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http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:462187-Krusevac-Poceli-radnicki-protesti 

Крушевац: Почели раднички протести 
 
С. БАБОВИЋ  

На централним градским улицама у Крушевцу у понедељак почели раднички 

протести. Саша Радуловић у среду са синдикалцима и послодавцима о 

проблемима у фирмама 

КРУШЕВАЦ - Министар привреде Саша Радуловић у среду стиже у Крушевац, како би са 
пословодством, представницима репрезентативних синдиката и Градске управе разговарао о 
проблемима у предузећима у реструктурирању, потврдио је у понедељак градоначелник 
Братислав Гашић пред више од 1.000 радника више предузећа, који су започели са протестима 
на улици. 
 

Запослени у ИМК „14.октобар“ (1.500), Конфекцији „Звезда“ (150), Фабрици уља (134), ДИП 
„Савремени дом“ (76), на улици уз подршку радника из других предузећа, међу којима и 
запослених у ФАМ-у, траже хитну исплату заосталих плата, повезивање радног стажа и оверу 
здравствених књижица. 
Засада им је један од захтева испуњен, јер су радници данима тражили сусрет с министром 
привреде. 
- Новац који је држава давала предузећу преко субвенција нису појели радници, већ директори 
- истиче Љубиша Велимировић, председник Самосталног синдиката ИМК „14. октобар“, 
додајући да о дуговањима сведоче личне карте. 
- А ми тражимо резултате и посао. Ово су мирна грађанска окупљања како би се изборили за та 
права. 
Радници су одбили да прекину протесте који су пријављени до четвртка. На измаку су 
стрпљења и они који нису на улицама. Око 2.500 радника запослено је у предузећима у 
реструктурирању. Радницима ИМК „14. октобар“ дугује се 13 плата, у „Звезди“ 14, у Уљари 23... 
запослени у ДИП „Савремени дом“ чекају око 30 зарада!  
 
ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ 
ПРЕМА неким проценама, око 2.700 здравствених књижица радника ИМК „14. октобар“, 
Фабрике уља и „Звезде“ чека на оверу. Запослени не могу да се лече од 5. јуна, па су у 
понедељак били и испред филијале РФЗО, где кажу да се убрзано ради на решавању овог 
проблема. 
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:462162-Na-listi-prosperiteta-Srbija-na-76-mestu 

На листи просперитета Србија на 76. месту 
З. Р.  

На листи најпросперитетнијих земаља Британског аналитичког центра, Србија на 

76. месту од 142 државе. Најмање бодова за личне слободе, друштвене вредности и 

привреду 

 

СРБИЈА се на последњој листи најпросперитетнијих земаља света 2013. године, која је недавно 
објављена, попела за три степеника у односу на претходну годину. Британски аналитички 
центар „Легатум Просперити“ урадио је истраживање по којем је наша земља рангирана на 76. 
месту од укупно 142 државе. 
 

Србија је најмање бодова заслужила у областима личних слобода, друштвених вредности и 
привреде, док је у подручју здравства, образовања и безбедности мало боље котирана. 
На челу листе која се добија укрштањем података из осам области, а мере се богатство, али и 
благостање, је Норвешка. Следе је Швајцарска, Канада, Шведска, Нови Зеланд, Данска. На 
десетом месту је Луксембург, док су Сједињене Америчке државе на 11. месту. 
Колико се живот у првопласираној Норвешкој и Србији разликује, показују подаци да чак 67 
одсто људи у овој скандинавској земљи тврди да је повољан тренутак за проналажење посла, 
док само четири одсто грађана у Србији гаји наде да ће се запослити.  
У нашој земљи чак 87 одсто грађана верује да је у привреди и политици распрострањена 
корупција, док је у Норвешкој тај проценат мањи од 30 одсто. Анкета је показала и да Срби 
имају поверења у војску, али чак сваки трећи грађанин нема поверења у правни систем и 
судство. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:462162-Na-listi-prosperiteta-Srbija-na-76-mestu
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Наша земља је у односу на 2012. годину највише напредовала у подручју здравства и 
забележила „скок“ са 61. на 54 место. У овој области оцењује се проценат имунизације, број 
болничких постеља на 1.000 становника, проценат смртности деце, квалитет воде за пиће... 
Иако је образовање једна од области у којима смо најбољи, ове године смо у едукацији „пали“ 
степеницу ниже, са 61. на 62. место. 
Дно листе „резервисано“ је за централноафричке земље, Чад, Централноафричку Републику, 
Конго, Бурунди, Того... 
 
