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Разговори о Закону о раду 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Представници Владе Србије и Савеза самосталних синдиката (СССС) о 

изменама и допунама Закона о раду. 

 Представници Владе и СССС-а сагласили су се да наредних недеља треба формирати комисије 

чији би чланови били укључени у доношење измена и допунама Закона о раду, изјавио је 

Тањугу потпредседник СССС-а Зоран Михајловић. 

Он је рекао да су у разговору са председником СССС-а Љубисавом Орбовићем учествовали први 

потпредседник Владе Александар Вучић, као и министри финансија и привреде Лазар Крстић 

и Саша Радуловић. 

 

Михајловић је рекао да је на састанку било речи о томе да се у наредном периоду формирају 

две комисије - једну би чинили представници синдиката, а другу представници владе.  

 

"Очекујемо да ћемо у наредне две недеље имати ширу слику о томе како ће се посао обавити, 

будући да је реч о веома обимном послу и важном закону", казао је Михајловић и додао да се 

конкретан текст са изменама не може очекивати пре марта идуће године.  

 

Михајловић је рекао да очекује да ће се од октобра почети са конкретним радом на изменама 

закона, а да ће цео посао трајати нешто дуже.  

 

Удружени синдикати Србије "Слога" саопштили су раније данас да је Закон о раду витални 

национални интерес, и да као такав "не може бити предмет појединачних разматрања 

синдиката и политичких ауторитета, нити се он може разматрати на Социјално економском 

савету (СЕС)".  

 

"СЕС треба хитно расформирати, јер је као владино тело одавно својим (не)радом изгубило 

кредибилитет, а начином како је формиран и ко су његови представници, дискредитовано 

од самог свог оснивања", наводи се у саопштењу тог синдиката.  

 

Удружени синдикати Србије "Слога" навели су да би измену Закона о раду, која је ипак 

неопходна, требало да прати шира јавна расправа, уз учешће свих релевантних чинилаца, од 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=09&dd=16&nav_id=754238
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синдиката са реалном снагом и чланством, до послодаваца, стручне јавности и медија, како би 

се размотрили сви ефекти и где би се искључиво консензунсом дошло до одрживог решења.  

 

Зоран Михајловић из СССС-а рекао је да се слаже са тиме да би Закон о раду требало да се 

анализира на ширем нивоу и да недостаје јачи социјални дијалог, али сматра да баш зато не би 

било добро расформирати СЕС, јер то тело доприноси таквом начину комуницирања.  

 

Први потпредседник владе Александар Вучић рекао је прошле недеље да влада мора да 

направи бољи бизнис амбијент за улагање, као и да ће о новом закону о раду разговарати са 

синдикатима од данас.  

 

Он је рекао да "влада то мора да учини, не зато што нас неко тера, већ зато што је то услов 

опстанка Србије".  

 

Државни секретар Министарства рада Зоран Мартиновић рекао је Тањугу прошле недеље да 

радна група још није разматрала измене и допуне Закона о раду, а да ће "ових дана у њу бити 

укључени и представници министарстава привреде и финансија".  

 

"Укључујуци све разлоге који доводе до измене закона о раду, претпостављам да ће тај 

процес бити компликованији, сложенији, али уколико се определимо да изменимо само она 

решења која би се брзо одразила на привредни амбијент, онда би то могло да се уради у врло 

кратком року", казао је Мартиновић. 

 

Он је напоменуо да постоји могућности да текстови оба закона буду истовремено разматрани, и 

то у пакету са неким другим прописима који треба да се одразе на стварање повољнијег 

пословног амбијента у Србији. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=09&dd=16&nav_id=754215 

Раднице "Звезде" настављају штрајк 

ИЗВОР: БЕТА 

Крушевац -- Раднице Конфекције "Звезда" одлучиле су да наставе штрајк, започет 

8. августа. 

 Оне кажу да ће почети да раде када на рачун предузећа легне новац од продаје локала у Брусу 

и Александровцу, од чега би им био исплаћен део заосталих плата. 

"У предузећу је јутрос било 135 запослених и донели смо одлуку да не прекидамо штрајк док 

нам се не уплати новац од продаје локала у Брусу и Александровцу", рекла је новинарима 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=09&dd=16&nav_id=754215
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након састанка запослених са градоначелником, председница Самосталног синдиката у тој 

фабрици, Марина Димић.  

 

Градоначелник Крушевца, Братислав Гашић, казао је запосленима да њима, као предузећу у 

реструктурирању, свакако припада право на  

 

социјални програм и на то да им држава повеже стаж, те да ће то  

 

моћи да остваре када се нађе купац за фабрику, или најкасније у јуну следеће године, до када 

овај процес мора да буде окончан.  

 

"Неколико предузећа у Крушевцу, која су у поступку реструктрурирања, а након 

приватизација у којим су очерупана, су у катастрофалној ситуацији, дугују се плате, ми 

сада не можемо да се вратимо уназад", казао је Гашић.  

 

Додао је да ће подржати сваку одлуку запослених уз напомену да сматра да штрајк ништа 

позитивно неће донети као и да неће убрзати поступак добијања социјалног програма.  

 

Запосленима је предложио да формирају комисију која ће са пословодством пратити прилив 

новца од продаје локала, обећао да ће у Агенцији за приватизацију затражити да се убрза 

издавање потребних сагласности и посаветовао запослене да на објекте предузећа ставе 

хипотеку како би у поступку продаје могли да наплате своја потраживања.  

 

Напоменуо је и да ће надлежни државни органи испитати пословање "Звезде" у претходном 

периоду те да ће, уколико је било пропуста, одговорни сносити последице.  

 

Генелани директор Милорад Илић казао је да очекује да Агенција за приватизацију ове недеље 

одобри продају локала у Брусу и Александровцу, што би могло да донесе шест до осам милиона 

динара.  

 

Како је навео, продаји локала у Краљеву треба да претходи укњижавање, а очекује се да би он 

могао да донесе 20 милиона динара, односно новац за 4 до 5 плата.  

 

Казао је и да "Звезда" данас има авансе појединих партнера и обебзеђене сировине, односно да 

би има посла.  

 

Навео је и да је имовина предузећа већа од дуговања, која укупно износе око 210 милиона 

динара, али није могао да прецизира колика је, казавши да тај износ зависи од тражишта.  

