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Реструктурирање: „Отписанима” дошао крај 
Е. Р.  

Први социјални програми наредних дана стижу у 27 предузећа у реструктурирању. 

У фирмама од којих су сви сем државе дигли руке радницима по 300 евра 

МЕЂУ 175 предузећа у реструктурирању у Србији, социјални програми стижу прво у 27 фирми, 
од којих су сви сем државе дигли руке. У ова предузећа, која годинама таворе, ништа не 
производе и живе од помоћи из републичке касе, стигао је налог Министарства финансија да се 
припреми социјални програм за запослене, који би требало да буде готов у наредних неколико 
дана. 
 

Државни секретар у Министарству финансија и привреде Александар Љубић у среду је на 
састанку са представницима Самосталног синдиката металаца Србије, истакао да за предузећа 
у реструктурирању важи социјални прогам као и до сада. По години стажа радници ће добити 
300 евра, као што је 2009. године исплаћено радницима "Заставе аутомобили". 
- Ако предузеће оде у стечај, а радник не узме социјални програм или се не изјасни мислећи да 
ће компанија наставити да функционише, након стечаја не може више да рачуна на социјани 
програм - поручио је Љубић. - Социјани програми се исплаћује пре него што компанија оде у 
стечај или буде приватизована, јер радници који не пређу код новог послодавца такође могу 
рачунати на социјални програм. Ниједна компанија неће отићи у стечај а да радницима не буде 
понуђен социјални програм. 
СИНДИКАЛЦИПРЕДСТАВНИКЕ Самосталног синдиката металаца Србије највише је 
интересовало у којој се групи налази њихова компанија. Синдикалце посебно занима шта ће 
бити са здравственим, а неовереним књижицама, као и са повезивањем стажа. 

Према његовим речима, ребалансом буџета обезбеђена су средства за социјални програм за ову 
годину, а биће их и у буџету за 2014. Он је више пута поновио да неће бити продужен рок у коме 
мора да се оконча процес реструктурирања, а то је 30. јуни 2014. године. 
У процесу реструктурирања је 175 предузећа са више од 50.000 радника. Годишње осим 
регуларних субвенција државу коштају и 750 милиона евра за разне неплаћене обавезе - од 
воде до пореза. Ова предузећа су подељена у пет група. У првој је 27 кућа за које нема спаса, 
друга група су предузећа где ће део радника добити понуду да пређе код новог послодавца, а 
имовина фирме ће бити понуђена на продају. У трећој групи су предузећа која раде и 
запошљавају велики број радника као РТБ "Бор", а држава ће им помоћи да реше неке раније 
проблеме и реструктурирају дугове. 
Предузећима у четвртој групи, држава ће кроз процес приватизације или стратешко 
партнерство покушати да нађе купца. У петој су посебна предузећа, односно они у сукцесији са 
бившим југословенским републикама, на Косову и Метохији, која запошљавају особе са 
инвалидитетом или се баве њиховом едукацијом. 
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Стандард: Дневно ни чаша млека 
Д. МАРИНКОВИЋ  

Сваки члан просечног српског домаћинства месечно за храну има на располагању 

7.424 динара. За 30 дана потрошимо свега 230 грама јунећег меса, 5,5 литара 

млека 

ЗА један оброк дневно, сваки члан српског домаћинства има на располагању само 82 динара! 
Ако је судити према анкети статистичара о потрошњи, која се у Србији ради према европској 
методологији, за храну на располагању дневно имамо 247 динара. У "дневни буџет" може да се 
уклопи пола векне хлеба - 24 динара, пола литре јогурта - 45 динара, 300 грама најјефтинијег 
меса са костима, које стаје око 120 динара, по пола килограма кромпира и јабука, за које је 
потребно око 100 динара. 
 

Званични подаци показују да трочлано домаћинство у Србији укупно месечно приходује 
(плата, пензија и остали "додаци") у просеку око 52.000 динара, а на храну и безалкохолна 
пића потроши 22.724 динара, или 43,9 одсто. То значи да на исхрану једног члана породице 
месечно трошимо укупно 7.424 динара, а даља математика је јасна. Када се та бројка подели на 
30 дана, добија се износ колико кошта и кутија бољих цигарета. 
По новој методологији рачунања, просечна потрошачка корпа за трочлано домаћинство у 
Србији у мају износила је око 64.000 динара. У новој просечној потрошачкој корпи, уместо 49 
артикала сада се налази 75 производа. Шаролики садржај ове корпе, међутим, сигурно није 
довољан за нормалан живот, па се намеће питање да ли је просечна потрошачка корпа заиста и 
реалан показатељ о томе колико нам новца у просеку треба за основне животне трошкове. 
ЗА ПРЕЖИВЉАВАЊЕСАСТАВ и количина хране који улазе у нову потрошачку корпу, 
објашњавају статистичари, направљени су тако да корпа покрива само основне енергетске 
вредности чланова једног домаћинства. Број калорија које намирнице из састава ове корпе 
носе довољан је само за преживљавање, али не и за нормалан живот. 