КОМШИЈЕ 
ОД земаља бивше Југославије најбоље је рангирана Словенија, која је задржала 
прошлогодишњи пласман на 24. месту. Нова чланица Европске уније, Хрватска, је 50, док је 
Црна Гора на 71. месту. Србији „у потиљак“, од комшија гледају само Македонија, која се 
пласирала три степеника испод, на 79. позицији и БиХ, која је убедљиво најлошије пласирана 
на 97. месту. Од ње боље резултате има чак и Албанија, која је 83. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417526/Prinudni-odmor-za-trecinu-zaposlenih-u-Galenici 

НАСТАВЉА СЕ СУНОВРАТ ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМПАНИЈЕ 

Принудни одмор за трећину запослених у 
„Галеници” 

Сузана Лакић 

Око 400 радника „Галенике” од укупно 1.300 од јуче је на принудном одмору. Према 

информацијама „Блица”, трећина запослених у овој фабрици неће радити до даљег, а примаће 

плату која ће износити 70 одсто досадашње зараде. 

Због смањене производње, управу “Галенике” је привремено напустило стотинак људи, 

логистику производње 120, а производњу око 200 радника. Они се неће враћати у фабрику 

сигурно до краја новембра, а шта ће бити надаље, зависиће искључиво од прилива новца у 

земунску фабрику. 

 

- „Галеника“ тренутно остварује трећину планиране производње. Немамо новца, па ни 

сировина, а већ дугујемо добављачима. Само нам амерички “Абот” и швајцарски “Рош” 

потражују око два милиона евра - кажу у “Галеници”. 

 

Учешће "Галенике" на тржишту у 2014. биће осам одсто!? 

У плану о пословању „Галенике“ до 2016. године, који је у петак стигао на адресу Министарства 

привреде, стоји да би „Галеника“ у 2014. требало да покрива осам одсто тржишта. Наредне две 

године то би се увећавало  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417526/Prinudni-odmor-za-trecinu-zaposlenih-u-Galenici
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за по 10 одсто. Практично, фабрика би 2014. требало да увећа тржиште за два процентна поена, 

односно да прода лекове за 60 милиона евра. 

„Галеника“ је јуче била блокирана за 170 милиона динара. Крајем септембра ову фабрику је 

блокирало осам банака. Фабрика тренутно покрива шест одсто тржишта, упола мање него 

2009. године. 

  

Пре неколико година у Земуну се производило лекова у вредности од 100 милиона евра, 

наспрам данашњих 50 милиона. Суноврат је почео је 2010. године када је „Галеником“ 

руководио социјалиста Ненад Огњеновић.  

  

Извор „Блица“ тврди да ће судбина “Галенике” бити решена за најдуже месец дана. 

Најизвеснији сценарио је да банке којима “Галеника” дугује око 150 милиона евра опросте део 

дуга, а да преостале обавезе оду у приватизацију. 

  

Наш саговорник тврди да су у Влади размишљали о стечају “Галенике”, али да су банке 

схватиле да би на овај начин много више изгубиле. 

 

 
  

“Галеника” дугује укупно 200 милиона евра, и то Уникредит банци (59), АИК (22,5), Сосијете 

женерал (15), Комерцијалној банци (12,5), Ерсте банци (11,5). 

  

Извор “Блица” тврди да за “Галенику” постоји неколико заинтересованих компанија, али да је 

њихов услов да фабрика уђе у продају без дугова. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417474/Kupovna-moc-Evropski-prosek-12890-evra-u-Srbiji-3032 

Куповна моћ: Европски просек 12.890 евра, у 
Србији 3.032 

Бета  

Просечна годишња куповна моћ по становнику у 42 земље Европе износи 12.890 евра, а у 

Србији је три четвртине мања - 3.032 евра, показала је најновија студија "Куповна моћ у Европи 

2013/2014" глобалне истраживачке компаније ГФК. 

Европљанима су 2013. године укупно на располагању 8,62 билиона евра за потрошњу и 

штедњу, али по куповној моћи велике су разлике и међу регионима, и међу земљама. 

 

Међу 42 земље које су биле предмет истраживања, на првом месту је Лихтенштајн где је 

годишња куповна моћ по становнику 58.844 евра, или 4,5 пута већа од европског просека. 

Следи Швајцарска са 36.352 евра, а на трећем месту је Норвешка са 31.707. 

 

Међу првих десет земаља су и остале скандинавске земље, осим Исланда који је на 13. месту.  

 

Најближа европском просеку је Шпанија, са 12.370 евра по глави становника, док њени суседи 

Португалци имају годишњу куповну моћ од 10.018 евра. Немци располажу са 20.621 евром 

годишње, Пољаци заузимају 28. месту и имају тек половину европског просека - 5.870 евра, а 

Украјинци свега 2.206 евра годишње. 

 

На зачељу Европе је Молдавија која са 1.284 евра по становнику има тек једну десетину 

европског просека. 

