
1 

 

          

2. август  2013. 

                                        

  

 

 
 

Откази су увек најгоре решење;(стр.2) 

Европска комисија: Српска привреда изашла из рецесије;(стр.3) 

Штрајк радника Симпа;(стр.4) 

Радници ФАС- испред Владе, у Јумку генерални штрајк;(стр.5) 

Штрајк радника фабрике акумулатора;(стр.5) 

Радници ФАС-а испред Владе;(стр.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:446958-Otkazi-su-uvek-najgore-resenje 

Откази су увек најгоре решење 
Б. СТЈЕЉА  

Пракса по којој се све више радника проглашава за технолошки вишак показује 

своје наличје. Са 10.000 евра, колико се даје за новоотворено радно место, могло је 

да се сачува бар 20 старих 

НИКО никада у Влади није израчунао колико државу коштају радници које отпуштамо - 
упозорава Милан Кнежевић, потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа и додаје 
да је заправо најјефтиније радно место оно које се сачува. 
 

- Са 10.000 евра, које смо давали страним инвеститорима за отварање једног новог радног 
места, могло је да се сачува бар 20 радника од отказа. А уместо тога, те смо запослене 
отпуштали, давали им отпремнине из буџета и исплаћивали остале накнаде. 
Са таквом праксом се, међутим, наставља. До краја године би 3.600 запослених у 93 предузећа 
у реструктурирању могло да остане без посла и добије отпремнине од 300 евра по години 
стажа, што је досада најдарежљиви износ за ову намену. Држава је за ову годину за социјални 
програм за предузећа у реструктурирању издвојила 3,7 милијарди динара, а новац ће прво 
добити 750 запослених у 27 предузећа која имају рок од месец дана да припреме социјални 
програм. У Србији, иначе, према подацима Министарства финансија и привреде, има 179 
предузећа у реструктурирању и у њима ради 50.000 радника. Сва ова предузећа су издељена по 
приоритетима у пет група и том ће се динамиком решавати њихова судбина. 
И економиста Млађан Ковачевић сматра да отпуштања могу донети привремене и краткорочне 
уштеде, али да на дуги рок прозурокују више штете него користи: 
ЦРНА МАТЕМАТИКАУПОРНО слушамо како се непрестано ангажују нови радници у великим 
страним компанијама, а чињеница је да је стопа запошљавања све мања - каже Кнежевић. - 
Коју корист имамо од тога што , рецимо, у „Фијату“, запослимо 1.500 радника, када с друге 
стране у осталим предузећима отпустимо 12.000? А Предлог закона о раду, који ће додатно 
смањити износе отпремнина, само ће изазвати нови талас отпуштања. 

- У државној и локалној администрацији несумњиво постоји вишак радне снаге, баш као и у 
јавним предузећима, јер су директори постављани партијски, а сваки је доводио своје људе и 
задржавао оне из претходног режима. За решавање проблема прекобројних радника постоје 
само два модела. Једно је отпуштање, али то прави додатне проблеме. С друге стране, то се 
може решити смањивањем плата за 25 одсто у просеку. Тако би се могла сачувати ова велика 
бирократија и тиме спречити нови редови на бироу. На овај је начин Немачка решила 
проблем, а тај рецепт управо преписује и Босна. 
Овај економиста каже да се држава према малим и средњим предузећима понаша целу декаду 
маћехински и уместо да им помаже она се окренула великим и моћним страним 
инвеститорима, што је резултовало масовним отпуштањима по домаћим предузећима: 
- Када би се бар део новца који намењује странцима усмерио на домаће привреднике, могао би 
да се повећа број радника и да се сачувају постојећа радна места. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:446958-Otkazi-su-uvek-najgore-resenje
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И у Унији послодаваца сматрају да су привредници толико оптерећени разним дажбинама да 
немају никакав простор за нова улагања у „људски капитал“. То илуструју у сектору трговине: 
- Трошкови администрације, разноразних процедура и прописа коштају трговинска предузећа 
107,8 милиона евра годишње, што значи да „поједу“ најмање 19.113 радних места у овој 
привредној грани - каже Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца. - То значи да када се 
саберу просечни трошкови послодаваца за отварање једног радног места 2012. у трговини, дође 
се до износа од 5.640 евра по раднику годишње. 
ГРЕШИМО СВЕ ВРЕМЕ 
СВЕ и да отпустимо раднике из пропалих предузећа у реструктурирању, нисмо решили 
проблем јер није одговорено на питање зашто су уопште ова предузећа пословала 12 година са 
толиким минусом - каже Ковачевић. - Талас отпуштања неће бити последњи, јер нема назнака 
да ће друга предузећа прескочити овакву судбину. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Evropska-komisija-Srpska-privreda-izasla-iz-recesije.sr.html 

