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Држава штеди док беда расте 
Б. СТЈЕЉА  

Већ годинама расте број корисника социјалне заштите, али то не прате издвајања 

из буџета. За пет година држава проширила број прималаца за 60 одсто, али 

укупне расходе смањила са 10,2 на 9,4 одсто 

 
СПИСАК деце и одраслих који зависе од државне помоћи све је дужи, али издвајања из 

републичке касе не прате њихов пораст. Тако се, пре само пет година, Министарство рада и 

социјалне политке бринуло о 516.907 својих корисника, док је у данашњем систему социјалне 

заштите чак 850.000 грађана. Ипак, у 2008. за најугроженије држава је давала 10,2 одсто свог 

укупног новца, а у овој је издвојила тек 9,4 одсто. 

- Тренд буџетских издвајања не прати нагли пораст броја корисника, него је чак обрнуто, 

долази до пада - тврди Дубравка Велат, извршна директорка Грађанских иницијатива, које су 

направиле извештај о резултатима примене мера социјалне заштите и доставила га 

парламенту. 

Она каже да нико није сумњао да ће примена новог закона о социјалној заштити и осетан пад 

животног стандарда довести до повећања и броја корисника и трошкова, али да држава није 

направила добру рачуницу: 

- Идеја о реформи система социјалне заштите је актуелна већ читаву деценију, па се могло 

очекивати да ће држава у тај процес ући боље припремљена и са јасном свести колико свака 

реформа кошта. Ипак, иако се и претходна и ова власт позивају на своју социјалдемократску 

оријентацију и даље не издвајају довољно новца за своје најугроженије. 

У ресорном министарству су у време усвајања новог Закона о социјалној заштити 2011. године, 

прогнозирали да ће његова примена допринети повећању броја корисника између 50 и 60 

одсто, односно најмање за 80.000 нових корисника, што би требало да прати и планирање 

увећаних издвајања за бар 75 одсто. До тога, међутим, није дошло. 

У Министарству рада, запошљавања и социјалне политике кажу да њихови буџети нипошто 

нису скромни и подсећају да се већ годинама уназад ”котирају” изнад 100 милијарди динара 

годишње, а да већи део одлази управо на социјалну заштиту. Ипак, не споре да уме да ”зафали” 

који динар. 

- У области социјалне заштите, поред оних законских, имамо и друге приоритете и потребе - 

објашњава Мића Лишанин, начелник Сектора за социјалну заштиту у овом министарству.- У 

последњих неколико година нам недостаје одређени кадар, а неопходна су и нова улагања у 

опрему и неке програме. 

ДЕЦИ ГОДИШЊЕ 40 МИЛИЈАРДИНајвиШе новца Министарство рада издваја за помоћ деци 

и породицама. Тако годишње, само на дечје и родитељске додатке, оде око 40 милијарди 
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динара. За социјалне помоћи најугроженијем становништу даје се више од 30 милијарди 

годишње (у 2011. издвојено 30,1, у прошлој 32,8, а у овој години 35,6 милијарди динара). 

Лишанин каже да им највећи проблем ствара финансирање здравствене заштите у домовима 

за старе, децу, ометене у развоју, јер постоји много рупа у прописима, па се не зна прецизно 

шта је чија одговорност: 

- Тако је финансирање наслеђеног броја запослених на истом нивоу још од 2005. године, иако 

се променио и број корисника, а отворене су и нове установе. Истовремено, имамо и проблем 

недовољних средстава који се обезбеђује преко Фонда за здравствену заштиту (РФЗО). 

С друге стране, у овом ресору кажу да у покривању осталих расхода нема проблема. Укупна 

издвајања се увећавају за десет одсто годишње што, бар засада, покрива трошкове свих 

корисника. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:417453-Overa-knjizice-uz-laznu-potvrdu 

Овера књижице уз лажну потврду 
Б. РАДИВОЈЕВИЋ  

У пракси се показује све више мана концепта изабраног лекара, па и плаћања по 

учинку. Свако може да у дому здравља узме привремени доказ о регистрацији 

 
ПАЦИЈЕНТИ који су изабрали свог лекара, заплашени да без тога неће моћи да овере 

књижицу, џаба су, изгледа, губили време. Јер, у пракси, све може да се заврши и по ”скраћеној 

процедури”. Свако ко нема здравствену исправу, у домовима здравља може да узме тзв. 

привремену потврду о регистрацији, која му омогућава да извади и овери здравствени 

документ. Лекари који су пристали да их тако региструју, углавном их више и не виде, а по 

капитационој формули, за коју кажу да је као и ”лоше постављен концепт изабраног доктора” - 

пала на испиту, не броје им се за плату. 

У више домова здравља ”Новостима” је у среду потврђено да је тренутно повећан број оних који 

траже тзв. привремене потврде да би прибавили важећу здравствену књижицу. 

- Ту могућност одобрио је Републички фонд здравственог осигурања да би и они који немају 

свог лекара могли да овере књижицу, али је то довело до злоупотребе - каже, за ”Новости”, др 

Невенка Димитријевић, председник Савеза синдиката лекара и лекар у Дому здравља 

Вождовац. - Одједном се у пракси појавио велики број људи за које се не зна да ли су и где 

имали медицински картон. Они сад могу да оду у било који дом здравља и пријаве се про 

форма. 

