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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:451403-Dinkic-pozvao-Svetsku-banku-da-

pomogne-Srbiji 

Динкић позвао Светску банку да помогне 
Србији 
Танјуг  

Министарство финансија и привреде саопштило је данас да је завршило процес 

реструктурирања 26 предузећа, чиме је у потпуности реализована прва фаза 

Акционог плана 

БЕОГРАД - Министарство финансија и привреде саопштило је данас да је завршило процес 
реструктурирања 26 предузећа, чиме је у потпуности реализована прва фаза Акционог плана, 
који је усвојен пре два месеца. 

Министар Млађан Динкић обавестио је данас о томе регионалну директорку Светске банке за 
југоисточну Европу и централну Азију, Елен Голдштајн, као и директора канцеларије Светске 
банке у Србији, Тонија Верхеијена, и позвао их да подрже нове министре финансија и привреде 
у наставку спровођења структурних реформи у Србији. 

"Са задовољством вас обавештавам да је прва фаза Акционог плана за завршетак 
реструктурирања бивших друштвених предузећа спроведена и да је за групу од 26 предузећа 
поступак реструктурирања окончан. Желео бих да изразим посебну захвалност Светској банци 
која је одувек подржавала Србију и дала велики допринос у припреми Акционог плана". 

"Верујем да ће после реконструкције владе нови министри привреде и финансија снажно 
допринети даљем спровођењу Акционог плана и да ће се испунити сви неопходни услови да 
Србија већ до краја ове године добије кредит Светске банке, који смо госпођа Голдштајн и ја 
уговарали", навео је Динкић. 

Законом је предвиђено да се до средине 2014. године заврши поступак реструктурирања свих 
179 бивших друштвених предузећа, која су више од десет година била заштићена од 
поверилаца, и чије директно и индиректно субвенционисање грађане Србије кошта око 750 
милиона евра годишње. 

Од данас је у том статусу преостало 153 предузећа, 26 мање у односу на моменат доношења 
Акционог плана владе. 

Динкић је током јуна са Светском банком покренуо разговоре о програму финансијске подршке 
српском буџету у износу од 500 до 600 милиона долара, подсетило је министарство. 

Основу тог програма представља подршка пакету структурних реформи владе, које, између 
осталог, предвиђају завршетак процеса реструктурирања бивших друштвених предузећа до 
средине следеће године. 
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У првој фази реализације Акционог плана, процес реструктурирања завршен је за предузећа 
која немају никакву перспективу, јер не поседују ни тржиште, ни адекватан производ, а већ 
годинама немају ни континуирану делатност. Ради се о предузећима која су се фиктивно 
одржавала и која готово искључиво живе од субвенција државе, на терет грађана - пореских 
обвезника. 

За сва та предузећа покренут је стечај, а претходно је исплаћен социјални програм за све бивше 
запослене који су се за њега пријавили. За социлајни програм у тих 26 предузећа пријавило се 
643 људи, којима је овог месеца исплаћено 436,5 милиона динара. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:451326-Istrazivanja-traze-veci-budzet 

Истраживања траже већи буџет 
И. МИЋЕВИЋ  

Научницима и овог месеца касне плате, незадовољни и финансирањем њиховог 

рада. За експерименте се издваја седам пута мање средстава него пре две године 

Плате научницима чине свега 1,5 одсто свих примања која се исплаћују из буџета 

ПОРЕД обећања да ће финансирање у науци да буде нормализовано, плате великом броју 
истраживача опет касне, и то већ две недеље. Од почетка године више зарада било је на 
чекању, него што је стигло на време. Још већа бољка је, кажу, то што је и даље финансирање 
истраживања испод сваког дозвољеног минимума, седам пута мање него пре две године. 
 
