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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nema_rasta_bez_industrije.4.html?news_id=272807 

Научни скуп „Деиндустријализација у Србији - могућност ревитализације индустријског 

сектора“ 

Нема раста без индустрије 

АУТОР: Г. В. 

Београд - Индустријализација је национално питање број један у Србији. Иако знамо да ћемо 
због тога трпети ударе, ми у Уједињеним гранским синдикатима „Независност“ и Савезу 
самосталних синдиката Србије истрајаћемо на послу индустријализације. 
Знам и да ће то узнемирити политичаре, али „Независност“ и СССС ће понудити решења која 
ће дати резултате када је реч о развоју индустрије Србије - изјавио је Бранислав Чанак, 
председник Уједињених гранских синдиката „Независност“, на научном скупу 
„Деиндустријализација у Србији - могућност ревитализације индустријског сектора“, који је 
организовао Институт економских наука уз подршку Фондације Фридрих Еберт, Савеза 
самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката „Независност“. 

Према његовим речима, синдикати ће „умрежити“ људе који ће радити на проналажењу 
решења за индустријализацију Србије и на реализацији тог посла ће удружити снаге са 
Институтом економских наука. Директор Института економских наука Дејан Ерић оценио је да 
податак да је индустријска производња сада за 60 одсто нижа него 1989. године и да је у 
многим секторима 70 одсто мање запослених, делује застрашујуће. 

- Плашим се најављеног таласа реструктурирања око 150 предузећа, јер се на то у Србији 
обично гледа као на отпуштања, а то не мора тако бити - нагласио је Ерић. 

Економиста Млађен Ковачевић је истакао да без индустријске производње ниједна земља, па 
тако ни Србија, не може очекивати привредни раст који се једино може остварити кроз 
повећање производње, извоза и запошљавања. 

- На суноврат индустрије у Србији утицали су погрешан модел приватизације, прецењена 
вредност домаће валуте и високе каматне стопе. Банкрот у Србији се још увек није збио јер се 
држава претерано задужује. Међутим то задуживање не може да траје вечно. Проблем Србије 
није само у томе што се налази у економској, већ је у њој присутна и друштвена криза великих 
размера. У новијој историји многе земље су се нашле у кризи Јапан, Немачка, Аргентина и 
Бразил, али се ниједна од њих није ослободила њених ефеката следећи диктате међународних 
финансијских организација - рекао је Ковачевић. 

Божа Драшковић, научни сарадник Института економских наука, нагласио је да је на 
деиндустријализацију у Србији утицало више фактора, а у највећој мери становиште да ће 
тржишне законитости саме од себе успоставити тржишну равнотежу. Такође, додао је он, на тај 
процес је утицало и запостављање улоге државе. 

- Проблем индустрије у Србији уочен је на прави начин тек 2008. године са доласком светске 
економске кризе, а у жижу интересовања код нас доспео је две године касније. У том периоду су 
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донети неки од стратешки важних докумената попут Стратегије развоја индустрије Србије од 
2011. до 2020. године. Међутим, проблем је у томе што они нису дали предлог како да се 
проблем реши. Држава мора да одигра своју улогу у решавању тог проблема. Она мора да 
пружи допринос у развоју индустрије у наредном периоду. Да би се то остварило, државе не сме 
да буде корумпирана, односно политичари не треба да буду сервилни према интересима 
домаћих и страних инвеститора. Приватни инвеститори би требало да добијају подстицаје који 
морају да буду контролисани. Страним инвеститорима не треба одобравати субвенције за 
отварање радних места већ их за улагање мотивисати пореском политиком, речено је на скупу. 

Професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић је истакао да прецењен динар 
није одговарао извозно оријентисаној индустрији већ је био првенствено у интересу 
увозничком лобију и онима који су капитал стицали услугама, а не производњом. 

