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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/368707/Bor-Predsednik-Veca-Samostalnog-sindikata-od-ponedeljka-strajkuje-gladju 

Бор: Председник Већа Самосталног 
синдиката од понедељка штрајкује глађу 

Тањуг  

Председник Већа Самосталног синдиката у Бору Драгиша Трујкић није прекинуо штрајк глађу 

који је почео у понедељак борећи се за очување Самосталног синдиката, заштиту његовог 

чланства и имовине и најавио да не одустаје од својих захтева. 

Трујкић тражи да се Синдикату врате документација, просторије, жиро-рачун, и да се 

радницима омогућу да буду чланови синдиката по свом избору. 

 

Председник Савеза смаосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић присуствовао је данас 

седници Већа савеза самосталних синдиката у тој општини и после разговора са Трујкићем 

рекао да је квалитетно решење у потпуној слободи синдикалног организовања без притиска на 

запослене. Он је навео да нико не сме да буде уцењиван приликом доношења одлуке хоће ли 

бити члан неког синдиката или неће. 

 

„То је основно право и на тај начин би се ово питање и разрешило", прецизирао је Орбовић. 

 

Педседник Самосталног синдиката металаца Србије, Зоран Вујовић са најближим 

сарадницима, пружио је раније потпуну подршку напорима да се сачува Синдикат у Бору. 

 

„Настављам штрајк да би заштитио организацију и колеге. Не протестујем због себе лично него 

због општег добра и надам се да ће ово бити добра опомена свима онима који ударају на 

раднички класу и на радничке интересе“, рекао је Трујкић. 

 

Трујкић је поручио да је крајње време да синдикат ово схвати озбиљно и покуша преко Владе, 

Социјално економског савета и премијера да све то спречи. 
 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/368707/Bor-Predsednik-Veca-Samostalnog-sindikata-od-ponedeljka-strajkuje-gladju
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http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/368724/Direktor-Pozorista-na-Terazijama-Mihailo-Vukobratovic-najavio-ostavku 

Директор Позоришта на Теразијама 
Михаило Вукобратовић најавио оставку 

В. Величковић  

Редитељ Михаило Вукобратовић најавио је да ће после 12 година поднети оставку на место 

директора Позоришта на Теразијама. У фоајеу овог позоришта пред вечерашњу представу су 

чланови Самосталног синдиката и Синдиката музичких уметника одржали други једносатни 

штрајк упозорења. 

Синдилалци су, пре свега, незадовољни радом директора Позоришта на Теразијама Михаила 

Вукобратовића, уз тврдњу да је запосленима у том театру угрожен социјално-економски 

положај. 

  

- Не исплаћују нам се зараде, угожена нам је безбедност и здравље. Али по свој прилици томе је 

напокон дошао крај, пошто смо добили мејл у којем пише да ће Вукобратовић сутра поднети 

оставку Министарству културе - каже за „Блиц онлајн“ Бранислав Јовић председник 

Самосталног синдиката Позоришта на Теразијама. 

  

Синдикалци траже да се утврди одговорност за "проневеру новца у рачуноводству од 13 

милиона динара у периоду од 2004. до 2012 године". 

  

Вукобратовић је најавио да ће сутра на конференцији за новинаре говорити о мотивима своје 

одлуке и стању у позоришту. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/368324/Bajatovic-i-Elezovic-Na-sastanku-kod-Tadica-dogovoreno-da-se-pomogne-

Azotari 

Бајатовић и Елезовић: На састанку код 
Тадића договорено да се помогне "Азотари" 

Вук З. Цвијић  

Душан Бајатовић, функционер Социјалистичке партије Србије и директор “Србијагаса”, и 

Душан Елезовић, председник Изврђног одбора Демократске странке из Војводине, јуче су као 

сведоци у Тужилаштву за организовани криминал поводом истраге малверзација са 

панчевачком Азотаром тврдили да је на састанку код тадашњег председника Србије Бориса 

Тадића договорено да се помогне тој фабрици. 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/368724/Direktor-Pozorista-na-Terazijama-Mihailo-Vukobratovic-najavio-ostavku
http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/368324/Bajatovic-i-Elezovic-Na-sastanku-kod-Tadica-dogovoreno-da-se-pomogne-Azotari
http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/368324/Bajatovic-i-Elezovic-Na-sastanku-kod-Tadica-dogovoreno-da-se-pomogne-Azotari
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Сведок Душан Бајатовић 

Елезовић је сведочио да је на састанку који је сазвао Тадић били присутни тадашњи премијер 

Мирко Цветковић, министар трговине Слободан Милсаваљевић, тадашњи потпредседник ДС 

Душан Петровић, Бајатовић, као и сада осумњичени министар пољопривреде Саша Драгин и 

власник консултантске куће „Цес Мекон“ Звонимир Никезић. 