 

У студији се наводи да од укупно расположивог новца, становници богатијих земаља морају да 

много више издвоје за станарине и друге скупље издатке, али им, поврх основних издатака, и 

даље остаје знатно више новца за потрошњу него житељима земаља са слабијом куповном 

моћи. 

 

Истраживање је показало да 7,2 милиона становника Србије на располагању има за куповину 

укупно 22 милијарде евра, односно 3.032 евра по становнику, што Србију поставља на 34. место 

у Европи. 

 

У региону Београда, по том истраживању, живи 23 одсто становника Србије, али ту је готово 30 

одсто расположиве куповне моћи читаве земље, с просеком од 3.891 евра који је 28 одсто већи 

од државног просека. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417474/Kupovna-moc-Evropski-prosek-12890-evra-u-Srbiji-3032
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На другом месту, такође са изнадпросечном куповном моћи је Војводина, у којој се истиче 

Јужнобачки округ с Новим Садом. Шумадију, западну, јужну и источну Србију карактерише 

исподпросечна куповна моћ, а посебно слабу куповну моћ имају окрузи југоисточне Србије, 

наводи ГФК. 

 

По подацима те компаније, хетерогена је куповна моћ и земаља у суседству Србије. Земље које 

су већ постале чланице Европске уније - Румунија, Мађарска, Хрватска - имају становништво 

веће куповне моћи. Изузетак је Бугарска са 2.919 евра по ставновнику. 

 

Црна Гора, земља-кандидат за пријем у ЕУ, има тачно 50 одсто већу куповну моћ од Србије по 

становнику. Македонија, такође кандидат за ЕУ, располаже са 2.714 евра и налази се четири 

места иза Србије. Становници Албаније, Босне и Херцеговине и Косова имају знатно мању 

куповну моћ, наводи се у студији. 

  

 

Критеријуми 

У студији, куповна моћ означава номинална расположива 

примања без пореза и социјалних давања, а са 

трансферима, и обрачунава се по глави становника у 

еврима и у индексним поенима.  

Укупну суму куповне моћи у студији ГФК, становништво 

троши на фиксне издатке - станарина, грејања, порез, на 

личну потрошњу и друге издатке, попут одмора или 

превоза.  

ГФК улази у ред највећих компанија за испитивање 

тржишта у свету, са 13.000 запослених у више од стотину 

земаља. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/417360/Dvostruka-blokada-u-Kragujevcu-saobracaj-otezan 

Двострука блокада у Крагујевцу, саобраћај 
отежан 

Танјуг  

Саобраћај из Крагујевца ка Краљеву и Чачку и данас се одвија отежано због блокаде 

магистралног пута Крагујевац-Краљево, коју 14.дан држе радници “Аутосаобраћаја”, и 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/417360/Dvostruka-blokada-u-Kragujevcu-saobracaj-otezan
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полублокаде алтернативног путног правца коју су јуче организовали мештани у насељу Мале 

Пчелице. 

Због тих блокада сви који аутомобилима путују за Краљево и Чачак могу да саобраћају 

алтернативним правцем кроз Мале Пчелице и друга крагујевачка насеља, док се аутобуси у 

међуградском превозу, камиони и шлепери пресумеравају на заобилазну саобраћајницу ка 

Горњомилановачком путу, кроз село Баре до Кнића. 

И радници “Аутосаобраћаја” и мештани Малих Пчелица кажу да неће одблокирати 

саобраћајнице док се не испуне њихови захтеви. 

 

Радници траже реализацију социјалног програма, исплату девет плата, оверу здравствених 

књижица, проналазак стратешког партнера, а мештани Малих Пчелица да се уклони блокада 

радника “Аутосаобраћаја” због које је саобраћај преусмерен кроз њихово и друга крагујевачка 

насеља, а што их, како кажу угрожава, пре свега децу, јер су улице узане. 

  

Мештани Малих Пчелица су јуче једним комби возилом, без регистарских ознака, препречили 

половину коловоза у Бихаћкој улици у том насељу, и тиме онемогућили тешким возилима да 

пролазе кроз њихово насеље, дозвољавајући да прођу аутомобили и аутобуси у локалном 

превозу путника. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417479/Privredni-rast-u-2014-jedan-odsto 

Привредни раст у 2014. један одсто 

Танјуг  

Србија ће у наредној години, према пројекцији буџета за 2014. који је данас објавила 

Скупштина Србије, остварити благ привредни раст од један одсто, пре свега због недовољне 

експанзије инвестиција и због реалног пада личне и државне потрошње. 

Пројектовани привредни раст у овој години је два одсто, а кључни фактор за ревидирање раста 

тог показатеља у 2014. је фискална консолидација која утиче на смањење личне и државне 

потрошње и по том основу и домаће тражње. 