- Да би се опоравила привреда Србије, потребно је да индустрија буде извозно оријентисана. У 
том смислу потребно је и формирање развојне банке која ће пружати подршку производњи и 
извозу и омогућавати повећање запослености - закључио је Савић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_godinu_dana_minus_uvecan_sedam_puta.4.html?news_id=272810 

Јавна предузећа - фирме за прављење дугова или куповину социјалног мира 

За годину дана минус увећан седам пута 

АУТОР: И. НИКОЛЕТИЋ 

Београд - Подаци из финансијских извештаја јавних предузећа показују да су њихови нето 
губици за само годину дана увећани готово четири пута. Чак 198, од укупно 490 државних 
фирми, колико их има у Србији, 2012. годину завршило је са мањком на рачуну. Од тога је 
тридесетак републичких, а остало чине локална предузећа. Њихови укупни губици достижу 
скоро 61 милијарду динара, што је за наше прилике огроман новац, чак око два одсто бруто 
домаћег производа. 
То је више од средстава које држава издваја за војску и полицију, али далеко превазилази и 
аграрни буџет - истакао је Владимир Радомировић, главни уредник „Пиштаљке“, на 
јучерашњем представљању истраживања које је спровео тај интернет портал. 

Према подацима из истраживања, крај 2011. године јавна предузећа дочекала су са губитком од 
16,77 милијарди динара, дакле неколико пута мањим минусом него лане. Упоредо са растом 
губитака, смањивала се и добит, па је на крају прошле године била за трећину мања него 2011. 
и са око 9,2 пала на 6,5 милијарди динара, тако да је коначан скор - минус од 54 милијарде 
динара. 

Радомировић је истакао да је од 20 јавних предузећа којима је портал послао захтеве за 
подацима, велики број њих одбио да их пошаље, а готово ниједно се не придржава законске 
обавезе да објави све податке о пословању од јавног значаја. Јадранка Јелинчић, извршна 
директорка Фондације за отворено друштво, окарактерисала је домаћа јавна предузећа као 
„социјалне установе за куповину друштвеног мира и финансирање политичког живота“ и 
истакла је да сама транспарентност рада није превелики проблем, већ то што се са добијеним 
информацијама ништа не ради. 

- Када се у предузећима крше сви релевантни закони, цео систем који треба да санкционише 
кривце не реагује. Влада би требало да контролише рад јавних предузећа, и да редовно подноси 
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извештаје парламенту - казала је Јелинчићева и истакла да је кључна ствар управљање и избор 
директора. Она је нагласила да ОЕЦД препоручује модел према коме половину управе чине 
представници запослених, а другу половину власници капитала. 

Душан Павловић, саветник у Министарству привреде, сложио се да је неопходно укључити 
запослене у надзорне органе, али и оснажити независне институције за контролу. 

- Када Ревизорска комисија казни проневеру прекршајно, то је као да даје дозволу да се то дело 
понови, или даје информацију колико кошта проневера. Кажњавање мора да буде кривично, 
Ревизорска комисија треба да има већу моћ - истакао је Павловић. Када је реч о злоупотребама 
и партијском запошљавању, он је нагласио да га је немогуће потпуно искоренити и нема 
срећног решења, али да је излаз у пооштравању услова на конкурсима, који се тичу стручности, 
образовања и искуства, као и при формирању комисија. То ће, према његовим речима, довести 
до тога да ће „партијски људи, чак и ако хоће да се кандидују за челна места у јавним 
предузећима, морати да се припремају годинама за то.“ 

Топ губиташи 

Убедљиво највећи губиташ на крају прошле године је Србијагас, који је за од профитабилног 
предузећа из 2011. упао у дубиозу од 35 милијарди динара. То је посебно алармантно када се 
зна да је пре кризе ова компанија позитивно пословала и била у плусу од око 300 милиона 
динара. Ухлебљење у овој компанији, према последњим подацима, има 1.170 радника, а њен 
капитал износи 1,76 милијарди динара. На другом месту су Железнице са 16 милијарди 
губитка, а међу првих пет губиташа налази се и ЈП Путеви Србије (више од седам милијарди). 
Међутим, када је о кумулираним губицима реч, неприкосновено прво место држе Железнице 
са чак 138 милијарди динара, што је два и по пута већи губитак од другопласираног Србијагаса, 
који је уписао 55,52 милијарде динара. 