Оваквим односом према науци, сматра проф. др Тибор Сабо, професор Хемијског факултета 
Универзитета у Београду и бивши помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја, 
наука је понижена у односу на друге секторе. Посебно је лоша порука која се шаље младима. 
- Плате научницима чине свега 1,5 одсто свих примања која се исплаћују из буџета, а само оне 
касне, па се не може рећи да је то због кризе у буџету. Лекари, наставници, учитељи, судије, 
државна управа и сви остали добијају зараде на време - напомиње др Сабо. - А ко су уопште ти 
научници? Реч је о 5.000 најталентованијих младих мастера, који нису отишли из земље и међу 
којима је више стотина студената генерације. 
Ту је, додаје, и 7.000 њихових професора, ментора, доктора наука, од којих су се многи 
усавршавали у иностранству, па се ипак вратили у Србију да помогну развоју младих кадрова. 
- И како им Србија то враћа? Тиме што већ осам месеци не добијају плату на време - истиче 
наш саговорник. 
Проблематичније од плата, каже он, а слаже се и његова колегиница др Ђурђица Јововић, 
научница у Институту за медицинска истраживања и председница Синдиката науке, јесте 
смањено финансирање истраживања. Једино обећање које је држава испунила, кажу, након 
недавних протеста научника, била је исплата трошкова за истраживање из буџета. 
- Добијамо скромнији износ у односу на претходну годину, а у односу на 2011. реч је о седам 
пута мањем износу - напомиње др Јововић. - Обећано нам је повећање, али све мање верујемо 
да ће се то догодити. Посебна је прича други део нашег финансирања, који долази из кредита, 
из ког за ову годину још нисмо добили ни евро. А у том уговору пише да на сат плаћамо пенале 
за свако кашњење у повлачењу средстава и отплати. 
Она додаје и да су неки добили плату која је требало да „легне“ још 15. али да велике 
институције, попут „Винче“ или Института за физику још нису дошле на ред. 
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ДОПРИНОС УСПЕХУ НА ШАНГАЈСКОЈ ЛИСТИ 
УНИВЕРЗИТЕТ у Београду на Шангајској листи попео се за око сто места захваљујући већем 
броју научних радова објављених у 2011. години, која се овог пута бодовала. Са смањеним 
финансирањем, прети и испадање са листе за две године, када на ред дођу радови из 2013. 
- Важно је рећи да је успех на Шангајској листи највећим делом заслуга научника. Исто тако, 
ако хоћемо да останемо тако добро рангирани, морамо да променимо однос према науци и 
побољшамо њено финансирање - напомиње др Ђурђица Јововић.  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/402242/Ljajic-danas-sa-predstavicima-uljara-i-poljoprivrednika 

Љајић данас са представицима уљара и 
пољопривредника 

Бета  

Министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић састаће се данас са 

представницима уљара и са пољопривредницима који протестују јер су незадовољни откупним 

ценама пољопривредних производа. 

Љајић ће о откупним ценама сунцокрета разговарати на састанку са представницима уљара у 14 

часова, а са пољопривредницима у 15. Досадашњи став представника Владе Србије био је да се 

држава не меша у откупне цене пољопривредних производа, већ да се оне одређују на 

тржишту. 

  

Пољопривредници настављају блокаду путева између Панчева и Београда, започету јуче, иако 

је договорен састанак са Љајићем. 

  

Пољопривредници су незадовољни откупним ценама пољопривредних производа, а како је 

најављено, тражиће да држава хитно уреди тржиште пољопривредних производа, уведе 

контролу монополског понашања откупљивача, као и да цене ратарских култура буду једнаке 

онима на Будимпештанској берзи. 

  

Полиција је на улазу у Панчево из праваца Вршца, јуче после 10 сати зауставила колону од 

неколико десетина трактора пољопривредника из Панчева, Алибунара и Вршца који су 

кренули у протестну вожњу ка Београду и Панчеву. 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/402242/Ljajic-danas-sa-predstavicima-uljara-i-poljoprivrednika
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nesporazumi-medju-akterima-protesta-poljoprivreda-vlada.sr.html 

Неспоразуми међу актерима протеста 
,,Незадовољни ратари” на два сата блокирали нови пут Београд–Панчево, јер немају позив 