  

На састанку, према речима Елезовића и Бајатовића, договорено је да држава помогне Азотари 

након неуспеле приватизације.  

 

Тражи се кућни притвор за Сашу Драгина 

Адвокат Никола Николић, бранилац Саше Драгина, каже за “Блиц” да је тражио да се његовом 

клијенту уместо притвора у затвору одреди кућни притвор. 

- Драгин ће предати и пасош као гаранцију. На суду је да одлучи да ли ће то бити кућни 

притвор са наруквицом или без ње. Остао је један сведок из Министарства пољопривреде да се 

саслуша, али је већ саслушано десет сведока, тако да нема разлога да се Драгин држи даље у 

притвору - каже Николић. 

  

- То је била одлука државног врха да се озбиљно помогне друштвеним предузећима у 

пољопривреди. На том састанку једино је Драгин био против тога јер је сматрао да то не може 

да успе - сведочио је Бајатовић. 

  

И он и Елезовић су рекли да нису знали како је после трговала Азотара са регресираним 

минералним ђубривом због чега је истрага и покренута, јер то није био њихов посао. 

  

- Био је то коалициони договор да се помогне Азотари. Све је ишло на мишљење у четири 

министарства - сведочио је Елезовић.  

  

Истрага против Драгина, Никезића, бившег председника УО Азотаре у име “Србијагаса”, и 

Бајатовићевог заменика Радослава Вујачића и још шест осумњичених покренута је у новембру 

2012. 

  

Њима се ставља на терет да су незаконитом продајом регресираног минералног ђубрива током 

2009. и 2010. оштетили буџет Србије за око 470 милиона динара. 

  

Цветковић: Грцали су у дуговима 

Бивши премијер Мирко Цветковић каже за „Блиц“ да је у 

Ужичкој улици одржан коалициони састанак да би се 

помогло Азотари из Панчева, али да тема састанка “нису 

били економски аспекти, већ првенствено питање великој 

броја запослених који су могли да остану без посла”. 
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- Бајатовић који је као "Србијагас" преузео Азотару грцао је 

у дуговима са неколико хиљада запослених и тражио је 

помоћ - рекао је Цветковић. [Ж. Ј.] 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/368515/Firma-koja-menja-zaposlene-na-30-dana-pa-preti-i-ponizava-kada-radnici-

traze-zaradjeno 

Фирма која мења запослене на 30 дана, па 
прети и понижава када радници траже 
зарађено 

Миљана Лесковац  

Радио сам по 10 сати дневно. Слушао сам све што газда каже, трпео увреде и понижења, а сад 

моја деца треба да гладују јер газда неће да ме плати, прича Мирослав Прпа (42), огорчени 

шанкер луксузног кафеа “Фасхофф”, кога је послодавац отерао без намере да му плати за рад 

још од краја новембра. 

Власница луксузног кафеа “Фасхофф” је Марина Ласковић, која такође држи ланац продавница 

луксузне робе и о којој је “Блиц” писао када радницу Ивану Врцаловић, мајку две бебе, није 

платила за двомесечни рад у једној од продавница, а поврх свега јој је претила и смрћу. 

Инспекција рада тада је за наш лист одговорила да ће извршити контролу у овим радњама, али 

изгледа да од тога није било ништа. 

 

- Последња евидентирана контрола овог послодавца била је у марту прошле године и тада 

нисмо затекли ниједног непријављеног радника - одговарају у инспекцији рада као да целог 

случаја са Иваном Врцаловић није ни било. 

 

Због нереаговања инспекције, у кафеу “Фасхофф” и даље се ради на црно. 

 

- Углавном долазе млади људи. По правилу се ради 10 сати дневно, а када им се смучи то 

малтретирање или схвате да неће ни добити плату, млади беже главом без обзира. Ја то нисам 

могао јер имам двоје деце које треба да прехраним. Дужни су ми око 50.000 динара, а на крају 

су ме оптужили да сам алкохоличар и да бих ја њима требало да платим - прича Прпа. 