 

"Звезду" која би, планом Владе за предузећа у реструктуирању, ускоро требало да буде 
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понуђена на продају, су према Илићевим речима недавно обишле делегације из Немачке и 

Руске Федерације, које су биле заинтересоване за сарадњу, док за сада ни једне понуде за 

куповину фабрике нема.  

 

Конфекција "Звезда" запошљава око 150 радника, који су због 14 заосталих плата 8. августа 

почели штрајк, тражећи исплату макар две зараде, а у међувремену је, према наводима 

синдиката, радницима легла једна уплата, али је тек неколицина добила две целе плате. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=09&dd=16&nav_id=754301 

Предузетници траже ниже доприносе 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа Милан 

Кнежевић изјавио је да ће инсистирати на смањењу пореза и доприноса на зараде. 

 Он је истакао да се проблем незапослености може само системски решити. 

Кнежевић је новинарима у компанији Сименс рекао да ће бити одржани састанци са 

синдикатима, да ће уважити заједничке захтеве и пробати да реше проблеме у привреди у 

ороченом времену. 

"Интерес привреде је да са Владом нађемо најбоља решења зарад највећег интереса државе", 

рекао је Кнежевић.  

 

Он је рекао да очекује савете стручњака, и да се ти ставови уобличе и предложе ресорном 

министарству, које ће те захтеве са својим кадровима проценити.  

 

Према његовим речима, "не постоји чаробан модел запошљавања у Србији" и да се то у Србији 

још не разуме.  

 

Он је навео да "у Србији последњих година сви запошљавају", а да је резултат тога још већа 

незапосленост.  

 

"220.000 предузетника, 107.300 малих и средњих предзуећа је систем који може почети да 

запошљава", закључио је Кнежевић.  

 

Кнежевић је објаснио да је незапосленост системски проблем и и да га само систем може 

решити, као и да се морају елеминисати услови због којих се губе радна места. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=09&dd=16&nav_id=754301
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Странци без повластица 
З. Радовић  

Субвенционисање инвеститора неће бити основни модел државе за отварање 

нових радних места. Радуловић: Мањи намет на рад неселективна помоћ. 

Кнежевић: Домаће фирме више улагале 

НА помоћ државе приликом започињања или проширења бизниса у наредном периоду моћи 
ће да рачунају само инвеститори који уложе значајно велика средства. Субвенције неће бити 
укинуте, али ће се користити у много мањем обиму него што је то раније била пракса. 
 

Министар привреде Саша Радуловић сматра да привреда базирна на субвенцијама није 
одржива. Он истиче да би требало да се поправи амбијент како би инвеститори у Србију 
долазили зато што имамо квалитетну радну снагу, добре услове пословања и правну сигурност. 
- Најбоља "субвенција" је смањење намета на рад - напомиње министар Радуловић. - То је 
неселективна субвенција доступна свима, али и предуслов за стварање климе и за отварање 
одрживих радних места. 
И директор Асоцијације за мала и средња предузећа и предузетнике Милан Кнежевић, сматра 
да субвенције до сада нису дале жељене резултате и да су фаворизовани страни улагачи. 
ТОРПЕДОВАН БРОД- ЛИЧНО ми је министар Радуловић предочио 12 тачака како могу да се 
смањују трошкови зарад компензације дела средстава која се јављају као мањак у буџету - 
истиче Кнежевић. - Оног тренутка када смањимо порезе и доприносе систем рада учинићемо 
одрживим и створити предуслове за нова радна места. Запошљавање по постојећим условима 
само значи нове морнаре на већ торпедованом броду. 

- Само је "Фијат" лане добио субвенција колико све домаће фирме заједно - тврди Кнежевић. - 
Апсолутна је неистина да се то држави кроз буџет враћа за годину дана, јер она од датог новца 
не добије ни десети део. Наиме, порез на зараде је 10 одсто, од којих део иде и општинама. Сви 
остали доприноси су реалан трошак, јер тог радника треба лечити и платити му стаж за 
пензију. 
Кнежевић истиче да домаће фирме, ипак, у Србији више инвестирају него стране. 
- Домаћа предузећа, таква каква су, инвестирала су 2,6 милијарди евра, док су фирме из 
иностранства уложиле 400 милиона евра, од којих су чак 80 одсто финансијке инвестиције, 
које немају никакав утицај на запошљавање - истиче Кнежевић. - Дискреционо додељивање 
средстава не постоји нигде у свету. 
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Пензионерима повишица као мањак 
Б. СТЈЕЉА  

Након предстојећег октобарског усклађивања, најстарији ће у просеку добити по 

120 динара. Потрошачка корпа у Србији је већ два и по пута већа од просечне 

пензије 

ТАЧНО два килограма кромпира ће пензионери у Србији моћи да купе од октобарске 
повишице коју им је држава наменила. Редовним јесењим усклађивањем, чекови најстаријих 
биће увећани за свега 0,5 одсто, односно за око 120 динара, иако је инфлација од последњег 
(априлског) повећања појела бар четири пута више новца. Тако ће најстарији, још једном, 
платити данак нерационалних државних расхода, а пензију ће и овога пута доживети више као 
милостињу уместо као правичну надокнаду за који су издвајали доприносе током свог радног 
века. 
 

- Последњих година у Србији су остварена неповољна кретања пензија, што је проузроковало 
пад њихове реалне вредности и куповне моћи, као и сиромаштва највећег броја најстаријих 
грађана - сматра Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине. - Просечна 
пензија на крају 2012. је износила 23.560 динара, али најмање 400.000 их је и тада примало 
пензију испод 12.898 динара, колико је износио загаратовани минималац. А од просечног 
износа, који је крајем 2012. био 23.560 динара, живи најмање милион најстаријих. У условима 
када је потрошачка корпа два и по пута већа од просечне пензије, а пет пута већа од најнижег 
законског износа, јасно је да се од тих прихода не може достојанствено живети већ се може 
само преживљавати. 
И када се посматра учешће просечне пензије у просечној заради, урушавање пензија је 
очигледно. У августу ове године пензија је чинила свега 54 одсто од просечне плате иако је 
законом предвиђено до 60 одсто. 
БИЋЕ БОЉЕ (МАЛО) СУТРАТАКТИКА државе је да се у априлу 2014. пензије повећају за 0,5 
одсто, а у октобру за један проценат, што ће бити такође знатно испод раста инфлације. Тек се у 
априлу 2015. планира увећавање пензија са растом потрошачких цена из претходних шест 
месеци и дела раста БДП-а. 