владе за разговоре 

Панчево – Другог дана протеста банатских земљорадника због прениске откупне цене 
њихових производа, појавиле су се прве озбиљне напуклине у организацији. Током 
преподнева, група која је запосела дан раније прилаз панчевачком ,,Гранекспорту” саопштила 
је да је у јутарњим часовима на портирници владе предала захтев да их прими премијер. 
Уколико не добију одговор на тај захтев, саопштили су, до 12 часова, блокираће тракторима 
аутопут Београд–Панчево на два сата. То се у подне 29. августа и десило, јер како је за 
,,Политику” рекао Зоран Сефкеринац, председник Иницијативног одбора ,,Незадовољни 
ратари”, нико се из владе није огласио. Иначе ,,Незадовољни ратари” представљају неколико 
удружења земљорадника, а Иницијативни одбор је, зарад овог протеста формиран прошле 
недеље у Баваништу. 
Блокади аутопута ка Београду, међутим, нису се придружили чланови Асоцијације ,,Банатски 
паори”, на чијем је челу Јан Хусарик. Он је врло јасно формулисао разлоге оваквог става: 

– Имамо позив потпредседника владе, Александра Вучића да са њим о свему разговарамо у 
понедељак. Док тај разговор не буде одржан ми нећемо учествовати у блокадама. Тек уколико 
не буде резултата ми смо спремни да радикализујемо протест, укључујући ту блокаде путева, 
каже Хусарик. Он је упозорио да има индиција да су се у редове незадовољних ратара ,,увукли” 
представници откупљивача, са задатком да их посвађају. 

На наше питање Зорану Сефкеринцу да ли су и ,,Незадовољни ратари” добили позив за 
разговор, одговорено нам је да он о томе ништа не зна. 

На то шта треба предузети да би се захтев ратара за повећање откупних цена пшенице, 
кукуруза и сунцокрета, озбиљно схватио, неспоразума је било већ у недељу навече на састанку 
представника више удружења ратара, одржаном у Панчеву. Док су једни били само за 
протестну вожњу тракторима, други су тражили разговоре у влади, а трећа струја је енергично 
била за блокаду путева, одмах. После састанка учесници су давали опречне изјаве, па се све до 
изласка трактора на улице више градова није тачно знало шта ће се десити. 

М. Шашић 
 
Блокаде на свака два сата 
Пољопривредници из јужног Баната, незадовољни откупном ценом пшенице, кукуруза и 
сунцокрета, блокираће пут Панчево–Београд на свака два сата, изјавио је члан Организационог 
одбора протеста Јован Негован. 

Негован је агенцији Бета рекао да су пољопривредници на састанку одлучили да пут блокирају 
на свака два сата, уз сат времена паузе. „Блокираћемо обе траке пута и ова одлука ће бити на 
снази до даљњег”, рекао је Негован. 

Држава не одређује откупне цене 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nesporazumi-medju-akterima-protesta-poljoprivreda-vlada.sr.html
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Држава не може да одреди откупну цену сунцокрета или било ког другог производа, али је 
Министарство пољопривреде спремно да пружи помоћ незадовољним пољопривредницима у 
оквиру својих надлежности, изјавио је државни секретар Министарства пољопривреде Данило 
Голубовић. 

„Спремни смо да се са пољопривредницима састанемо и 100 пута и будемо медијатор у 
договору са прерађивачима, односно уљарама, али на њима је да седну у договоре се око 
откупне цене сунцокрета”, казао је он агенцији Бета. 

Голубовић је рекао да у Србији нема монопола на тржишту уља, јер је произвођача много и 
конкуренција је велика, додавши да су пољопривредници обавештени и о ванредној контроли 
и анализи тржишта сунцокрета коју је министарство урадило. 

Бета 
 
Галетин: Осетан пад цена 
Цене свих основних пољопривредних сировина опале су драстично, током протеклих 12 месеци 
на нашем, али и светском тржишту, због знатно веће глобалне производње и понуде тих 
производа, изјавио је директор Продуктне берзе у Новом Саду Жарко Галетин. 

Он је за Танјуг рекао да је, на најпознатијој светској берзи за промет пољопривредних 
производа у Чикагу, цена пшенице за термински рок испоруке у данашњој трговини била 
нижа, у односу на исти дан 2012. године, за око 27,5 одсто, док је кукуруз појефтинио 
приближно око 30 одсто, а соја близу 20 процената. 

