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Плате није дало 100.000 фирми 
С. Б.   

Од око 330.000 фирми и радњи, и зараде и доприносе у децембру исплатило 

95.000. Близу 97.000 послодаваца „заборавили“ да запосленима исплате примања 

 
ПЛАТУ без пореза и доприноса током децембра исплатило је близу 6.000 послодаваца. Ово 

показују подаци Пореске управе, која од јула прошле године, на основу извештаја банака, 

свакодневно контролише исплату зарада и пратећих обавеза. 

Истовремено, око 95.000 предузећа и предузетника својим запосленима је уредно исплатило 

зараду, баш као и порезе и доприносе за здравствено и пензионо. Скоро толико послодаваца, 

око 97.000 њих, међутим, уплатило је само порезе и доприносе, али не и - плату. 

- У децембру се није ишло много на принудну наплату, јер је већ најављен Закон о условном 

отпису камате и мировању пореског дуга - објашњавају у Пореској управи.  

- Вероватно су и неки послодавци успорили са уплатама обавеза ишчекујући прецизне услове 

пореске амнестије. 

АМНЕСТИЈАФИРМЕ које су гомилале пореске дугове имају шансу до следећег петка да уђу у 

програм амнестије. Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга предвиђа да сви 

који до 31. јануара измире обавезе за новембар, децембар и текући месец, стичу право на 

„замрзавање“ дуга. Услов је да обавезе и даље редовно измирују. Великим фирмама се 

половина камате отписује половином године, а друга половина на крају 2013. Малим 

обвезницима камата ће се преполовити на крају ове године, а „избрисати“ на крају 2014. 

Када се све сабере, или плату или доприносе, исплатило је нешто мање од 200.000 фирми и 

предузетника. У Србији их је, међутим, регистровано, по подацима Агенције за привредне 

регистре, близу 330.000. 

- То не значи да их 130.000 не плаћа плату - објашњава порески стручњак. - Предузетници, као 

власници, не морају себи да уплаћују плату. Они имају обевезу да уплаћују порезе и доприносе, 

али не и зараду. 

А предузетничких радњи без запослених је у Србији на хиљаде. Ту је и близу 25.000 предузећа 

у којима званично - нико не ради. Они би хипотетички могли да потпадну и у категорију оних 

који уредно намирују обавезе према држави, али не и према радницима. 

- Плату не исплаћују, то је сигурно, фирме чији су рачуни у блокади - кажу у Унији 

послодаваца.  

- Таквих је близу 60.000. Они немају ни средстава, ни могућности да исплате запосленима 

зараде. Ту су и фирме које још стоје у евиденцији АПР, али заправо нити раде, нити имају 

радника. 
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Почетком прошле године, плату без пореза и доприноса у Србији је исплаћивало око 60.000 

послодаваца. Према последњим подацима порезника, у тој категорји је сада свега десетина 

некадашњег броја. Или су послодавци постали савесни или су радницима престали да плаћају 

и - плате. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:416470-Pola-Srbije-drugi-hrane 

Пола Србије други хране 
Б. СТЈЕЉА  

Расте број издржаваних лица, а у структури прихода пензија постаје све 

значајнија. Од укупно 7,4 милиона становника њих око 3,5 милиона има властите 

приходе 

 
СВЕ више домаћинстава у Србији преживљава од само једне плате или пензије. Последњи 

подаци Републичког завода за статистику показују да се 7.389.107 становника прехрањује од 

скромних прихода који кући доносе 1,7 милиона запослених и још толико пензионисаних. 

- Тачан број издржаваних лица знаће се у априлу када се обраде резултати последњег пописа 

становништа, али се већ сада може закључити да ће њихов удео у укупном становништву бити 

још већи него раније - каже Љиљана Ђорђевић из РЗЗС. 