Иако такве пацијенте у домовима здравља упозоравају да чим среде здравствену исправу треба 

да дођу да се регистрију, већина се више не појави. 

- У време овере књижица у нашој амбуланти са шест лекара опште медицине, недељно издамо 

10 до 12 привремених потврда о регистрацији - каже, за ”Новости”, др Милица Николић 

Урошевић, лекар у дому здравља Врачар и заступник Урдужења изабраних доктора опште 

медицине. 
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ПРОБЛЕМИ НА КОЈИМА ЈЕ ПАО СИСТЕМ ИЗАБРАНИХ ЛЕКАРА1. Пацијенти прво морају да 

питају лекара да ли хоће да их прихвати, па заправо не бирају пацијенти лекаре, него лекари 

пацијенте  

2. Није прецизирано колико пацијената лекар максимално може да има, па неки ”на попису” 

имају и по више од 2.000 људи, што је превише  

3. Лекар који прописује ”много” лекова по капитационој формули добија негативне поене за 

обрачун плате, чиме се подстичу да не прописују терапију 

- Те потврде се попуњавају руком и уопште не улазе у систем. 

Иако су везане за одређеног доктора, ти пацијенти нам се не броје када се обрачунава зарада. 

Према инструкцијама РФЗО, они који узимају привремену потврду о регистрацију у року од 

шест месеци морали би да се врате у дом здравља и званично изаберу свог лекара.  

Ко то не учини, други пут не може да добије потврду, али не постоји механизам који тог 

пацијента спречава да другу привремену потврду, ако му затреба, једноставно узме у другом 

дому здравља. 

- Подржали смо идеју о регистрацији, јер је то било представљено као услов за више 

превентивних прегледа, а сад смо видели да циљ Министарства здравља и РФЗО није био да се 

побољша здравље нације, него само да се евидентирају осигураници - каже др Димитријевић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:417456-Zastita-uzbunjivaca-tek-od-jeseni 

Заштита узбуњивача тек од јесени 
Р. Др.  

Заштиту од Агенције за борбу против корупције засад добило свега 11 узбуњивача. 

Нови пропис на расправи крајем фебруара 

Узбуна је подизана и због незаконитости у здравству, државној управи, јавним предузећима 

ГЛАС сведока гурања новца у џепове функционера и државних службеника јаче ће се чути тек 

крајем године. До тада би требало да буде усвојен Закон о заштити узбуњивача, који ће им 

гарантовати сигурност. Због слабе правне заштите овај статус до сада је добило свега 11 од 38 

грађана који су од Агенције за борбу против корупције затражили заштиту. 

Највише узбуњивача указало је на корупцију у култури, области којој припадају три особе са 

списка грађана који су добили ову врсту сигурности. Узбуна је подизана и због незаконитости у 

здравству, државној управи, јавним предузећима, али и у ветеринарској установи и затвору. 

Брига о узбуњивачима - грађанима који дојаве случајеве мита или неправилности у раду 

државних органа - тренутно се спроводи по ”танком” правилнику усвојеном прошле године. 

Он, међутим, штити само узбуњиваче о корупцији, док искључује могућност да овај статус 

добију сви они који загаламе на случајеве других неправилности. 

Директорка Агенције за борбу против корупције Татјана Бабић истиче да су узбуњивачи 

најефикасније средство за откривање корупције у друштву и да је њихова правна сигурност 

неопходна. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:417456-Zastita-uzbunjivaca-tek-od-jeseni
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- Зато је значајно да закон о заштити људи који указују на незаконитости органа јавне власти 

што пре буде усвојен - каже Бабићева. - Тиме ће грађани бити стимулисани да укажу на 

неправилности, али и добиће сигурност да неће трпети последице због свог поступка. Важно је, 

међутим, и да сви случајеви корупције добију свој епилог, јер је то најјача сатисфакција. 

Да је сарадња са грађанима кључна у борби против корупције речено нам је и у Министарству 

правде и државне управе: 

- Влада подржава доношење овог прописа, а нацрт закона о заштити узбуњивача требало би да 

буде готов до половине године. 

СТАТУС УЗБУЊИВАЧА САМО ПРЕ ОТКАЗАСТАТУС узбуњивача не може добити особа којој је 

радни статус престао пре подношења захтева за заштиту. На овај вид заштите тренутно не могу 

да рачунају ни грађани који указују на злостављање на раду, уколико није изазвано 

откривањем корупције. Последња одбрана у тим случајевима јесте - суд. 

А да у народу зри свест о потреби да се упали аларм због корупције, сведочи за трећину више 

пријава Агенцији током прошле године него што је забележено 2011. Највише примљених 

представки тиче се зоупотреба у правосуђу, којих је двоструко више, али и јавних набавки и 

инспекција (по 34), рада тужилаштава (23), органа управе и катастра (по 14), полиције (8)... 

На писању новог закона са својим тимом увелико ради Повереник за информације од јавног 

значаја Родољуб Шабић. Он наглашава да ће бити написан по међународним искуствима и у 

сарадњи са светским стручњацима. 