Европска комисија: Српска привреда изашла 
из рецесије 
Европски стручњаци, ипак, примећују да економски опоравак још није довео до смањења 

незапослености која је у априлу била 24,1 одсто 

Европска комисија (ЕК) у најновијој економској анализи оценила је да је за Србију „кључ 
развоја” јунска одлука Европског савета о покретању преговора о чланству са Србијом, уз 
процену да је српска привреда изашла из рецесије и да је реални бруто домаћи производ (БДП) 
достигао раст од 2,1 одсто. Истиче се, такође, да је Србија повећала извоз, а да је инфлација у 
мају „сезонски” пала на око девет одсто уз опаску да је незапосленост и даље велика, а буџетски 
дефицит премашио пет одсто. 

У анализи, у коју је имала увида агенција Бета, напомиње се да је одлука вођства ЕУ да се 
покрену преговори о чланству уследила пошто је постигнут споразум о сређивању односа 
Београда и Приштине, с тим што ће претходно Европски савет потврдити мандат за преговоре 
са Србијом.ЕК указује и на чињеницу да је „српска влада у јуну извршила ревизију буџета и 
циљани дефицит са 3,6 повећала на 5,2 одсто БДП-а, пре свега због слабих прихода у првим 
месецима ове године”. Међу кључне развојне факторе убројано је и то што је влада у Београду 
усвојила и „програм реформе јавног сектора, укључујући акциони план за потпуно 
реструктурирање предузећа до половине 2014. године”. „Економски опоравак на уској основи 
није још довео до побољшања на тржишту радне снаге” и незапосленост је износила у априлу 
24,1, док је годину раније била 25,5 одсто радно способног становништва. Највећа стопа 
незапослености, око 50 одсто, указује ЕК, погађа у Србији становништво до 24 године. 

Ипак, број запослених је у првим месецима порастао за 3,2 „али су неки послови прешли у сиву 
економију, тако да је запосленост у приватном сектору порасла на 12,3 одсто”. После пада 
производње од 1,7 у прошлој години, Србија је изашла из рецесије. Раст БДП је достигао 2,1 
проценат, а у расту извоза је знатног удела имала производња у фабрици „Фијат Србија”. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Evropska-komisija-Srpska-privreda-izasla-iz-recesije.sr.html
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У анализи се напомиње да је домаћа тражња остала слаба и, штавише, дошло је до годишњег 
пада од 1,1 одсто, јер је незапосленост и даље велика, а реални приходи становништва су 
наставили да падају. Такође се каже да је „после великог пада у последњем тромесечју 2012. 
године инвестирање и даље у паду”.Ипак, дошло је до раста многих сектора и пољопривреда је, 
после временских недаћа у 2012. години, забележила скок у производњи од 16,7, мада је у 
трговини на мало пад био четири, а у грађевинарству чак близу 25 процената.  

У првим месецима ове године „дефицит платног биланса Србије преполовљен је, смањен је за 
46 одсто, односно за 758 милиона евра”, што се дугује скоку извоза од 23,8 одсто и дознакама 
из иностранства које су порасле за више од 19 процената. 