На пример, члан просечног трочланог домаћинства по тој рачуници месечно троши свега 230 
грама јунећег меса, или 8,8 килограма хлеба, 160 грама лимуна, по 100 грама кајмака и 
качкаваља... Или, само 5,5 литара млека, што, када се "преведе" на дневне количине, није ни 
пуна шоља овог напитка. 
Тако се рачуна да трочлана фамилија месечно потроши три килограма сира или 300 грама 
дневно, а сваки члан може да рачуна на само чашу јогурта, јер сме да попије само 0,7 
децилитара. Месечно на располагању имају килограм чајне кобасице, што значи око 10 грама 
по члану дневно или 40 грама свињетине. 
- Права је уметност да се са 41.000 динара преживи, колико су тренутно наша месечна примања 
- каже Јованка Петровић, домаћица из Београда. - Данас је веома тешко прехранити породицу, 
зато смо принуђени да једемо све лошију храну, купујемо кромпир, пасуљ, купус и ниже 
категорије меса. 
Стручњаци не верују у податке званичне статистике, који кажу да просечно трочлано 
домаћинство у Србији може да се прехрани са двадесетак хиљада динара. 
- Податак да нам на храну оде 44 одсто просечног кућног буџета говори све - каже Петар 
Богосављевић, председник Покрета за заштиту потрошача. - У Србији се купује све мањи број 
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производа, само оно што је неопходно за преживљавање. С друге стране, купујемо мање 
квалитетну храну, јер за бољи квалитет већина у Србији нема пара. 
 
 
ЧОКОЛАДА У МРВИЦАМА 
ПРЕМА количинама које су одређене у потрошачкој корпи, породица месечно може да се 
заслади са највише 200 грама чоколаде. То значи да је по члану за 30 дана предвиђено 66 
грама. Према званичним подацима, породица потроши 63 јаја месечно, што дође 21 јаје по 
члану домаћинства. Када те залихе поделимо на месец дана, дневно сваки члан може да поједе 
0,7 јаја. 
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„Фијат“ отказао Железницама 
Т. С.  

Зашто су "Железнице Србије" изгубиле посао маневрисања на индустријском 

колосеку у крагујевачкој фабрици аутомобила. Симоновић: Понудили смо им и 

повољније услове, али су раскинули уговор 

"ЖЕЛЕЗНИЦЕ Србије" престале су да обављају послове маневрисања на индустријском 
колосеку "Фијата" на изричит захтев Рафаела Аласија, директора логистике крагујевачке 
фабрике, тврди за "Новости" Драгољуб Симоновић, генерални директор "Железница Србије". 
Наиме, синдикалци су недавно прозвали руководство српских железница, да је посао изгубљен 
због дупло више понуђене цене на тендеру у односу на приватну фирму која је "победила". 
 

- Од августа 2012. године имали смо потписан уговор, којим су регулисани трошкови 
маневрисања вагона и царињења у кругу фабрике - објашњава Симоновић. - Од 22. јуна те 
послове у крагујевачкој фабрици обавља фирма "Комбиновани превоз", а примопредаја вагона 
обавља се искључиво у железничкој станици Крагујевац. Наше стручне службе нису имале 
никаква сазнања о директном договору, који су постигли ФАС и "Комбиновани превоз", нити о 
расписивању било каквог тендера за обављање ових послова, а промена оператера за 
маневрисање на индустријском колосеку крагујевачке фабрике искључиво је под ингеренцијом 
директора логистике ФАС. 
Симоновић тврди да је Аласи 14. маја ове године усмено обавестио стручне службе српских 
железница да захтева да се од 31. маја постојећи уговор раскине, јер је закључио уговор са 
"Комбинованим превозом". "Железнице Србије" су, после низа састанака, 17. јуна понудиле 
ФАС рад по знатно повољнијим условима само да не би изгубиле посао. Директор логистике 
крагујевачке фабрике одбио је било какав разговор о продужењу уговора са српским 
железницама, чак и по неупоредиво повољнијим условима, јер је уговор са "Комбинованим 
превозом" већ био потписан, за чије раскидање би морали наводно да плате пенале од чак 
милион евра. 
 
ЦЕНА НИЈЕ БИЛА ВАЖНА 
- ОЧито је, дакле, да је намера фабрике "Фијат аутомобили Србија", или неких од њихових 
руководилаца, била да уместо српских железница послове на њиховом индустријском колосеку 
обавља приватни оператер, без обзира на цену и понуду наше компаније - каже Симоновић. - 
Наложио сам Унутрашњој контроли да испита све везано за овај посао, како би било тачно 
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утврђено зашто су српске железнице изгубиле маневрисање на индустријском колосеку 
крагујевачке фабрике. 
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Порезници: паре или блокада рачуна 
Од укупно 350 милијарди динара дуга највећих пореских дужника – 274 милијарди су 

неуплаћени доприноси за пензионо и здравствено осигурање 

 

Због неплаћених дажбина пореских обвезника чији се дугови процењују на око 350 милијарди 
динара није оштећена само држава, што би се на први поглед помислило после објављивања 
списка највећих дужника, већ и радници за које послодавци нису уплаћивали доприносе за 
пензијско, инвалидско и здравствено осигурање који укупно износе око 274 милијарде динара. 

Тако су данас дуговања за неплаћене доприносе за ПИО нарасла на 186,7, а за здравствено 
осигурање 88,7 милијарди динара! 