- Очекујем да ће већ крајем фебруара нацрт прописа бити на јавној расправи, после чега ће 

бити упућен Влади на разматрање и усвајање - објашњава Шабић. - То је важно јер су ти људи у 

Србији изложени реваншизму, мобингу, па чак и отказу или кривичном прогону. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:417377-Porodilja-koja-je-dobila-otkaz-se-vraca-na-posao 

Породиља која је добила отказ се враћа на 

посао 
ФоНет  

Председник Скупштине Србије и председавајући Одбора за права детета Небојша 

Стефановић изјавио је да ће трудница коју је послодавац отпустио у осмом месецу 

трудноће, бити враћена на посао 

 
БЕОГРАД - Председник Скупштине Србије и председавајући Одбора за права детета Небојша 

Стефановић изјавио је данас да ће трудница коју је послодавац у компанији Котон отпустио у 

осмом месецу трудноће, бити враћена на посао и нагласио да ће држава штитити сваку 

породиљу. 

Стефановић је новинарима у парламенту рекао да је, пошто се заузео за решавање тог 

проблема, од генералног директора компаније Котон добио потврду да ће трудница бити 

враћена на посао. 
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Он је рекао да је то сматрао својом дужношћу, јер је брига о наталитету једно од најважнијих 

питања Србије. 

Компанија Котон ће вратити породиљу на посао, обновиће њен уговор, а овај случај би требало 

да буде пример свим осталим копанијама у Србији, које желе да буду друштвено одговорне, 

поручио је Стефановић. 

Брига о деци и породиљама је много важнија од једне компаније, то је ствар државе, рекао је 

он. 

Удар на сваку породиљу је ударац на државу, закључио је Стефановић. 

Он је рекао да ће са правницима и министрима у Влади Србије консултовати о могућности 

измена закона који регулишу положај трудница и породиља у српском друштву, како би се 

заштитио опстанак на радном месту и након порођаја. 

Јасмина Јелић Шујкић (30), продавачица у радњи фирме Котон Теxтиле Лимитед д.о.о. у 

Београду, остала је у децембру 2012. године без посла у осмом месецу трудноће. 

Само три месеца раније и њен супруг Стефан (34), пословођа у истој радњи, добио је отказ. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:417432-Iz-quotJataquot-leti-600-radnika 

Из "Јата" лети 600 радника 
Т. СПАЛЕВИЋ  

Новости сазнају - Шта је предвиђено бизнис планом националне авио-компаније 

за 2013. годину: У флоти ће бити 14 авиона. Приход од 16,2 милијарде динара, 

губитак преполовљен 

 
У НАЦИОНАЛНОЈ авио-компанији радиће 739 запослених, или 600 мање него што је то данас. 

Према предлогу бизнис плана, у који су "Новости" имале увид, "Јат" ће имати 156 пилота и 

копилота, 200 стјуардеса и стјуарда, 98 радника у функционисању и управљању саобраћајем и 

земаљском опслуживању.  

За продају карата и промоције биће задужено 145 "јатоваца", а у ваздушном саобраћају радиће 

још 140 запослених. Смањење броја радника за око 40 одсто донеће ове године уштеду од око 

4,4 милиона евра, тачније после социјалног програма, за који се очекује донација државе од 6,5 

милиона евра, трошкови "Јата" ће се смањити за око 492.000 евра месечно. 

Према бизнис плану, национална авиокомпанија саобраћаће ка 33 дестинације у 22 земље. Ове 

године биће превезено више од 1,5 милиона путника, што је у односу на лане пораст од око 11 

одсто. До јуна, путници ће се превозити "боинзима" и АТР, а онда се у саобраћај уводе авиони 

новије генерације. На лизинг ће тако "долетети" два АТР 72-500, два "ербаса 319" са 134 

седишта и још два "ербаса 320" капацитета 164 путника. Током летње сезоне у флоти "Јата" 

биће 14 летелица. 

- Од априла креће реструктурирање компаније у свим сегментима - стоји у бизнис плану. - То 

значи смањење броја запослених и трошкова, али и измене уговора са "Јат техником", 

"Супортом" и "Јат кетерингом".  

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:417432-Iz-quotJataquot-leti-600-radnika
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Пословни приходи износиће 16,2 милијарде динара што је за готово милијарду више у односу 

на лане. "Јат" ће, међутим, и ову годину завршити у минусу. Али, пословни губитак биће 

преполовљен и очекује се да буде на нивоу од око 15 милиона евра, највише због тога што ће се 

пуни ефекти свих мера осетити тек у другој половини године. 

НА ДНЕВНОМ РЕДУПосле тачно 40 дана паузе, Владина радна група за "Јат" требало би да 

одржи састанак у петак. На дневном реду биће и предложени бизнис план националне авио-

компаније. Такође, постоји могућност да "Јат" од радне групе добије "зелено светло" да уђе у 

набавку авиона на лизинг. 