Хрватски земљорадници су још пре две недеље изразили велико незадовољство због таквих 
цена основних житарица и у једном тренутку су запретили правим „тракторским десантом” на 
Загреб, јер како су рекли откупне цене пшенице и кукуруза нису довољне да покрију ни 
основне трошкове њихове производње. 

Чињеница је, додаје Галетин, да су и цене водећих уљарица – соје и сунцокрета, такође за 
протеклих 12 месеци драстично „срозане” на светском тржишту и то, кад је реч о сунцокрету и 
за више од 40 одсто, па се то мора имати у виду када се анализира и наше тржиште тих 
сировина. 

Танјуг 
 
Зашто је паорима забрањен улазак у Београд 
Посланице ЛСВ и ДСС Олена Папуга и Милица Војић-Марковић затражиле су од премијера и 
првог потпредседника владе, као и од министра пољопривреде одговор зашто је паорима из 
Војводине забрањен долазак у Београд, где су намеравали да протестују због проблема које 
имају. 

У делу седнице када сваког уторка и четвртка посланици постављају питања, Папуга је питала 
„да ли паори треба да се преобуку у навијачке групе па да тако уђу у главни град, јер им као 
паорима то није дозвољено”. 

Она је додала да је паорима забрањен улазак у Београд, без обзирао на то што су имали 
великих проблема због суше и елементарне непогода и указала да ће се протест наставити и 
нерадних дана. „Они ће и ових дана протестовати, а неће моћи да уђу у Београд”, рекла је 
Папуга. 

С њом се сложила и Војић-Марковић, која је рекла да пољопривредници, сточари, виноградари 
и пчелари имају проблема, али не могу да добију одговор ни на једно питање. 
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Танјуг 
 
Нестручно управљање тржиштем 
Председник Покрајинског одбора Уједињених региона Србије (УРС) Ђорђе Ђукић изјавио је да 
је разлог протеста пољопривредника у Србији то што се тржиштем пољопривредних производа 
не управља стручно и квалитетно. 

Како се наводи у саопштењу УРС-а, Ђукић је казао да је то тржиште предато увозницима, 
трговцима и лобистима, и због тога се Србија неколико година уназад после сваке жетве и 
бербе, суочава са протестима пољопривредника који су незадовољни ценама својих производа 
и забринути за будућност и опстанак производње. „Други важан разлог је и непостојање 
системског и дугорочног решења. Годинама уназад само се гасе пожари уместо да се креира 
дугорочна политика у пољопривреди”, казао је Ђукић. 

Он је нагласио да је последица тога и уништена сточарска производња која је главни потрошач 
ратарских производа, као и девастирана прехрамбена индустрија. „Резултат су високе цене 
прехрамбених производа уз велико учешће увоза, што додатно оптерећује и онако већ прескупу 
потрошачку корпу, а наше пољопривредне произвођаче ставља у неравноправни положај”, 
истакао је Ђукић. 

Према његовим речима, пољопривреда је грана која је често препуштена сама себи, а држави 
не производи губитак и о њој се мора бринути на прави начин и стручно. 

Бета 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-spremna-za-fabriku-cipova.sr.html 

Србија спремна за фабрику чипова 
Због доброг положаја и инфраструктуре Сурчин постаје све већи фаворит у борби за ту скупу 

инвестицију 

Висока технологија изискује специјалне услове производње 

Фабрика чипова, уколико би се изградила у Сурчину, имала би одличне услове, од географског 
положаја до инфраструктуре, јер су у близини аутопут, аеродром и река Сава. Ту је и подршка 
државе, јер је реч о инвестицији вредној две до три милијарде долара и четири и по хиљаде 
радних места. 

Колико је Србија стварно спремна за инострана улагања у развој високе технологије, питање је 
које је наметнула вест да је Сурчин ушао у најужи круг за изградњу фабрике чипова, како је пре 
који дан саопштио Душан Ракић, секретар Удружења информатичке делатности Привредне 
коморе Београда. 