Пензионом фонду последњег дана јуна укупно се за доприносе дуговало 186.707.596.756,49 
динара, од чега је дуг пољопривреде с каматом 101,4 милијарде, занатлија 23,3 и предузећа 61,9 
милијарди динара, потврдили су „Политици” у Пореској управи. 
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Порезници кажу да је код правних лица од 61,9 милијарди динара дуга тренутно ненаплативо 
48,06 милијарди динара. Ови дугови се не могу наплатити– због стечаја, приватизација, 
ликвидација... 

Подаци порезника такође показују да је због стечаја ненаплативо око 35 милијарди динара 
доприноса за ПИО, приватизације око 3,3, ликвидације 408 милиона, одјављених фирми 8,5 
милијарди, фантома и перача 11,2 милиона динара. 

Наплата доприноса ПИО је у 2013. години већа седам одсто у односу на исти период 2012, када 
је за шест месеци наплаћено 134.320.828.000 динара, а у истом периоду 2013. тачно у динар 
143.725.626.000, објашњавању порезници. 

Истовремено је Пореска управа од 1. 1. до 30. 6. 2013. наплатила на име здравствених 
доприноса 70.957.395.000 динара, што је у односу на исти период прошле године више за 6,58 
процената. 

И поред тога дуг за здравствено осигурање закључно с 30. јуном ове године износи 88,7 
милијарди динара од чега је главница 42 милијарде, а камата 46,5 милијарди динара, 
потврдили су јуче „Политици” у Пореској управи. 

„Симпо” је, опет, највећи дужник и када је реч о неплаћеним доприносима за здравствено 
осигурање, с дугом од 642.979.947 динара. На списку под бројем два је такође „Симпова” 
фирма, „Декор” са дугом од 89.319.780 динара. 

Порезници објашњавају да ће искористи све законом расположиве могућности како би 
наплатили дуг по основу јавних прихода, што значи да ће после слања опомене пореским 
дужницима, уколико у року од пет дана не плате порески дуг, блокирати њихове рачун и то без 
изузетка. 

Интересантно је да су се, после објављивања списка највећих дужника, поједини послодавци 
нашли огорчени таквим поскупком Пореске управе истичући да због таквог етикетирања трпе 
штету те да ће морати да отпуштају раднике. 

У Пореској управи кажу да су први пут добили одрешене руке да крену у принудну наплату, али 
да је од свих пореских дуговања сада наплативо свега десетак одсто. 

Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца Србије, каже да је у свим земљама Европске уније 
пракса да се јавно објављују спискови највећих дужника, с тим што то тамо и има неког ефекта, 
јер се ту ради о дуговима од пре месец или два који се могу покрити из посебних фондова које 
има и Србија, али је то у нашој земљи неизводљиво. 

– У Србији то објављивање нема већег ефекта јер код половине фирми дугови не могу да се 
наплате. Многи су стари по пет и 10 година и колике год Србија имала фондове из којих се 
такве ствари покривају, оволика дуговања је не могуће намирити, објашњава он. 

С друге стране, није само проблем послодаваца, што не плаћају порезе и доприносе за своје 
раднике, већ и државе које је највећи дужник. Примера ради путарима који не успевају да 
наплате 80 одсто својих дугова, па је право питање колико њих данас у Србији нема оверене 
књижице и повезан радни стаж. 

– Фирме имају могућност да уколико у неком периоду месец или три не могу да наплате 
потраживања и нису у стању да због тога плате порезе и доприносе за раднике о томе обавесте 
порезнике који их стављају на посебну листу дужника. Уколико се, међутим, после три месеца 
дуг не намири порезници би требало да им блокирају рачун, каже Рајић. 
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Унија је због тога предлагала да се направи анализа колико су реално оптерећене поједине 
делатности и колико држава убира реално прихода од њих. То није урађено, а захватања у 
Србији су много већа него у окружењу, закључује Рајић. 

Јасна Петровић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vise_radnih_mesta_tek_za_petsest_godina.4.html?news_id=264936 

Одржан округли сто „Утицај реформе јавног сектора на незапосленост“ 

Више радних места тек за пет-шест година 

АУТОР: И. НИКОЛЕТИЋ 

Београд - Решавање незапослености као горућег и најкомплекснијег проблема наше земље 
захтева низ реформи у јавном сектору као и јачање приватног , али као предуслов захтева јаку и 
прецизно дефинисану стратегију развоја, око које би постојао политички консензус, закључено 
је јуче на скупу у Привредној комори Београда на коме се расправљало о могућим мерама за 
смањење незапослености. 
 
- Колико држава брине о незапослености може се видети из података да су до 2011. у земљу 
ушле око 33 милијарде евра инвестиција, а изгубљено је 700.000 радних места. У протеклих 
осам година у буџет су по основу пореза на добит фирми ушле 22 милијарде чистог профита, а 
инвестиција скоро да није било. Мора најпре постојати јак политички консензус и јединствена 
стратегија развоја, затим и озбиљно планирање и методологија, и потребна је надвладина 
институција, Завод за планирање, која ће се озбиљно бавити свим сегментима потребних 
реформи, да би се за пет или шест година проблем незапослености решио - истакао је Махмут 
Бушатлија, члан Националног савета за привредни опоравак. 