Трошкови, који највише ударају "Јат" по џепу, свакако су керозин на који ће ове године отићи 

више од 5,8 милијарди динара, за прихват и отпрему авиона и путника платиће се више од 2,7 

милијарди динара, док се таксе прелета у земљи и иностранству процењују на готово 1,3 

милијарде динара. Трошкови закупа авиона износиће нешто више од 8,2 милиона евра 

годишње, укључујући и одржавање. 

Национална авио-компанија у ову годину ушла је са више од 5,5 милијарди динара 

неизмирених обавеза према београдском аеродрому, НИС, Контроли летења, "Техници", 

"Делта џенералију", Директорату цивилног ваздухопловства, док према страним добављачима 

дуга нема. 

"Јат" очекује повећање броја путника, јер се коначно уводе у флоту нови авиони. Национална 

авио-компанија током године наставиће продају карата по промотивним ценама. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:417434-PKB-Brazde-brane-i-zivotom 

ПКБ: Бразде бране и животом 
С. П. - М. Љ. П.   

Запослени у Пољопривредном комбинату Београд оптужују државу да намерно 

распарчава предузеће. Синдикалци: Даље од наше земље! Министарство: Све је по 

закону! 

РАСПИСИВАЊЕ огласа за давање у закуп 1.500 хектара пољопривредног земљишта У 

Зрењанину "подигло" је синдикат ПКБ-а, који је најавио штрајк. Синдикалци напомињу да је 

издавање земље незаконит поступак, јер ово предузеће ове оранице у Ченти и Перлезу користи 

већ скоро пола века.  

С друге стране, из Општине Зрењанин, као и из Министарства пољопривреде тврде да нема 

ничег спорног у давању њива на коришћење и да закон није повређен. 

Вербални сукоб између представника ПКБ Корпорације и паора из Ченте обележио је у 

среду други круг јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта на подручју 

града Зрењанина.  

 

Синдикалци тврде да ће својим телима и механизацијом спречити узимање њива на које, како 

кажу, полажу право. Локалним фармерима, а потенцијалним закупцима спорног земљишта, 

поручују да се држе даље од "њихових" њива. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:417434-PKB-Brazde-brane-i-zivotom


8 

 

- Давањем у закуп земљишта које ми користимо претходних 40 година наставља се 

распарчавање ПКБ-а - тврди Милисав Ђорђевић, председник овог синдиката.  

- Конкурс за давање ораница под закуп, први пут је расписан у септембру 2012. године.  

Ми смо тада понудили да уплатимо закуп једнак збиру почетних цена лицитације, увећан за 30 

одсто. То је више од 15 милиона динара, али одговор нисмо добили, већ је расписана нова 

лицитација. 

ПОДНОСЕ ТУЖБУ 

 - ГРАДСКА управа је дужна да спроведе поступак издавања државног земљишта на својој 

територији, и то ћемо учинити - каже за "Новости" Стојан Краљ, начелник Одељења за локални 

економски развој Зрењанина. 

 - Средином прошле године обавестили смо ПКБ о обавези да изађе из поседа и да не заснива 

нову производњу, што није учињено. Зато ћемо поднети тужбу против овог предузећа за 

незаконито коришћење државне земље на подручју Ченте, почев од 2006, па до данас. 

Право за коришћење земљишта у својој општини траже и зрењанински паори и напомињу да 

им не пада на памет да одустану од лицитације. 

- Учествовали смо и у првом кругу јавног надметања, као и сада, а како ћемо ући у посед, то 

ћемо још видети - поручује Јован Дракулић, земљорадник и Ченте, један од учесника 

лицитациује. - Не плашимо се њихове силе, јер нико није изнад закона. Нама је та земља извор 

живота. 

Док челници Зрењанина, синдикалце из ПКБ-а шаљу код Министарства пољопривреде да тамо 

изнесу своје захтеве, у овом министарству "враћају лопту" градској управи. 

- Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта поверен локалним самоуправама - кажу 

у ресорном министарству пољопривреде. - Изнајмљивање државних ораница, ко год га је до 

тада користио, у складу је са законом. У случају ПКБ корпорације, обавиће се додатне 

консултације са републичком Дирекцијом за имовину и Градом Зрењанин. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/365275/Trudnica-otpustena-u-osmom-mesecu-trudnoce-bice-vracena-na-posao 

Трудница отпуштена у осмом месецу 
трудноће биће враћена на посао 

Председник Скупштине Србије и председавајући Одбора за права детета Небојша Стефановић 

изјавио је данас да ће трудница коју је послодавац у компанији Котон отпустио у осмом месецу 

трудноће, бити враћена на посао и нагласио да ће држава штитити сваку породиљу. 

Јасмина Јелић Шујкић са супругом Стефаном који је такође изгубио посао 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/365275/Trudnica-otpustena-u-osmom-mesecu-trudnoce-bice-vracena-na-posao
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Како је "Блиц" већ писао, прошле недеље Јасмина Јелић Шујкић (30), продавачица у радњи 

фирме Котон Теxтиле Лимитед д.о.о. у Београду, остала је у децембру 2012. године без посла у 

осмом месецу трудноће. 

  

 Само три месеца раније и њен супруг Стефан (34), пословођа у истој радњи, добио је отказ. 