– Када би Фондација „Мубадала”, Уједињених Арапских Емирата, одлучила да финансира 
фабрику у Сурчину, наша земља би такав капиталан пројект углавном спремно дочекала. 
Једино бисмо имали проблема са информационо-техничким кадром највишег ранга, одговара 
на кључно питање др Петар Кочовић, експерт светске аналитичке куће „Гартнер”. Он каже да 
памети има у Србији, што су препознали и Мајкрсофт и друге компаније. Наши способни 
млади људи избили су у први план захваљујући раду на софтверу, јер је довољно уложити 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-spremna-za-fabriku-cipova.sr.html
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неколико стотина евра за рачунар и – може се зарадити и радећи у собичку свог стана. За 
улазак у посао са чиповима немамо врхунске научнике, бар не код куће. 

Србија, у свим садашњима економским невољама, ипак годишње одшколује хиљаду 
дипломираних зналаца у области ИТ, од којих половина одмах оде у стране земље. Али неки ће 
пожелети и да се врате. Од поменутих хиљаду ИТ стручњака, стотинак годишње отвори мање-
више успешне фирме које махом раде за иностранство. 

– Наши људи у Америци имају сопствене вансеријске компаније у овој области, али тешко да 
би се они вратили овамо. Силицијумска долина (у којој је концентрисана највиша светска 
технологија с моћном логистиком знања) и други делови САД тим компанијама дају посебне 
повољности да остану у Америци, истиче наш саговорник. Он закључује да бисмо у почетку 
неколико вансеријских ИТ стручњака морали да ангажујемо из иностранства и да то не би 
требало да буде проблем. 

– За њима долази 30 до 50 врхунских инжењера, физичара, хемичара, правника и експерата за 
међународни маркетинг и продају. Њих већ можемо да регрутујемо из Србије, додуше уз 
одређени број стручњака из света. Ионако та фабрика неће правити чипове за домаће 
тржиште, већ за извоз, наводи Кочовић и наставља како за поменутим кадровима иду 
инжењери и техничари, па остало особље. 

– Мисија је могућа. На крају, Стив Џобс је увео појам „искривљена стварност” и доказао да се 
све може кад се хоће, говори експерт „Гартнера”. 

Даље, за фабрику овог типа изузетно је потребна велика количина воде, а Сурчин има Саву. 

– Вода која служи за полирање полупроводника, мора да буде чиста, као и околина. Ваздух на 
локацији производње не сме да буде загађен, јер према стандарду ИСО 14644-1 тачно одређени 
број честица мора да буде у такозваним „чистим, ваздушним, собама” кроз које често пролазе 
радници одевени као астронаути. 

И то није све. Целина би се заокружила кадром који говори енглески, подршком власти, 
законима везаним за интелектуалну својину, политичком и економском стабилношћу, 
констатује Кочовић. 

 
Велики инвеститори 
Компанија „Мубадала” је инвеститорска кућа из Абу Дабија. Фонд је, уз подршку владе УАР, 
основан 2002. Од око 13,1 милијарди долара промета у 2009. промет „Мубадале” у 2012. 
нарастао је на 31,3 милијарде долара. Захваљујући улагању од 314 милиона долара 2008. у 
компанију, АМД „Мубадала” је присутна у производима Ај-Би-Ема који користи АМД 
полупроводнике. Заједно с Компанијом „Хјулит-Пакард”, која је уложила 40 одсто средстава, 
Компанија „Мубадала” оснива један од најразвијенијих центара на Блиском истоку – Ињазат 
Дата-Систем. Фондација, чији основни капитал долази из нафтне индустрије, инвестира у 
ваздухопловство, нафту, некретнине, здравство. Године 2009. инвестирали су око 14 милијарди 
долара, наводи експерт „Гартнера”. 

Бранка Јакшић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/iz_restrukturiranja_u_stecaj_26_firmi.4.html?news_id=266808 

Окончана прва фаза Акционог плана за друштвена предузећа о којима је бринула држава 

Из реструктурирања у стечај 26 фирми 
АУТОР: Е. Д. 

