 
„економију метафизике”, јер се најављују неке мере без и једне бројке ефеката. 

„Тражили смо пореску реформу и растерећење привреде, закон о раздуживању државе, закон о 
јавним набавкама, борбу против црног тржишта, а добићемо смо све што нисмо тражили - 
повећаће ПДВ - а, пореза на добит предузећа, пореза на доходак предузећа и повећање акциза, 
што ће све директно повећати трошкове пословања”. 

Понашање државе је, према речима Кнежевића, узело данак према привреди, па су резултати 
веома „црни” - 31.000 предузећа има негативан биланс завршног рачуна, 8.000 предузећа 
послује на нули, а 33.000 предузећа је у блокади. 

Он је рекао да је у последње две године 12.500 предузећа брисано из Агенције за привредне 
регистре јер је било у блокади дужој од годину дана, док је само у првој половини ове године 
избрисано 11.200 предузећа. 

„Магарац је липсао и привредници ускоро неће моћи да плаћају ништа”, навео је Кнежевић, 
додајући да му најављене мере за помоћ привреди више личе на „шминкање мртваца”. 

Представница Америчке привредне коморе у Србији Амалија Павић је навела да је за 
инвеститоре најважније да имају предвидљив и јасан систем пословања када долазе у неку 
земљу и да је предлог те коморе да држава ограничи максималан износ намета које самовољно 
прописују локалне самоуправе. 

Павићева је истакла да је апсурдно да се парафискални намети уводе непореским законима, на 
пример Законом о шумама.     

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srbija-ostala-na-ekonomskom-dnu-gde-je-i-bila 

Србија остала на економском дну, где је и 
била 

 

Према извештају Светског економског форума (СЕФ) за 2012. годину, Србија је 
рангирана на 95. позицији на листи глобалне конкурентности која обухвата 144 
земље, што је иста позиција као и лане, објавила је јуче Фондација за развој 
економске науке (ФРЕН). 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srbija-ostala-na-ekonomskom-dnu-gde-je-i-bila
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Србија је у 2012. имала вредност Индекса глобалне конкурентности (ИГК) од 3,87. То је у 
односу на претходну годину готово занемарљив пад од 0,01, који није довео до померања ранга 
Србије. 

Ако се има у виду да је листа земаља проширена у односу на претходну годину, укотвљеност 
Србије на 95. позицији и поред минорног пада вредности ИГК може се сматрати стагнацијом 
на достигнутом нивоу конкурентности, а нипошто назадовањем, наведено је у анализи ФРЕН-а, 
партнерског института СЕФ-а. 

Историјски посматрано, највећу вредност ИГК од 3,90 Србија је остварила уочи првог таласа 
кризе 2008, да би већ наредне, 2009. године, вредност ИГК приметно опала на 3,77. Опадање 
вредности ИГК компатибилно је са чињеницом да је конкурентност привреде опала услед 
негативних очекивања привредника погођених првим јаким таласом кризе светских размера. 
При томе, требало би имати у виду да су очекивања привредника кључна за формирање ИГК, 
наведено је у анализи. 

Укратко, разлог томе лежи у чињеници да се значајан део вредности индекса формира на 
основу резултата анкете коју попуњава „топ менаџмент“ анкетираних предузећа. 

Превелика осцилирања у вредности индекса, а последично и осцилирања на ранг листи 
свакако нису карактеристика Србије. Након благих пораста вредности ИГК у 2010. и 2011. 
години, 2012. бисмо могли назвати, као што је већ наведено, стагнантном када је 
конкурентност у питању. 

Позитивно је то што национална конкурентност није угрожена у изборној години у којој би се 
то могло очекивати (као што се на пример догодило Грчкој), јер се анкета спроводила у време 
предизборне кампање, где се по правилу могу очекивати значајније осцилације у очекивањима 
испитаника. 