 

У пројекцији се наводи да би у следећој години требало да се оствари раст инвестиција од 4,7 

одсто у односу на ову годину, док би лична и државна потрошња требало да опадну за 1,8 и 2,2 

одсто. 

  

У овој години предвиђа се пад личне потрошње за 1,2, а државне за три одсто. Реални пад 

личне потрошње становништва резултат је процењеног пада запослености и реалних нето 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417479/Privredni-rast-u-2014-jedan-odsto
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плата, као и смањења кредитне активности. 

  

У пројекцији се истовремено констатује да ће државна потрошња реално опасти због 

ограниченог раста зарада у државном сектору, као и пензија, и спровођења осталих мера 

фискалне консолидације. 

  

Када је реч о спољној трговини, у 2014. би требало да се оствари бржи реални раст извоза робе 

и услуга од 6,4 одсто, док би увоз требало да порасте за 1,6 одсто. 

  

То ће допринети смањењу спољнотрговинског и текућег дефицита, платног биланса на 10 одсто 

БДП-а, односно 4,5 одсто БДП-а крајем наредне године. 

  

Предвиђа се и даље неповољан тренд на тржишту рада, јер ће се анкетна стопа незапослености 

повећати на 24,6 одсто, првенствено услед недовољног привредног раста и ограниченог 

увећања инвестиција за отварање нових радних места. 

  

Инфлација би наредне године требало да износи 5,5 одсто, што је ниво који ће достићи и 

крајем ове године. 
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У 2014. субвенције смањене, највише новца за 

аграр 

Држава Србија ће, према предлогу Закона о буџету у 2014. 

години, издвојити за субвенције 80,81 милијарду динара, 

што је за 3,07 милијарди мање него ове године. 

Највише средстава за ту намену издвојиће се за 

пољопривреду - 34,952 милијарди, док је према ребалансу 

буџета за ову годину предвиђено да се издвоји око 37,7 

милијарди динара. 

Издвајања за привреду пројектована су на 8,3 милијарди 

динара, према више од 15 милијарди колико је предвиђено 

за те намене у овој години. 

Субвенције за железницу биће 13,23 милијарди, што је за 

165 милиона више у односу на суму предвиђену ребалансом 

буџета за ову годину. 

За путеве ће субвенције износити 7,7 милијарди динара, за 

културу такође скоро 7,7 милијарди, а за туризам 306 

милиона динара. 

Остале субвенције су, пројекцијом предлога, предвиђене на 

8,64 милијарди динара. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vidljiva-ruka-drzave-da-zameni-nevidljivu-ruku-trzista.sr.html 

Видљива рука државе да замени невидљиву 
руку тржишта 

Прошле недеље наши политичари организовали чак три инвестициона самита на исто толико 

крајева света 

Да ли Србија напушта неолиберални концепт и окреће се ка активном укључивању државе у 
економију, и да ли су политичари додатна гаранција страним инвеститорима за улагања? 

Највиши државни званичници прошле недеље су боравили на три различите тачке света, са 
истим задатком – привући инвеститоре у Србију. Председник Томислав Николић је то учинио у 
Москви. Премијер Ивица Дачић у Лондону, а први потпредседник владе Александар Вучић у 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vidljiva-ruka-drzave-da-zameni-nevidljivu-ruku-trzista.sr.html
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Абу Дабију. И сви су са собом водили привреднике, па чак и универзитетске професоре, и 
носили спремне пројекте у нади да ће привући улагаче у енергетику, инфраструктуру, 
информационе технологије, пољопривреду. 

Такав рецепт није непознат. Када је прошле године немачка канцеларка Ангела Меркел 
посетила Кину друштво јој је правило двадесетак бизнисмена, укључујући и неколико 
директора великих и угледних компанија, као и представници малих и средњих предузећа који 
чине кичму немачке економије. Меркелова се током те посете највише залагала за директне 
кинеске инвестиције у немачку привреду и лобирала да немачке компаније обезбеде послове у 
Кини, која је њихов највећи спољно-трговински партнер. Иначе, према подацима владе у 
Берлину, око 800 кинеских компанија већ је активно у Немачкој. 

С друге стране, код нас је већ више од деценију било присутно мишљење да ће нашу привреду 
довести у ред „невидљива рука тржишта”. С обзиром на рекордну стопу незапослености, 
радничке протесте, пад реалних зарада, чини се да нас је та „невидљива рука тржишта” више 
придавила, него што нам је добра донела. Уосталом, шта је функција државе него да обезбеди 
напредак сопственом становништву. 

Горан Николић сарадник Института за европске студије, потврђује да је Немачка најбољи 
пример како политичари штите бизнис своје земље. Немце, како каже, не занимају велике 
приче, њих само интересују њихова предузећа, и користе сваку прилику да лобирају за своју 
привреду. 