  

Како је рекао Стефановић, компанија Котон ће вратити породиљу на посао, обновиће њен 

уговор, а овај случај би требало да буде пример свим осталим копанијама у Србији, које желе да 

буду друштвено одговорне, поручио је Стефановић. 

  

Он је рекао да ће са правницима и министрима у Влади Србије консултовати о могућности 

измена закона који регулишу положај трудница и породиља у српском друштву, како би се 

заштитио опстанак на радном месту и након порођаја. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/365272/Stojiljkovic-Ima-volje-da-se-ispitaju-sporne-privatizacije 

Стојиљковић: Има воље да се испитају 
спорне приватизације 

Бета  

Председник Одбора Агенције за борбу против корупције Зоран Стојиљковић оценио је данас да 

је саслушање бизнисмена Милана Бека један од показатеља да Влада Србије има вољу и намеру 

да испита спорне приватизације. 

"Очито постоји воља да се све 24 спорне приватизације испитају. Нас занима да ли ће се 

показати довољно воље и да се борба против корупције учини системском. То се може постићи 

само озбиљном стратегијом", казао је Стојиљковић на конференцији за новинаре. 

  

Он је поручио да је постојање воље извршне власти да испита приватизације охрабрујуће, а да 

питања о квалитету доказа и докле се дошло у појединачним случајевима треба препустити 

надлежним инститиуцијама. 

  

Бизнисмен Милан Беко саслушан је јуче у својству грађанина поводом приватизације "Луке 

Београд". 

 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/364155/Direktor-bez-milosti-Trudnicu-u-osmom-mesecu-ostavio-bez-posla
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/364155/Direktor-bez-milosti-Trudnicu-u-osmom-mesecu-ostavio-bez-posla
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/365272/Stojiljkovic-Ima-volje-da-se-ispitaju-sporne-privatizacije
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Petrusic-Naci-resenje-kako-se-ne-bi-otpustale-trudnice.sr.html 

Петрушић: Наћи решење како се не би 
отпуштале труднице 

БЕОГРАД – Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић апеловала је на 
послодавце да покушају да нађу решење како не би долазило до отпуштања трудница и указала 
да су због неповољног стања на тржишту рада, жене иначе принуђене да у већем броју раде „на 
црно”, као и да је много оних које свакодневно постају технолошки вишак. . 

Упркос економској кризи и незапослености, предузећа морају имати свест о својој друштвеној 
одговорности, а законски прописи не смеју постати оправдање за дискриминацију, наведено је 
у саопштењу поверенице поводом све чешћих вести у медијима о отпуштањима трудница у 
различитим компанијама у Србији, 

Она је подсетила и да је већ поступала у једном случају отказа труднице и поднела прекршајне 
пријаве против послодавца и одговорног лица. 

Петрушић је упозорила и на појаву да се жене после породиљског одсуства распоређују на 
нижа и мање плаћена радна места и истакла да је у једном таквом случају поднела тужбу због 
дискриминације. 

У саопштењу је истакнуто и да забрињава чињеница да многи послодавци приликом разговора 
за посао од жена траже да се изјасне о томе да ли намеравају да имају децу, па чак захтевају и 
да потпишу бланко споразумни раскид радног односа уколико остану трудне. 

Петрушић је истакла да су све то драстични примери дискриминације жена и подсетила да је 
дискриминација на основу пола у Србији, као и у свим земљама Европске Уније, забрањена. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Gas-za-domacinstva-sutra-poskupljuje-za-86-odsto.sr.html 

Гас за домаћинства сутра поскупљује за 8,6 
одсто 

БЕОГРАД –Гас за домаћинства у Србији од сутра ће поскупети у просеку за 8,6 одсто, на 44,4 
динара по кубном метру, без пореза на додату вредност (ПДВ). 

Према наводима Агенције за енергетику Србије, гас за све купце прикључене на дистрибутивне 
системе, поскупеће у просеку 9,5 процената. 

Нове цене гаса 31 јавни дистрибутер примењиваће од фебруара 2013. године, док је раније 
поскупљење одобрено Јавном предузећу Србијагас, који својим купцима, осим домаћинстава, 
обрачунава гас по новој цени од 15. јануара. 2013. године. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Petrusic-Naci-resenje-kako-se-ne-bi-otpustale-trudnice.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Gas-za-domacinstva-sutra-poskupljuje-za-86-odsto.sr.html
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Дистрибутери гаса нису од Агенције тражили промену цена приступа дистрибутивном систему, 
такозваних мрежарина, тако да ће се и даље примењивати цене тих услуга утврђене 2011. 
године, наводи се у саопштењу. 

Претходно поскупљење гаса у Србији било је 1. новембра 2011. године, када су цене за 
индустрију повећане за 15 одсто, за домаћинства које снабдева Србијагас за 11 одсто, а за 
домаћинства која снабдевају дистрибутери који гас набављају од Србијагаса у просеку за 17 
одсто. 

Бета 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pomoc_i_za_pojedince_i_za_preduzeca.4.html?news_id=255122 

Скупштина Србије донела Закон о подстицајима у пољопривреди 

Помоћ и за појединце и за предузећа 

АУТОР: Г. В. 