Седам предузећа дало податке 

На захтеве Пиштаљке за приступ информацијама од јавног значаја, одговорило је само осам 
јавних предузећа чији је оснивач Република Србија. Од тог броја, седам је доставило комплетне 
одговоре на постављена питања. Једино су Србијашуме одбиле да систематизују и доставе 
податке уз образложење да су сви тражени подаци већ доступни на сајту предузећа. Међу 
локалним јавним предузећима која су одбила да дају приступ својим подацима издвајају се: 
Медијана Ниш, Лисје Нови Сад, Београдски водовод и канализација. Републичка предузећа 
која нису доставила информације су Србијагас, Аеродром Никола Тесла , Железнице Србије а.д, 
ЈП Електромрежа Србије и ЈП Ресавица. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/medju_prekobrojnim_radnicima_vlada_napravila_konfuziju_.4.html?news_id

=272803 

Синдикат „Заставе Оружја“ није задовољан најављеним социјалним програмом 

Међу прекобројним радницима Влада 
направила конфузију 
АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Синдикат „Заставе Оружја“ саопштио је јуче да Влада Србије ствара конфузију са 

социјалним програмом, на основу којег се 377 оружара, од 29. новембра до 3. децембра, 

изјаснило за добровољни одлазак из фабрике уз државни докуп до пет година стажа, те 

одговарајуће отпремнине и редовне месечне надокнаде преко Националне службе за 

запошљавање до пензионисања. 

- Владини званичници стварају конфузију и неизвесност када ће радници који су се 

определили за социјални програм добити отпремнине. Надлежни у министарству којима се 

обраћамо с тим питањем, праве се невешти и не нуде никакав одговор - каже председник 

Синдиката „Заставе Оружја“ Драган Илић. Додаје да социјални програм који је, крајем 

прошлог и почетком овог месеца, поред „Заставе Оружја“ понуђен и осталим фабрикама које 

чине Одбрамбену индустрију Србије, није сачињен у сарадњи са синдикатима. Делом и због 

тога сумња и да је то што је социјални програм оружарима понуђен у дану кад су протестовали 

због избацивања представника друштвеног капитала из Надзорног одбора „Заставе Оружја“ - 

„смишљен поступак“. 
Подсетимо с овим у вези да неколико стотина прекобројних радника Групе „Застава возила“ 
протестује већ недељама, јер ни три месеца након изјашњавања за социјални програм и 
напуштања радних места, нису почели да примају обећане надокнаде. Нови протест бивших 
радника „Заставе камиона“ и других предузећа Групе „Застава возила“ заказан је за следећи 
понедељак. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=12&nav_id=788295 

"Индустријализација питање бр. 1" 
 
ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Председник Уједињених гранских синдиката (УГС) "Независност" 

Бранислав Чанак оценио је да је индустријализација национално питање број 

један у Србији. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/medju_prekobrojnim_radnicima_vlada_napravila_konfuziju_.4.html?news_id=272803
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/medju_prekobrojnim_radnicima_vlada_napravila_konfuziju_.4.html?news_id=272803
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 Два репрезентативна синдиката, УГС "Независност" и Савез самосталних синдиката Србије 

(СССС) ће истрајати на послу индустријализације, иако знамо да ћемо због тога трпети ударе, 

рекао је он на научном скупу "Деиндустријализација у Србији - могућност ревитализације 

индустријског сектора". 

Чанак је најавио да ће "Независност и СССС понудити решења која воде ка развоју индустрије у 

Србији и додао да зна да ће то "узнемирити политичаре".  

 

Та решења ће, како је рекао, урадити људи из некадашњих индустријских центара, који су били 

сведоци уништавања индустрије кроз приватизацију и који знају како би требало да се поново 

покрене.  

Синдикати ће, прецизирао је Чанак, "умрежити" људе који ће радити на изради решења за 

индустријализацију Србије. Синдикати ће на томе радити, додао је, заједно са Институтом 

економских наука.  

 

Председник УГС "Независност" је додао да су два репрезентативна синдиката највише чланова 

изгубили у индистријским синдикатима, који су сада, како је рекао, на тржишту рада.  

 

Држава би требала да буде због тога забринута, јер су ти људи некада пунили буџет, а сада су на 

тржишту рада, рекао је Чанак.  

 

Директор Института економских наука Дејан Ерић оценио је да "страшно делује" податак да је 

индустријска производња сада за 60 одсто нижа него 1989. године и да је у многим секторима 

70 одсто мање запослених.  

 

Ерић је рекао да се лично плаши најављеног таласа реструктурирања око 150 предузећа, јер се 

на то у Србији обично гледа као на отпушатања, а то, ако је истакао, не мора тако бити.  