Београд - Процес вишегодишњег реструктурирања јуче је за 26 од укупно 179 предузећа у том 

статусу, завршен отварањем стечаја, јер је реч о фирмама која немају никакву перспективу, не 

поседују тржиште ни адекватан производ, а већ годинама немају ни континуирану делатност, 

саопштило је јуче Министарство за финансије и привреду. 
Тим предузећима претходно је исплаћен социјални програм, а за 643 радника колико се укупно 
пријавило издвојено је 436,5 милиона динара. У Министарству наводе да је тиме у потпуности 
реализована прва фаза Акционог плана којим би требало да се реши статус бивших 
друштвених предузећа која су и по више од десет година на „државним јаслама“ а грађане 
коштају око 750 милиона евра годишње. У саопштењу се додаје да је одлазећи министар 
Млађан Динкић обавестио Елен Голдштајн и Тонија Верхеијена, регионалне функционере 
Светске банке, да је први део Акционог плана реализован и уједно их позвао да подрже нове 
министре финансија и привреде и структурне реформе у Србији. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/preduzetnici_zrtve_krize.4.html?news_id=266806 

Сајам предузетништва Инокоп 

Предузетници жртве кризе 
АУТОР: М. ПУДАР 

Зрењанин - Мала и средња предузећа највећи су губитници у економској кризи, изјавио је јуче 

потпредседник Владе и министар трговине Расим Љајић отварајући 14. Сајам иновација, 

кооперације и предузетништва „Инокоп“ у Зрењанину. 
На сајму учествују домаћа и страна мала и средња предузећа, удружења, агенције и 
представници старих заната, укупно 280 излагача из 10 држава. Организатори манифестације 
су Регионална привредна комора Зрењанин и Опште удружење предузетника Зрењанин у 
сарадњи Туристичким центром Града Зрењанин. 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/iz_restrukturiranja_u_stecaj_26_firmi.4.html?news_id=266808
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/preduzetnici_zrtve_krize.4.html?news_id=266806
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gas-poskupljuje-u-septembru-i-mozda-jos-jednom 

Гас поскупљује у септембру и можда још 
једном 

 
За неколико дана, тачније од 1. септембра, потрочаши гаса у Србији овај енергент 
плаћаће скупље него до сада. Просечно повећање цене гаса јавног снабдевања (без 
пореза на додату вредност) за сва домаћинства у Србији износи 4,4 процента, 
односно кубни метар биће 46,3 динара, док ће за све купце прикључене на 
дистрибутивне системе проценат поскупљења бити 5,7 и кубни метар ће коштати 
42,9 динара. 

Просечна цена кубног метра гаса биће око 52,5 динара, а пошто се цене овог енергента у Србији 
разликују и за неколико динара, кубик ће неког коштати мање, а неког више од тог износа. 

Гас ће бити скупљи, то је извесно, али није извесно колико ће се често цена мењати. Цену гаса 
више не утврђује Влада Србије, већ је, на захтев изабраног снабдевача, одобрава или не 
одобрава Агенција за енергетику Републике Србије. У складу са Законом о енергетици, у 
поступку јавног тендера Влада Србије је изабрала ЈП „Србијагас” за снабдевача јавних 
снабдевача, а по условима тендера формирана је и цена природног гаса за снабдевање јавних 
снабдевача. Такође, условима тендера прописан је начин на који ће се убудуће мењати  
велепродајна цена природног гаса, па ће до промене долазити при промени увозне цена и 
количина домаћег гаса, а усклађиваће се и са променом курса долара. 

Тачно је и да ће се цена гаса утврђивати квартално, али сада се не може рећи да ли ће овај 
енергент поскупљивати или ће цена кубика ићи наниже. Промена цене је могућа у оба смера и 
зависи од много параметара, од којих су пресудни цена деривата нафте и курс долара. 

Иако се не може прецизно рећи да ли би у наредном периоду требало очекивати поскупљење 
или снижење цене гаса, с извесном сигурношћу се може казати да би тас пре могао да буде на 
страни поскупљења, посебно зато што из ЈП „Србијагас” стално истичу да је цена гаса у Србији 
испод тржишне. Ипак, пошто се производ продаје док има купаца, могло би се рећи да је, бар 
кад је већина потрошача у питању, горња граница цене кубика одавно прегажена...  