У Србији је у домену макреоекономског окружења, забележен значајан пад у односу на 
извештај из претходне године, пре свега због продубљивања инфлације, буџетског дефицита, 
али и укупне задужености државе у односу на величину бруто домаћег производа закључно са 
крајем 2011. 

Лош резултат из макроекономског домена надокнађује се у највећој мери значајним напретком 
на стубу конкурентности који мери технолошку оспособљеност земље, где се посебно истичу 
напреци остварени у домену развоја мрежа за обезбеђивање услуга мобилне телефоније и 
Интернета. 

Од осталих релативно значајнијих промена могу се истаћи напреци на стубовима 
конкурентности који се односе на инфраструктуру и ефикасност тржишта рада. 

Реализација пројеката путне инфраструктуре током 2011. године - изградња локалних и 
регионалних саобраћајница као и завршетак реконструкције и изградње важних мостова и 
надвожњака у Београду и на Коридору 10, битно је утицала на промену оцене стуба 
конкурентности који мери квалитет националне инфраструктуре. С друге стране, повећавање 
флексибилности утврђивања надница, значајно смањивање трошкова отпремнина, те 
повећавање продуктивности рада, осетно потпомогнуто депресијацијом домаће валуте 
пресудно су утицали на повећање ефикасности тржишта рада. На осталих осам стубова 
промене се могу сматрати занемарљивим, јер се углавном примећују на другом децималном 
месту. Коначно, и поред минорног напретка и даље забрињава исподпросечна оцена за први 
стуб који мери развијеност институцијалног амбијента земље, објавила је Фондација за развој 
економске науке.      

Е. Дн. 
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Ближи смо Бурундију него Швајцарској 
  

Највећу вредност ИГК-а и прво место на листи у 2012. забележила је Швајцарска, док је 
најнижу вредност имао Бурунди, који је на последњем, 144. месту. 

Евидентно је да у 2012. од земаља у окружењу једино Грчка бележи незнатно лошији резултат у 
односу на Србију, па се налази на 96. месту СЕФ-ове листе, тик иза Србије. Други екстремни 
пример је Босна и Херцеговина, где се може приметити да је конкурентност у року од годину 
дана унапређена за 12 позиција, што је ту земљу сврстало на листи СЕФ-а испред Србије, први 
пут од почетка мерења и објављивања ИГК. И друге земље у окружењу, као што су Албанија, 
Хрватска, Мађарска, Македонија, Црна Гора, Румунија, налазе се испред Србије. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/dejanovic-plate-u-zdravstvu-nece-biti-smanjivane 

Дејановић: Плате у здравству неће бити 
смањиване 
 

Примена капитационе формуле у домовима здравља, која подразумева плаћање 
по учинку, почеће у новембру за октобарска примања, најавила је данас министар 
здравља Славица Ђукић Дејановић и указала да тиме неће бити смањене актуелне 
септембарске плате. 

Како је објаснила, примена те формуле почеће практично од октобра, а да ће се њена права 
примена видети у новембру када ће се исплатити октобарске плате. 

Дејановић је, говорећи на презентацији о примени капитационе формуле која је одржана у 
Народној скупштини, рекла да ће основ, односно стандард за примену те формуле имати свака 
установа појединачно. 

"Капитациона формула ће се примењивати у новембру за октобарска примања, а биће и два 
посто повећања у маси и сви ће добити у зависноти од тога да ли су на просеку здравствене 
установе само два посто, мање од два посто, или више од тог износа", рекла је Дејановић 
новинарима. 

Како је рекла, циљ је да применом капитационе формуле нико не буде кажњен и да не добије 
мање од плате које, иначе, како је истакла, "нису задовољавајуће". 

Презентацији су присуствовали представници Републичког фонда за здравствено осигурање, 
директори и представници домова здравља који су углавном изразили задовољство начином 
на који ће им убудуће бити обрачунаване плате, као и представници синдиката у области 
здравства, комора и удружења пацијената. 