Последњи подаци показују да у укупно 2.521.190 домаћинстава, само у 1.054.598 нема 

издржаваних лица. У 721.922 случаја глава куће се брине најмање о још једном члану, у 497.800 

о још двоје, у 177.891 о најмање троје, а у 68.979 о четири или више сродника. И резултати 

анкете о радној снази, урађени крајем прошле године, показују велику зависност незапосленог 

становништва од оних који нешто привређују, али и све ”необичнију” сразмеру кућних 

прихода. Све већи број породица ослања се на пензије и на социјалне помоћи: 

- Пред сам почетак економске кризе, готово половина свих трошкова у домаћинству 

надокнађивала се од плате, док данас зараде учествују са тек 43 одсто укупних прихода. С друге 

стране, пензије данас учествују са чак 37,3 одсто, док су пре пет година достизале једва 27 одсто 

- рачунају у РЗЗС. 

СВЕ ОДЕ НА  

ГОЛИ ХЛЕБСРПСКА просечна породица има три члана, а у њој су приходи од зарада 22.716 

динара месечно, а од пензија 19.398. А само на храну, у просечном домаћинству се месечно 

потроши 22.072 динара. 

Оваква финансијска слика, како оцењује Љубодраг Савић, професор Економског факултета, 

последица је не само глобалне кризе и све већег старења становништва већ и ”капитализма, у 

који смо ушли сасвим неприпремљени”: 

- Радник је данас последња рупа на свирали, којег газде у случају ако им је потребан ангажују 

за мале паре, а чим постане сувишан, лако га се отараси. Истовремено, у условима економске 

кризе, држава има све мање простора да се понаша као социјално одговорна. Због тога је 

катастрофалан однос издржаваног у укупном броју становништва. 
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Професор Савић закључује да, ипак, највећи данак плаћају млади, који све дуже остају под 

истим кровом са родитељима и све се дуже ослањају на њихову помоћ: 

- Потпуни је парадокс да данас родитељи издржавају своју одраслу децу, уместо да је обрнуто, и 

да пензионери све више финансијски помажу својим укућанима јер су њихова примања 

скромна, али редовна. 

БРОЈКЕ* 43 Одсто је удео плата у укупним приходима  

* 37,3 Одсто је удео пензија у укупним приходима  

* 1,7 Милиона укупно запослених у Србији 

Да нам се лоше пише сматра и Ивица Цветановић, председник Конфедерације слободних 

синдиката: 

- Трећина радно активног становништа није запослена, а они који јесу добијају плате на нивоу 

Албаније и Македоније. Просечна плата је 43.000, а потрошачка корпа 50.000 динара. Са 

таквим приходима је немогуће живети на иоле пристојном нивоу, а ми смо принуђени да 

прехрањујемо читаву породицу. 

РАДИ ТЕК СВАКИ ТРЕЋИ 

ПОДАЦИ из последње анкете о радној снази показују да је у нашој земљи 6.272.286 грађана 

способних да самостално зарађују новац. Ипак, то чини (легално, али и на црно) тек њих 

2.299.068. У овом часу њих 665.474 траже посао, док више од два милиона то и не покушава 

било због старости, болести или недостатка вере да ће га наћи. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:416425-Srbija-700000-ljudi-prima-pomoc-drzave 

Србија: 700.000 људи прима помоћ државе 
Танјуг  

У Србији се из године у годину повећава број сиромашних. Тренутно око 700.000 

људи који примају неки вид помоћи од државе. Нема координације националних 

и локалних институција 

 
У Србији се из године у годину повећава број сиромашних, а тренутно је око 700.000 људи који 

примају неки вид помоћи од државе, показали су извештаји невладиних организација које су 

пратиле примену Закона о социјалној заштити. 

На јавном слушању у Скупштини Србије "Годину дана примене Закона о социјалној заштити", 

највеће замерке организација цивилног сектора на Закон о социјалној заштити је што не 

постоји координација националних и локалних институција социјалне заштите, затим 

непостојање подзаконских аката и што корисник и даље није у центру пажње. 

"Свесни смо да овај закон не може да реши све проблеме, јер још немамо подзаконске акте. 

Томе је допринела и промена власти, тако да је прекинут експертски континуитет људи који су 

радили на овом документу. Проблем овог закона је и што корисник и даље није у центру 

пажње", нагласила је Маја Стојановић из Грађанске иницијативе. 
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Она је додала да су издвајања за имплементацију овог Закона за сада недовољна и да уколико 

се не повећају са применом се неће стићи далеко. 