Београд - Скупштина Србије усвојила је јуче Закон о подстицајима пољопривреди и руралном 

развоју, који би требало да свим облицима аграрне производње обезбеди дугорочан, 

транспарентан и одржив начин подстицаја, али и умање улогу владе у тој области. 

 
Према намери предлагача, нови закон требало би да пружи прилику пољопривредницима да 
планирају улагања и на најбољи начин располажу новцем, а обим средстава за подстицај 
убудуће неће бити мањи од пет одсто републичког буџета. Помоћ ће моћи да добију сви који се 
баве пољопривредом, и физичка и правна лица, а први пут су подстицајима обухваћени 
живинарство и рибарство. Закон дефинише минимални износ подстицаја, од 6.000 динара по 
хектару, који ће моћи и да се увећава у зависности од расположивих средстава у буџету. 
Максимално ће се регресирати 100 хектара, док ће остатак регреса моћи да се оствари преко 
дизел-горива, ђубрива, семена, осигурања усева и складиштења. Предвиђене су три врсте 
подстицаја и то директна плаћања, мере за развој села и посебни подстицаји, а у области 
директних плаћања то су премије за млеко, подстицај за производњу, регреси и кредитна 
подршка. 

Нови закон предвиђа увођење регистра субвенција који ће садржати податке ко је, какве и 
колике субвенције добио, као и да средства остварена на основу подстицаја не могу бити 
предмет извршења. Министар пољопривреде Србије Горан Кнежевић је, представљајући закон 
у Скупштини, рекао да ће се умањити и могућност притиска уредбама за испуњавање жеља 
појединаца и интересних група. Новим прописом министру је остављено право да 
правилницима прописује начин и технике подстицаја, а услови за те подстицаје су прописани 
законом. 

- Први пут подстицаји у пољопривреди ће бити прописани законом, а не уредбама и 
правилницима. Надам се да ће тај закон бити трајан, односно да неће зависити од тога ко ће 
формирати следећу владу. Поздрављам његово доношење, али се и надам да ће се с временом 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pomoc_i_za_pojedince_i_za_preduzeca.4.html?news_id=255122
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стећи услови и да се неке његове одредбе промене, како би подстицаји били већи него што се 
сада прецизира и да ће већи број пољопривредних грана бити обухваћен његовом делатношћу - 
каже за данас Милан Простран, секретар Удружења за пољопривреду у Привредној комори 
Србије. 

Досад у Србији није постојао закон који прецизно дефинише област подстицаја у 
пољопривреди, па се дешавало да влада донесе годишње и до 40 уредби. Због тога се 
пољопривредници често нису сналазили, па нису могли да остваре своја права, јер им нису 
била позната. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/hripunov_ocekuje_se_pozitivna_odluka_za_zelezaru_smederevo.4.html?news

_id=255114 

Хрипунов: Очекује се позитивна одлука за 
Железару Смедерево 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Руски Уралвагонзавод требало би да у фебруару донесе коначну одлуку око куповине 

Железаре Смедерево, изјавио је трговински представник Русије у Србији Александар Хрипунов. 
Он је казао да постоје шансе да исход буде позитиван за Србију, али је додао да „коначна 
одлука зависи од менаџмента Уралвагонзавода, који се руководи економским интересима“. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/verbalni-sukob-radnika-i-seljaka-zbog-njiva-u-perlezu-i-centi 

Вербални сукоб радника и сељака због њива 
у Перлезу и Ченти 

Вербални сукоб између представника Пољопривредне корпорације „Београд” и 
паора из Ченте обележио је данашњи други круг јавног надметања за давање у 
закуп око 6.500 хектара пољопривредног земљишта у државној својини на 
подручју града Зрењанина. 

У просторијама Института за пољопривреду “Зрењанин”, где је одржано јавно надметање, 
председник Самосталног синдиката ПКБ-а Милисав Ђорђевић означио је давање у закуп 1.500 
хектара у Ченти и Перлезу које та корпорација, како је навео, обрађује више од четрдесет 
година као спорно. Али, успротивили су му се ченћански паори који су поручили да ПКБ не 
полаже право на те површине. 

– У радној јединици у Ченти ПКБ има тридесеторо запослених и нико не размишља о 
егзистенцији тих људи – изјавио је Ђорђевић. – Наша корпорација не бежи од закупа. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/hripunov_ocekuje_se_pozitivna_odluka_za_zelezaru_smederevo.4.html?news_id=255114
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/hripunov_ocekuje_se_pozitivna_odluka_za_zelezaru_smederevo.4.html?news_id=255114
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/verbalni-sukob-radnika-i-seljaka-zbog-njiva-u-perlezu-i-centi
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Понудили смо ресорном министру и градоначелнику да на име коришћења тог земљишта 
уплатимо износ једнак збиру почетних лицитационих цена, увећан 30 посто, што је укупно 
више од 15 милиона динара, али се они ни до данас нису огласили. 

Уз напомену да запослени у ПКБ-у немају други начин да одбране радна места него да употребе 
силу и механизацију, Ђорђевић је поручио да ће сви радници бранити земљу, ако треба и 
својим телима. 