 

Скуп "Деиндустријализација у Србији - могућност ревитализације индустријског сектора" су 

заједно организовали Институт економских наука, Савез самосталних синдиката Србије и УГС 

"Независност". 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/427004/Sta-raditi-kad-vam--gazda-ne-daje-platu 

БОРБА С НЕСАВЕСНИМ ПОСЛОДАВЦИМА 

Шта радити кад вам газда не даје плату 

Маријана Кркић  

Сваки трећи радник у Србији не прима плату или му зарада касни неколико месеци, док око 

35.000 људи месечно од фирме добија мање од 21.000 динара, колико износи законски 

минималац. Инспекцији рада редовно стижу притужбе грађана, али инспектори признају да 

држава и даље нема добар механизам да натера фирме да плаћају запослене. 

 

 

Кликни за увећање (+) 

 

- Запослени који месецима не примају плату треба да се обрате инспекторима рада, који ће 

онда решењем наложити послодавцу да исплати зараде и против њега поднети захтев за 

покретање прекршајног поступка. Међутим, и држави су руке везане јер прекршајна пријава не 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/427004/Sta-raditi-kad-vam--gazda-ne-daje-platu
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-12/411574_1011_lb.jpg?ver=1386883373.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-12/411574_1011_lb.jpg?ver=1386883373.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-12/411574_1011_lb.jpg?ver=1386883373.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-12/411574_1011_lb.jpg?ver=1386883373.jpg
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може да натера газде да испуне обавезе ако фирма нема пара на рачуну - каже за „Блиц“ 

Драгољуб Пеурача, директор Инспектората за рад. 

  

Иако је интервенција држава мало коме од запослених помогла, инспектори рада уредно 

пријављују неодговорне послодавце. 

  

У прошлој години поднели су 2.318 захтева за покретање прекршајног поступка и изрекли 

1.078 новчаних казни. Око 40 одсто њих односи се на пријаве због неисплаћивања зарада. До 

септембра ове године, поднели су 1.957 захтева за покретање прекршајног поступка. 

  

- Запослени у фирмама које нису у статусу реструктурирања имају мале шансе да икад добију 

заостале плате - каже Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних 

синдиката. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426931/Agencija-za-borbu-protiv-korupcije-preuzimace-podatke-od-APRa 

Агенција за борбу против корупције 
преузимаће податке од АПР-а 

М.К.  

Агенција за борбу против корупције (АБПК) од сада ће редовно преузимати податке о 

предузећима и предузетницима који се региструју у Агенције за привредне регистре (АПР). 

Данас је директорка АБПК Татјана Бабић и директор АПР Звонко Обрадовић потписали уговор 

о таквој сарадњи. 

Овим уговором, Агенцији за борбу против корупције биће на располагању два веб-сервиса 

АПР-а, за преузимање података о регистрованим предузећима и предузетницима, са свим 

статусним променама, као и за преузимање података о повезаним лицима и њиховим улогама у 

другим лицима, саопштио је АПР. 

 

Како би државна управа била модернија, а размена података са другим државним органима и 

организацијама ефикаснија, АПР је направила концепт за прелазак на електронско пословање 

и електронску управу. 

  

“Применом најсавременијих информационо-комуникационих технологија створена је 

могућност за размену података и информација са другим државним органима. Тренутно, ове 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426931/Agencija-za-borbu-protiv-korupcije-preuzimace-podatke-od-APRa
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веб-сервисе АПР-а за преузимање података, између осталих, користе Народна банка Србије, 

Пореска управа, Министарство унутрашњих послова, а од данас и Агенција за борбу против 

корупције”, наводи се у саопштењу. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426876/Krstic-Srbija-ce-u-tek-u-2015-imati-konsolidovan-budzet 

Крстић: Србија ће у тек у 2015. имати 
консолидован будзет 

Бета  

Министар финансија Србије Лазар Крстић изјавио је данас да би Србија за 2015. годину 

требало да има консолидовани буџет који укључује и буџете Војводине и локалних самоуправа, 

преточен у закон који ће разматрати Скупштина Србије. 

- Мислим да би следеће године требало да имамо читав консолидовани буџет као закон који 

ћемо бранити у складу са измењеним Законом о буџетском ситему и да ћемо у контексту тога 

решити питање надлежности, а и финансирања Војводине и локалних самоуправа - казао је 

Крстић у Скупштини Србије. 

  

Посланици, према садашњем законском решењу, разматрају предлоге закона о буџету Србије у 

које нису укључени покрајински и буџети локалних власти, тако да није приказан пун износ 

прихода и расхода државе, а тиме ни ниво мањка у државној каси. 