– И код нас невидљиву руку тржишта све више замењује видљива рука државе, што је донекле 
и очекивано, јер сваки политичар када дође на власт суочи се са чињеницом колико је тешко у 
Србији водити економију без присуства државе. С тим што ми са једне стране имамо министра 
привреде Радуловића, који заговара потпуно неолиберални концепт и са друге стране 
Николића, Вучића, Дачића, Динкића који желе што јачу улогу државе – каже Горан Николић. 

Он сматра да је изузетно важно да највећи државни званичници буду гарант улагачима. 
Њихова реч инвеститорима улива додатну сигурност да ће бити онако како је договорено. 

Управо то је учинио председник Србије Томислав Николић  пре неколико дана на 
Инвестиционој конференцији у Москви. 

– Дођите у Србију. Нека вам наше пријатељство и моја реч буду гарант за ваше сигурно 
пословање у Србији. Ми ћемо са наше стране учинити све да се у Србији осећате добро и да 
ваше инвестиције буду сигурне и успешне – рекао је председник Србије. 

Он је позвао инвеститоре да учествују у великим пројектима изградње и обнове саобраћајне и 
телекомуникационе инфраструктуре, капиталним инвестицијама у енергетици – обнови старих 
и изградњи нових капацитета, као и у примени нових технологија, вредних око седам 
милијарди евра. 

Премијер Ивица Дачић је неколико дана раније отварајући „Српски инвестициони дан” у 
Лондону, позвао инвеститоре из Велике Британије да улажу у Србију, истичући да наша земља 
има стабилну политичку ситуацију и да спроводи економске реформе. Он је нагласио и да је у 
областима енергетике, пољопривреде, инфраструктуре и ИТ технологија, Србија за 
инвеститоре „обећана земља”. 

– Инвеститорима нудимо и раднике са високим степеном знања и вештина и њихове, у односу 
на европске, релативно ниске плате – подсетио је Дачић. – Имамо потписане споразуме о 
слободној трговини са Русијом, Турском, са ЦЕФТА и ЕУ. То значи да роба произведена у 
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Србији има огромне могућности за пласман, а важно је и то што је земља „наслоњена” на ЕУ, 
има ниске порезе на доходак и добит и позитивну микроекономску ситуацију. 

Горан Николић сматра да је добро да највиши државни званичници представљају потенцијале 
за улагање у нашу привреду. 

– За нас  као грађене је битно да ли су нешто конкретно договорили у Русији, Енглеској и 
Уједињеним Арапским Емиратима. У Москви су два предузећа потписала пословне уговоре и 
може се рећи  да је посета била успешна – каже Горан  Николић. 

Ипак, не треба сметнути са ума да је Александар Вучић, први потпредседник владе, био гарант 
потписивања уговора вредног 220 милиона долара о производњи ракете „алас” између 
„Југоимпорт СДПР” и ЕАРТХ-а из Абу Дабија. Потписивању овог уговора и међудржавног 
споразума претходило је то што су Александар Вучић и шеик Мухамед бин Зајед, један другом 
дали реч, јер се код Емирачана све заснива на личном пријатељству. Из овога се касније 
изродила инвестиција у заједничку авио-компанију „Ер Србија”. Следећи корак је остварење 
фабрике авио-компоненти, као и високотехнолошког истраживачког центра, који би требало 
да буде увод у изградњу фабрике за производњу чипова у Београду. О овим пројектима је, 
између осталог, први потпредседник Владе Србије Александар Вучић у друштву министара и 
универзитетских професора почетком недеље разговарао са домаћинима у Абу Дабију.  

Маријана Авакумовић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_odgovorna_za_eksploziju_crnog_trzista_.4.html?news_id=270496 

И поред сталних заплена нелегална продаја резаног дувана се не смањује 

Држава одговорна за експлозију црног 
тржишта 

АУТОР: М. Н. СТЕВАНОВИЋ 

Београд - У последње две недеље полиција је одузела више од три и по тоне сировог и резаног 

дувана и око 4.000 боксова цигарета намењених црном тржишту, а укупна вредност ове 

рекордне заплене је око 5,8 милиона динара, саопштила је Пореска управа. У саопштењу се 

наглашава да је то последица координираног рада пореске и криминалистичке полиције, 

пољопривредне и тржишне инспекције, Управе царина и Управе за дуван. 
 

Иначе, акција заплене појачана је након састанка који су у Влади имали представници 
дуванске и нафтне индустрије, на којем је закључено да због црног тржишта тих акцизних роба 
држава губи буџетски приход од 300 милиона евра годишње. 

