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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:416951-Troskovi-porasli-135-odsto 

Трошкови порасли 13,5 одсто 
Д. М.   

Просечна потрошачка корпа износи скоро 64.000 динара, што значи да је за 

основне трошкове породице потребно издвојити једну и по плату. Потрошачи 

кажу да је реална корпа много већа 

Просечна потрошачка корпа у Србији у новембру 2012. године износила је 63.907,89 

ДА би се покрили најосновнији трошкови породице у Србији потребно је 63.907 динара, 

односно једна и по просечна зарада. Толико, наиме вреди просечна потрошачка корпа. 

Истовремено минимална корпа "тежила" је 33.631 динар и за њено покриће било је довољно 

0,79 плата. 

Подаци Министарства трговине показују да је за последњих годину дана просечна потрошачка 

корпа поскупела за 13,5 одсто. На то је највише утицала цена хране, али и комуналија У том 

периоду, потрошачке цене повећане су за 11,9 одсто. 

Трочлано домаћинство за храну сада, у просеку, месечно издваја по 26.000 динара, за 

транспорт још 5.500, а за становање, воду, струју, гас безмало 12.000 динара. За дуван и пиће 

"одлази" око 4.500, а за гардеробу и обућу нешто изнад 3.000 динара. Статистика показује да за 

трошкове образовања трочлана породица треба да издвоји свега 446, за рекреацију и културу 

2.842 динара. 

Страховања да ће корпа у новој бујици најављеног повећања цена енергената бити све "тежа" 

џепу просечног потрошача, нису без разлога. 

- Реална вредност просечне потрошачке корпе далеко је већа од статистичке од око 64.000 

динара - каже Вера Вида, председница Центра потрошача Србије. - Са том сумом не могу да се 

задовоље ни неке најосновније потребе просечног трочланог домаћинства, јер трошкови 

живота расту стрмоглаво из дана у дан. Према нашем истраживању још у септембру прошле 

године просечна корпа "тежила" је око 110.000 динара. 

ПОСКУПЉЕЊЕ 

ПОСЛЕ "Филипа Мориса" и цигарете компаније "Бритиш америкен тобако" поскупеле су за 10 

динара по паклици. И "Јапан табако интернешнел" ЈТИ ће у фебруару повећати цене 

одређених производа за 10 динара. 

- Разлог овог поскупљења је нова минимална акциза која би требало да буде објављена до краја 

ове недеље - изјавио је Срђан Лазовић, директор корпоративних послова БАТ-а. - Уместо 

досадашњих 76 динара по паклици, нова минимална акциза износи преко 90 динара. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:416951-Troskovi-porasli-135-odsto
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http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/364644/Javna-preduzeca-na-srpski-nacin-Sto-veci-lopovluk-to-manji-problem 

Јавна предузећа на српски начин: Што већи 
лоповлук то мањи проблем 

Катарина Марковић  

У серијама хапшења тајкуна јавна предузећа и државни органи остали су сигурна мека за 

злоупотребе које нико не кажњава - од беспотребних куповина аутомобила преко милионских 

набавки мимо закона до ненаменског трошења пара. 

Тек свака двадесета пријава коју је државни ревизор поднео против корисника државних пара 

доживела је свој судски епилог. Наиме, како “Блиц” сазнаје у Државној ревизорској 

институцији, од 288 кривичних пријава које је ова институција поднела у претходне три године 

изречено је свега 14 правоснажних одлука. 

 

- Процеси су спори, трају и по неколико година. Готово 90 одсто злоупотреба које утврдимо у 

контроли пословања јавних предузећа и државних органа односе се на противзаконито 

спровођење јавних набавки - каже за “Блиц” Радослав Сретеновић, државни ревизор. 

 

То би значило да је велико питање да ли ће и када бити утврђена одговорност за то што су само 

апотеке у 2011. злоупотребиле 33 милијарде динара за набавку лекова мимо тендера, а што су 

сви корисници буџета направили прекршаје у набавкама у износу од 47 милијарди динара. 

 

Шокантне податке о злоупотребама за које у овом тренутку такође нико не поставља питање 

одговорности изнео је нови директор Железница Драгољуб Симоновић, који је рекао да је ово 

јавно предузеће претходне три године Европској банци за обнову и развој платило пенале и 

провизије од око два милиона евра због тога што нису реализована два кредита. Он је додао да 

су „Железнице“ у мандату бившег директора Милована Марковића “ненаменски потрошиле 

суму од које ће многе заболети глава”. 