Потпредседник Скупштине Србије Константин Арсеновић је истакао да је основни циљ овог 

закона био побољшавање услова живота социјално угрожених категорија, као и запошљавање 

социјално угрожених лица и да живе и раде од свог рада. 

Представница Снаге пријатељства -Амитy Надежда Сатарић имала је највеће замерке на мере 

новчане социјалне помоћи и сервис кућне помоћи. 

"Закон о социјалној заштити не препознаје сиромашне, старе људе као посебну групу. Они су 

категорија која не може да чека, а њима је помоћ неопходна", нагласила је Сатарић. 

Она је додала да је једино код старих смањен обухват мера новчане социјалне помоћи за 11 

посто, док је код свих осталих група обухват повећан за 20 до 30 посто. 

"Показало се да је старима тешко да се укључе у програм социјалне помоћи, јер претходно 

морају децу и најближе да туже да их не издржавају. Такође, дешава се да не могу да се 

прикључе јер имају више од хектара земље, а не води се рачуна да ли је та земља плодна и 

може ли да се обрађује", навела је она. 

Сатарић је указала и на проблем трансфера наменских средстава за социјална давабња 

угроженим општинама са репобличког на локални ниво. 

Члан радне групе на изради Закона о социјалној заштити Владан Јовановић је оценио да је 

примена овог закона немогућа без подзаконских аката и да је то сусретање са добрим и мање 

добрим решењима и да су неке одредбе већ квалификују за измену и допуну. 

Заменица председнице Одбора Скупштине Србије за рад, социјална питања, друштвену 

укљученост и смањење сиромаштва Ранка Савић је рекла да је у Србији 140.000 деце до 13 

година сиромашно, да је свака друга особа млађа од 25 година незапослена. 

"У скупштини можемо да усвојимо законе, али је се у пракси тек покаже да ли су они лоши или 

добри", нагласила је Савић. 

Она је додала да у Србији 1,2 милиона грађана старијих од 65 година, а чак четвртина каже да 

је трпела неки облик дискриминације, као и да 70 одсто особа са инвалидитетом живи у 

сиромаштву. 
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У Србији 700.000 људи прима социјалну 
помоћ 

Чак 140.000 деце живи у сиромаштву, а 400.000 малишана прима дечји додатак 

 

У Србији је од 2006. број корисника социјалне помоћи са 424.798 порастао на 700.000, 
упозорили су представници државе и невладиних организација у јавној дебати у Скупштини 
Србије која је организована поводом годину дана примене Закона о социјалној заштити. На 
јавном слушању у парламенту о извештају коалиције Контакт организација цивилног друштва 
наведено је да центри за социјални рад често немају довољно запослених да помогну свим 
угроженима, као и да буџетска издвајања за социјалну заштиту не прате број корисника, који је 
у сталном порасту.   

Заменица председнице скупштинског одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост 
и смањење сиромаштва Ранка Савић истакла је да 140.000 деце у Србији живи у апсолутном 
сиромаштву и да 400.000 малишана добија дечији додатак, као и да је свака друга особа млађа 
од 25 година незапослена. Ситуација није ништа боља ни када су у питању наши најстарији 
суграђани... 

„У нашој земљи живи 1,2 милиона грађана старијих од 65 година, а половина њих сматра да 
држава не чини довољно за њих. Подаци говоре да у нашој земљи живи и 700.000 особа са 
инвалидитетом, а више од 70 одсто њих живи у сиромаштву. Овим суморним бројкама треба 
придружити и 67.000 избеглих и 210.000 интерно расељених особа, од којих већина носи 
претешко бреме сиромаштва и незапослености. У стању велике социјалне потребе налази се и 
ромска популација, која броји између 450.000 и 600.000 особа“, упозорила је Ранка Савић.   
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Извршна директорка Грађанских иницијатива Дубравка Велат упозорила је да је, захваљујући 
Закону о социјалној заштити, повећан број корисника социјалне помоћи, али су се истовремено 
смањила издвајања из републичког буџета – 2010. године из буџета је било издвојено 11,2 одсто 
за социјалну заштиту, а ове године намењено је свега 9,4 процента од укупних средстава. 