– Угрожени смо продајом земљишта у Сурчину, када смо остали без 5.000 хектара. Ако нам 
узму и ових 1.500 хектара, више нећемо имати шансу да се бавимо својом делатношћу. Ми не 
тежимо власништву над том земљом, хоћемо да платимо закуп и мислимо да полажемо право 
над њом више него било ко други – истакао је Ђорђевић, наводећи да ПКБ није учествовао на 
лицитацији јер се она, како је рекао, не спроводи по закону. 

После претњи да ће радници ПКБ-а и силом чувати пољопривредно земљиште у Ченти, 
реаговали су тамошњи ратари које је Ђорђевић, иначе, назвао велепоседницима и 
латифундистима. 

– Учествовали смо у првом кругу јавног надметања, учествујемо и сада, а како ћемо ући у посед, 
то ћемо још видети. Не плашимо се њихове силе јер нико није изнад закона. Нама је та земља 
извор живота – рекао је један од учесника лицитације Јован Дракулић из Ченте, додајући да му 
није јасно како ПКБ, као државна компанија, може државним парама лицитирати државну 
земљу. 

Члан зрењанинског Градског већа задужен за пољопривреду Милан Репија одговорио је да је 
локална самоуправа у обавези да спроводи Закон о продаји државног земљишта онако како је 
то и прописано. 

– Упутили смо представнике ПКБ-а у Министарство пољопривреде и рекли да ће град 
Зрењанин испоштовати сваки њихов договор. Очигледно је, међутим, да тај договор није 
постигнут јер је Министарство остало на становишту да се све мора урадити по закону и да се 
лицитација мора спровести – нагласио је Репија. 

Ж. Балабан 
Тужба против ПКБ 
Начелник Одељења за локални економски развој града Зрењанина Стојан Краљ изјавио је 
поводом реакција Самосталног синдиката ПКБ-а да се не ради ни о каквом “отимању” државне 
земље већ о законитом поступку и лицитацији коју је, на основу закона, одобрило 
Министарство пољоприведе, водопривреде и шумарства. 

– Градска управа и надлежне републичке инспекције су средином прошле године обавестиле 
ПКБ о обавези да изађе из поседа и да не заснива нову производњу, што није учињено – казао 
је Краљ, и најавио тужбу против ПКБ-а за вансудско поравнање и незаконито коришћење 
државне земље на подручју Ченте, почев од 2006. године до данас. 
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/partijskim-zaposljavanjem-unakazili-sistematizaciju 

Партијским запошљавањем унаказили 
систематизацију 

Два синдиката у ЈКП „Чистоћа”, Самостални и Независност упутили су отворено 
писмо градоначелнику Милошу Вучевићу апелујући на њега да „почне да ради свој 
посао, јер он није протоколарне природе, већ подразумева 

 решавање огромних и болних проблема у „Чистоћи”, као и у осталим јавно - комуналим 
предузећима„. 
У отвореном писму два синдиката подсећају градоначелника да је непосредно пред смену 
претходне градске власти, једна од основних његових критика на рачун те власти, а самим тим 
и разлога за њену смену, био прекомерно и непотребно партијско запошљавање, те да је 
Вучевић јавно обећао да ће се томе стати у крај и испитати пословање свих градских предузећа. 

Синдикати напомињу, да откада је Вучевић градоначелник, у ЈКП „Чистоћа‟‟ је запослено од 60 
до 70 људи, „искључиво по партијској линији.„ Реч је о непотребним кадровима, са 
недовољном или неодговарајућом стручном спремом, који обављају одговорне послове са 
високим коефицијентом, при чему је, по њиховој оцени, мењана и „‟унакажена‟‟ постојећа 
систематизација. 

– Запослени који су до тада обављали те послове, а који су поседовали одговарајуу школу су без 
објашњења, преко ноћи смењени. Посебан проблем је наставак праксе од претходне власти - 
кршење програма пословања ЈКП „Чистоћа‟‟ за 2012. годину, на који је Скупштина града Новог 
Сада дала сагласност, у делу планираног и утврђеног укупног броја запослених у предузећу. 
Вама као адвокату требало би бити јасно какве то последице може имати – истичу синдикалци 
„Чистоће”. 

Тренутно  је омча око врата велики број тужби за накнаду штете за уједе паса луталица. У 
2011.години било је 526 тужби, а 2012.године преко осам стотина тужби. Синдикати подсећају 
да је град у великом броју судских предмета солидарни дужник, а да упркос томе  предузеће 
исплаћује штете, и то и сада чини у целости. Реч је о износу од око 60 милиона динара, што је 
еквивалент једној месечној бруто заради свих запослених у предузећу. Претходна власт није 
имала слуха за наведени проблем, а ту праксу наставља и садашњи градоначелник, каже се у 
отвореном писму. 

Синдикати наводе да Вучевић константно игнорише горуће проблеме у предузећу, да неће да 
дође у „Чистоћу” или да уприличи  састанак са синдикатима. – Јасно нам је да је то цена ове 
владајуће коалиције и да су промене које сте најављивали само „‟мртво слово на папиру‟‟, али 
ми не желимо бити и даље таоци ваше амбиције да по сваку цену будете и останете 
градоначелник Новог Сада – кажу у отвореном писму два синдиката у „Чистоћи” 
градоначелнику Милошу Вучевићу. 