Он је рекао да реформа јавног сектора најпре подразумева решавање проблема јавних 
предузећа, која „са изузетком њих неколико која раде са добитком, представљају 700 
монополиста који губе новац“. Али, како је додао, то неће бити решено простом 
приватизацијом , већ да би заштитили грађане од монопола, треба створити здраву 
конкуренцију. - Сегменти који би требало да буду реформисани су јавна управа, јавне 
финансије и јавна предузећа, како би могла да раде у конкурентном амбијенту, као и пензиони 
систем који је најсложенији проблем - оценио је Бушатлија и као посебно важно истакао 
управљање државном и јавном својином, посебно градским грађевинским земљиштем, јер је 
подложно злоупотребама. 

Председница Удружења Послодавац Диана Глигоријевић изнела је став да држава премало 
обраћа пажњу на домаће фирме и инвеститоре, не ствара климу једнаких могућности за све 
учеснике на тржишној утакмици и тиме додатно дестимулише улагања у привредни развој. 

- Држава превише говори о лошим стварима, а занемарује мале и средње привреднике који 
успешно послују и који су велики потенцијал за развој привреде и шанса за запошљавање. 
Државном апарату фале нове идеје и свежа мисао, па је стога консултативни круг у коме се 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vise_radnih_mesta_tek_za_petsest_godina.4.html?news_id=264936
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води дијалог потребно проширити. Негативан став медија, који износе примере неузорних 
послодаваца, штети општој слици свих послодаваца, што дестимулише младе да траже посао у 
овим фирмама и у приватном сектору, већ желе да се запосле у јавним предузећима и оптерете 
буџет државе, уместо да се окрену било каквој форми самозапошљавања - рекла је 
Глигоријевићева. 

Миодраг Салаи, председник Савета за банке и финансијске организације и председник 
извршног одбора Привредне банке Београд, нагласио је да је неопходно да се развију 
механизми који ће стимулисати приватни сектор, који би требало да апсорбује вишак 
незапослених. 

- Паралелно са реформом јавног сектора треба створити механизме који ће омогућити 
приватном сектору лакши приступ средствима, којима би финансирао корисне пројекте и 
запошљавао људе. Без таквих механизама и непланским реформама није могуће повећати 
запосленост, чак би се изазвао и контраефекат. Зато је важно створити олакшице 
привредницима, а тренутно је веома мали број банака спреман да финансира приватнике - 
рекао је Салај. 

Тамара Боровчанин из Ју-ес-ејда говорила је о Пројекту за боље услове пословања и истакла да 
реформа јавног сектора која неминовно доводи до отпуштања, повлачи и реформу Закона о 
раду, увођење флексибилних облика рада и запошљавања, продужење уговора на одређено 
време, промене система обрачунавања отпремнина и других сегмената који ће омогућити 
запошљавање у приватним предузећима. 

Један од напора да се изнађу решења за повећање запослености је и пројекат „Запослимо 
Србију“. Координатор пројекта, Миломир Мандић објаснио је да је основни циљ да се сачини 
евиденција, квалитетна база података привредних потенцијала која би била стално ажурирана 
у сарадњи са локалним самоуправама, која би требало да анимира потенцијалне инвеститоре. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/spremni_za_upad_i_preuzimanje_fabrike.4.html?news_id=264930 

Настављен протест малих акционара нишке индустрије алуминијума Нисал 

Спремни за упад и преузимање фабрике 

АУТОР: З. МИЛАДИНОВИЋ 

Ниш - Мали акционари нишке фабрике алуминијума Нисал и јуче су протестовали испред 

зграде у којој су смештени Више јавно тужилаштво и Виши суд, пред којом су разапели шаторе, 

захтевајући ефикасно процесуирање бројних кривичних пријава које су месецима уназад 

подносили због „незаконите и штетне“ приватизације, као и „незаконитог“ пословања 

већинског власника, београдске фирме Домал инжењеринг. Они су казали да су спремни и да 

ускоро „упадну у фабрику и преузму је“. 

 
- Уколико Више тужилаштво не поступи брзо и ефикасно по више кривичних пријава против 
већинског власника и руководства Нисала, које смо поднели ових дана, скупићемо последњи 
динар и ангажовати већи број припадника приватног обезбеђења, упасти у фабрику и преузети 
је. Када су тајкуни могли да је незаконито приватизују и опљачкају, онда и ми можемо 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/spremni_za_upad_i_preuzimanje_fabrike.4.html?news_id=264930
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незаконито да је вратимо радницима, док не буде поново приватизована. Покушавамо да 
ступимо у контакт са вицепремијером Александром Вучићем, који је претходно јавно рекао да 
и приватизација Нисала спада у групу оних које ће бити испитане, како би помогли у 
обезбеђењу новог купца. Знамо да су за Нисал својевремено биле заинтересоване руско-
америчка компанија „Суал“ и немачка компанија „Алуфиниш„, али су их људи из Агенције за 
приватизацију, на чијем је челу био потоњи премијер Мирко Цветковић, одвраћали од 
куповине. Цветковић и савезници су, очигледно, већ „наменили“ Нисал тајкунима из Домал 
инжењеринга - рекао је Зоран Ђорђевић, члан Клуба малих акционара Нисала. 