  

Злоупотребе које нико не кажњава 

700.000 евра 
“Железнице Србије” потрошиле само на гориво и одржавање 

аутомобила 

2 милиона евра „Железнице Србије“ платиле казне ЕБРД-у јер нису реализована два 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/364644/Javna-preduzeca-na-srpski-nacin-Sto-veci-lopovluk-to-manji-problem
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кредита 

120 милиона евра 
вредност лекова које је „Галеника“ испоручила „Велефарму“  

и „Бг фарму“, а који никада нису плаћени 

1,1 милион евра Дала управа „Галенике“ за куповину 11 уметничких скулптура 

33 милијарде динара 
неправилности које су утврђене код апотека  

јер нису спроводиле поступак јавних набавки 

1,2 милијарде динара злоупотребе у Костолцу у 2011. за спровођење јавних набавки 

1,18 милијарди 

динара 

износ за који је 21 локална самоуправа прекорачила буџет за зараде у 

2011. 

116,2 милиона 

динара 
износ за који је РФЗО прекорачио фонд за зараде у 2011. 

  

Нико не покреће ни питање због чега је бивши директор „Галенике“ Ненад Огњеновић 

потрошио 1,1 милион евра за куповину 11 уметничких скулптура у тренутку када је овај губиташ 

упадао у све веће финансијске проблеме. 

 

Зоран Стојиљковић, политички аналитичар, каже да је борба против корупције нека врста 

“накнадне интервенције бављење последицама”. 

 

- Мислим да је Вучић добро урадио овај део посла који се односи на крупне тајкуне, чак верујем 

да ће на крају доћи на ред и случајеви иза којих стоје интереси странака из владајуће 

коалиције. Али треба променити правила игре, професионализовати управу јавних предузећа, 

контролисати набавке - каже Стојиљковић. 

  

„Колубара“ - српски Монте Карло 

 

Можда најбољи пример неодговорносг трошења пара јесте 

наставак афере „Колубара“, коју је поново пре неки дан у 

први план избацила министарка енергије Зорана 

Михајловић износећи нове детаље. Она је рекла да је за 

време претходне владе док је „Колубару“ водио Небојша 
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Ћеран у том предузећу исплаћено око 1.500 плата 

непостојећим људима. Много већи пример неодговорног 

трошења пара јесте случај експропријације земљишта у 

Вреоцима где је, према њеним речима, Радославу 

Саватијевићу Кенету исплаћен аванс од 1,2 милиона евра за 

објекат који су вештаци проценили на 3,4 милиона евра. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/364865/Ekonomisti-Slede-poskupljenja-i-pad-kupovne-moci 

Економисти: Следе поскупљења и пад 
куповне моћи 

Танјуг  

У наредном периоду очекују нас нова поскупљења и пад куповне моћи потрошаца, оценили су 

стручњаци . 

Председница Центра потрошача Србије (ЦЕПС) Вера Вида истиче да је реална вредност 

просечне потрошачке корпе далеко већа од статистичке која је у новембру прошле године 

износила безмало 64.000 динара. 

 

Према истраживању ЦЕПС-а, још у сепетембру прошле године просечна потрошачка корпа 

износила је око 110.000 динара, тврди Вида. 

  

Према њеним речима, са 64.000 динара не могу да се задовоље ни неке најосновније потребе 

просечног трочланог домаћинства, док трошкови живота "фрапантно расту из дана у дан". 

  

Вида је указала да нас у фебруару, како су најавили трговци, произвођачи и добављачи, очекују 

поскупљења неких врста меса, месних прерађевина, млечних производа, слаткиша, вина, 

увозних средстава за личну и кућну хигијену, али се не зна у ком проценту. 

 

- То ће се свакако негативно одразити на куповну моћ и стандард потрошача - нагласила је 

председница ЦЕПС-а. 

 

Просечна потрошачка корпа у Србији у новембру 2012. износила је, иначе, 63.907,89 динара, 

објављено је на сајту Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. 

 

За покриће Просечне потрошачке корпе у новембру прошле године било је потребно 1,51 

просечних зарада, која је у том месецу износила 42.395 динара. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/364865/Ekonomisti-Slede-poskupljenja-i-pad-kupovne-moci
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У структури Просечне потрошачке корпе на храну и безалкохолна пића одлазило је 40,85 одсто 

вредности те корпе, а на трошкове становања, воде и струје 18,48 процената. 

 

Куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и просечне потрошачке корпе у новембру 

2012. године била је већа у односу на октобар, захваљујући повећању вредности те корпе и 

расту просечне нето зараде. 