(Танјуг) 
 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/dejanovic-plate-u-zdravstvu-nece-biti-smanjivane
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/sindikat-samo-dijalog-vraca-komunalce-na-zelenu-granu 

СИНДИКАТ: Само дијалог враћа комуналце 
на зелену грану 

 

Најјачи синдикат у Новом Саду, Градски одбор синдиката радника у комунално - 
стамбеној привреди позвао је Град као оснивача комуналних фирми на социјално-
економски дијалог са синдикатом због великих губитака у градским фирмама. 
Тренутно дугови у комуналним предузећима износе преко 10 милијарди динара, 

 а највећи губиташ је Топлана, чији је губитак преко 4,5 милијарди динара.  Позивамо Град, 
каже се у закључку синдиката, да прихвати одговорност и да се хитно ангажује на сређивању 
лошег стања у комуналним предузећима. Пре свега у „Чистоћи”, „Зеленилу”, „Путу„, Спенсу, а у 
последње време и у ЗИГ-у. Иако радници у “Зеленилу” раде у три смене Град примењује 
ценовник из 2005. те предузеће тоне у све већу кризу. Дуг „Чистоће„ уз нове кредите нарастао је 
на милијарду динара, док су поједини објекти предузећа стављени под хипотеку. Зараде на 
Спенсу касне месец и по дана, али упркос томе доводе се нови радници, а руководиоци себи 
подижу плате, поручује синдикат. У последњих седам година Спенс је од Града добио пет 
стотина милиона динара мање за коришћење  спортских  терена„, наводи се у закључцима 
поменутог синдиката. Овај синдикат поручује и да јавно-комунална и јавна предузећа 
сиромаше и губе основну функцију, јер Град смањује субенције за извршене радове и пружање 
услуга. Послови на одржавању нормалног функционисања Града се изузимају из програма 
јавних предузећа и поверавају приватним фирмама, оцена је сндиката. Извор свих тешкоћа у 
градским фирмама Синдикат комуналаца види у партократском  начину управљања 
предузећима, односно у чињеници да су комуналне фирме предате на управљање политичким 
партијама. Социјално-економски савет града не функционише и то кривицом Града, каже се 
још у закључку Градског одбора синдиката комуналаца. 

Члан Градског већа задужена за комуналну делатност Гордана Пушић јуче нам је рекла да 
захтев поменутог синдиката није стигао у њен кабинет, па Градско веће о томе, наравно, није 
могло ни да расправља. Остаје да се види како ће Град реаговати када и званично добије захтев 
синдиката. 

З. Делић 
 

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПОРУЧУЈЕ: 
Нема раста масе зарада 
Синдикат комуналаца је у јучерашњем саопштењу навео да је већ неколико седмица на делу 
ново запошавање које погоршава положај запослених и предузећа, те је зато позвао 
градоначелника Игора Павличића да предузме мере да се заустави прекомерно и 
нерационално запошљавање. Уз запошљавање присутно је и неоправдано повећавање зарада 
партијским кадровима, тврди се у саопштењу синдиката комуналаца. То се нарочито односи на 
„Водовод”,  ЗИГ, Спенс, „Лисје” и „Тржницу”, каже се између осталог у саопштењу. Из Кабинета 
градоначелника кажу да су јавна предузећа посебна правна лица и да самостално уређују 
радно-правни статус својих запослених. 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/sindikat-samo-dijalog-vraca-komunalce-na-zelenu-granu
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- Градоначелников утицај огледа се кроз контролу масе зарада за цело предузеће, која не сме 
бити повећана супротно програму пословања тог предузећа, који доноси Скупштина града. 
Дакле, ни једном буџетском кориснику неће бити дозвољено повећање масе зарада, што се 
контролише на месечном нивоу, приликом одобравања текућих и капиталних субвенција које 
се преносе из буџета Града на рачун јавних предузећа - каже се у одговору из Кабинета 
градоначелника. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1056:Radnici-Jumka-stupaju-u-generalni-