Да ли ће појачана контрола успети да сузбије нелегалну продају већ је друго питање а према 
оценама стручњака држава је сама повукла низ исхитрених потеза, у жељи да следи европску 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_odgovorna_za_eksploziju_crnog_trzista_.4.html?news_id=270496
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акцизну политику и да истовремено увећа прилив у државну касу. Наиме, у другој половини 
прошле године дошло је до два узастопна повећања акциза на све врсте дуванских производа а 
после тих поскупљења у трговинама је најпре за двадесет одсто, а сада готово за трећину, опала 
продаја цигарета. Нажалост, није смањен број пушача, већ је реч о правој експлозији црног 
тржишта резаног дувана, који је за око 50 одсто јефтинији од легалног а за готово 70 одсто од 
цигарета. 

Иначе, тржиште резаног дувана последњих година расте у читавој Европи, управо због 
поскупљења цигарета, али је у већини земаља ЕУ његова цена дупло нижа од цигарета, па се он 
налази у регуларној продаји. Слична је ситуација и у региону. Словенија, на пример, није 
значајније подигла акцизе на резани дуван, али на цигарете јесте. Епилог је да се кроз легалну 
продају буџетски приход смањио за скоро десет милиона евра код цигарета, али је порастао за 
8,5 милиона на резаном дувану, што је значајно амортизовало минус због преласка потрошача 
на јефтинију варијанту. Слично је и у БиХ, где је после увећања цена цигарета забележен 
највећи раст легалне продаје резаног дувана, али је 100 грама тог производа оптерећено са око 
три евра фискалног намета. У Србији, међутим, на исту количину држава је желела да убере 
шест евра, што је аутоматски затворило легалну продају а произвођаче и купце отерало у 
снабдевање „испод тезге“. 

- Не постоји ни један разлог за тако висок раст акциза на легално увезени резани дуван. Он је 
са износа од 1.500 динара за килограм, добио оптерећење од најпре 2.400 а потом 3.200 
динара. То га је готово ценовно изједначило са готовим цигаретама, па више и не постоји 
интересовање купаца, залихе су пуне а држава не приходује. Али, то није једини разлог раста 
црног тржишта. Велики удео има и несагласна регулатива и у овом моменту није јасно због 
чега држава бар у том делу не реагује - тврди један од легалних увозника резаног дувана. 

Он указује да су филтер тубе, односно цигарет папир који је део обавезног прибора у поступку 
кућне израде цигарета, на режиму слободног увоза, па су неограничене количине доступне 
трговцима из сиве зоне. Такође, каже наш саговорник, није тачно да све што заврши у уличној 
и пијачној продаји потиче из увоза. Много је већи удео домаћих произвођача који су само 
делимично под контролом. Наиме, према Закону о дувану ратари морају да пријаве површине 
на којима саде, врсте које произведу и да прикажу уговор о откупу, али не и доказ да су уговор 
реализовали. Њих нико и не може да натера да за мање новца продају откупљивачима, ако 
могу више да зараде у послу са уличним продавцима. Да је тај део тржишта остао неуређен 
сведочи и недавни протест пољопривредника из околине Ниша, који су у производњу дувана 
ушли после договора са Филип Морисом. Како се та компанија потом определила за друге 
добављаче они су остали без пласмана а фабрика од њих тражи да измире дуговања за опрему 
коју им је дала како би започели кооперацију. 

Уједначавање 
Иако бележе пад продаје, велике фабрике дувана нису неће пословати са губитком због 
подизања акциза. Наиме, тренд који је прописала Европска унија а Србија и многе друге 
земље прихватиле, иде ка уједначавању цена цигарета, а како је зарада највећа у вишим 
класама производа које је пад продаје најмање погодио, губици неће бити непремостиви. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nisavski_okrug_rekorder_po_broju_nezaposlenih.4.html?news_id=270492 

У Нишу отворен Јесењи сајам запошљавања 

Нишавски округ рекордер по броју 
незапослених 
АУТОР: З. М. 

Ниш - Државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Драги 

Видојевић рекао је јуче да се на евиденцији незапослених у Нишавском округу налази 53.000 

људи чиме тај округ држи неславни рекорд у Србији по броју незапослених. Од тог броја 

незапослених већина има само основну или средњу школу, због чега теже долазе до посла.  

 

На отварању Јесењег сајма запошљавања у Нишу Видојевић је казао да је држава „веома 

свесна“ проблема незапослености против којег се бори законским решењима, као и великим 

бројем других мера. 
- Држава је веома посвећена решавању овог проблема, тако да ће се већ крајем године пред 
посланицима наћи измене Закона о раду, које би требало да олакшају запошљавање - рекао је. 
Видојевић је додао да би држава требало више да улаже у пољопривреду, као и да донесе закон 
који ће омогућити самозапошљавање старијима од 50 година, који најтеже долазе до посла. 