Представница Центра за самостални живот инвалида Гордана Рајков нагласила је да су се 
захваљујући новом Закону о социјалној заштити персонални асистенти први пут појавили у 
једном законском акту, али да у буџету још увек нема новца за плаћање њихових услуга – у 
седам градова Србије постоји свега 56 персоналних асистената који добијају минималну 
накнаду за свој рад . 

Надежда Сатарић из невладине организације „Амити“ оценила је да Закон о социјалној 
заштити не препознаје старе особе као специфичну социјалну групу и нагласила да у нашој 
земљи живи око 300.000 старих и сиромашних особа „за чије се интересе нико не бори у 
парламенту“. Она је истакла да је свега 13 процената прималаца новчане социјалне помоћи из 
сеоских средина у којима је сиромаштво најизраженије. 

Државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Бранкица 
Јанковић рекла је да се најважнији подзаконски акти налазе у процедури усвајања и додала да 
је у протекла четири месеца „усмерено“ 40 милиона динара локалним самоуправама, као и да у 
40 општина не постоји служба социјалне заштите. У јавној дебати скренута је пажња на 
чињеницу да и даље није омогућено да се бављење хранитељством формално призна и да се за 
то добије радни стаж којим би се остварило право на социјалну и здравствену заштиту, као и 
право на социјално и здравствено осигурање. 

К. Ђорђевић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/od_ponedeljka_strajk_u_novitetu.40.html?news_id=254763 

Од понедељка штрајк у Новитету 

АУТОР: Р. Д. 

Радници новосадског Новитета најавили су штрајк за понедељак, уколико им власник фирме 

Драган Ђурић (поново) до петка не исплати једну од три заостале месечне зараде. 

 

Како каже председница синдиката Солидарност Гордана Којић, Ђурић је већ неколико пута 
погазио слична обећања, због чега је разумљиво да му запослени не верују на реч. „Он јесте 
прихватио протокол да раднике исплати до петка, али Ђурић је познат да све лако прихвата, а 
мало теже испуњава“, каже Гордана Којић. 

Ђурић радницима Новитета дугује три плате, као и доприносе за здравствено осигурање, док 
им је, након натезања, у уторак исплатио дуговања за путне трошкове. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/od_ponedeljka_strajk_u_novitetu.40.html?news_id=254763
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/dug_654000_evra.55.html?news_id=254779 

Синдикат београдске Хитне помоћи тражи финансијски надзор од министарстава здравља 

и финансија, због „непостојећих“ радника 

Дуг 654.000 евра 

НАША ПРИЧА 

АУТОР: БОБАН КАРОВИЋ 

Београд - Градски завод за хитну медицинску помоћ, поред 40 милиона динара Републичком 

фонду за здравствено осигурање(РФЗО), који је у међувремену смањен на 29 милиона, 

добављачима дугује и безмало 72 милиона динара, односно 654.545 евра, показује Извештај о 

финансијском пословању Градског завода за хитну медицинску помоћ Београда за период 

јануар-септембар 2012, у који је Данас имао увид.  

 

Истовремено, директор Хитне помоћи Ненад Иванчевић потврђује да постоји дуг према 

добављачима, али напомиње да ће он бити враћен. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/dug_654000_evra.55.html?news_id=254779
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Према спецификацији која је наведена на четири стране финансијског извештаја, у рубрици 
Дуговања Градског завода, на страни четири, наводи се да су дуговања Завода „на дан 30. 
септембар 2012. године“ за енергенте износила више од 25 милиона динара, за сервис око 9,5 
милиона, а за резервне делове више од 11 милиона динара. Дуг за лекове и санитарни 
материјал је пет милиона динара, а за ауто-гуме око 1,2 милиона динара. Такође, према истом 
документу, дуг Телекому је 2,4 милиона динара, за комуналне услуге дугује се 667.000 динара, 
док се Медицинском факултету дугује 1,8 милиона динара. 