Ђорђевић је казао да су представници малих акционара јуче разговарали са истражним 
судијом Вишег суда Александром Теодосићем, код кога се налази „предмет Нисал“, односно 
више кривичних пријава због „незаконите и штетне приватизације“ и каснијих потеза нових 
власника, поткрепљених са „15 килограма документације“, која је подношена претходних 
месеци. Теодосић је „обећао да ће настојати да што пре проучи обимни материјал“. Клуб малих 
акционара поднео је приватни захтев за спровођење истраге по овом предмету након што их је 
заменик Вишег јавног тужиоца Добривоје Перић кратко обавестио да „нема елемената за 
поступање по службеној дужности“, не прецизирајући шта је од бројних навода из кривичних 
пријава проверавано. 

Мали акционари су се, иначе, прошле седмице и раније окупљали испред Нисала, захтевајући 
преиспитивање његове „незаконите и штетне“ приватизације и кажњавање одговорних, међу 
којима су, како наводе и Цветковић и тадашњи ресорни министар Александар Влаховић. 
Директор Нисала Небојша Крстић тада је рекао да фабрички менаџмент нема никаквог разлога 
да разговара са малим акционарима о приватизацији о којој су одлучивали други и која је 
завршена пре десет година. Он је негирао њихове наводе, оцењујући да већински власник 
Нисала поштује купопродајни уговор, а да је у компанију инвестирао више него што је била 
уговорна обавеза. 

Болесни, гладни и приватно обезбеђење 
- Међу кривичним пријавама против власника и руководства Нисала које смо поднели ових 
дана је пријава због сумње да је неко омогућио незакониту конверзију 11 хектара градског 
земљишта у имовину Нисала, као и она која је поднета јер је недавно, када смо протестовали 
испред фабрике, приватно обезбеђење које је ангажовало фабричко руководство, изашло из 
фабричког круга и сукобило се са појединим малим акционарима, иако је за ред и мир на 
јавним површинама задужена искључиво полиција. То је била и срамота јер у протестима 
учествују остарели, болесни и гладни мали акционари и бивши радници Нисала - рекао је 
Зоран Ђорђевић. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/moraju-pojeftiniti-hleb-testenine-ulje-secer-meso 

Морају појефтинити хлеб, тестенине, уље, 
шећер, месо... 

На све стране се може чути да ће храна у Србији и ове године бити скупа јер је 
такав светски тренд, али проста рачуница говори да код нас ипак нешто шкрипи и 
да цене хране никако не би смеле да буду овако високе. Наиме, сви 
пољопривредни производи који су инпути у производњи најважнијих намирница 
ове године су и упола јефтинији него лане. Стога би хлеб,тестенине, уље, шећер... 
по сваку цену морали појефтинити, а тога нема ни у најави. 

Пшеница је ове године родила рекордно – процењује се чак три милиона тона – али 
пољопривредници за њу добијају око 17 динара, ако изузмемо више него скромних 59.500 тона 
колико је држава од њих купила по 20 динара килограм. Почетком септембра прошле године 
пшеница је на домаћем тржишту коштала 26,5 до 27,10 динара, без ПДВ-а. 

Сходно томе, појефтинило је и брашно. И то добрано. Пре неколико месеци коштало је 35 до 38 
динара, да би крајем маја пало на око 32 динара. Сада је килограм дошао на 24 динара, а 
очекује се да ће врло брзо, када у производњу уђе овогодишње хлебно жито, брашна бити и за 
22 динара, безмало упола јефтинијег него с почетка године. 

Кукуруз је тренутно на Продуктној берзи најјефтнији у више од годину дана, односно од марта 
2012. године. Ових дана килограм жутог зрна кошта 18,3 динара, без ПДВ-а, а прошлу годину 
завршио је с 27,4 динара килограм, а у августу је коштао 28 динара. Уљарицима је такође 
срозана цена. Прерађивачка индустрија још није обнародовала откупне цене сунцокрета и соје, 
али се спекулише да би сунцокрет по тони могао бити тек 305 евра, а соја ни толико. 
Подсетимо, у августу прошле године сунцокрет је на Берзи коштао 58,3 динара килограм, а и 
откупљивачи су понудили откупну цену за род 2012. од 55 динара, с ПДВ-ом. Соја лањског рода 
је на берзанском тржишту стартовала са чак 75,6 динара килограм, а ако се садашње 
спекулације покажу тачним, паори за њу неће добити ни 30 динара. 

Уз све то, цене хране мирују, а прехрамбена индустрија се још хвали тиме да води рачуна о 
потрошачким yеповима и не диже цене. Као изговор за то што их не смањују служе им 
нестабилан курс динара, трошкови радне снаге, а сада ће им добро доћи и најављено 
поскупљење струје. Још увек овогодишња пшеница није ушла у производњу, наравно, још је у 
оптицају стара соја, сунцокрет и кукуруз, али би у овој години потрошачи морали имати 
јефтиније трпезе. 

– Никада, нажалост, примарни произвођачи не одређују крајњу цену. Њих кроје прерађивачи 
и трговци, који их често назидају, креирају високе марже, а може им се јер у више сегмената 
имамо картеле – каже за наш лист директор Института за економику пољопривреде Драго 
Цвијановић, додајући да пољопривредник не продаје своје примарне производе директно 
прерађивачима или на пијаци, већ се појављују посредници, накупци који такође скину кајмак. 
– У целом репроланцу и јесте највећи проблем зидање цена. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/moraju-pojeftiniti-hleb-testenine-ulje-secer-meso
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Цвијановић напомиње да ми не можемо бити ван утицаја светског тржишта на којем је 
присутан тренд раста цена хране, али код нас има доста неправилности које утичу на то да 
наша буде још скупља. 