До оваквог пада животног стандарда и обезвређивања пензија је дошло након што је Влада 
одлучила да смањи рупе у сопственој каси тако што ће резати расходе где год је то могуће. 
Скупштина Србије је намеру Владе озваничила усвајањем Измене Закона о ПИО, према којима 
се - почев од прошлог октобра - пензије више неће усклађивати са инфлацијом већ са 
„могућностима“. Тако су оне 1. октобра 2012. повећане за два одсто, а не за 7,3 одсто, колико би 
биле увећане да није (по хитном поступку) усвојен нови пропис. Само код овог усклађивања, 
смањена је реална вредност пензија за 5,2 одсто. Истим прописом пензије су 1. априла ове 
године повећане такође за два одсто, а за овај октобар предвиђена је повишица од 0,5 одсто, 
баш колико и за април идуће године. 
- Измењен закон о ПИО, који је усвојен због финансијких потешкоћа Владе, сасвим је 
неприхватљив за најстарије јер угрожава животе већине пензионера - каже Ненадић. 
- Мере које држава спроводи како би уштедела се непрестано преламају преко леђа пензионера 
иако они за то нису криви. 
ИНФЛАЦИЈА 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:454351-Penzionerima-povisica-kao-manjak
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ПОТРОШАЧКЕ цене у августу су за 7,3 одсто више него у истом месецу 2012. Просечна пензија 
ће у октобру бити већа за само 1,6 одсто него у децембру прошле године. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poziv-Simensa-nasim-firmama.sr.html 

Позив „Сименса” нашим фирмама 

Будућим потенцијалним партнерима биће понуђено да праве 90 компоненти за 

ветрогенераторе које та немачка куомапнија прави у фабрици у Суботици 

Компанија „Сименс” најавила је да ће домаћим малим и средњим предузећима понудити да 
праве делове за Фабрику ветрогенератора у Суботици у вредности већој од две милијарде 
динара. 

На конференцији за новинаре генерални директор те компаније Тихомир Рајлић рекао је да ће 
будућим потенцијалним партнерима бити понуђено да праве 90 компоненти за 
ветрогенераторе које „Сименс” прави у фабрици у Суботици. 

„Понудићемо им да следећих година постану наши подизвођачи и да са референцама ’Сименса’ 
покушају да буду подизвођачи и другим фирмама у Европи”, рекао је генерални директор 
„Сименса” у Србији. 

Рајлић је додао да су „Сименсу“ потребне фабрике углавном велике серије одређених 
компоненти, а управо у том сегменту предузетници треба да виде интерес за себе. 

Како је навео, извоз „Сименса“ из Србије ће ове године бити око 150 милиона евра, а план је да 
се у 2016. години извоз удвостручи на око 300 милиона евра. 

Министар привреде Србије Саша Радуловић је оценио да је „Сименсов“ модел подстицања 
развоја предузетништва изузетно важан пројекат за привреду Србије. „Модел који је покренуо 
’Сименс’ треба да буде пример на који треба да се угледају остале компаније, а Министарство ће 
радити на подршци таквим идејама”, рекао је он и истакао да „Сименс“ за све што је последњих 
деценија урадио у Србији није добио ниједну субвенцију. 

Како је рекао Радуловић, Србија улази у ново време и потребне су јој здрава економија и здраве 
идеје, а то што ради Сименс јесте „управо оно што ће влада следити”. 

Бета 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poziv-Simensa-nasim-firmama.sr.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Do-naplate-duga-i-bez-suda.sr.html 

До наплате дуга и без суда 

Закон о споразумном финансијском реструктурирању омогућава дужницима да избегну стечај, 

а повериоцима да дођу до свог новца 

Због неизмирених дугова, „тешких” 172,8 милијарди динара, не рачунајући камате, последњег 
дана јуна ове године било је, према подацима Народне банке Србије, блокирано 44.677 фирми. 
Број блокираних расте и поред тога што се од 1. априла ове године примењује Закон о 
роковима за измирење новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, којима је прописано 
да држава своје рачуне плаћа у року до 45, а привреда до 60 дана. 

Повећано је и учешће „проблематичних” кредита одобрених привреди. У укупно одобреним 
кредитима привреди, они су са 19,5 одсто на крају децембра 2012. године, на крају јуна 2013. 
достигли 21,3 процента. 

У Привредној комори Србије кажу да се процењује да би око 19.000 привредних друштава 
уфинансијским тешкоћама могло да избегне стечај и да настави успешно да послује, а њихови 
повериоци брже да дођу до свог новца применом закона на који су, изгледа, готово сви 
заборавили. 

– Најбржи и најјефтинији пут до решења финансијских проблема у пословању пружа Закон о 
споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава – казује Нермина 
Љубовић, директор Центра за услуге и посредовање ПКС. – Овај пропис упућује дужнике и 
повериоце на договор. Преговором у коме су сви учесници равноправни и закључењем уговора 
о споразумном финансијском реструктурирању, избегавају се предуги и скупи судски спорови, 
проблем се решава брже и јефтиније, а пословни односи остају очувани. Одобравањем 
додатних олакшица и држава подстиче овај начин решавања неликвидности. 

Закон је ПКС поверио да посредује у том поступку, помажући у успостављању сарадње између 
дужника и поверилаца и пружајући подршку током преговора, ради њиховог успешног 
окончања. 

У протеклих годину и по дана ПКС обратило се само 17 привредних друштава. Три поступка 
завршена су закљученим уговорима о споразумном финансијском реструктурирању, у једном је 
закључен уговор о мировању дугова, а укупна вредност потраживања у тим поступцима била је 
око 27 милиона евра. У четири предмета предлагачи су повукли своје захтеве, а у три су 
повериоци одбили учешће, јер је за дужнике покренут предстечајни поступак. У току су три 
поступка. 