%C5%A1trajk&catid=11&Itemid=122 

Радници Јумка ступају у генерални штрајк 
  

Радници Холдинг компаније Јумко из Врања започеће 11. септембра генерални штрајк, 
одлучила је јуче Асоцијација слободних и независних синдиката компаније. Захтеви тог 
синдиката су да се успосле сви капацитети Јумка, радницима повеже стаж и исплати заосталих 
17 зарада. Од Владе Србије, ресорних министарстава и локалне самоуправе затражено је да се 
пониште уговори о продаји производних погона Трикотажа, Дорада и Конац италијанској 
фирми Дитра, као и да се смени менаџмент, Управни и Надзорни одбор. Већински власник 
Јумка је држава, а предузеће је у реструктурирању и запошљава 1.800 радника. Бета 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/radnici-ratko-mitrovic-standarda-u-strajku-gladju_340416.html 

Радници "Ратко Митровић-Стандарда" у 
штрајку глађу 

Извор: Танјуг 

ДОБАНОВЦИ  

Радници предузећа "Ратко Митровић-Стандард" из Добановаца ће данас започети 
штрајк глађу у кругу те фирме, јер не могу да остваре право на зараду. 

Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије је саопштио 
да су запослени 27. јула донели одлуку о ступању у штрајк, али до данас није испуњен ниједан 
захтев. 

Запослени у том предузећу нису примили зараде за период од 15. марта 2012. до данас, а нису 
им исплаћене ни отпремнине због одласка у пензију и јубиларне награде, у складу са 
Колективним уговором. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1056:Radnici-Jumka-stupaju-u-generalni-%C5%A1trajk&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1056:Radnici-Jumka-stupaju-u-generalni-%C5%A1trajk&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=bb1346e726494397bf5724656b54911b259b0bd3
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/radnici-ratko-mitrovic-standarda-u-strajku-gladju_340416.html
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Дуговања по основу неисплаћених зарада износе 5,4 милиона динара, по основу отпремнина 
милион динара и по основу јубиларних награда 187.921 динар. 

"Запослени нису у могућности да себи и својој деци обезбеде елементарне услове за живот", 
истичу у Синдикату радника грађевинарства, који делује у оквиру Савеза самосталних 
синдиката Србије. 

Немаштина у периоду припреме деце за школу, припреме зимнице и свакодневних 
поскупљења, како је наведено, веома се тешко подноси. 

У међувремену је најављено отказивање уговора о раду по основу вишка, али без исплате 
заосталих зарада, што је узнемирило запослене, јер је од њих захтевано да се писаним путем 
обавежу да неће тужити предузеће у случају отказа уговора о раду. 

Радници су посебно узнемирени чињеницом да су за в.д. директора добили лице које је у 
оквиру система "Ратко Митровић" у ранијем периоду спроводило поступак стечаја, ускраћујући 
запосленима зараде за дужи период. Тако је запосленима у предузећу "Ратко Митровић-
Механизација" ускраћено 11 зарада. 

Кашњење у исплати зарада настало је због неизмиривања обавеза од стране фирме "МБА 
Миљковић", "Ратко Митровић-Нискоградња" и "Магистрала" према предузећу "Ратко 
Митровић-Стандард" која тренутно износе 14,8 милиона динара. 

"Запослени у предузећу 'Ратко Митровић-Стандард' дижу глас против власника и пословодних 
тимова компанија 'Ратко Митровић-Нискоградња' и 'Магистрала', који се богате на њихов 
рачун, кршећи основна Уставом и законом гарантована права радника", каже се у саопштењу. 

Радници траже подршку надлежних државних органа (тужилаштва, пореске управе, 
Министарства рада), јер већ дуже време у Србији државни органи толеришу такво понашање 
послодаваца. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=09&dd=05&nav_id=640512 

Ко кога запошљава у Новом Саду? 