Синдикати кажу, да писмо нема политичку позадину нити је уперено лично против 
градоначелника, и траже што хитнији састанак, али без условљавања.Како је „Дневнику„ 
пренела у изјави шефица кабинета градоначелника Нада Кобац, Вучевић  није имао коментар 
на наводе два синдиката „Чистоће”. 

З. Делић 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/partijskim-zaposljavanjem-unakazili-sistematizaciju
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1257170/Radnici+Galenike+tra%C5%BEe+upis+akcija.html 

Радници Галенике траже упис акција 

Представници Самосталног синдиката у Галеници протестовали испред зграде 
Министарства финансија и привреде захтевајући да се запосленима омогући упис 
акција како би остварили своја управљачка права. 

Испред зграде Министарства финансија и привреде, представници Самосталног синдиката у 
Галеници протестовали су тражећи да се спроведу потребне правне радње како би запослени и 
бивши запослени започели упис акција и остварили своја управљачка права у тој компанији. 

Председница Одбора самосталног синдиката Галенике Тамара Лукић изјавила је заТањуг да је 
за запослене у тој компанији веома важно да не дође до приватизације већ докапитализације 
фирме како би се обезбедила додатна средства и сигурност радних места, али и континуирано 
снабдевање тржишта лековима. 

Према њеним речима, запосленима је такође важна и истрага која се води у Галеници о 
злоупотребама и малверзацијама, и надају се да ће истражне радње добити свој епилог, а 
запослени бити о томе обавештени. 

"Ми не можемо да утичемо на истрагу али наравно да нам је у интересу да истрага добије свој 
епилог и да нас о томе обавесте", навела је Лукић. 

Запосленима је, како је навела, битно да Галеника ради несметано, па су стога на данашњи 
протест позвали мали број радника како се не би прекидао процес производње, навела је 
Лукићева. 

Према њеним речима запослени не виде разлог зашто Галеника поново не би била 
високопрофитабилна као раније. 

"Знамо да Галеника има део својих ненаплаћених потраживања и верујемо да бисмо са добрим 
приливом капитала могли брзо да се вратимо на позиције какве смо имали. Ми се за то 
залажемо и очекујемо помоћ од државе као нашег већинског власника", истакла је Лукић. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1257170/Radnici+Galenike+tra%C5%BEe+upis+akcija.html
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=01&dd=30&nav_id=682263 

Подела акција Галенике је у току 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Докапитализација Галенике у овом тренутку није могућа, а поступак за 

бесплатну доделу акција бившим и садашњим запосленима је у току. 

"Став Министарства финансија је да је за Галенику у овом тренутку најбоље да нађе стратешког 

партнера и да се врати на пут старе славе коју је некада имала", изјавио је државни секретар 

Министарства финансија и привреде Александар Љубић, поводом захтева 

репрезентативног Самосталног синдиката. 

Што се тиче захтева да не додје до потраге за стратешким партнером везано за приватизацију 

Галенике, већ да додје до докапитализације, у овом тренутку градјани, односно порески 

обвезници Србије тако нешто не могу да издрже, поручио је Љубић.  

 

Како је прецизирао, докапитализација би значила да "из џепа свих градјана платимо дуг 

Галенике од 170 милиона евра, и обезбедимо додатних минимум још 80 милиона евра како би 

Галеника могла несметано да ради и на тај начин обезбедимо 250 милиона евра".  

 

Када је реч о бесплатним акцијама, Љубић је рекао да је у току усаглашавање аката 

привредног друштва са Законом о привредним друштвима који је потребан како 

би могло да се додје до бесплатних акција.  

 

"Очекујемо да би тај поступак, заједно са руководством Галенике, могао да се обави за пар 

недеља", нагласио је Љубић.  

 

Што се тиче тендера, влада је расписала тендер који је у току, рекао је Љубић, додајући да ће 

запослени и јавност бити обавештени када буду имали захтеве потенцијалних стратешких 

партнера.  

 

Представници репрезентативног Самосталног синдиката у Галеници протестовали су данас 

испред зграде Министарства финансија и привреде тражећи од министарства да спропведе 

потребне правне радње како би запослени и бивши запослени започели упис акција и 

остварили своја управљачка права у тој компанији.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=01&dd=30&nav_id=682263
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=01&dd=30&nav_id=682182
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=01&dd=30&nav_id=682182
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=01&dd=30&nav_id=682182
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Председница Одбора самосталног синдиката Галенике Тамара Лалић изјавила је Тањугу да је 

за запослене у тој компанији веома важно да не додје до приватизације већ докапитализације 

фирме како би се обезбедила додатна средства и сигурност радних места, али и континуирано 

снабдевање тржишта лековима.  

 

Према њеним речима, запосленима је такодје важна и истрага која се води у 

Галеници о злоупотребама и малверзацијама, и надају се да ће истражне радње 

добити свој епилог, а запослени бити о томе обавештени. 
 