Наша саговорница је уверена да је мали број заинтересованих за споразумно решавање 
дужничко-поверилачких невоља последица непознавања закона и недовољне информисаности 
о могућностима које овај поступак пружа. Зато ће потенцијалним учесницима у поступку – 
повериоцима, надлежнима за финансије у привредним друштвима и заступницима, бити 
омогућено да о предностима поступка више сазнају у привредним коморама широм Србије. 

– Проблеми неликвидности привреде у последњих пет година су у фокусу законодавних 
промена већине земаља у региону, а поступци вансудског решавања показују се све 
ефикаснијим, тако да се успоставља правна и институционална пракса у региону, што 
подржава и Европска банка за обнову и развој – истиче Љубовићева. – ЕБРД је подржала 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Do-naplate-duga-i-bez-suda.sr.html
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пројекат ПКС и одобрила средства у износу од 233.000 евра за финансирање његовог 
спровођења. Од овог пројекта ЕБРД очекује повећање видљивости и разумевања поступка и 
његових предности, јачање институционалних капацитета потенцијалних учесника у поступку, 
као и олакшање поступка, посебно за мала и средња привредна друштва. 

– До споразума дужника и поверилаца, а најчешће су то банке, стиже се поступно. Први корак 
на путу до циља је покретање предлога за реструктурирање, који Центру за услуге и 
посредовање ПКС може поднети задужено привредно друштво или поверилац. Центар 
проверава испуњеност услова за покретање поступка и позива другу страну да прихвати 
предлог, а затим организује поступак преговарања. У првој фази посла закључује се уговоро 
мировању дугова, који представља основ за деблокаду рачуна дужника и омогућава му 
пословни предах, током кога се настављају преговори у знатно релаксиранијој атмосфери. 
Потом дужник и повериоци закључују уговор о споразумном финансијском реструктурирању, 
који садржи мере којима се тај посао спроводи. 

– Стране у поступку уз финансијско реструктурирање истовремено користе и прописане 
подстицаје – каже Љубовићева. – Пореском дужнику, који је закључио уговор о споразумном 
финансијском реструктурирању, на основу Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији, може се одобрити репрограм пореског дуга до 60 месеци уз мировање обавезе 
од 12 месеци. 

И, на крају, посредници услугу посредовања ПКС плаћају само ако је посао успешно окончан. 

А. Микавица 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/405801/Nema-dana-bez-poskupljenja 

СВАКИ ОДЛАЗАК У ПРОДАВНИЦУ ЈЕ СУСРЕТ С НОВИМ ЦЕНАМА 

Нема дана без поскупљења 

Горица Авалић  

Двадесетак основних животних намирница поскупело је од почетка године у просеку за око 

осам одсто, показало је истраживање које је спровела Асоцијација потрошача Србије (АПОС). 

Осим хране, за 20 одсто у односу на исти период прошле године, поскупела су и средства за 

личну хигијену, козметзика, кућна хемија, али и слаткиши. 

Планирање куповине сваким даном све је теже, јер због честих поскупљења грађани више не 

знају какве ће их цене дочекати када после недељу дана поново уђу у супермаркет. 

 

- Некада сам за један чек могла да купим довољно хране за четворочлану породицу за недељу 

дана, данас ми намирнице које сам купила за 5.000 динара стану у три мале кесе. Трудимо се да 

уштедимо на храни, али сваког дана нешто поскупи, док плате остају исте - каже за “Блиц“ 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/405801/Nema-dana-bez-poskupljenja
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Београђанка Мирјана Коларевић (54). 

  

Плата у Србији све мање вреди. За један евро у јануару је требало издвојити 111,96 динара, док 

је његова цена данас више од 114 динара, што представља раст за 2,6 одсто. 

  

- Анализирајући празнину новчаника ицегера, већина грађана Србије лако је могла да премери 

минус у пуком преживљавању, али не и да разуме логику цена. Брашно, уље, со и шећер од 

почетка године до данас су појефтинили, а хлеб, који се прави од њих, је поскупео. Али, 

мистерија кретања цена не завршава се ту. Из непознатих разлога, пиринач, пасуљ и ослић 

коштају од 12 до чак 50 одсто више него почетком године, док се цена ових намирница у 

земљама из окружења није битније мењала - каже Едина Попов, председница АПОС-а. 

  

Иако је од јануара до септембра забележен пад цене фабричке хране за тов стоке, цене кукуруза 

и откупа живе стоке, у истом периоду цена јунећег, свињског и пилећег меса скочила је за око 

10 одсто, а поскупљење меса повукло је са собом још веће поскупљење сухомеснатих производа. 

  

Колико су цене скочиле показује и званична потрошачка корпа за коју је прошле године било 

потребно око 59.000 хиљада динара, док је ове потребно око 6.000 динара више. 

  

У односу период пре почетка економске кризе, за просечно примање данас у цегер стаје за 

трећину намирница мање. Док смо за просечну месечну зараду пре пет година могли да купимо 

скоро тону кромпира, данас можемо - дупло мање, а зарада нам је “тања“ и за 27 литара уља, 16 

килограма кафе, 11 килограма шећера и 47 литара млека. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/405713/APOS-Namirnice-ove-godine-poskupele-82-odsto 

АПОС: Намирнице ове године поскупеле 8,2 
одсто 

Танјуг  

Асоцијација потрошача Србије (АПОС) саопштила је данас да је ове године двадесетак 

основних животних намирница у Србији поскупело за 8,2 одсто. 

Истраживање АПОС-а је показало да се двадесетак основних животних намирница септембра 

кошта пет одсто више него јуна. 

  

Тако пиринач, пасуљ и ослић коштају од 12 до чак 50 одсто више него почетком ове године, али 

су брашно, уље, со и шећер појефтинили од шест до 22 одсто. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/405713/APOS-Namirnice-ove-godine-poskupele-82-odsto
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Од јануара до септембра забележен је пад цене фабричке хране за тов стоке, цене кукуруза и 

откупа живе стоке, али је цена јунећег, свињског и пилећег меса порасла од три до десет одсто. 