– Проблем високих ценаи несташица није од јуче већ од тренутка када је прехрамбени сектор 
несмотрено приватизован, а примарна производња остала занемарена. Покидан је репроланац 
од семена, ђубрива, машина, преко примарне производње, до прехрамбене индустрије. 
Изгубљени су некадашњи паритети, нема више тог правила ни осећаја за реалност – каже 
Цвијановић, и напомиње да је неопходно да се вратимо озбиљном планирању и билансирању 
наших потреба да би се формирали реални паритети, а поред свега, и повећао извоз производа 
већег степена прераде. 

С. Глушчевић 
  

Векна по старом до јесени 
Ако хлеб уопште појефтини, неће пре јесени, чули смо у разговору с новосадским пекарима. 
Напомињу да у производњу још није ушла нова пшеница те да се векна још меси по старом, али 
да би, и поред најављеног поскупљења струје, под условом да Влада укине уредбу којом је 
ограничила цену хлеба на 48,5 динара, та намирница у септембру могла појефтинити. 
Најчешће се векна од пола килограма сада продаје за 40 динара. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/otpremnina-vazi-samo-pre-stecaja 

Отпремнина важи само пре стечаја 

Прва група од 27 предузећа у реструктурирању добила је допис да припреми социјални 
програм и они ће то урадити у наредних неколико дана – изјавио је државни секретар у 
Министарству финансија и привреде Александар Љубић. 

Он је на састанку с представницима Самосталног синдиката металаца Србије истакао да су то 
углавном компаније које већ годинама ништа не производе. 

– Та прва група предузећа, која запошљавају око 750 радника, у стечај ће отићи већ ових дана, а 
пре тога ће бити исплаћен социјални програм – нагласио је Љубић. 

Он је рекао да за предузећа у реструктурирању важи социјални прогам као и до сада, само је 
износ повећан са 100 евра по години радног стажа на 300, као што је 2009. године исплаћено 
радницима “Заставе аутомобили”. 

– Уколико предузеће оде у стечај а радник не узме социјални програм или се не изјасни, 
мислећи да ће компанија наставити да функционише, након стечаја не може више рачунати на 
социјални програм – поручио је Љубић. 

Како је објаснио, социјални програми се исплаћују пре него што компанија оде у стечај или 
буде приватизована јер радници који не пређу код новог послодавца такође могу рачунати на 
социјални програм. 

– Ниједна компанија неће отићи у стечај а да радницима не буде понуђен социјални програм – 
нагласио је Љубић, и додао да је ребалансом буyета обезбеђен новац за социјални програм за 
ову годину и биће га и у буyету за 2014. Он је више пута поновио да неће бити продужен рок у 
којем мора да се оконча процес реструктурирања, а то је 30. јуни 2014. године. У том процесу је 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/otpremnina-vazi-samo-pre-stecaja
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више од 175 предузећа, која запошљавају више од 50.000 радника, а годишње, осим регуларних 
субвенција, државу коштају и 750 милиона евра за разне неплаћене обавезе (вода, струја, 
порези...). Та предузећа су подељена у пет група. У првој је 27 предузећа која годинама ништа 
не производе и, како је Љубић рекао, животаре од субвенција, друга група су предузећа чија ће 
имовина бити понуђена на продају као и да део радника пређе код новог послодавца. У трећој 
групи су предузећа која су у процесу реструктурирања, али раде и запошљавају велики број 
радника, као РТБ”Бор”, а држава ће им помоћи да реше неке раније проблеме и 
реструктурирају дугове. У четвртој су предузећа за која ће држава покушати да нађе купца кроз 
процес приватизације или стратешко партнерство, док су у петој посебна предузећа. То су 
предузећа у скуцесији с бившим југословенским републикама, на Косову и Метохији, која 
запошљавају особе с инвалидитетом или се баве њиховом едукацијом. Представнике 
Самосталног синдиката металаца Србије највише је интересовало у којој се групи налази 
њихова компанија, шта ће бити са здравственим, а неовереним књижицама, као и с 
повезивањем стажа. 

Е. Дн. 
 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/dva-sindikalna-lidera-ostala-bez-posla 

Два синдикална лидера остала без посла 

Председник Самосталног синдиката у ЈКП “Стан” Здравко Мандић је добио отказ с 
посла. Тако је, након прекјучерашњег отпуштања повереника синдиката 
“Независност” Блажа Илића, 

Здравко Мандић и Блажо Илић на недавном штрајку 

без посла остао и други синдикални лидер који је организовао и водио штрајк у предузећу. И 
Мандић и Илић су се обратили Инспекцији рада. 

Мандић је током штрајка у предузећу 12. јула прво добио опомену пред отказивање уговора  о 
раду, а отказ је дочекао на боловању, јер је одмах чим је опоменут узео боловање. Из ЈКП 
“Стан” саопштено нам је да је Мандић добио раскид уговора о раду због непоштовања радне 
дисциплине и непоштовања радне обавезе, односно да је средином априла затечен на радном 
месту у припитом стању, а приликом заказивања штрајка није испоштовао законску процедуру. 
Због оба прекршаја су му изречене опомене, чиме су испуњени предуслови за отказ, 
образложили су из “Стана”. 