Хитна помоћ дугује и за компјутерске услуге 2,4 милиона, за осигурање 5,1 милион динара, а за 
сервис медицинске опреме 2,2 милиона. На крају, за канцеларијски и штампани материјал 
дугује се 1,5 милиона динара, а за ставке из рубрике остало дуг је безмало 2,7 милиона динара. 
У истом документу, који су потписали начелница финансијске службе Станојка Саковић и 
директор Завода Ненад Иванчевић, наводи се да су потраживања Завода по основу 
здравственог обезбеђења 4,9 милиона динара. 

Да Хитна помоћ не дугује само суму о којој се говорило у јавности, Данасу је потврдио и 
Драгослав Симић, поверилац Уједињених синдиката Србије у Хитној помоћи. 

- Дуг за плате се правда повећањем обима посла, те да је из тог разлога запослено још 140 
радника. Наравно да нико не спомиње усмену наредбу директора Хитне помоћи Ненада 
Иванчевића да се сваки позив суграђана третира као хитан, па наше екипе имају више посла и 
обилазе пацијенте са кијавицама и реуматским тегобама. Такође, број наших екипа на терену је 
исти као и пре повећања обима посла, па се поставља питање где ради нових 140 запослених - 
каже Симић. 

Он објашњава да су број запослених проверили бројањем радника на терену, у 
администрацији, радионици и ресторану. 

- Дошли смо до 730 запослених, а на платном списку у децембру, не рачунајући 10 трудница за 
које плате даје Град Београд, било је 895 радника. Новац за њих је узиман јер нису плаћани 
доприноси и увећаване су стварне потребе према добављачима. Од 2007. до 2010, по 
листинзима обавеза према добављачима, РФЗО је признао Хитној помоћи 127 милиона динара 
- додаје Симић. 

Према његовим речима, недавно је од Министарства здравља и Министарства финансија 
затражен финансијски надзор. 

Члан другог синдиката у Хитној помоћи - Синдиката запослених у здравству, који је желео да 
остане анониман, каже да је упутио дописе Агенцији за борбу против корупције и Полицијској 
управи Београда, у којима је указао да „из државне касе плате добија непостојећих 170 
радника“. 

С друге стране, Ненад Иванчевић, директор Градског завода за хитну медицинску помоћ, 
објашњава за Данас да у тој установи ради 880 стално запослених и да је нормално да, будући 
да је реч о великом броју људи, неки буду одсутни. 

- Разлика која се спомиње представља број људи који је на боловању, специјализацији или на 
годишњем одмору - каже Иванчевић и додаје да су синдикати који су изнели информације у 
јавност могли те наводе да провере код три репрезентативна синдиката, колико их има у 
Хитној помоћи. 
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Директор: Дуг постоји, али ће бити отплаћен 
Иванчевић потврђује за Данас да постоји дуг према добављачима, али, како каже, то није 
ништа необично и наводи да ће бити отплаћен. „Тај дуг ће се реализовати после анексирања 
уговора са РФЗО. Постоје дуговања према повериоцима, али то измирујемо у складу са нашим 
средствима која имамо на располагању. Такође, РФЗО увек зна колики су наши трошкови и 
они после прегледа рачуна врше анексирање“, објашњава Иванчевић и истиче да Хитној 
помоћи никада није био блокиран рачун, као и да се никада није тужила са повериоцима 
према којима има дуговање. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stecaj-pomrsio-racune-akcionarima-%E2%80%9Ejugoremedije%E2%80%9D 

Стечај помрсио рачуне акционарима 
„Југоремедије”? 

Припремно рочиште поводом тужбе коју су Фабрика лекова “Југоремедија” и 
зрењанинска предузећа “Луксол фармација” и “Пенфарм” поднела против државе 
Србије, одложено је данас у Привредном суду у Београду. 

С обзиром на то да је у међувремену “Југоремедија” отишла у стечај и да је управљање над том 
фармацеутском компанијом преузео стечајни управник Радован Савић, очекивало се да ће се 
он јуче појавити у суду и изјаснити о томе да ли подржава тужбу коју је фабрика раније поднела 
против Републике Србије, Агенције за приватизацију и Централног регистра за хартије од 
вредности. То се, међутим, није догодило. 