 

У новембру, статистички гледано, јесте дошло до неког повећања куповне моћи грађана, јер су 

враћене цене уља, шећера и меса, које су у октобру порасле, а просечне зараде су биле веће, али 

то је само пролазног карактера, оценио је економски аналитичар Саша Ђоговић, у изјави 

Тањугу. 

 

У децембру су цене хране пале за 1,5 одсто, а с обзиром да су тада исплаћивани разни додаци на 

зараде, у виду годишњих награда, статистика ће још само за тај месец исказивати раст 

стандарда, након чега ће уследити оштар пад, предочио је Ђоговић. 

 

Према његовим речима, у јануару ће просечне зараде, као и увек бити знатно мање него у 

децембру, што ће условити пад стадарда, који ће се наставити и наредних пет до шест месеци, 

јер ће сигурно доћи до повећања цена, које ће бити последица најављеног поскупљења гаса, 

струје и увећања акциза. 

 

Ђоговић је рекао да се наш стандард налази у "жабокречини", коју ће моћи да заталаса тек 

реиндустријализација земље и стварање довољно квалитетних производа за извоз. 

 

Таква промена подразумева долазак одговарајућих инвеститора, каже Ђоговић, уз напомену да 

је неки помак по том питању већ најављен, али да се куповна моћ не може поправити преко 

ноћи. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poskupljenje-struje-u-martu.sr.html 

Поскупљење струје у марту 
У Министарству енергетике не желе да лицитирају датум од ког ће важити више цене, јер ће 

грађани о томе бити обавештени на време 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poskupljenje-struje-u-martu.sr.html
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Тек пошто Влада одреди будућег јавног снабдевача струје који би потрошачима електричну 
енергију испоручивао по регулисаним ценама и Агенција за енергетику том снабдевачу додели 
лиценцу за рад, „Електропривреда Србије” може да поднесе захтев за поскупљење струје. 

Будући да је до 1. фебруара остало три дана, а да ће процедура за подношење захтева за 
поскупљење киловат-часа по свој прилици потрајати, грађани који се греју на струју могу да 
одахну. Јер струја неће бити скупља од 1. фебруара, како се о томе спекулисало последњих дана, 
позивајући се на изјаву Зоране Михајловић, министарка енергетике, која је рекла „да постоји 
могућност да струја поскупи у фебруару”, али не и да ће бити скупља од 1. фебруара. 

У Министарству енергетике баш због тога и нису хтели да лицитирају нови датум за 
поскупљење електричне енергије, подсећајући да ће грађани, како закон и прописује, 15 дана 
пре новог поскупљења о томе бити обавештени. 

Дакле, они који пале своје ТА пећи само ноћу, моћи ће то да раде као и до сада, јер ће и 
наредних дана ноћна тарифа бити четири пута јефтинија од дневне. 

У Министарству енергетике, како је јуче речено, очекују да ускоро буде усвојена Уредба о 
енергетски заштићеном купцу, која је на усаглашавању у другим министарствима, а без које 
такође нема нове цене киловат-часа, као ни новог тарифног система. Тек тада ће се стећи 
услови да киловат-час поскупи. 

Влада би, изјавила је Михајловићева, требало ове недеље да усвоји Уредбу о енергетски 
заштићеном купцу. 

– Постоји бојазан Министарства финансија да ли ће бити довољно новца за ове намене, будући 
да је оквирна процена да ће за помоћ енергетски заштићеним купцима бити потребно око 40 
милиона евра годишње – рекла је министарка. 

Она и поред тога, како каже, очекује да ће одређеним прерасподелама и преусмеравањем новца 
из буџета та средстава бити обезбеђена, јер без социјалних карата не постоји начин да се 
помогне онима који не могу да плате рачуне за струју. 

Према овој Уредби, рачуни за струју социјално угрожених биће умањени за износ од 120 до 250 
киловат-часова месечно, зависно од броја чланова домаћинства, док ће они који користе гас, 
имати умањене рачуне од 40 до 75 кубика, такође у зависности од броја чланова породице. 

– Ради се и на новом тарифном систему, чије усвајање се очекује крајем јануара или почетком 
фебруара. Постоји много предности тог тарифног система чији је циљ да на прави начин 
третира потрошаче струје – рекла је она. 

На тај начин ће они који троше много, зато што су пре свега енергетски неефикасни, плаћати 
много вишу тарифу у односу на оне који троше мало, било зато што су социјални случајеви или 
зато што су енергетски ефикасни, они ће плаћати нижу цену – објаснила је Михајловићева. 