Градски одбор синдиката запослених у стамбено - комуналној делатности Новог Сада најавио 
је да ће данас против директора “Стана” Илије Трнинића поднети кривичну пријаву због 
основане сумње да је  извршио кривично дело учињено због кршења више закона и 
изношењем неистина. – По среди је утеривање страха и силе међу запослене – оценио је 
председник синдиката комуналаца Зоран Радосављевић и позвао градоначелника Милоша 
Вучевића “да пресече, то јест, уведе ред”. 

Директор Трнинић тврди да је штрајк у предузећу од 1. јула до 19. јула био неосновано 
организован од стране мањег дела запослених . Организатори су  били два синдиката, 
самостални и синдикат “Независност”.  У “Стану” запослени чекају мајску зараду, путне 
трошкове за текући месец, личне доохотке су добијали у нето уместо у бруто износу, рачун 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/dva-sindikalna-lidera-ostala-bez-posla
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фирме је у блокади више од 320 милиона динара. Просек зараде радника -мајстора је око 
24.000 динара,а последњу исплату дела зараде радници “Стана” су примили пре месец дана. 

У недавној изјави за наш лист, Трнинић је нагласио да би требало да започну преговори са 
Пореском управом и да у најскорије време очекује деблокаду рачуна, након чега ће моћи да се 
измирују обавезе према запосленима. 

З. Делић 
 

СТУДИО Б 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=91028 

Први социјани програми за предузећа у 
реструктурирању  

Извор : Тањуг 

Прва група од 27 предузећа у реструктурирању добила је допис да припреми 
социјални програм и они ће то урадити у наредних неколико дана, изјавио је 
државни секретар у Министарству финансија и привреде Александар Љубић.  

Та прва група предузећа која запошљава око 750 радника у стечај ће отићи већ ових дана, а пре 
тога ће бити исплаћен социјани програм, рекао је Љубић. Он је, на састанку са представницима 
Самосталног синдиката металаца Србије, истакао да су то углавном компаније које већ 
годинама ништа не производе. 

Љубић је рекао да за предузећа у реструктурирању важи социјални прогам као и до сада, само 
је износ средства повећан са 100 на 300 евра по години радног стажа, као што је 2009. године 
исплаћено радницима Заставе аутомобили. 

"Уколико предузеће оде у стечај, а радник не узме социјални програм или се не изјасни, 
мислећи да ће компанија наставити да функционише, након стечаја не може више да рачуна на 
социјани програм", поручио је Љубић. 

Како је објаснио, социјани програми се исплаћују пре него што компанија оде у стечај или буде 
приватизована. Радници који не пређу код новог послодавца такође могу рачунати на 
социјални програм. 

"Ни једна компанија неће отићи у стечај, а да радницима не буде понуђен социјални прогарм", 
нагласио је Љубић и додао да су ребалансом буџета обезбеђена средства за социјани програм за 
ову годину и биће их и у буџету за 2014. 

Он је поновио више пута да неће бити продужен рок у коме мора да се оконча просец 
реструктурирања, а то је 30. јуни 2014. године. У процесу реструктурирања је више од 175 
предузећа који запошљавају више од 50.000 радника, а годишње поред регуларних субвенција 
државу коштају и 750 милиона евра за разне неплаћене обавезе(вода, струја, порези...). 

Та предузећа су подељена у пет група. У првој је 27 предузећа која годинама ништа не 
производе и, како је Љубић рекао, животаре од субвенција, друга група су предузећа чија ће 
имовина бити понуђена на продају, а делу радника да пређе код новог послодавца. 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=91028
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Љубић је напоменуо да ће до краја године бити понуђена на продају имовина предузећа из те 
групе и ако нико не жели да купи њихову имовину и те команије ће отићи у стечај.У трећој 
групи су предузећа која су у процесу реструктурирања, али раде и запошљавају велики број 
радника као РТБ Бор, а држава ће им помоћи да реше неке раније проблеме и реструктурирају 
дугове. 

У четвртој су предузећа за која ће држава, кроз процес приватизације, или стратешко 
партнерство покушати да нађе купца док су у петој посебна предузећа. То су предузећа у 
сукцесији са бившим југословенским републикама, на Косову и Метохији, која запошљавају 
особе са инвалидитетом или се баве њиховом едукацијом. 

Представнике Самосталног синдиката металаца Србије највише је интересовало у којој се 
групи налази њихова компанија, шта ће бити са здравственим, а неовереним књижицама, као и 
са повезивањем стажа. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=07&dd=24&nav_id=735726 

Социјални програм па стечај 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Прва група од 27 предузећа у реструктурирању добила је допис да 

припреми социјални програм и они ће то урадити у наредних неколико дана. 

 Државни секретар у Министарству финансија и привреде Александар Љубић је на састанку са 

представницима Самосталног синдиката металаца Србије, истакао да су то углавном компаније 

које већ годинама ништа не производе. 

Љубић је рекао да за предузећа у реструктурирању важи социјални прогам као и до сада, само 

је износ средства повећан са 100 на 300 евра по години радног стажа, као што је 2009. године 

исплаћено радницима Заставе аутомобили.  