– “Југоремедија” је тужила државу за надокнаду штете за лошу приватизацију и поставила 
одштетни захтев од више од сто милиона евра. Поступак је у току и још се званично нико није 
огласио тим поводом. Радници су захтевали да им дам гаранцију да ћу наставити парницу – 
било је једино што је изјавио Савић, који није желео да се изјасни о томе да ли подржава тужбу. 

У тужби, коју потписују “Југоремедија”, “Луксол фармација”, “Пенфарм” и 357 малих 
акционара, тврди се да су државне службе неодговорним и несавесним поступањем приликом 
спровођења и контроле приватизације проузроковале штету зрењанинској фармацеутској кући 
која се огледа у милионима евра. Држава је, наиме, 2002. године контроверзном нишком 
бизнисмену Јовици Стефановићу Нинију, у тренутку док је био на Интерполовој потерници, 
продала мањински пакет акција и омогућила му да постане већински власник фабрике, 
толеришући му незаконите радње. Тек после неколико година приватизација је поништена.  

“У тој тужби добрим делом су наведени данашњи проблеми који потресају ’Југоремедију’. 
Пошто је искључиво дискреционо право стечајног управника да приступи тужби и пружи јој 
легитимитет, тражимо од њега да се изјасни о томе да ли ће подржати спровођење тужбе да би 
се фабрика обештетила”, поручили су бивши радници и акционари “Југоремедије”, који 
сматрају да би захваљујући добијеној одштети могли исплатити дуговања која су фирму одвела 
у стечај, али и поново покренути производњу. 

Следеће припремно рочиште заказано је за 14. март. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stecaj-pomrsio-racune-akcionarima-%E2%80%9Ejugoremedije%E2%80%9D
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/364355/Privrednici-pozdravili-odluku-Vlade-ocekuju-nize-kamate 

Привредници поздравили одлуку Владе, 
очекују ниже камате 

Танјуг  

Привредници и привредне асоцијације поздравиле су данас одлуку владе да одобри субвенције 

на кредите за ликвидност привреде, оцењујући да ће та одлука побољшати ликвидност и 

конкурентност домаће привреде и представља први корак ка снижавању камата на банкарске 

зајмове реалном сектору. 

Председник компаније "Галеб Груп" Радослав Веселиновић поздравио је одлуку владе, која је 

усвојила Програм за субвенционисање камата на кредите привреди, вредан око 600 милиона 

динара, оцењујући да је недостатак обртних средстава хронични проблем српске привреде. 

 

- Мислим да је то добро. Наравно, поставља се питање да ли су та средства довољна, увек би 

могло мало више, али у сваком случају је боље ишта него ништа - рекао је Веселиновић Тањугу. 

 

Веселиновић је указао да неликвидност пођеднако угрожава пословање свих предузећа у 

Србији, а посебно малих и средњих компанија, тако да је владина одлука врло корисна, 

имајући повећане обавезе малих и средњих предузећа по претходно узетим зајмовима. 

 

Привредна комора Београда истиче да је ликвидност генерално и највећи проблем српске 

привреде, тако да ће предвиђена средства за субвенције на камате значајно допринети да се тај 

проблем бар ублажи. 

 

Пракса из претходне године показала је да за том врстом позајмица влада велико 

интересовање, али и да их предузећа користе искључиво за рефинансирање старих обавеза. 

 

Прошле године у лето додатно је одређена сума за субвенционисање привреде од 300 милиона 

евра и захваљујући томе банке су морале да продају девизе и пласирају динаре фирмама, што је 

утицало на стабилизацију курса и то је био први део антикризних мера за помоћ привреди, 

подсећа београдска комора. 

 

Председник Управног одбора Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/364355/Privrednici-pozdravili-odluku-Vlade-ocekuju-nize-kamate
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Топлица Спасојевић оценио је да су субвенционисани кредити привреди изнуђен потез владе, 

којим ће она покушати да снизи високе каматне стопе у комерцијалним банкама. 