Зоран Перишић, градоначелник Ниша, у којем је на евиденцији незапослених више од 35.000 
људи, рекао је да је кључ за смањење незапослености довођење што већег броја инвеститора, 
што није увек једноставно. На Јесењем сајму су, иначе, 22 послодавца понудила око 200 радних 
места, а интересовање незапослених било је велико. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=04&nav_id=773339 

Синдикат: Да ли гасите Новкабел? 

ИЗВОР: БЕТА 

Нови Сад -- Синдикат металаца Новог Сада протестовао је јер 600 запослених у 

Новкабелу од краја октобра прима минималне зараде и упитао да ли је то увод у 

гашење фабрике. 

 У саопштењу за јавност тај синдикат је навео да су радници "Новкабела" обавештени да ће у 

наредна четири месеца примати минималац. 

"Следеће године, отприлике у исте време када истичу најављена четири месеца примања 

минималних зарада, истиче и пет година од приватизације и обавезног програма задржавања 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nisavski_okrug_rekorder_po_broju_nezaposlenih.4.html?news_id=270492
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=04&nav_id=773339
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делатности фабрике. Да ли се ова два истека термина случајно поклапају или не, показаће се 

вероватно већ следеће године када будемо видели да ли ће бити нових отпуштања", пише у 

саопштењу.  

 

Од фебруара 2009. године, Новкабел се налази у саставу кипарске компаније Ист Поинт 

Холдинг (Еаст).  

 

Синдикат металаца је подсетио да је у "Новкабелу", у време његове највеће експанзије, радило 

око 5.000 људи. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=04&nav_id=773412 

Радуловић у среду у Крушевцу 

ИЗВОР: БЕТА 

Крушевац -- Око хиљаду радника из неколико предузећа у реструктурирању 

протестовало је крушевачким улицама. Министар привреде Саша Радуловић 

састаће се у среду са њима. 

Радници захтевају решавање статуса фабрика, оверу здравствених књижица, повезивање стажа 

и исплату заосталих плата. 

Градоначелник Крушевца Братислав Гашић је радницима рекао да ће министар привреде Саша 

Радуловић у среду доћи у тај град. 

Рећи ћете све што вас интересује министру Радуловићу који ће у среду у Крушевцу разговарати 

с управама и синдикатима "14. октобра", Фабрике уља, Конфекције "Звезда" и "Савременог 

дома", казао је Гашић радницима који су се окупили испред Скупштине Града.  

 

Саопштио је да ће предузећима у реструктурирању здравствене књижице бити оверене до краја 

новембра, а радни стаж запослених повезан до краја године.  

 

Казао је да се с радницима Фабрике уља, који су прошле недеље почели протест, договорио да 

од министра привреде затраже исплату социјалног програма пре налажења стратешког 

партнера за ту фирму, јер ту фабрику претходно треба ослободити обавеза према радницима и 

према држави.  

 

Додао је да је дата сагласност за продају два локала Конфекције "Звезда", да би се од тога 

исплатио део плата што је био један од захтева радника те фабрике који су се прошле недеље 

такође протестовали испред Скупштине Града.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=04&nav_id=773412
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Запосленима у ИМК "14. октобар" Гашић је поручио да ће се управа те фабрике у четвртак с 

министром привреде договорити о кредитирању уоговорене производње.  

 

"То ће бити договор колико пара треба да би се реализовали уговори од 148 милиона динара, 

што би омогућило фабрици да ради, а да се у међувремену тражи стратешки партнер", 

рекао је градоначелник.  

 

Подсетио је да је држава тој фабрици опростила дуг од 4,5 милијарди динара, а она има још 

12,5 милијарди дуга из 1990-их година.  

 

Истакао је да је "14. октобар" за протеклих пет година добио милијарду и 78 милиона динара 

субвенција.  

 

Говор градоначелника радницу прекидали повицима "Ми смо гладни!", "У мраку смо!", 

"Преживи ти са хиљаду динара месечно!", "Дај нам плату, не занимају нас папири!", дували у 

пиштаљке и трубе.  

 

ИМК "14. октобар" запошљава 1.500 радника којима дугује 13 плата, а у већинском је државном 

власништву, Фабрика уља има 130 запослених који потражују 23 плате, Конфекција "Звезда" 

запошљава око 150 радника који су већ три месеца у штрајку и траже 14 заосталих плата, док 

"Савремени дом" има 87 радника којима фирма дугује тридесетак плата. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1435433/Kragujevac%2C+prekid+blokade+na+vidiku%3F.html 

Крагујевац, прекид блокаде на видику? 

Уколико им буде исплаћен део заосталих зараде и буде реализован социјални 
програм, радници крагујевачког "Аутосаобраћаја" спремни да прекину блокаду 
путева која траје већ 14 дана. 