 

"Уколико предузеће оде у стечај, а радник не узме социјални програм или се не изјасни, 

мислећи да ће компанија наставити да функционише, након стечаја не може више да 

рачуна на социјани програм", поручио је Љубић.  

 

Како је објаснио, социјани програми се исплаћује пре него што компанија оде у 

стечај или буде приватизована, јер радници који не предју код новог послодавца 

такодје могу рачунати на социјални програм.  

 

"Ни једна компанија неће отићи у стечај, а да радницима не буде понудјен социјални 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=07&dd=24&nav_id=735726


15 

 

прогарм", нагласио је Љубић и додао да су ребалансом буџета обезбедјена средства за социјани 

програм за ову годину и биће их и у буџету за 2014.  

 

Он је поновио више пута да неће бити продужен рок у коме мора да се оконча просец 

реструктурирања, а то је 30. јуни 2014. године.  

 

У процесу реструктурирања је више од 175 предузећа који запошљавају више од 

50.000 радника, а годишње поред регуларних субвенција државу коштају и 750 

милиона евра за разне неплаћене обавезе(вода, струја, порези...).  

 

Та предузећа су подељена у пет група. У првој је 27 предузећа која годинама ништа не 

производе и, како је Љубић рекао, животаре од субвенција, друга група су предузећа чија ће 

имовина бити понудјена на продају као и да део радника предје код новог послодавца.  

 

У трећој групи су предузећа која су у процесу реструктурирања, али раде и запошљавају велики 

број радника као РТБ Бор, а држава ће им помоћи да реше неке раније проблеме и 

реструктурирају дугове.  

 

У четвртој су предузећа за која ће држава, кроз процес приватизације, или стратешко 

партнерство покушати да надје купца док су у петој посебна предузећа.  

 

То су предузећа у скуцесији са бившим југословенским републикама, на Косову и 

Метохији, која запошљавају особе са инвалидитетом или се баве њиховом 

едукацијом.  

 

Представнике Самосталног синдиката металаца Србије највише је интересовало у којој се 

групи налази њихова компанија, шта ће бити са здравственим, а неовереним књижицама, као и 

са повезивањем стажа. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1365686/Ste%C4%8Daj+za+27+firmi+u+restruktuiranju.html 

Стечај за 27 фирми у реструктуирању 

До краја месеца требало би да буде припремљен социјални програм за око 750 
запослених у првој групи од 27 предузећа у реструктурирању која иду у стечај. 
Новац за социјални програм, који подразумева 300 евра по години стажа, 
обезбеђен је за ову и за следећу годину. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1365686/Ste%C4%8Daj+za+27+firmi+u+restruktuiranju.html
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Социјални програм за око 750 запослених у првој групи од 27 предузећа у реструктурирању 
која иду у стечај, требало би да буде припремљен до краја овог месеца, изјавио је државни 
секретар Министарства финансија и привреде Александар Љубић. 

Љубић је на састанку са синдикатима предузећа које су у реструктуирњу казао да су та 
предузећа већ добиле допис да припреме документацију потребну за израду социјалног 
програма и да очекује да тај посао буде окончан у наредних месец дана. 

Он је истакао да прво иду у стечај оне фирме које немају никакву производњу и већ годинама 
живе од државних субвенција. 

Изменама Закона о приватизацији предвиђено је да се до 30. јуна 2014. године оконча 
поступак реструктуирања 179 компанија у Србији. 

"Тај поступак неће бити одлаган, јер он траје већ 12 година и држава за те фирме новца више 
нема", нагласио је Љубић. 

Он је објаснио да се за индиректне субвенције, односно неплаћање струје, гаса, пореза и 
осталих обавеза, за те компаније годишње издвајало из буџета око 750 милиона евра. 

"Држава нема 750 милиона евра годишње да плаћа та предузећа, односно, они који измирују 
обавезе и пуне буџет не могу више да издрже нелојалну конкуренцију", истакао је Љубић. 

Државни секретар је навео да је 179 преузећа у реструктурирању, у којима ради око 50.000 
радника, подељено у пет група, на основу којих ће се одлучивати о социјалном програму. 

Радници "друге групе предузећа", чија ће имовина бити стављена на продају, а рок за купце је 
крај ове године, имају право на социјални програм ако не буду желели да пређу код новог 
послодавца. 

"Социјални програм ће бити исплаћен свима који се буду пријавили, али ако фирма оде у 
стечај, нема те математике да се социјални програм исплати након тога", нагласио је Љубић. 

Он је објаснио да у "трећу групу" спадају компаније које сада добро функционшу, али имају 
неке "историјске" проблеме, попут РТБ Бор, и њима ће држава помоћи репрограмирањем 
обавеза. 

У "четвртој групи" су оне фирме чији ће проблеми бити решавани приватизацијом или 
проналажењем стратешког партнера. 

"Пету групу" чине мање фирме, с најмањим бројем радника, као и делови појединих фирми из 
бивше Југославије и са Косова и Метохије. 

Љубић је рекао да је новац за социјални програм за раднике у фирмама у реструктурирању, 
који подразумева 300 евра по години стажа, обезбеђен и за ову и за следећу годину.  Он је 
додао да ниједан радник неће доћи у ситуацију да му фирма оде у стечај, а да му не буде 
понуђен сцијални програм. 

 

 

 