Д. Млађеновић 
(Опширније прочитајте у нашем штампаном издању од 30.августа) 

 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gas-poskupljuje-u-septembru-i-mozda-jos-jednom
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/nece-biti-strajka-u-vrticima 

Неће бити штрајка у вртићима 
 

Предшколска установа “Радосно детињство” неће почетак септембра дочекати у 
штрајку, договорено је на скупу одржаном у вртићу “Гуливер”. 

Састанак су организовала два од три синдиката ове установе, а са запосленима је разговарао 
директор Марко Гргуровић коме су незадовољни радници представили своје проблеме. Детаље 
нисмо сазнали, јер екипи “Дневника” није био дозвољен улаз на скуп. 

- Разговарали смо преко два часа, одговарао сам на сва питања запослених, и надам се да ћемо 
заједничким снагама изаћи из ових проблема. Остатак од 20 одсто јулских плата биће 
исплаћен заједно са августовским у наредних десетак дана. Због блокаде рачуна нисмо успели 
да урадимо све што смо намерили, али ћемо то надокнадити у наредном периоду - рекао је за 
„Дневник” директор “Радосног детињства”. 

За другу фазу радова вртића у Радничкој улици одобрен је извођач, рок изградње је 60 дана и 
Гргуровић очекује да ће бити завршен до децембра. 

Да подсетимо, рачун установе блокиран је због неплаћених пореза и доприноса на зараде 
запослених од 2007. до 2012. године у износу од 264 милиона динара, који је са каматама 
нарастао на близу 300 милиона. “Радосно детињство” има и проблем са вишком запослених, 
јер град признаје 1.953 запослена, а их има више од 2.200, од чега је око 120 трудница. 

А. Ва. 
 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/plata-puni-pola-potrosacke-korpe 

Плата пуни пола потрошачке корпе 
 

Јулска нето плата у нашем граду износила је 49.330 динара, и у односу на јуни 
била је незнатно већа, за 0,9 одсто. Истовремено је синдикална потрошачка корпа 
у јули коштала 86.621 динара, па је тако учешће нето зараде у Новом Саду, 
покрило 57 одсто синдикалне корпе, 

 саопштено је из Градског већа Савеза самосталног синдиката Новог Сада. 

У саопштењу за јавност овај синдкат је споменуо, између осталог, да је број незапослених из 
године у годину све већи, па је тако од октобра 2008. године до јула 2013. години повећан за 
14,7 одсто. Синдикат скреће пажњу да  статистика није прецизна, јер велики број радника није 
пријављен и раде на црно.   

– Велики број запослених не прима плате редовно,послодавци  не уплаћују порезе и доприносе 
и пролазе некажњено, па у ПИО Филијали у Новом Саду има 8.761 неоверена  здравствена 
књижица – саопштено је из Самосталног синдиката Новог Сада. 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/nece-biti-strajka-u-vrticima
http://www.dnevnik.rs/novi-sad/plata-puni-pola-potrosacke-korpe
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И Уједињени грански синдикат  “Независност” ових дана је активан у Новом Саду, јер у центру 
организује кампању “Доста” којом указује на лош материјално-економски положај запослених. 

Председник УГС” Независност” Бранислав Чанак, јуче је у Новом Саду коментарисао ситуацију 
у градским предузећима те осудио руководство ЈКП “Стан” што је свих десет чланова 
Штрајкачког одбора тог предузећа после завршеног штрајка у јулу добило отказе или опомене 
пред отказ уговора о раду. 

Инспекција рада је оба председника синдиката у “Стану”  вратила је на посао, али је 
председник  из“Независности” после два дана послат на плаћено одсуство, док се председник 
из самосталног синдиката налази на боловању. 

Један од захтева оба синдиката у “Стану” је био израда критеријума за одлазак на плаћено 
одсуство, што послодавац игнорише, па је председник УГС “Независност” Чанак казао да ће 
тражити што хитнији дијалог са представницима власти у граду, узимајући у обзир целокупан 
положај радника у овом градском комуналном предузећу. 

З. Делић 
 