Да струја неће поскупети од 1. фебруара потврдили су и у ЕПС-у објашњавајући то тиме да још 
нису испуњени сви процедурални услови због чега ово јавно предузеће није поднело захтев за 
поскупљење струје Агенцији за енергетику. 

И када ЕПС овај захтев поднесе Агенцији треба време да анализира оправданост захтева и да да 
сагласност, те је много реалније да се поскупљење очекује после од марта. Пракса је кажу 
упућени да струја поскупи увек на крају грејне сезоне, када је потрошња мања, па самим тим и 
удар на кућни буџет. Струја је у Србији последњи пут поскупела 1. априла 2011. године у 
просеку за 15 одсто тако да цена киловат-часа, са урачунатим порезом на додату вредност 
износи око 6,5 евроценти. Ј. Петровић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/centar_za_strna_zita_dobio_novo_poslovodstvo.4.html?news_id=254993 

Центар за стрна жита добио ново 
пословодство 
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - За новог в.д. директора Центра за стрна жита у Крагујевцу, на последњој седници 

Владе Србије изабран је агроном Благоје Ковачевић, који је још увек и председник Синдиката у 

тој установи. Именовању Коваћевића за руководиоца Центра претходило је разрешење 

досадашњег директора те установе Живомира Вучковића, чија је оставка на ту функцију, 

поднета пре две године, тек сада прихваћена.  

 
Подсетимо, Ковачевић је за директора Центра требало да буде именован још јесенас, али је то 
одлагано, према једном тумачењу због спорости администрације, а према другим зато што се 
тражило партијски подобно кадровско решење. 

Како било, Центар је, након двоипогодишњег фактичког безвлашћа, коначно добио новог 
директора, који каже да ће најпре да поднесе оставку на место председника Синдиката. Потом 
ће, вели, да се у поступности посвети решавању проблема установе за чијег руководиоца је 
именован. 

Најављени нови протест запослених у Центру, према Ковачевићевим речима, неће бити 
отказани, али ће због његове оставке на синдикалну функцију и избора новог руководства 
Синдиката, бити одложени за десет до 15 дана. „Захтеви запослених ће и даље имати моју пуну 
подршку“, тврди Ковачевић. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-od-gazda-dobija-doprinose-radnici-sipak 

Држава од газда добија доприносе, а 
радници шипак 
 

Близу 100 хиљада послодаваца на крају прошле године није исплатило плате 
својим запосленима, већ је само уплатило порезе и доприносе држави. То је 
последица измена Закона о пореском поступку којим су предузећа строжије 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/centar_za_strna_zita_dobio_novo_poslovodstvo.4.html?news_id=254993
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-od-gazda-dobija-doprinose-radnici-sipak
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обавезана да уплаћују доприносе а банке да контролишу и Пореској управи 
прослеђују податке о томе. 

Подсетимо, претходних година много се говорило о томе како велики број предузећа и 
предузетника својим радницима исплаћује само зараде али не уплаћују порез на плате држави, 
као ни доприносе за социјално и здравствено осигурање. Према подацима порезника, лане се 
тако понашало лак око 50.000 послодаваца. Никада није објављен тачан број радника који су 
примали само плате без уплаћених пореза и доприноса, али се та цифра процењивала на 
неколико стотина хиљада. 

Да би се контролисало да доприноси буду уплаћивани – а свакако и да би држава боље пунила 
буџет – уведени су строжи пропис, а банке су законом обавезане да прате уплате пореза и 
доприноса како би све било лакше контролисано. Према последњим објављеним подацима 
број оних послодаваца који не уплаћују порезе и дприносе јесте се драстично смањио али се 
зато знатно повећао и број оних који чине управо супротно: исплаћују оно што су дужни 
држави и фондовима пензионог, здравственог и социјалног осигурања али им зато за 
запослене не остане ништа. 

Таквих је, према незваничним подацима, 97.000. Број оних који раде супротно, са 50.000 се 
смањио на неких 6.000. Предузећа и предузетника који измирују све обавезе по основу зарада 
запослених, и радницима и држави, такође је близу 100 хиљада. 

До средине прошле године константно је растао дуг послодаваца за неуплаћене доприносе и 
чак премашио 300 милијарди динара. Чак око 40 одсто послодаваца не плаћало дорписносе и 
порезе на плате. Држава је до сада због неуплаћених доприноса три пута повезивала стаж 
запосленима - 2007, 2008. и 2010. године, за шта је издвојено 250 милиона евра. 