  

Министар финансија је оценио да има пуно делова Србије који не функционишу на балансиран 

начин и да ће се фокусирати на то да се ствари промене. Како је додао, "закон о финансирању 

Војводине де факто не постоји, без обзира што је уставном одредбом предвиђено да треба да 

буде усвојен", а и закон о финансирању локалне самоуправе мора да буде промењен. 

  

- Једино конструктивно решење је да се састанемо и ставимо све на папир без мешања дневно-

политичких тема и утврдимо која су то овлашћења која локална самуправа и Војводина треба 

да имају, и како ће се финансирати - рекао је Крстић. 

  

Оценио да оно што Војводина приходује треба да одговара и надлежностима које има, а да се, 

уколко буде потребно, мањак новца надомешта из буџета Републике. Председник Скупштине 

Војводине Иштван Пастор рекао је да је 

Скупштина Војводине поднела амандмане на Предлог закона о буџету 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426876/Krstic-Srbija-ce-u-tek-u-2015-imati-konsolidovan-budzet
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Србије за 2014. "са јасном амбицијом да кроз њих покуша да приблизити буџет ономе што је 

уставна гаранција, о издвајању седам одсто буџета Србије за Војводину". 

  

- Ситуацију у којој се налазимо доживљавамо као алармантну, јер ценимо да се не примењује 

на исти начин једнако право на живот и једнако право на здравље - рекао је Пастор.  

  

Пастор је као пример изнео податак да у Војводини за два милиона становника постоје два 

апарата за зрачење који се користе у две смене и да је чекање на зрачење око шест месеци, а 

осталом делу Републике до једног месеца. Како је рекао, Војводина није задовољна обећањем 

да ће се у 2014. кренути са израдом закона о финансирању Војводине, са надом да ће од 2015. 

почети да се примењује. 

  

Пастор, који је и председник Савеза војвођанских Мађара (СВМ), подсетио је да је до сада више 

пута обећавано решење тог проблема и изразио наду да ће сада бити направљен искорак ка 

коначном решењу. Он је рекао да очекује да ће се у предстојећим месецима питање статута 

Војводине и закона о надлежностима и финасирању покрајине "решити у пакету". 

  

- Ако не будемо успели у пакету да то решимо и усвојимо у Скупштини у наредних шест месеци, 

онда мислим да ћемо имати озбиљан проблем - рекао је Пастор. 

  

Посланик Демократске странке Србије (Д С С) Јован Палалић казао је да за његову странку 

средства која су за Војводину дефинисана Уставом нису никада била спорна, али је запитао 

зашто до сада није донет закон о финансирању Војводине. 

Палалић је, обраћајући се председнику Скупштине Војводине и председнику Савеза 

Војвођанских Мађара (СВМ) Иштвану Пастору, казао да је важно да се Устав поштује у целости, 

"а не само када нам одговара, а када нам не одговара тражимо његову промену". 

  

- Уставни суд Србије је 60 одсто одредаба Статута Војводине прогласио  неуставним. Ваша 

реакција и реакција власти Војводине није била да се статут уподоби Уставу, него да се мења 

Устав", казао је он. Палалић је оценио да није спорно да држава мора да седам одсто буџета 

пребаци на рачун Војводине, али је навео и да свака друга одредба Устава на територији 

Војводине мора да се поштује. 

  

Пастор је на то рекао да до овог тренутка нису имали прилику да виде одлуку Уставног суда, о 

којој је део одредби Статута Војводине проглашен неуставних, већ само саопштење, и да данас 

или сутра очекују ту одлуку. 
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- Уверавам вас да ћемо поступити у складу са одлуком Уставног суда и око тога немојте уопште 

да имате било какву дилему - рекао је Пастор. 

  

Посланик ДС Јанко Веселиновић оценио је да се не тражи ништо друго осим поштовања Устава 

Србије. Он је рекао да у Војводини трпи здравствени систем, образовање и друге вазне области 

живота и упитао шта се дешава са радном групом која треба да припреми закон о финансирању 

Војводине. 

  

Посланица ЛДП Јудита Поповић рекла је да ЛДП подржава амандамене Скупштине Војводине 

и да ће гласати за њих. Како је навела, Устав се не поштује, нема закона о 

финансирању Војводине, а не ради ни радна група, и додала да нико за то не 

сноси одговорност. 

  

- Нема амнестије ни за претходну владу која је свесно кршила Устав и угрожавала 

функционисање Војводине - оценила је Поповић.  