 

Он је разговор са послодавцем и снимио телефоном, а на снимку се може чути када му 

Ласковић каже: “Можемо овако да направимо решење, па да и ви имате користи, да не дајете 

ви отказ него ја вама. Да можете добити и ону надокнаду са бироа”. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/368515/Firma-koja-menja-zaposlene-na-30-dana-pa-preti-i-ponizava-kada-radnici-traze-zaradjeno
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/368515/Firma-koja-menja-zaposlene-na-30-dana-pa-preti-i-ponizava-kada-radnici-traze-zaradjeno
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Прпа се за помоћ обратио и инспекцији рада, која га је упутила на суд, а инспекторка која га је 

примила је одбила да му се представи и рекла му да “нема два живота да би се још и њиме 

бавила”. Власницу смо покушали да добијемо преко кафеа “Фасхофф”. Касније нам се јавила 

њена менаџерка која је рекла да је власница тешко болесна и да ће одговоре моћи да нам да тек 

од понедељка. 

  

Разрађен систем преваре радника 

 

Многе фирме запосле раднике на пробно по месец дана 

или два, после их отпусте уз образложење да нису 

задовољили, а за рад их не плате. На тај начин „врте“ 

раднике на 30 до 60 дана који, практично раде за њих џабе. 

Инспекција рада, парадоксално, не може да се избори са 

овом ситуацијом, а после данашњег разговора са њима 

изгледа да не иде ни у контроле које најављује. Кажу да 

могу да казне послодавца само ако радника који га је 

пријавио затекну да ради на црно. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:420772-Pocek-nije-zanimljiv 

Почек није занимљив 
С. Б.  

Свега 189 предузећа поднело захтев да ПДВ уплаћује по наплати потраживања. 

Тешко је рећи зашто је интересовање тако мало - сматра Саша Радуловић 

 

УПЛАТА пореза на додату вредност по наплати потраживања годинама је био један од главних 

захтева привреде. Од почетка ове године, предузећа са годишњим прометом до 50 милиона 

динара, обавезу према држави могу да испуне тек када их исплате дужници. Ово право, 

међутим, до сада је искористило свега 189 малих и средњих фирми. 

Уплата пореза са “почетком” дозвољена је фирмама које су протеклих годину дана овај намет 

пријављивале у року и нису излазиле из ПДВ система. Порезници их не чекају у бескрај, јер 

наплатили потраживање или не, после шест месеци порез морају да уплате. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:420772-Pocek-nije-zanimljiv
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- Тешко је рећи зашто је интересовање тако мало. Уплата ПДВ свакако није била највећи 

проблем привреде - сматра Саша Радуловић, порески консултант. - Највећи проблем српске 

привреде је то што су фирме блокиране и неликвидне. Предузећа немају пара и не могу ништа 

да плаћају. У блокади су. Већина послодаваца не плаћа порезе и доприносе, не зато што неће, 

него зато што нема новца. Ни ова мера, која је прилично гласно најављивана, ништа системски 

неће решити. 

Рокови плаћања у Србији су догурали до просека од 132 дана, па се могло претпоставити да је 

све већи број оних који не могу да испрате обавезе према држави док чекају зарађени новац. У 

Унији послодаваца, међутим, верују да се измене Закона о порезу на додату вредност сувише 

кратко примењују да би се видели прави резултати. 

- Уплата ПДВ по наплати важи од почетка године, а пола јануара се није радило. Још није 

прошло довољно времена - сматра Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца. - Други 

разлог је то што је цензус за улазак у ПДВ систем повећан на осам милиона динара, а највећи 

број мањих фирми има годишњи промет између 3,5 и седам милиона динара. Зато су многи у 

међувремену изашли из ПДВ система. И, коначно, поједине делатности су и до сада могле ПДВ 

да уплаћују квартално, па им, вероватно, одговара да остану у истом режиму. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:420781-Trudnicama-i-deci-pregled-moze-lek-i-uput-ne 

Трудницама и деци преглед може, лек и упут не 
Б. РАДИВОЈЕВИЋ  

Лечење повлашћених категорија без оверене књижице у пракси не функционише. 

Око 30 одсто пацијената долази у Тиршову без здравствене легитимације 

 

ПРЕГЛЕД може, упут или лек о трошку осигурања - не! На то се, углавном, свела здравствена 

заштита за децу и труднице којима је на иницијативу Министарства здравља омогућено лечење 

без плаћеног доприноса, на основу такозваних ПЖД потврда, које је досад узело 4.606 људи. 

Наиме, у домовима здравља и клиникама тврде да ове пацијенте прегледају гратис, јер РФЗО 

неће да прихвати фактурисане трошкове. А, како немају уредно оверене здравствене књижице, 

”не могу да им издају ни упуте за специјалистичке прегледе, ни рецепте за лекове”, јер 

компјутерски систем ”Хелијант” не прихвата њихове податке. 