Иначе, председник савеза самосталних синдиката Србије Љубиша Орбовић изјавио је недавно 
да има наговештаја да ће Влада Србије усвојити инцијативу сидиката да се неисплаћивање 
зарада радницима третира као кривично дело. 

- Иницијативу је прихватио Социјално-економски савет, али нажалост даљи ток одредиће 
Влада која у претходном мандату није ништа урадила. Сада имамо наговештаја да ће то бити 
прихваћено и да ће то ући у законску регулативу - рекао је Орбовић. 

Према његовим речима само је питање момента када ће експлодирати иницијална каписла која 
ће покренути лавину незадовљства радника и истакао да су најугроженији радници запослени 
у малим предузећима и објектима, који немају синдикате. 

- Да се Закон поштује у свим срединама, у целој Србији, ми не бисмо имали оваквих проблема. 
Не би било привилегованих послодаваца који закон не поштују - казао је Орбовић. 

В. Чворков 
Послодавци за замрзавање минималца 
Удружење послодаваца Србије „Послодавац” сматра да у првој половини године не би требало 
повећавати минималну цену рада, јер би тиме, у условима ослабљене привредне активности и 
пада индустријске производње, Србија постала неконкурентна када је реч о довођењу страних 
инвеститора. 

„Услед ослабљене привредне активности и пада индустријске производње, а уколико дође до 
повећања минималне цене рада, српско тржиште ће бити неконкурентно у погледу довођења 
страних инвеститора. Пад БДП-а, индустријске производње и пораст цена сировина захтевају 
већа улагања и ангажованост послодаваца”, сматрају послодавци. 

Како се наводи у саопштењу, у првој половини године не треба повећавати и усклађивати раст 
минималне цене рада индексиран инфлацијом и растом цене потрошачке корпе, јер се нису 
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стекли услови у привреди, односно код послодаваца. Удружење сматра да би у другој половини 
године требало сагледати стање у републичком буџету, донети оцену да ли је направљен 
значајнији привредни раст и размотрити да ли су се стекли услови за повећање минималне 
цене рада. Такође, потребно је истовремено и ускладити стопе пореза са минималном ценом 
рада како би дошло до новог запошљавања. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-korpu-trebalo-600-evra 

За корпу требало 600 евра 
 

Просечна потрошачка корпа у Србији у новембру 2012. износила је готово 64.000 
динара (63.907,89) док је минимална потрошачка корпа вредела 33.631,33 динара, 
објављено је на сајту Министарства спољне и унутрашње трговине и 
телекомуникација. 

За покриће просечне потрошачке корпе у новембру прошле године била је потребна 1,51 
просечна зарада, а за покриће минималне било је довољно 0,79 просечне зараде, која је у том 
месецу износила 42.395 динара. Куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и 
просечне, односно, минималне потрошачке корпе, у новембру 2012. године била је већа у 
односу на октобар, захваљујући повећању вредности обе корпе као и повећању просечне нето 
зараде, пише на сајту Министарства. У односу на новембар 2011. године просечна потрошачка 
корпа била је већа 13,57 посто, а у односу на јануар 2012. године – 14,23. Минимална 
потрошачка корпа у новембру 2012. била је већа 12,49 посто него у односу на исти месец лане, а 
у односу на јануар 2012. – 13,13 проената. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/nacionalne-penzije-dobijaju-pevaljke-ali-ne-i-majke 

Националне пензије добијају певаљке, али 
не и мајке 
 

Унија слободних синдиката Црне Горе затражила је од Владе и Скупштине државе 
да се женама с више од 15 година стажа које имају четворо деце и онима с 25 
година стажа, ако имају три потомка, додели национална пензија. 

Материнство само декларативно на цени 

 УСС је донео резолуцију о заштити материнства и очувању стопе наталитета, којим је 
предвиђено да висину националне пензије жене треба прописати посебним законом о 
социјалној и дечјој заштити. 

Синдикалци оцењују да тај предлог не може угрозити Фонд ПИО, мада власт тврди да је он већ 
у кризи. Због тога ће се наредних месеци о том праву мајки водити свеобухватна кампања да би 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-korpu-trebalo-600-evra
http://www.dnevnik.rs/drustvo/nacionalne-penzije-dobijaju-pevaljke-ali-ne-i-majke
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предлог што боље разумела јавност која истовремено може обавезати посланике на то да такав 
предлог подрже у парламенту. 