  

Посланик СНС Маја Гојковић истакла је да та странка дели ставове и образложење Владе и да 

не може прихватити амандман Скупштине Војводине. Гојковић је оценила да је шест месеци 

које је Уставни суд оставио до објављивања одлуке којом се оспорава Статут Војводине "сламка 

спаса" бачена Влади и Скупштини Војводине да "покушамо да нешто заједнички урадимо и 

ускладимо све акте Војводине са Уставом". 

  

Посланик СПС Зоран Касаловић је рекао да та странка подржава став Владе и неће гласати за 

амандмане Скупштине Војводине. Он је оценио да је потребно целовито, системско и 

конзистентно решење какво ће бити усвајање закона о финансирању Војводине, и апеловао на 

"атмосферу толеранције и дијалога како би до тог закона дошло". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426856/Postoji-mogucnost-da-poverioci-postanu-vlasnici-Galenike 

Постоји могућност да повериоци постану 
власници Галенике 

Танјуг  

Један од модела за решавање статуса Галенике представља и опција да повериоци овог 

презадуженог предузећа по основу потраживања постану нови власници те београдске фабрике 

лекова, потврдио је данас саветник у Министарству привреде Душан Павловић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426856/Postoji-mogucnost-da-poverioci-postanu-vlasnici-Galenike
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 - Конверзија дуга у капитал Галенике је један од модела по којима би то предузеће могло 

добити новог власника -  рекао је Павловић новинарима на скупу "Транспарентност у раду 

јавних предузећа", и додао да се о томе разговара, али није открио детаље разговора. 

  

Галеника мора да реши питање огромног дуга, који су четири до пет пута већи од капитала и 

вредности тог предузећа, навео је он. 

  

Једна од опција за Галенику је да повериоци на основу дуга и потраживања постану нови 

власници Галенике, који ће потом одлучити шта ће са тим предузећем, прецизирао је 

Павловић. 

  

Он је додао да би нови власници могли потом да продају Галенику неком ко би знао њоме да 

управља. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426811/U-novembru-deflacija-od-06-odsto 

У новембру дефлација од 0,6 одсто 

Бета  

Потрошацке цене у Србији у новембру су у просеку биле ниже за 0,6 одсто него у октобру, 

саопштио је данас Републички завод за статистику. 

У поређењу са новембром 2012. године, инфлација, мерена малопродајним ценама робе и 

услуга за личну потрошњу, новембра ове године је износила 1,2 одсто. 

  

Од децембра прошле године потрошачке цене су повећане за два одсто. У новембру је 

појефтинила храна, безалкохолна пића и превоз, а њвише су поскупели одећа и обућа (0,6 

одсто), наместај, покућство и текуће одржавање стана (0,5 одсто), алкохолна пића и дуван 

(0,3 одсто) и рекреација и култура (0,2 одсто). 
 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426811/U-novembru-deflacija-od-06-odsto
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426822/Sindikat-oruzara-Vladini-zvanicnici-stvaraju-konfuziju 

Синдикат "оружара": Владини званичници 
стварају конфузију 

Танјуг  

Владини званичници стварају конфузију и неизвесност када ће радници, који су се определили 

за социјални програм, добити отпремнине, а министарства којима се обраћају тражећи 

одговоре - оглушују се на њихова питања, рекао је данас председник Синдикалне организације 

Застава оружја Драган Илић. 

- Кад зовемо - не јављају се, или нас упућују на имејл, и нигде одговора када ће се ући у 

реализацију социјалног програма иако је комплетна документација предата - рекао је Илић 

Тањугу. 

 

Указавши да су и све друге фабрике одбрамбене индустрије у истој ситуацији, поновио је да 

социјални програм који је држава одобрила, није урађен у договору са синдикатима, а да је то 

што је донет у дану када је одржаван протест због незаконитог избацивања представника 

друштвеног капитала из Надзорног одбора, у синдикату оцењено као "смишљен поступак". 

 

Социјални програм је објављен 29. новембра, а изјашњавали су се само радници који су стекли 

услов за пенизију или имају пет година до пензије по једном од основа. Рок је истекао 3. 

новембра и до тада се пријавило око 200 запослених, највише стручних кадрова, са високом 

школском спремом, чији одлазак за фабрику може имати велике последице. 

  

- Са њима ће отићи искуство и знање које нису имали коме да пренесу јер у међувремену нису 

запослени нови, млади кадрови неопходни за производњу оружја - рекао је Илић. 