Увоз је, наводи ЕК, због слабе домаће тражње пао за око четири процента, а скок извоза се 
највише дугује пласману машина, апарата и транспортне опреме, као и хемијских производа и 
нафтних деривата, после завршетка модернизације Рафинерије Панчево.Српска влада је 
платила унапред 330 милиона евра дугова Лондонском клубу, тако да је крајем маја јавни дуг 
износио 19 милијарди евра, односно око 60 одсто БДП. 

Драган Благојевић, дописник Бете из Брисела 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/396747/Strajk-radnika-Simpa 

Штрајк радника Симпа 

ФоНет  

Радници компаније Симпо ШИК у Куршумлији данас су у потпуности обуставили прозводњу и 

ступили у генерални штрајк тражећи исплату зарада. 

Како преносе Јужне вести, радници су блокирали улазну капију предузећа и нису дозволили 

улаз никоме од запослених из управе. 

  

Радници су данас упутили захтев председнику општине Куршумлија Радољубу Видићу и целом 

локалном руководству, у коме траже да се њиховим прдставницима омогући састанак са првим 

потредседником Владе Србије Александром Вучићем, од кога ће тражити да надлежни органи 

хитно испитају пословање компаније Симпо ШИК. 

  

Радницима Симпо ШИК у Куршумлији плате касне зато што је Пореска управа блокирала 

рачуна компаније због неплаћених доприноса у висини од око 150 милиона динара. 

  

Из руководства компаније још се нико није појавио како би се обратио огорченим 

штрајкачима, који најављују и штрајк глађу испред зграде управе. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/396747/Strajk-radnika-Simpa
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Компанија Симпо је највећи порески дужник у Србији са дугом од око 4,5 милијарди динара. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_fas_ispred_vlade_u_jumku_generalni_strajk.4.html?news_id=265384 

Радници ФАС- испред Владе, у Јумку 
генерални штрајк 
АУТОР: Љ. Б. 

Београд, Врање - У јеку реконструкције Владе, незадовољни радници Фабрике акумулатора у 

Сомбору окупили су се јуче испред зграде у Немањиној 11, протестујући јер 11 месеци нису 

примили плату. Радници ФАС-а штрајкују већ 85 дана. За катастрофално стање у фабрици 

криве власника Мирослава Богићевића, који им, како тврде, није уплатио порезе и доприносе. 

 
Према речима председника синдиката металаца Војводине Владе МИлијуша, једино решење је 
да премијер или први потпредседник реше проблем, јер Богићевић крши закон о штрајку. „Док 
траје штрајк он запошљава нове људе а фабрика је у блокади са дугом већим од две милијарде 
динара“, каже Милијуш. У ФАС-у је, када је почео штрајк, радило 548 људи, а нико од њих, 
тврди Милијуш, не може да оствари право на здравствену заштиту. Испред Владе штрајкачи 
ће, како кажу, остати све док не добију одговоре. Радници ФАС-а јуче нису били усамљени у 
протестима. На југу Србије, у Врању, јуче је почео и генерални штрајк запослених у Јумку. 
Незадовољни радници Јумка траже преиспитивање пословања, оверу здравствених књижица и 
нове колективне уговоре. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1370438/%C5%A0trajk+radnika+fabrike+akumulatora.ht

ml 

Штрајк радника фабрике акумулатора 

Радници Фабрике акумулатора у Сомбору окупили се испред Владе Србије, 
протестујући јер осам месеци нису примили плату. Према речима синдикалаца 
власник фабрике Мирослав Богићевић крши закон јер за време штрајка 
запошљава нове људе док је фабрика у блокади са дугом од више од две милијарде 
динара. 