У Србији такве иницијативе још нема, али се о потреби посебног признања мајкама више деце 
годинама прича. Ипак се нешто у пензијском и инвалидском осигурању учинило за жене које 
имају троје и више деце, а то је да им се признаје посебан стаж у трајању од две године. Али, 
проблем је што им се то признаје тек кад испуне друге законом предвиђене услове за 
пензионисање. Циљ те одредбе Закона је да подстакне рађање деце. 

Но, правилом да се две године рачунају као посебан стаж тек након испуњења законских услова 
за пензионисање није могло испунити свој циљ. Јер, те две године посебног стажа нису 
омогућиле мајкама троје и више деце да раније оду у пензију а нису им је у коначном износу ни 
много увећавале. Примера ради: уколико мајка троје деце има пун стаж од 35 година, 
рачунајући у њега и посебан стаж од две године, то јој не омогућава ранији одлазак у пензију 
пре 60. године. Другим речима, те две године нису се могле урачунати у пун стаж већ су морале 
да га или у потпуности ураде или да чекају 60 година да се пензионишу па тек онда добију 
посебно признање што су мајке више деце. 

Посебан стаж чак не утиче ни на висину пензије. Утиче на њу једино у случају да је мајка троје 
деце испунила услов за одлазак у пензију по годинама живота – 60 година, а имала је 
непопутун стаж. На пример, ако је имала 25 година стажа, тада јој ове две године утичу на 
пензију: с њима има 27 година стажа па јој је самим тим пензија већа неколико стотина динара. 
У свим другим случајевима то не утиче на пензију па ће добити оно што су зарадиле а не и 
признање што су родиле више деце. 

Пошто је и српски Фонд ПИО већ годинама на ивици опстанка и пошто се пензије исплаћују из 
текућих средстава јер је број пензионера готово изједначен с бројем запослених, јасно је да би 
иницијатива о додели националних пензија мајкама више деце овде била прихваћена речима, 
али не и реализована. Сасвим је друга прича ако се власт, попут доделе националних пензија 
истакнутим културним радницима и спортистима, одлучи да кроз уредбу усвоји да мајке с троје 
и више деце и након кратког радног стажа добију националну пензију. 

Да ли ће, по угледу на Црну Гору, неко овде у Србији покренути такву иницијативу и ставити 
власт “на вруће муке” да реализује оно за шта се декларативно залаже, а то је повећање 
натилитета, остаје да се види. Паре би се ипак могле пронаћи јер их има за много штошта 
другог мање битног, тим пре што је мајки с троје и четворо деце у Србији толико мало. 

Љубинка Малешевић 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/stao-posao-zbog-plata-i-grejanja 

Стао посао због плата и грејања 
 

„Новитет” не ради пошто су запослени после 11 часова напустили фирму, јер у 
петак 25. јануара нису примили октобарску плату и зато што нема мазута, па је у 
предузећу било хладно. У понедељак прошле седмице у „Новитету” је покренута 
производња после 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/stao-posao-zbog-plata-i-grejanja
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 више од месец и по дана застоја, пошто је већински власник Драган Ђурић обећао исплату 
личног дохотка. Уједно, Ђурић је тада предочио да ће затворити фирму уколико запослени не 
прихвате рок за исплату зараде за октобар.   

Уз заосталу плату, споразум је предвидео да „Новитет” до 31. јануара уплати доприносе за 
здравствено и пензијско осигурање, за новембар и децембар из 2012. године и аконтацију за 
јануар. Сада запослени немају оверене здравствене књижице. Међутим, због неиспуњавања 
дела споразума синдикат „Солидарност” је јуче поставио нов захтев, да се ођедном исплате три 
плате из 2012. године за октобар, новембар и децембар. 

- Око170 запослених, махом жена данас остају код куће, јер је у фирми хладно. Прошле седмице 
смо заказали штрајк за 28. јануар ако плате за октобар не буде било. У фирми нема грејања, па 
не можемо штрајковати седећи у хладним просторијама - казала је председница синдиката 
„Солидарност„ Гордана Којић и додала да већински власник намерно ствара овакву ситуацију, 
јер су запослени имали плаћен превоз само до јуче.   

Ђурић ни јуче није одговарао на телефонске позиве нашег листа. Директор „Новитета” 
Александар Петровић пренео је Ђуричићеву изјаву, да ће плата бити у најкраћем року, што 
подразумева да ће све бити одрађено у једном потезу, а то значи да ће бити обезбеђен и мазут 
за производњу, који се уједно користи и за грејање погона. 

З. Делић 
  

 

 

 