 

Синдикат Заставе оружја позвао је данас све запослене који су се определили за социјални 

програм а користе годишњи одмор да се врате на радна места, јер, како је објаснио Илић, имају 

ограничен број дана одмора и боље је да их сачувају за планирани прекид рада од 27. децембра 

до 13.јануара. 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426822/Sindikat-oruzara-Vladini-zvanicnici-stvaraju-konfuziju
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/domaca-industrija-zaposljava-radnika-koliko-i-1955 

Домаћа индустрија запошљава радника 
колико и 1955. 
 

Индустрализација најважније питање ове државе и да без њеног раста нема 
привредног развоја, сагласни су економисти. Директор Института економских 
наука Дејан Ерић тако оцењује је да „страшно делује” податак да је индустријска 
производња 

сада за 60 одсто нижа него 1989. године и да је у многим секторима 70 одсто мања запосленост. 

Но, без обзира на то што ти подаци делују застрашујуће, они су реалност данашње српске 
привреде. Да је то тако, потврдио је и економиста Љубодраг Савић, износећи податак да 
тренутно у индустрији ради 275.000 радника, што је на нивоу 1955. године. По његовом 
мишљењу, Европска унија је 2000. године направила грешку јер је сматрала да ће се 
привредни развој темељити на развоју услуга а не индустријске производње, а тај рецепт су 
касније примениле многе земље. 

По мишљењу економисте Млађана Ковачевића, на суноврат индустрије у Србији највише су 
утицали погрешан модел и начин приватизације, политика прецењене вредности националне 
валуте, високе каматне стопе. Он указује на то да су многи економски стручњаци у свету 
сложни у томе да су управо та три фактора – лоша приватизација, прецењена домаћа валута и 
високе каматне стопе – рецепт за пропаст привреде. 

– На деиндустријализацију у Србији утицало је више фактора, а у највећој мери становиште да 
ће тржишни закони сами од себе успоставити  тржишну равнотежу и запостављена улога 
државе – рекао је професор Божа Драшковић на скупу „Деиндустријализација у Србији – 
могућност ревитализације индустријског оквира”, додајући да је проблем индустрије у Србији 
уочен на прави начин тек 2008. године, односно онда када је већ дошла светска економска 
криза.  

Он указује на то да би субјекти развоја индустрије у наредном периоду требало да буду држава, 
али не корумпирана и у функцији корупције политичара, домаћих и страних инвеститора, 
затим приватни инвеститори уз контролисане субвенције и страни инвеститори, али без 
субвенција за радна места већ уз пореске олакшице за износ нових технологија. 

Лидер УГС „Независност” Бранислав Чанак поручује да ће два репрезентативна синдиката у 
Србији истрајати на послу индустријализације, као и да ће понудити решења која воде ка 
развоју индустрије. Та решења ће, како је рекао, урадити људи из некадашњих индустријских 
ценатара, који су били сведоци уништавања индустрије кроз приватизацију и који знају како 
би требало да се поново покрене. 

Чанак поручио је да су се два највећа синдиката у Србији „изгубила” у индустријским 
синдикатима, који су сада на тржишту рада, додајући да би држава због тога морала бити 
забринута јер су ти људи некада пунили буyет, а сада су без радног места. Љ. М. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/domaca-industrija-zaposljava-radnika-koliko-i-1955
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/protest-sindikata-zdravstva-u-novom-sadu 

Протест синдиката здравства у Новом Саду 

После недавне јавне седнице одржане у Београду, данас је и у Новом Саду, испред 
Српског народног позоришта, Синдикат запослених у здравству и социјалној 
заштити Србије организовао јавну, протестну седницу. 

Окупљеним здравственим радницима обратили су се председник Републичког синдиката 
запослених у здравству и социјалној заштити др Зоран Савић и председница Покрајинског 
синдиката запослених у здравству и социјалној заштити др Дуња Циврић. Они су указали на 
економске мере које погађају запослене у тим делатностима, урушавајући њихов материјални и 
радноправни положај. 

 Како је речено, солидарним порезом се кажњава високообразовани кадар у здравству, а 
повећање ПДВ-а је додатни удар на материјални положај свих грађана Србије. Најављене 
измене и допуне Закона о раду оцењене су као погубне и за запослене и за незапослене и младе 
који чекају на посао. 

Ј. Б. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/protest-sindikata-zdravstva-u-novom-sadu