У РФЗО, међутим, све то оповргавају: 

- Осигураници са ПЖД потврдама имају право на апсолутно исти обим здравствене заштите, 

укључујући све од прегледа, преко дијагностике до терапије о трошку осигурања, као и сви који 

имају уредно оверене здравствене књижице - каже Сања Миросављевић, портпарол РФЗО. - 

Ниједној установи није враћена буквално ниједна фактура за лечење деце и трудница са ПЖД 

потврдом. 

У пракси, лечење пацијената за које није уплаћен допринос није баш тако једноставно. То је 

”Новостима” у среду потврђено у више здравствених установа. 

ЏАБА ЗА ЈОШ 16.500 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:420781-Trudnicama-i-deci-pregled-moze-lek-i-uput-ne
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НА предлог Владе Србије право да се лече о трошку осигурања, иако за њих није уплаћен 

допринос, требало би да добију и запослени у 122 правна субјекта у реструктурирању, са 16.462 

запослена. Да би намирила дуговања за њихове доприносе држава би РФЗО требало да уплати 

229,7 милиона динара. У РФЗО кажу да то још није финализовано. 

- Идеја Министарства здравља и РФЗО да сва деца могу да остваре право на лечење је добра, 

али чини се да није до краја финализована и зато у пракси имамо великих проблема - каже, за 

”Новости”, професор др Ида Јовановић, директор Универзитетске клинике у Тиршовој. - Око 

30 одсто пацијената нам долази без здравствене књижице. Ми их, наравно, све прегледамо, али 

не можемо да наплатимо трошкове ни самог прегледа, ни реагенаса за лабораторијске анализе, 

ни рендгена... А, када се такво дете прими на болничко лечење, проблем се само усложњава. У 

РФЗО су нам рекли да трошкове лечења таквих пацијената можемо да фактуришемо и 

наплатимо из здравствене касе на основу матичног броја пацијента. Тек ћемо проверити да ли 

је заиста тако. 

Доктор Божица Новаковић, директор Дома здравља Нови Београд, каже да се у овој установи 

месечно прегледа око 100 деце која нису здравствено осигурана. Трошкове њиховог лечења, 

тврди директорка, сноси сам Дом здравља. Исти проблем имају и друге здравствене установе. 

Др Славица Калезић Милошевић, директор Дома здравља Палилула, наводи да је прошле 

године на педијатрији урађено 14.500 прегледа деце без уредне здравствене књижице. Слично 

је, каже, и на гинекологији. 

- Процедура око лечења деце и трудница без здравственог осигурања би морала да се заврши 

до краја, а то подразумева да се спроведе кроз закон - каже др Славица Калезић Милошевић. - 

Овако ми не можемо да наплатимо прегледе које урадимо, а такави пацијенти не могу да 

добију упуте за виши ниво заштите, као ни лекове о трошку осигурања, и сви имамо проблем. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:420778-Jedan-bogatas-na-41000-siromaha 

Један богаташ на 41.000 сиромаха 
В. Ц. С.  

Око два милиона људи у Србији једва крпи крај с крајем, а око 700.000 испод сваке 

границе беде. Око 700.000 људи живи испод границе сиромаштва. До сада 

пријављено 17 са имовином преко 35 милиона 

ОКО два милиона људи у Србији једва крпи крај с крајем, а близу 700.000 њих живи испод 

границе сиромаштва. Они имају мање од 8.000 динара месечно по члану домаћинства, често 

немају ни за основне животне намирнице, а месо и колачи су им више него луксуз. У народним 

кухињама храни се око 30.000 људи. 

С друге стране, према подацима Пореске управе, званично богатих у нашој земљи има око 

20.000, и они плаћају порез на доходак. Њихова годишња примања углавном премашују 20 

милиона динара и иду до 193 милиона. Од тога, ултрабогаташа, који су пријавили имовину 

вреднију од 35 милиона динара, тренутно, по речима Зорана Јовановића из Пореске управе, 

има 17! 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:420778-Jedan-bogatas-na-41000-siromaha
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То, практично, значи да на 100 сиромашних иде један богаташ, односно на 41.000 

најсиромашнијих по један ултрабогаташ! Стручњаци тврде да Србија ипак има мало богатих, 

али зато превише сиромашних. 

- Испод границе сиромаштва живи 9,2 одсто становништва. Социјалну помоћ прима 234.980 

људи, а дечји додатак 386.485 - каже Мирјана Максимовић, из владиног Тима за социјално 

укључивање и борбу против сиромаштва. 
ПРАТИЋЕ ДОМАЋИНСТВА ПО ТРИ ГОДИНЕРЕПУБЛИЧКИ завод за статистику од ове 

године почеће са сасвим новим праћењем сиромаштва. Како кажу, свако домаћинство 

изабрано једне године као узорак биће праћено и у наредне три године. Тако ће држава имати 

увид у то да ли и како одрећене политике које се доносе у циљу смањења сиромаштва помажу 

најугроженијима. 