ИЗВОР: БЕТА 

Нови Сад -- У појединим новосадским јавним и јавно-комуналним предузећима 

приметно је повећано запошљавање људи, саопштио је Савез самосталних 

синдиката Србије. 

  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=09&dd=05&nav_id=640512
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Како се наводи, такво пословање је ван економских принципа одрживог пословања и упућује 

на закључак да је у предузећима присутна тенденција даљег погоршања економског и 

социјалног положаја запослених. 

"Уз запошљавање, приметно је и неоправдано повећање зарада партијским кадровима који 

су често без одговарајуће стручне спреме. То се нарочито односи на Водовод, СПЕНС, Завод 

за изградњу града, Лисје и Тржницу", пише у саопштењу.  

 

Додаје се да због честе промене руководећих кадрова, јавна и јавно-комунална предузећа у 

Новом Саду нагло сиромаше, да се из њих извлачи велика количина новца и да се због тога 

неповољна економска кретања тешко могу зауставити.  

 

Градски Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности затражио је од 

градоначелника Новог Сада Игора Павличића да се укључи у решавање проблема у јавним 

предузећима и предузме мере да се заустави прекомерно и нерационално запошљавање. 

 
 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=09&dd=05&nav_category=12&nav_id=640463 

 

Штрајком глађу до заосталих плата 
 
ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Радници грађевинског предузећа "Ратко Митровић-Стандард" из 

Београда одлучили су да од сутра штрајкују глађу, јер им послодавац не исплаћује 

зараде. 

Радници штрајкују од 27. јула 

Зараде се не исплаћују од средине марта 2012. године, као ни отпремнине за одлазак у пензију 

и јубиларне награде, а потраживања запослених по том основу су око 5,5 милиона динара, 

саопштио је Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије. 

Кашњење у исплати зарада настало је, како пише у саопштењу, јер предузећа "Миљковић", 

"Ратко Митровић-Нискоградња" и "Магистрала" нису измириле своје обавезе према предузећу 

"Ратко Митровић-Стандард" у укупном износу од 14,9 милиона динара.  

 

Затражено је да државни органи, пре свега тужилаштво, Пореска управа и Министарство рада, 

предузму мере да се наплати дуг и измире обавезе послодавца према запосленима.  

 

Радници предузећа "Ратко Митровић-Стандард" штрајкују од 27. јула, али ниједан њихов 

захтев није испуњен. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=09&dd=05&nav_category=12&nav_id=640463
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БЕТА 
http://www.naslovi.net/2012-09-05/beta/povecano-zaposljavanje-u-javnim-preduzecima/3827728 

Повећано запошљавање у јавним 
предузећима 

Бета  

НОВИ САД, 5. септембра 2012. (Бета) - У појединим новосадским јавним и јавно-комуналним 
предузећима последњих недеља приметно је повећано запошљавање људи, саопштио је у среду 
Савез самосталних синдиката Србије. 
 
Како се наводи, такво пословање је ван економских принципа одрживог пословања и упућује 
на закључак да је у предузећима присутна тенденција даљег погоршања економског и 
социјалног положаја запослених. 
 
"Уз запошљавање, приметно је и неоправдано повећање зарада партијским кадровима који су 
често без одговарајуће стручне спреме. То се нарочито односи на Водовод, СПЕНС, Завод за 
изградњу града, Лисје и Тржницу", пише у саопштењу. 
 
Додаје се да због честе промене руководећих кадрова, јавна и јавно-комунална предузећа у 
Новом Саду нагло сиромаше, да се из њих извлачи велика количина новца и да се због тога 
неповољна економска кретања тешко могу зауставити. 
 
Градски Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности затражио је од 
градоначелника Новог Сада Игора Павличића да се укључи у решавање проблема у јавним 
предузећима и предузме мере да се заустави прекомерно и нерационално запошљавање. 

 

 

 

http://www.naslovi.net/2012-09-05/beta/povecano-zaposljavanje-u-javnim-preduzecima/3827728