  

Упоредјујући цене 10 српских производа у Србији и у региону, АПОС је закључио да би 

потрошач из Србије са својом просечном платом јефтиније "купио домаће" у - другој земљи. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/405702/Srpsko-domacinstvo-u-proseku-prima-53762-dinara-mesecno 

Српско домаћинство у просеку прима 53.762 
динара месечно 

Тањуг  

Просечна месечна расположива средства по домаћинству у Србији износила су 53.762 динара у 

другом кварталу ове године, а новац се највише троши - 43,2 одсто за храну и безалкохолна 

пића, саопштио је данас Републички завод за статистику. 

Од укупно расположивих средстава 95,4 одсто чине приходи у новцу, а 4,6 одсто су приходи у 

натури. 

  

Највећи удео у расположивим средствима имају приходи из редовног радног односа 46,6 одсто, 

пензије 33,2 одсто, натурална потрошња 4,6 одсто и остала примања 3,5 одсто. 

  

Издаци за личну потрошњу домаћинстава у Србији износе 50.072 динара, од чега је највећи 

удео издатака за храну и безалкохолна пића 43,2 одсто и становање, воду, електричну енергију, 

гас и остала горива 15,0 одсто. 

  

Следе издаци за транспорт 7,4 одсто, одећу и обућу 4,7 одсто, комуникације 4,7 одсто, остали 

лични предмети и остале услуге 4,6 одсто и алкохолна пића и дуван 4,5 одсто. 

  

Подаци су добијени путем анкете о потрошњи домаћинстава, којом се прикупљају подаци о 

приходима, расходима и потрошњи домаћинстава, односно подаци о основним елементима 

личне потрошње. 

  

Поред тога, анкетом се прикупљају и подаци о неким важнијим показатељима животног 

стандарда (услови становања, снабдевеност трајним потрошним добрима и друго), као и 

основни подаци о демографским, економским и социолошким карактеристикама 

домаћинстава. 

  

У анкети се примењују метод вођења дневника (домаћинство води дневник потрошње за 

петнаест, односно шеснаест дана) - за производе и услуге личне потрошње, и метод интервјуа 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/405702/Srpsko-domacinstvo-u-proseku-prima-53762-dinara-mesecno
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(испитивања) на бази упитника, где је референтни период за трајна добра дванаест месеци, за 

полутрајна добра, пољопривреду, лов и риболов три месеца, а за приходе месец дана. 

  

Од укупног броја домаћинстава предвиђених за анкетирање у другом кварталу 2013. године 

(1.200 за Србију), анкетирано је 1.130 домаћинстава (94 одсто). 

  

Према препорукама Евростата, у анкети се не примењује билансни приступ (билансирање 

прихода и расхода), већ концепт “потрошних издатака” (издаци за личну потрошњу), који су 

класификовани према Класификацији личне потрошње по намени (ЦОИЦОП-ХБС). 

  

Евидентира се вредност добара и услуга за личну потрошњу, без обзира на то да ли су купљени 

у готовини или на кредит. 

  

Вредност производа и услуга из сопствене производње (натурална потрошња) евидентира се по 

куповним ценама. 

  

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП 

Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију. 

  

 Артикал 
 Цена у 

јануару 

 Цена у 

септембру 

Поскупљење/Појефтињење (у 

процентима) 

Пиринач 144 215 +50 

Црни хлеб 58  67 +16 

Шпагете 77 60 -22 

Пасуљ 265 297 +12 

Замрзнути 

грашак 
103 112 +8 

Свињски бут 467 513 +10 

Осилић 386 533 +42 

Јаја 134 146 +9 

 



14 

 

Просечна зарада: 

2012. година41.180 динара 

2013. година44.182 динара (реални пад од два одсто) 

 

За подмиривање потрошачке корпе било је 

потребно: 

2012. година1,36 просечних зарада 

2013. година1,55 просечних зарада 

 

Вредност потрошачке корпе: 

2012. година55.593 динара 

2013. година64.819 динара 

 

Храна и безалкохолна пића41 одсто потрошачке корпе 

 Артикал  Цена 2012.  Цена 2013. 

Млеко 80 85 

Јогурт  85 97 

Павлака 37 49  

Свињски бут 390 474 

Јунећи бут 619 679 

Пилећи филе 750 669 

Прашка шунка 900 1.200 

Печеница 1.400 1.600 

Чајна кобасица 1.200 1.400 
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Паштета 40 60 

Виршле 150 190 

Мед 570 640 

Чоколадна бананица 12 15 

Кекс 62 69 

Чоколада 80 100 

Пиво 2л 180  210 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/405586/Vucic-Solidarni-porez-samo-ako-budemo-morali-i-to-na-natprosecna-

primanja-u-javnom-sektoru 

Вучић: Солидарни порез само ако будемо 
морали, и то на натпросечна примања у 
јавном сектору 
Ивана Мастиловић Јаснић  

- Морамо стварно и суштински да смањимо фискални дефицит, у супротном ћемо појести сами 

себе. До сада за то имамо договорених седам мера, а морамо да их имамо девет. То нису лаке 

мере - каже у интервјуу за “Блиц” Александар Вучић, први потпредседник Владе Србије. 

Александар Вучић, вицепремијер 

О конкретним мерама Вучић није желео да говори, то препушта министру финансија Лазару 

Крстићу. Ипак, открива да је потпуно посвећен економији. 

 

- Проводим по 14 сати у кабинету радећи на мерама. Меримо сваки детаљ. За две недеље 

најкасније ћемо представити програм. За мере које ћемо донети имаћемо подршку стручне 

јавности, ММФ-а и других међународних институција, али сасвим сигурно не и већине грађана. 

И поред тога, уверен сам да радимо добру и лековиту ствар за земљу. Рак се не лечи андолом, а 

ми смо у поодмаклој фази рака. Не само наша економија, већ цео систем. Ићи ћемо на измене 

радног законодавста, закона о планирању и изградњи, мењање оних закона који треба да нам 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/405586/Vucic-Solidarni-porez-samo-ako-budemo-morali-i-to-na-natprosecna-primanja-u-javnom-sektoru
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/405586/Vucic-Solidarni-porez-samo-ako-budemo-morali-i-to-na-natprosecna-primanja-u-javnom-sektoru
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омогуће лакше и брже добијање дозвола, да ту причу до краја 2013. коначно, после 15 година, 

завршимо - каже Вучић. 