Према проценама овог тима, дечји додатак прима нешто више од половине деце којима је он 

потребан, али је питање шта она могу да приуште тим новцем, с обзиром на то да је редован 

месечни додатак само 2.449 динара, а увећан 3.184. Ни социјална помоћ није много већа - 

просечно 7.300 динара по члану домаћинства. 

- Број корисника социјалне помоћи повећан је последњих година. Међутим, због кризе, 

порастао је и број незапослених и сиромашних - додаје Максимовић. 

- Док се не покрене производња и не повећа запосленост, тешко да ће нешто моћи да се 

промени набоље. 

Данас је незапослено 23,7 одсто становништва. Најугроженији су стари, жене, деца, Роми, особе 

са инвалидитетом, интерно расељени и избеглице. 

Према подацима Асоцијације слободних и независних синдиката, 650.000 радника нередовно 

прима зараде, милион је незапослено, а 400.000 људи је од почетка кризе остало без посла. 

- Данас имамо апсурдни феномен какав не постоји у Европи: око 150.000 људи формално је у 

радном односу, а плате су им мање од загарантованог минималца од око 20.000 динара. Они 

примају по 12.000 - 13.000 динара месечно. Међутим, мада су практично претворени у 

социјалне случајеве, они немају право на социјалну помоћ јер су формално запослени - каже 

народни посланик Ранка Савић, председница АСНС. 

Суморна статистика каже да су нас и по броју сиромашних и по висини зарада претекле скоро 

све бивше југословенске републике, укључујући чак и БиХ, која је дуго за нама каскала. Данас 

смо једино у равни са Македонијом.      

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:420782-Trgovina-najtrazeniji-posao 

Трговина најтраженији посао 
Б. СТЈЕЉА  

У време рекордне незапослености послодавцима свакодневно стижу стотине 

молби. У просеку се 150 кандидата пријави за радно место, али понекад и по 1.500 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:420782-Trgovina-najtrazeniji-posao
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НА један оглас за посао у Србији се пријави у просеку 150 кандидата, али на поједине позиције 

конкурише и по 1.500! Својим биографијама, показују последњи подаци до којих је дошао 

”Инфостуд”, послодавце су највише ”бомбардовали” разни менаџери, пословни секретари, 

телефонски оператери, књиговође, магационери и курири. 

- Током 2012. је објављено око 11 одсто више огласа него 2011. године, а посао је овим путем 

пронашло око 20.000 људи - објашњава Елена Ердељановић из ”Инфосуда”. - Занимања у 

оквиру трговине и продаје су се издвојила као убедљиво најтраженија, са скоро 35 одсто удела у 

укупном броју објављених огласа. А у топ пет најтраженијих занимања нашли су се и послови у 

области администрације и рачуноводства, економије, транспорта, угоститељства, маркетинга и 

пи-ара. 

Она објашњава да су потребе тржишта рада и интересовања кандидата и даље у расколу јер су 

послодавци најчешће расписивали огласе за комерцијалисте, продавце, административне 

раднике, возаче и програмере, док су кандидати показивали највеће интересовање за 

менаџерске позиције у продаји и извозу, пословној администрацији... С друге стране, 

послодавци су најмање трагали за библиотекарима, инжењерима графичке технологије, 

сниматељима, проценитељима ризика, стјуардима, дефектолозима и санитарним техничарима, 

па су кандидати заинтересовани за ове позиције имали врло мало прилика да нађу посао у 

струци. 

НЕГДЕ ТРАЖЕ 80 ОДСТОВИШЕ Област информационих технологија је током последње две 

године забележила пораст од чак 80 одсто више огласа. Ипак, број пријава у овој категорији 

још није довољно висок како би задовољио све потребе послодаваца, те ове позиције и даље 

спадају у области где кандидати најлакше долазе до посла. 

Високо образовање било је обавезан или макар пожељан услов за добијање посла у чак 55 одсто 

огласа, док је знање енглеског језика тражено у чак 72 одсто. 

И у Националној служби за запошљавање кажу да се по завршетку сваког конкурса послодавци 

нађу ”у мору” радних биографија јер је хроничан дефицит послова проузроковао да ”сви 

аплицирају за све”. 

- Питање је, међутим, колико тих људи заиста одговара ономе што се тражи јер је чињеница да 

већина кандидата конкурише за радна места иако знају да немају потребне квалификације - 

каже Невена Летић из НСЗ и објашњава да је посао њихове службе да ”филтрирају бројне 

пријаве”: 

- Послодавци се обрате НСЗ и траже одређене профиле, а ми изаберемо у просеку по три-

четири кандидата који сасвим одговарају траженом послу и који су заинтересовани да раде. Тај 

се рецепт показао далеко успешнијим. 