 

Спасојевић је јуче новинарима рекао да су камате на кредите привреди у Србији на толико 

високом нивоу да обесмишљава сваку нову инвестицију и ново запошљавање, тако да домаћи 

реални сектор једноставно није у стању да буде конкурентан у односу на компаније из 

окружења. 

 

Спасојевић, који је и члан Националног савета за привредни опоравак, сматра да ће тим 

кредитима влада покушати да поправи конкурентност и оцењује да би они могли допринети 

већем запошљавању, инвестицијама и изовозу. 

 

- Подржавам намеру владе. Изнуђена је, али док не дођемо у ситуацију да банке које су активне 

на тржишту другачије преципирају државни ризик и ризик привреде онда је то неопходно - 

закључио је Спасојевић. 

 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1253466/Piloti+Jata+tra%C5%BEe+pomo%C4%87+od+dr%

C5%BEave.html 

Пилоти Јата траже помоћ од државе 

Хитну реакцију која је потребна за наставак рада Јата, од представника државног 
врха, тражи синдикат пилота те компаније. Напори за опстанак компаније 
анулирају се предајом тржишта страним компанијама, тврди синдикат. Из Јата 
стижу информације да та компанија у априлу и мају добија четири авиона Ербас. 

Самостални синдикат саобраћајних пилота Србије позвао је представнике државе да хитно 
реагују ради обезбеђења континуитета рада авиокомпаније "Јат ервејз" и заштите тржишта 
Србије. 

Синдикат се обратио председнику Србије, премијеру, првом потпредседнику владе и 
министрима саобраћаја и финансија да "хитно реагују у овом одлучујућем тренутку, свако у 
својој надлежности". 

"Пре више од два месеца подржали смо преко медија напоре Владе Србије као власника да 
изабере радну групу ради доношења стратешких одлука за компанију Јат. Нажалост, радна 
група се месец дана није састала, а стратешке одлуке о увођењу компаније у реструктурирање и 
набавци флоте нису још донете", кажу у синдикату. 

У овом тренутку, како је наведено, не доношење одлука значи онемогућавање континуитета 
рада, јер компанија не може да се припреми за летњу сезону. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1253466/Piloti+Jata+tra%C5%BEe+pomo%C4%87+od+dr%C5%BEave.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1253466/Piloti+Jata+tra%C5%BEe+pomo%C4%87+od+dr%C5%BEave.html
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Синдикат упозорава да се напори за опстанак компаније "анулирају предајом тржишта 
страним компанијама". 

"На тај начин се умањује вредност Јата и омогућава страним компанијама да послују на нашем 
тржишту без правног основа и без плаћања доприноса Републици Србији", наведено је у 
саопштењу. 

У Директорату за цивилну ваздушну пловидбу, како је наведено, данас почињу преговори са 
Турским директоратом о либерализацији ваздушног саобраћаја и промени важећег 
међудржавног уговора какав имамо са свим земљама ван ЕУ. 

"Турска није чланица ЕУ, није чак ни придружени члан Уговора о слободном небу, па не 
постоји ни један разлог за промену садашњег билатералног споразума. Иако се тек сада 
преговара о промени споразума, компаније Туркиш ерлајнз и Пегазус су још прошле године 
неосновано добили одобрења за повећани број летова који превазилази реципроцитет", наводи 
синдикат. 

Самостални синдикат саобраћајних пилота Србије тврди да је неодговорном политиком 
издавања дозвола у претходном периоду нанета штета Јату од 70 милиона долара на годишњем 
нивоу, и да је још већа штета што ове одлуке прате и наши потенцијални стратешки партнери. 
Зашто би неко инвестирао у компанију која послује на тржишту на коме не постоје правила као 
свуда у свету, пита се синдикат. 

На нашем тржишту без правног основа послује и мађарска компанија "Виз ер" која лети из 
Београда ка 14. дестинација, а да при томе нема регистровану фирму у нашој земљи, па им, чак, 
поједини пилоти (странци) немају радне дозволе за Србију, каже се у саопштењу. 