  

Тражимо начин да растеретимо рад, а да истовремено не оптеретимо грађане и 

нихову имовину 

  

Шта сте мислили када сте рекли да знате како ћете скончати? 
 

- Видим каква се атмосфера прави. Знам ко је организује. Немам новца колико имају неки политичари 

или тајкуни. Имам толико непријатеља у свету криминала и тајкунско-политичких лобија да их мало ко 

има. Зато кажем да знам да мој политички век, који надам се нема везе са животним, неће бити дуг. 

Чека нас и реформа пензионог система? 

- И на томе радимо. Оно што је важно јесте да видимо како да, не смањујући пензије већ 

правећи здрав основ да у будућности оне буду веће, спроведемо ту реформу. 

  

Министар привреде је најавио смањење пореза на рад. Како мислите да то надокнадите у 

буџету? 

- Још тражимо начин да растеретимо рад, а да истовремено не оптеретимо грађане и нихову 

имовину. Тамо где мање наплатите порез, морате намаћи у буџет на другој страни. Трудићемо 

се да балансирамо, да то не буду недостаци од не знам колико милијарди, па да морамо да 

доносимо порезе који би додатно дестимулисали грађане. 

  

Да ли вам је блиска идеја екстрапореза? 

- Тражимо решење, али ту нема генијалних ствари. Никоме та идеја није ни блиска ни лака, а 

солидарни порез би обухватао само јавни сектор и то само део натпросечних примања, али се 

надам да ту меру нећемо морати да доносимо.  

  

Хоће ли ПДВ расти? 

- ПДВ је 20 одсто и мислим да ће тако и остати. 

 

 

 Има ли најава доласка неких нових инвеститора? 

- „Мерцедес“ је ушао у „Икарбус“, договор је при крају. Мислим да нисмо далеко од тога да уђе 

и у ФАП, што је јако важно за целу југозападну Србију. Надамо се доласку јапанске „Такате“, 

„Мијазаке“ и других фирми. Надам се да ћемо са „Мубадалом“ завршити прављење уговора. 

„Бош“ ће у новембру отворити фабрику са 600 радних места у Пећинцима, што је велика ствар. 

  

Остају ли субвенције за отварање радних места страних инвеститора? 

- Свакако да хоће, није реално прекинути сада са том праксом јер то све земље у региону раде 

борећи се за инвеститоре. Али ево узмите немачку фабрику „Цицо“ у Зрењанину као пример, 

која запошљава 170 или 180 људи. Озбиљно раде, производе, све су притом урадили без 

субвенција и ја сам им на томе захвалан. Ако будемо направили бољи пословни амбијент, 
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субвенционисаћемо и даље, али можда са мање новца по зопосленом, што би била огромна 

уштеда. 

  

Само следеће године требало би да вратимо милијарду и 114 милиона евра камате 

  

Шта значи када кажете да ће кредит из Емирата бити поклон? 

- То значи да ће каматна стопа бити нижа и од оне коју бисмо добили од Европске 

инвестиционе банке, Светске банке или неких других светских институција 

  

Колико нижа? 

- Не могу да кажем прецизно, али биће нижа од 2,5 одсто на 20 или 30 година и ја очекујем 

реализацију до краја године. У време владе Мирка Цветковића, оне владе чији нас министри 

данас критикују, узимали смо кредите са каматом од 8,3 одсто. 

 

Шта ћете урадити с тим новцем? 

- Само следеће године требало би да вратимо милијарду и 114 милиона евра камате. Новац од 

кредита треба да оде на враћање дела јавног дуга да бисмо имали смањење дефицита од 0,4 за 

2014. годину, као и да пробамо да смањимо фискални дефицит и за 2015. Један део ћемо 

убризгати у привреду. 

  

Амерички амбасадор каже да сте му премијер Дачић и ви обећали да ћете наставити 

заједно. Да ли то значи да ће ова влада изгурати до краја мандата? 

- Америчког амбасадора веома поштујем, али ми дајемо обећања свом народу, а наша намера је 

да радимо најбоље што можемо за Србију. То сам рекао господину Кирбију у неколико наврата. 

С њим сам насамо разговарао, без Дачића. Да ли ћемо у томе успети, показаће време. 

  

Да ли је комплетиран списак страних саветника? 

- Негде нам владе других земаља шаљу подршку, негде ми сами ангажујемо саветнике. Мислим 

да тај процес никада не треба да буде окончан. Иако смо стручњаке нашли на светском 

тржишту, чујем бројне критике. Одмах да се оградим, не интересују ме њихови приватни 

животи, нити шта се прича, нас занима да ли могу да нам помогну на европском путу и у 

реформама. Немачка влада нам шаље Бетину Нелан која ће од 1. децембра радити са мном. 

  

Волим што се опозиција окупља и прави фронтове 

 

 Хоће ли бити избора у Београду? 

- Остаје да се технички договоримо. Уверен сам да ћемо имати промене. Жао ми је што неки 

мењају своје мишљење свака два месеца и онда покушавају да га бране. Пре само 20 дана нико 

Хоће ли бити Параде поноса?Последњи сам у ланцу који о томе одлучује. Код мене не постоји 

нимало хомофобије и мислим да свако има право на слободу говора, окупљања. Ипак, ми се 

руководимо и безбедносним проценама и у складу с тим ћемо донети одлуку о Паради поноса. 
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није говорио о промени изборног система. Када се појавила могућност промене власти, онда су 

се одједном сетили тога. Што се нас тиче, ми смо увек расположени за изборе. Хоће ли избори 

бити расписани овог или неког од наредних месеци, видећемо. 

  

Када ће почети преговори са ЕУ? 

- До краја године или најкасније средином јануара. 

  

Колико је важно да избори на Косову прођу како треба? 

- Предузели смо све мере да нашем народу кажемо колико су ти избори значајни за нашу 

земљу, за њихову будућност. Што будемо јачи у локалној самоуправи, то ће Заједница српских 

општина имати већу снагу и већи легитимитет.  

  

Опозиција се окупља, да ли вас то плаши? 

- Не, зашто? Волим да се окупљају, да праве фронтове, али не мислим да ће имати озбиљније 

резултате, јер морате да понудите план, програм, алтернативу, а не да критикујете Владу, без 

идеје. 