Она рачуна да су послодавци у последњих годину дана од НСЗ тражили 55.583 кандидата за 

разна занимања. 

- До сада смо успели да запослимо 32.998 - додаје Летићева и поручује да ту није крај јер су још 

неки конкурси отворени. - Највећи број незапослених је ангажован у Београду (7.387), али је и 

даље атрактиван Крагујевац. Пораст запошљавања примећен је и у Лесковцу. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bez-posla-i-redovne-plate-15-milion-ljudi 

Без посла и редовне плате 1,5 милион људи 
 

– У Србији је незапослено 750.000 људи, 650.000 запослених не прима редовно 
плату, док 95.000 породица прима новчану социјалну помоћ, предочила је данас 
државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике 
Бранкица Јанковић 

 на конференцији „Тржиште рада и социјално предузетништво у Србији”. – Треба да се 
ухватимо у коштац с тим проблемима, а један од начина је развој социјалног предузетништва. 

Закон о социјалном предузетништву је, како је објаснила, у предскупштинској процедури (на 
разматрању у Влади) док ће усвајањем тог правног акта бити знатно лакше да посао нађу 
такозване маргиналне групе и радници старији од 50 година, који су у категорији људи који се 
тешко запошљавају. – Од 750.000 незапослених чак 140.000 су старији радници, а послодавци 
се највише одлучују за оне старе између 30 и 40 година – додала је Бранкица Јанковић. 

По њеним речима, закон о социјалном предузетништву ће омогућити постојање свих 
досадшњих видова организовања предузећа, док ће као социјална предузећа бити дефинисана 
она која запошљавају више од 80 процената тешко запошљивих радника. 

– Таква предузећа имаће различите субвенције, од пореских олакшица до јавних набавки – 
казала је Бранкица Јанковић. 

Помоћник министра рада, запошљавња и социјалне политике Зоран Милошевић рекао је да 
стање на тржишту рада директно утиче на стабилност пензионог система. 

– Јака економија и ефикасно тржиште неопходни су за стабилност пензионог система – навео 
је Милошевић, и указао на то да је број осигураника у паду, а број пензионера стабилан. 

Како је истакао, узроци тог неповољниог односа су пад запослености, избегавање плаћања 
доприноса и „сива” економија јер се процењује да у тој зони ради између 300.000 и 700.000 
људи. 

Представница Фонда ПИО Златица Зец напоменула је да би приход Фонда, ако би за тих 
700.000 радника из „сиве„ зоне били уплаћивани доприноси на просечну зараду, месечно био 
десет милијарди динара већи, или годишње 120 милијарди динара, што је равно исплати три 
пензије. Она је напоменула да је у сталном порасту учешће државе у исплати пензија, док је 
наплата доприноса 302,4 милијарде динара. 

– Финансијским планом за 2013. предвиђено је 584,2 милијарде динара за исплату пензија, 
што је 30 милијарди динара више него лане – додала је Златица Зец. 

На скупу је истакнуто да је актуелни пензиони систем у Србији тешко одржив на дуге стазе па је 
неопходна његова коренита реформа јер је немогуће да готово трећина државног буџета одлази 
на пензије. 

Е. Дн. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bez-posla-i-redovne-plate-15-milion-ljudi
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Италијани купују „Агрожив” 

 
Почетком године генерални директор житиштанске компаније “Агрожив” 
Предраг Амижић казао је да очекује да ће у наредних неколико месеци бити 
решено питање стратешког партнера који би преузео домаћег лидера у 
производњи пилећег меса од Јавног предузећа “Србијагас”, 

 у чијем је сада власништву. Судећи по изјави генералног директора “Србијагаса” Душана 
Бајатовића, купац из иностранства, заинтересован за преузимање “Агрожива”, већ је нађен, а 
сада преостаје да се држава изјасни о том пословном аранжману. 

– “Агрожив” ће за газду добити Италијана ако се Влада Србије с тим сложи. У питању је 
компанија која има 1,2 милијарду евра годишњи промет у месу – открио је Бајатовић, али није 
износио друге детаље везане за ту продају. 

У “Агроживу”, који је носилац привредног развоја мале и неразвијене банатске општине 
Житиште, пажљиво прате све информације о потрази за стратешким партнером. Тој фабрици 
доскора је претила дезинтеграција система због најављене продаје привредних друштава у 
стечају која су уско повезана с радом “Агрожива”, али је на нивоу државе постигнут договор да 
се спречи урушавање пословног система. 