Радници предузећа "Аутосаобраћај", који 14 дана држе у блокади магистрални пут и пругу 
Крагујевац-Краљево, спремни су да прекину протест ако им буде исплаћен део дуговања за 
зараде и реализован социјални програм. 

Запослени у том предузећу су средином октобра блокирали и главну аутобуску станицу у 
Крагујевцу и прекинули своје линије у међуградском превозу. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1435433/Kragujevac%2C+prekid+blokade+na+vidiku%3F.html
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Председница Слободног синдиката "Аутосаобраћај" Сузана Марковић је рекла 
агенцији Бета да постоје сазнања да је град Крагујевац поклонио држави својих 24 одсто 
акција у том предузећу, што је предуслов за почетак реализације социјалног програма за више 
од 200 радника. 

"Ми смо вољни да се померимо са пута и деблокирамо аутобуску станицу ако нам се нешто од 
дуговања исплати, као радницима ФАП-а, и да чекамо стратешког партнера", рекла је 
Марковић. 

Радници "Аутосаобраћаја" почели су протест са захтевима да им се намире дуговане зараде, 
накнада за превоз, повеже радни стаж, овере здравствене књижице, реализује социјални 
програм и пронађе стратешки партнер. 

Након ранијег састанка са потпредседником Владе Србије Александром Вучићем, радници су 
добили уверавања да ће почети да се решавају њихови проблеми и да ће до 1. децембра "бити 
задовољнији него што су то данас". 

Грађани Месне заједнице "Мале Пчелице" наставили су јуче започету блокаду теретног 
саобраћаја у Бихаћкој улици, преусмереног због блокаде пута радника "Аутосаобраћаја". 

Председник Савета Месне заједнице Дејан Димитријевић рекао је Бети да ће блокада бити 
повучена кад надлежни поставе ознаке о забрани теретног саобраћаја кроз насеље. 

Они наводе да теретњаци угрожавају безбедност грађана у том насељу, јер је пут узан и 
оштећен. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1436051/Sindikat+pravosu%C4%91a+o+izjavi+ministra+Se

lakovi%C4%87a.html 

Синдикат правосуђа о изјави министра 
Селаковића 

Изјава министра правде Николе Селаковића о одговорнима за реформу 
правосуђа, разочарала Синдикат правосуђа Србије. У Синдикату оцењују да, поред 
чланова првог сазива Врховног савета судства и Државног већа тужилаштва, треба 
поднети пријаве и против садашњих чланова ВСС-а и ДВТ-а, јер су све радили како 
би оправдали недоказане тврдње и доказане лажи својих претходника. 

Синдикат правосуђа Србије разочаран је изјавом министра правде Николе Селаковића да ће за, 
како кажу, "пропалу, а скупу" реформу правосуђа, одговарати само чланови првог сазива 
Врховног савета судства (ВСС) и Државног већа тужилаштва (ДВТ), преноси Бета. 

"Министар је заборавио да би пријаве требало поднети и против садашњих чланова ВСС-а и 
ДВТ-а, јер су све радили како би оправдали недоказане тврдње и доказане лажи својих 
претходника, потврђујући 90 одсто одлука првог састава", наводи се у саопштењу Синдиката 
правосуђа Србије. 

Министар Селаковић најавио је да ће против свих чланова првог сазива ових тела бити поднете 
тужбе због штете настале приликом реизбора судија и тужилаца која, по његовим речима, 
износи 15 милиона евра. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1436051/Sindikat+pravosu%C4%91a+o+izjavi+ministra+Selakovi%C4%87a.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1436051/Sindikat+pravosu%C4%91a+o+izjavi+ministra+Selakovi%C4%87a.html


18 

 

У Синдикату правосуђа наводе да су ВСС и ДВТ радили у непотпуном саставу и доносила 
одлуке без кворума, тако да је и заштитник грађана Саша Јанковић у јануару 2012. године 
оценио да ВСС ради "нелегално и нелегитимно". 

"Високи савет судства требало би да буде гарант и чувар независности судова, па се оправдано 
поставља питање да ли овај сазив, који је доказао своју зависност, заиста може да испуни дате 
циљеве и врати поверење у правосуђе", додаје се у саопштењу. 

Синдикат истиче да "идејни творци пропале реформе", попут бившег генералног секретара 
Министарства правде Слободана Хомена и бившег председника Одбора Скупштине Србије за 
правосуђе Бошка Ристића, седе у посланичким клупама без обзира на свој минули рад у 
реформи правосуђа. 

"Ако ништа друго, морално би било да им се забране јавни наступи како не би иритирали 
јавност која памти њихову улогу у накарадној реформи", додају у Синдикату правосуђа Србије. 

 

 

 