  

Када странке опозиције говоре о борби против корупције, прозивају вас за реваншизам.  

- Никаквог политичког обрачуна нема, али кад немате другу аргументацију, када не можете да 

победите политичке опоненте, шта друго да кажете него да су диктатори и оптужите их за 

реваншизам. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_ministarstvo_ce_podrzati_modele_koji_otvaraju_radna_mesta.4.ht

ml?news_id=267742 

АКТУЕЛНО - Сименс понудио да 90 компоненти потребних за фабрику у Суботици 

производе српска предузећа 

РАДУЛОВИЋ:Министарство ће подржати 
моделе који отварају радна места 

АУТОР: А. М. 

Београд - Компанија Сименс ће наредног месеца понудити српским фирмама да за њу почну да 

производе 90 компоненти које ова немачка фирма тренутно увози за потребе своје фабрике 

ветрогенератора у Суботици - изјавио је на јучерашњој конференцији за новинаре генерални 

директор Сименса Србија Тихомир Рајлић. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_ministarstvo_ce_podrzati_modele_koji_otvaraju_radna_mesta.4.html?news_id=267742
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_ministarstvo_ce_podrzati_modele_koji_otvaraju_radna_mesta.4.html?news_id=267742
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Он је најавио да ће у сарадњи са Асоцијацијом малих и средњих предузећа и предузетника, 
средином октобра бити организован сајам за фирме које желе да постану Сименсови 
добављачи. Укупна вредност послова које би српске фабрике могле да добију достиже 1,1 
милијарду динара годишње, под условом да довољан број потенцијалних добављача испуни 
строге производне захтеве немачког гиганта. 

Рајлић је посебно нагласио да је Сименс међу првих осам извозника у Србији и да за све време 
пословања на овим просторима није узео ниједан динар субвенција, као што их није узео ни за 
радна места која ће сада да отвори. 

Министар привреде Саша Радуловић оценио је да је идеја о оваквој сарадњи са домаћим 
произвођачима из сектора малих и средњих предузећа модел за запошљавање на који треба да 
се угледају и остале велике компаније у Србији и да је то модел који ће Министарство и убудуће 
подржавати. Радуловић, који је по сопственим речима каријеру започео као инжењер у 
Сименсу у Немачкој, радећи на системима за надзор у нуклеарним електранама, додао је да ће 
држава са своје стране урадити све да се побољша привредни амбијент, да ће смањити порезе и 
доприносе на рад и спровести регулаторну реформу како би здраве фирме могле да послују 
профитабилно и без препрека. 

Он је нагласио да је стратешко опредељење Владе Србије подршка извозу и производним 
делатностима и да се зато смањује оптерећење рада које, за разлику од „транге-франге 
делатности“, у производним фирмама представља велики трошак. Радуловић је такође 
потенцирао да Сименс није добио субвенције за пројекат запошљавања нових људи и 
ангажовање домаћих добављача и оценио да је „време перпетуум мобиле економије прошло“. 

- Економија у којој само делите паре води у корупцију и тога смо много имали до сада. 
Привреда заснована на субвенцијама није одржива. Растерећење рада је најбоља субвенција, 
која никога не дискриминише - рекао је Радуловић, оценивши да је у последњих 12 година 
вођена економска политика која није дала добре резултате. 

Министар је ипак додао да се систем не може променити одједном, већ да „морамо постепено 
да га окрећемо“. 

- Субвенције стратешки нису дугорочно решење, али ми морамо да испунимо све до сада 
преузете обавезе - додао је Радуловић. 

И Милан Кнежевић, потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа, сматра да је то 
модел за будући развој - да покушамо да будемо добављачи великих система. 

- Сименс има добављаче А, Б и Ц категорије и вероватно ће сви који са њима сада склопе уговор 
бити Ц добављачи, али ако буду подизали квалитет и искуство и буду достизали највише 
стандарде, моћи ће и да напредују - рекао је Кнежевић. 

Он се такође придружио критици досадашњег начина вођења економије, оценивши да је до 
сада постојала „фараонска дистанца власти и малих и средњих предузећа“, али да је у 
последњих 15 дана наишао на „нормалну комуникацију са Владом“. 

- Фијат је добио субвенција као све домаће фирме заједно - рекао је Кнежевић, критикујући 
ранији модел финансијских подстицаја за запошљавање. Он се запитао колико радника остаје 
на својим пословима када истекну три године колико фирме које добију субвенције не смеју да 
смањују број запослених. 
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Кнежевић је указао и на то да су мала и средња предузећа прошле године инвестирала 2,4 
милијарде евра, а да је из иностранства дошло само 400 милиона евра, „од чега су 80 одсто 
финансијска улагања која не чине ништа за запошљавање“. 

Говорећи о планираним изменама Закона о раду, Кнежевић је рекао да је већ разговарао са 
првим потпредседником Владе Александром Вучићем, да ће имати састанке и са синдикатима 
и да ће се пронаћи најмањи заједнички именитељ. 

Удвостручити производњу 
Директор Сименса Србија признаје да очекује „половичан успех“ позива на сарадњу и да ће 
бити јако задовољан ако успе да пронађе 10 до 15 нових добављача. Он је додао да Сименс сада 
запошљава 694 радника у Србији, а да ће овог месеца на тај списак додати још 90 људи. „У 
следећој години ћемо отворити још око 200 радних места у Србији, а ако пронађемо тих 10 до 
15 добављача, онда ће се са њима тај број удвојити“, рекао је Рајлић, који је додао и да Сименс 
планира да удвостручи план производње у наредним годинама и да свој извоз са 150 милиона 
евра повећа на 200 до 250 милиона. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kola-pravi-15000-domacih-radnika 

Кола прави 15.000 домаћих радника 

Аутомобилска индустрија у Србији, која запошљава петнаест хиљада радника и 
годишње заради готово две милијарде евра, биће знатан извор прихода у буџету. 
Највећи извоз имаће “Фијат” - око 1,6 милијарди евра 

 У вредности од 400 милиона извешће “Бош“, “Јура”, “Магент Марели”, “Јонсон” и “Тигар”, који 
су добили субвенције за запошљавање, преноси РТС. 