– Та привредна друштва ће остати у стечају до проналажења стратешког партнера, после чега 
ће бити интегрисана у компанију “Агрожив” – објаснио је Амижић. 

        Ж. Б. 
 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Smederevci-ne-veruju-u-rezervni-plan.sr.html 

Смедеревци не верују у резервни план 
Све је мање наде да ће руски „Уралвагонзавод” „спасти” фабрику челика сабласно празних 

погона и угашених пећи 

Улаз у Железару годину дана после одласка Ју-Ес стила  

Смедерево – Готово да нема Смедеревца који је поверовао да држава заиста има план „Б“ 
уколико би Руси одустали од партнерства у Железари, како већ други пут најављује министар 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/italijani-kupuju-%E2%80%9Eagroziv%E2%80%9D
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Smederevci-ne-veruju-u-rezervni-plan.sr.html
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финансија и привреде Млађан Динкић. За раднике те фабрике ово је нова куповина времена и 
смиривање страсти у Смедереву. Они су након годину дана засићени резервних планова који се 
не реализују, обећања и неизвесности. Све је мање наде да ће руски „Уралвагонзавод” „спасти” 
фабрику сабласно празних погона и угашених пећи. 
– Чему да се надамо кад стално стижу опречне информације. Руси само што нису стигли, после 
неколико дана су близу, а онда су поново далеко. Пред истек сваког тендера држава има неки 
нови план,док фабрика стоји, а ми седимо код куће, огорчен је инжењер одржавања у фабрици, 
који није желео да му објавимо име. 

Лидер синдиката „Слога” Жељко Веселиновић, дели радничке сумње. 

– Да би се поново покренула производња у смедеревској Железари потребно је на стотине 
милиона евра. То није реално, јер држава нема пара, нити је та инвестиција планирана у буџету 
Србије, каже Веселиновић и додаје да је рано да се преговори реше до краја месеца, како је 
поручио државни врх. 

Наш саговорник процењује да Руси ни за џабе не желе да буду искључиви власници Железаре, 
јер не постоји економски интерес за то. Држава и УВЗ преговарају за стратешко партнерство у 
неколико српских фабрика у пакету, тврди Веселиновић. Реч је о фабрици железничких 
возила„ Желвоз” из Смедерева, крушевачком „ 14. октобру”, „Фабрици вагона” из Краљева и 
деловима МИН-а из Ниша. Железара у Смедереву је најпроблематичнија за руског партнера, а 
уједно и најкрупнији залогај. Треба збринути и упослити 5.500 радника и покренути 
производњу од нуле, а то је велики баласт, преноси Веселиновић мишљење руских 
синдикалаца. 

Нема ништа од Железаре ако се не постигне договор за цео пакет. УВЗ има примарну 
производњу борбених возила и вагона, па им је фабрика у Смедереву најмање пожељна. Лим 
јесте њихова основна сировина, али у овом случају то би било прескупо, уколико не узму и 
сродне фабрике у пакету, тврди лидер Слоге. 

Наш саговорник верује да би овај дил Србије и Русије био регулисан међудржавним 
споразумом попут оног са Уједињеним Арапским Емиратима. Међутим, још нико не зна када 
ће се и како окончати преговори. 

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је почетком недеље да је држава 
спремила и другу варијанту за Железару коју ће објавити идуће недеље након разговора са 
синдикатима и менаџментом фабрике. До тада се очекује да се руска компанија коначно 
изјасни. 

Тренутно је око 95 посто запослених на плаћеном или годишњем одмору и примају 60 одсто од 
плате. На њихове рачуне месечно стигне између 20.000 и 40.000 динара, што је драстично 
мањи просек у односу на годину пре када је отишао Ју-Ес стил. До тада су уз прековремени рад 
поједини радници у производњи месечно зарађивали и више од сто хиљада динара. 

Последице гашења производње у Железари трпи и локална привреда,а градски буџет „краћи” 
је за око 120 милиона динара. Прву високу пећ угасио је Ју-Ес стил у пролеће 2011. године, а 
друга јој се придружила у јулу прошле године. Железара Смедерево је од краја јануара 2012.у 
државном власништву пошто ју је Влада Србије симболично за један долар откупила од 
америчких власника.Тендер је продужаван више пута,а овај последњи за избор стратешког 
партнера истиче 28.фебруара. 

О. Милошевић 
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/U-Srbiji-700_000-korisnika-neke-vrste-socijalne-pomoci.sr.html 

У Србији 700.000 корисника неке врсте 
социјалне помоћи 
 

БЕОГРАД – Помоћница директора Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић, 
изјавила је, поводом Светског дана социјалне правде, да у Србији има око 700.000 корисника 
различитих врста социјалних давања. 