"Оваква права Јат нема нигде, а камоли у земљи ЕУ, каква је Мађарска", напомињу у 
синдикату. 
"Ако не поштујемо себе не можемо очекивати да нас поштују други. Молимо вас да хитно 
регулишете политику издавања дозвола за летење и смените одговорне који су довели у овакву 
ситуацију", наводи се у писму представницима државе. 

Јат на лизинг добија четири авиона 

Истовремено, из Јата стижу информације да је планирано је да та компанија у априлу и мају 
добије путем лизинга четири Ербас (319) авиона, преноси Тањуг. 

Јат тренутно саобраћаја са седам од укупно 13 авиона, од којих се два изнајмљена припремају 
за повратак власнику, а четири су на редовним радовима. 

"Чекали смо новац из кредита да купимо резервне делове како би започели ремонте", кажу у 
Јат ервејзу. 

Реч је о кредиту од 10 милиона евра и тај новац је, како су пренели поједини медији, легао на 
рачун, али је половина одмах уплаћена Нафтној индустрији Србије на име обавеза за гориво, а 
остатак ће бити утрошен на резервне делове и сервис авиона, због чега су отказани поједини 
летови. 

Такође, очекује се да радна група за анализу стања и припрему мера за опоравак Јата ускоро 
предложи мере за решавање судбине националне авиокомпаније, а једна од њих је - да ли ће 
Јат и даље бити национални авиопревозник или нискобуџетна авиокомпанија. 
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ИСТ МЕДИА 

http://www.istmedia.rs/ljubisa-miljkovic-iskljucen-iz-sindikata-rbb-protiv-njega-podneta-prijava-zbog-

falsifikata/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ljubisa-miljkovic-iskljucen-iz-sindikata-rbb-protiv 

Љубиша Миљковић искључен из синдиката 
РББ, против њега поднета пријава због 
фалсификата 

 

БОР, (ИСТ Медиа) Савез самосталних синдиката Србије, Самостални синдикат 
металаца Србије и Савез самосталних синдиката општине Бор, искључио је је 
данас Љубишу Миљковића из тог синдиката због, како се наводи у саопштењу 
“цепања синдиката и кршења статута те организације”. 
  
У саопштењу за јавност овог синдиката, наводи се  да преговори о оснивању Синдиката рудара 
Србије нису дали очекиване резултате, због чега је дошло до цепања синдиката и рада 
противно Статуту те је Самостални синдикат искључио Љубишу Миљковића из те 
организације. 
  
„Позивамо чланове Савеза самосталних синдиката Србије да остану верни свом Синдикату јер 
само тако могу остваривати све своје интересе по основу рада и из радног односа као и до сада“, 
наведено је у саопштењу те организације. 
  
Како ИСТ Медиа сазнаје, Миљковић је фалсификованом документацијом покушао да упише 
Синдикат рудара у регистар синдиканлних организација у Министарству за рад и социјалну 
политику, што су писаним и усменим изјавама потврдили синдикалци и радинци из рудника 
Зајача и Леце. 
  
Из тог разлога, против њега је поднета кривична пријава због фислификата а то министарство 
је почело да проверава веродостојност документације које је Миљковић поднео. 
  
Миљковић је актуелни председник самосталног синдиката Рудника бакра Бор из састава РТБ. 
  
Према речима председника Општинског већа Савеза Самосталних синдиката Србије, Драгише 
Трујкића, на изборима за ту функцију радници борских рудника су гласали „под притиском 
тадашњег директора рудника, под претњама и уценама премештаја на друго радно место“. 
 

 

 

 

http://www.istmedia.rs/ljubisa-miljkovic-iskljucen-iz-sindikata-rbb-protiv-njega-podneta-prijava-zbog-falsifikata/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ljubisa-miljkovic-iskljucen-iz-sindikata-rbb-protiv
http://www.istmedia.rs/ljubisa-miljkovic-iskljucen-iz-sindikata-rbb-protiv-njega-podneta-prijava-zbog-falsifikata/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ljubisa-miljkovic-iskljucen-iz-sindikata-rbb-protiv