Њима треба да се прикључи и “Мерцедес”, који ће стратешко партнерство остварити са 
београдским “Икарбусом”. “Мерцедес” није нов на нашим просторима. Још осамдесетих из 
Прибоја, тада једине фабрике ван Немачке, излазили су први лиценцирани камиони у Европи. 
Мотори су се склапали у Босни и Херцеговини, а цело возило у Србији. 

Скоро три деценије касније, уз велике напоре Владе, “Мерцедес” је спреман да се укључи у 
производњу градских аутобуса најсавременије генерације. Аутобуси су неопходни ГСП-у, а сада 
се увозе из Пољске. Тако би радници “Икарбуса” имали посла у наредних бар пет година, а 
вишак би могао да буде извезен преко “Мерцедесове” мреже продаје. 

Највећа инвестиција у којој је учетвовала и Влада Србије, јесте фабрика аутомобила у 
Крагујевцу, где ће се ове године монтирати око 10.000 аутомобила серије 500Л. “Фијат” је у 
Крагујевац дошао због традиције, али и због веома примамљивих услова улагања. 

“Једино што нам смета у договору с Владом јесте то што инфраструктура око Крагујевца није до 
краја завршена, нема још обећаног ауто-пута и обилазнице, па се фабрика снабдева само преко 
једне капије“, каже генерални директор “Фијата Србија” Антонио Чезаре Ферара. Он истиче да 
је потражња за моделом 500Л одлична, нарочито на америчком тржишту. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kola-pravi-15000-domacih-radnika
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„Очекујемо да тамо извеземо више од 30.000 возила разних верзија”, каже Ферара. 

Циљ Владе Србије је да доведе што више мањих инвеститора који би производили делове за 
познате произвођаче. Временом, и велики произвођачи, када увиде да се 30 до 40 одсто 
компоненти производи на неком месту, лако се одлуче за монтажу возила баш у тој земљи, јер 
су трошкови транспорта и радне снаге мали. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zakon-o-radu-pisu-dve-komisije 

Закон о раду пишу две комисије 

Представници Владе Србије и Савеза самосталних синдиката сагласили су се да 
наредних недеља треба формирати комисије чији би чланови били укључени у 
доношење измена и допуна Закона о раду – изјавио је Танјуг у потпредседник 
СССС-а Зоран Михајловић. 

Он је рекао да су у разговору с председником тог синдиката Љубисавом Орбовићем 
учествовали први потпредседник Владе Александар Вучић, као и министри финансија и 
привреде Лазар Крстић и Саша Радуловић. Михајловић је додао да је на састанку било речи о 
томе да се у наредном периоду формирају две комисије – једну би чинили представници 
синдиката, а другу представници Владе. 

Удружени синдикати Србије “Слога” саопштили су да је Закон о раду витални национални 
интерес, и да као такав “не може бити предмет појединачних разматрања синдиката и 
политичких ауторитета, нити се он може разматрати на Социјално-економском савету”. 

“СЕС треба хитно расформирати јер је као Владино тело одавно својим (не)радом изгубио 
кредибилитет, а начином како је формиран и ко су његови представници, дискредитован је од 
самог свог оснивања”, наводи се у саопштењу тог синдиката. 

Удружени синдикати Србије “Слога” навели су да би измену Закона о раду, која је ипак 
неопходна, требало да прати шира јавна расправа, уз учешће свих релевантних чинилаца, од 
синдиката с реалном снагом и чланством, до послодаваца, стручне јавности и медија да би се 
размотрили сви ефекти и да би се искључиво консензунсом дошло до одрживог решења. 

Зоран Михајловић из СССС-а рекао је да се слаже с тим да би Закон о раду требало да се 
анализира на ширем нивоу и да недостаје јачи социјални дијалог, али сматра да баш зато не би 
било добро расформирати СЕС јер то тело доприноси таквом начину комуницирања. 

Први потпредседник Владе Александар Вучић рекао је прошле недеље да Влада мора да 
направи бољи бизнис-амбијент за улагање, као и да ће о новом закону о раду разговарати са 
синдикатима. Он је рекао да “Влада то мора да учини, не зато што нас неко тера већ зато што је 
то услов опстанка Србије”.  

Е. Дн. 
  

У марту текст 
– Очекујемо да ћемо у наредне две недеље имати ширу слику о томе како ће се посао обавити, 
будући да је реч о веома обимном послу и важном закону – казао је Михајловић, и додао да се 
конкретан текст с изменама не може очекивати пре марта идуће године. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zakon-o-radu-pisu-dve-komisije
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Он је рекао да очекује да ће од октобра почети конкретан рад на изменама закона, а да ће цео 
посао трајати нешто дуже. 

ОК  РАДИО 

http://www.okradio.rs/vesti/lokalne/novi-dom-sindikat-ne-stoji-iza-ocena-o-propasti-firme_35923.html 

"Нови дом": Синдикат не стоји иза оцена о 
пропасти фирме 

Након писања ОК Радија о тешкој ситуацији у „Новом дому“ у Врању, огласио 
се председник Самосталног синдиката у том предузећу Радивоје Микић, 
тврдећи да иза навода изнетих у поменутом тексту не стоји тај синдикат. 

 

– Синдикална организација ЈП „Нови дом“ не стоји иза објављеног натписа и у потпуности се 
не слаже са објављеним текстом иза кога стоји новинар Александар Стојковић – пише у 
деманту синдиката који је потписао председник Микић. 
 
Редакција ОК Радија подсећа да поседује извод из записника са синдикалног састанка 
одржаног 12. јула ове године и дописе упућене надлежним градским структурама неколико 
дана касније. 
У њима је прецизно презентована ситуација у предузећу која се односи на дуговања „Новог 
дома“, страначко запошљавање, празне котларнице, блокаду рачуна предузећа, злоупотребу 
службеног возила, исплате зарада и путних трошкова, недостатак ХТЗ опреме и изношење 
инвентара из просторија установе. 
Такође, ОК Радио имао је увид и у документ који све наводе синдиката изнете у тексту „Нови 
дом под потпуним расулом“ потврђује, а који је потписао између осталих и председник Микић. 
 
Александар Стојковић 

http://www.okradio.rs/vesti/lokalne/novi-dom-sindikat-ne-stoji-iza-ocena-o-propasti-firme_35923.html
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