Она је гостујући на РТС-у рекла да су то корисници социјалне помоћи, дечјег додатка, али и 
других субвенција државе. 

„Оно што посебно забрињава је велики број људи који не налазе на евиденцији служби за 
Социјални рад и то ову бројку чини далеко већом. Такође, забрињава и повећан број 
незапослених, последњи подаци говоре да је то 23,1 посто”, рекла је Перовић. 

Она је нагласила да се проблем сиромаштва и незапослености може решити једино 
покретањем индустрије и привреде. 

Упитана да ли издвајања за социјалну заштиту могу бити већа, она је одговорила да се сигурно 
у оквиру буџета може направити боља прерасподела новца, али да је то само гашење пожара. 

„Није идеја ниједне социјалне политике да људи остају у стању социјалне помоћи, већ да из ње 
изађу што пре”, нагласила је она. 

Говорећи о Народним кухињама, она је подсетила да их у Србији тренутно има 72 и да посебно 
забрињава чињеница да око 10.000 деце користи услуге Народних кухиња. 

Она је нагласила да је важно покренути програме који су усмерени ка незапосленима и да 
Национална служба за запошљавање ради обуке и преквалификације људи како би их учинили 
конкурентним на тржишту. 

„Оно што јесте проблем социјално угрожених је да они обично немају довољно образовања, 
довољно школске спреме и да нису конкурентни на тржишту”, нагласила је Пауновић. 

Помоћница директора Канцеларије за људска и мањинска права је указала и да су 
најугроженији грађани у најсиромашнијим крајевима и то су углавном старачка домаћинства, 
вишечлане породице и да је једина могућност да се ова неразвијена подручја подрже кроз 
различите трансфере која иду са републичког нивоа, према општинама. 

Танјуг 

МОНДО 

http://www.mondo.rs/s279242/Info/Ekonomija/IMK_14_oktobar_ispao_sa_spiska_namenske.html 

ИМК "14. октобар" испао са списка наменске 

Индустрија машина и компоненти ИМК "14. октобар" из Крушевца више се не 
налази у саставу наменских предузећа упозоравају из Самосталног синдиката. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/U-Srbiji-700_000-korisnika-neke-vrste-socijalne-pomoci.sr.html
http://www.mondo.rs/s279242/Info/Ekonomija/IMK_14_oktobar_ispao_sa_spiska_namenske.html
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У Синдикату своју тврдњу да се ИМК "14. октобар", која је некада учествовао у производњи 
компоненти за оклопна возила, више не налази међу наменским (војним) предузећима 
поткрепљују списком на веб сајту Министарства одбране. 
 
"Нама је тај статус битан са аспекта упошљавања јер су радници '14. октобра' некада примали 
плату само зато што су радили производе за наменску индустрију", рекао је председник 
Самосталног синдиката Љубиша Велимировић, који је ту информацију добио на седници 
Комисије одбрамбене индустрије самосталних синдиката металаца. 
 
Велимировић каже и да се руководству крушевачке фабрике замера што до сада није 
осмишљен ниједан производ који би био понуђен Министарству одбране. 
 
Он је додао да "14. октобар" тренутно ради артиљеријске пројектиле, али као подизвођач за 
“Слободу” Чачак и “Крушик” Ваљево.  
 
"Представници Министарства одбране су недавно обишли шест наменских предузећа, међу 
којима није '14. октобар' и нама је то јасан показатељ да се ми не препознајемо као наменски 
произвођачи", рекао је Велимировић. 
 
Руководство, с друге стране, тврди да је та фирма одувек била "стратешки важна за одбрамбену 
индустрију Србије" и да се питање статуса мора дефинисати у Министарству одбране. 
 
Генерални директор тог предузећа Мића Рајић каже да се на сајту Министарства налазе фирме 
које су "одувек биле наменске", као што су Застава оружје из Крагујевца, Слобода из Чачка, и 
ужички Први партизан, али тај списак је проширен на десет фирми међу којима су предузећа у 
реструктурирању, а од значаја су за наменску индустрију. 
 
Он је додао да је у свакодневном контакту са Војнотехничким Институтом и Југоимпортом - 
СДПР и да постоји могућност да "14. октобар" буде укључен у послове за Уједињене Арапске 
Емирате. 
 
"Ми смо некада производили компоненте за оклопна возила, а можемо да се укључимо и 
уколико се буду радили лансери, возила, артиљеријска муниција", навео је директор и додао да 
је "14. октобру" за обртна средства годишње потребно око 300 милиона динара. 
 
Тањуг 

 

 

 

 