Око 20 радника Фабрике акумулатора у Сомбору окупило се испред Владе Србије, протестујући 
јер осам месеци нису примили плату. Ово је 85. дан њиховог штрајка. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_fas_ispred_vlade_u_jumku_generalni_strajk.4.html?news_id=265384
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1370438/%C5%A0trajk+radnika+fabrike+akumulatora.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1370438/%C5%A0trajk+radnika+fabrike+akumulatora.html
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"Ово је осми месец да радници нису примили плату, а власник фабрике Мирослав Богићевић 
не уплаћује порезе и доприносе радницима тако да директно оштећује државу и наше једино 
решење је да премијер или први потпредседник реше овај проблем", рекао је председник 
самосталног Синдиката "Металаца" Војводине Влада Милијуш. 

Према његовим речима, Богићевић крши закон о штрајку јер за време штрајка запошљава нове 
људе док је фабрика у блокади са дугом од више од две милијарде динара. 

Заменик председника Самосталног синдиката Горан Кесовић рекао је да је ово други пут да 
чланови синдиката долазе испред Владе Србије јер их први пут нико није примио. 

"Приликом почетка штрајка у фабрици је било 548 радника, па се тај број из дана у дан мењао 
јер је послодавац за време штрајка давао радницима отказе тако да не знамо колико је сада 
људи у погону фабрике", рекао је Кесовић. 

Према његовим речима, Богићевић је у договору са полицијом избацио штрајкачки одбор из 
круга фабрике иако је штрајк законски регулисан. 

"Власник фабрике говори да постоји политичка позадина овог штрајка, али једини људи који 
стоје иза ових радника су њихове породице", рекао је Кесовић. 

Члан синдиката Жељко Петковић рекао је да он као радник нема приступ кругу фабрике и да 
ће остати испред Владе све док не добије одговоре. 

Петковић је рекао да су здравствене књижице радницима истекле и да не могу да остваре право 
на здравствену заштиту. 

Чланови синдиката затражили су да их приме представници Владе. 

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=08&dd=01&nav_category=12&nav_id=738179 

Радници ФАС-а испред Владе 
ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Око 20 радника Фабрике акомулатора у Сомбору окупило се данас 

испред зграде Владе Србије, протестујући јер осам месеци нису примили плату. 

 Ово је 85. дан њиховог штрајка. 

"Ово је осми месец да радници нису примили плату, а власник фабрике Мирослав Богићевић 

не уплаћује порезе и доприносе радницима, тако да директно оштећује државу и наше једино 

решење је да премијер или први потпредседникреше овај проблем", рекао је председник 

Самосталног синдиката металаца Војводине Влада Милијуш. 

Према његовим речима, Богићевић крши закон о штрајку јер за време штрајка запошљава нове 

људе док је фабрика у блокади са дугом од више од две милијарде динара.  

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=08&dd=01&nav_category=12&nav_id=738179
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Заменик председника Самосталног синдиката Горан Кесовић рекао је да је ово други пут да 

чланови синдиката долазе пред зграду Владе Србије јер их први пут нико није примио.  

 

"Приликом почетка штрајка у фабрици је било 548 радника, па се тај број из дана у дан мењао 

јер је послодавац за време штрајка давао радницима отказе, тако да не знамо колико је сада 

људи у погону фабрике", рекао је Кесовић.  

 

Према његовим речима, Богићевић је у договору са полицијом избацио штрајкачки одбор из 

круга фабрике, иако је штрајк законски регулисан.  

 

"Власник фабрике говори да постоји политичка позадина овог штрајка, али једини људи који 

стоје иза ових радника су њихове породице", рекао је Кесовић. Члан синдиката Жељко 

Петковић рекао је да он као радник нема приступ кругу фабрике и да ће остати испред зграде 

Владе све док не добије одговоре.  

 

Он је казао да су здравствене књижице радницима истекле и да не могу да остваре право на 

здравствену заштиту. Чланови синдиката затражили су да их приме представници владе. 
 

 


