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Незапосленост највећи проблем младих у 

Србији 
Тањуг  

Највећи проблеми младих у Србији су незапосленост, сиромаштво и лош 
образовни систем, показало је данас представљено истраживање Центра за 
равномерни регионални развој 

 
Највећи проблеми младих у Србији су незапосленост, сиромаштво и лош образовни систем, 
показало је данас представљено истраживање Центра за равномерни регионални развој.  

Истраживање истовремено показује да млади најчешће прате забавне и спортске садржаје, а 
ретко културно и информативно-политичке. 

У истраживању је учествовало 544 ученика средњих школа из Сремске Митровице, Старе 
Пазове, Руме, Пријепоља, Нове Вароши, Ужица и Чајетине, а са циљем да се испита у којој 
мери су млади у Србији задовољни начином спровођења омладинских политика на локалу. 

Истраживање је, како је саопштио Центар, показало да средњошколци у Србији у недовољној 
мери препознају значај укључивања у рад локалних организација које се баве питањима 
младих. 

Тако је 17 одсто испитаника изјавило да учествује у макар једном виду формалног омладинског 
удруживања, а међу њима, доминира чланство у ученичким парламентима, у локалним 
организацијама Црвеног крста и у раду локалних канцеларија за младе. 

Испитани средњошколци, како се наводи у саопштењу, најчешће прате забавне (34,3 одсто) и 
спортске садржаје (25,6 одсто) и то углавном на телевизији или на Интеренту, преко којих се и 
најчешће информишу о дешавањим у друштву. 

Тек 15 одсто испитаних најчешће прати садржаје намењене младима, док најмање 
интересовање показују за праћење културних и информативно-политичких садржаја (8,7 
одсто). 

Половина испитаника сматра да доносиоци одлука на националном и локалном нивоу, не 
подстичу младе да активније учествују у друштвеним дешавањима, док 22 одсто учесника у 
истраживању сматра да власти подстичу младе или да су ти подстицаји задовољавајући. 
Одговор на то питање не зна 29 одсто испитаних. 

Истраживање је показало и да се канцеларије за младе у одређеној мери препознају као 
промотери и заступници политика и активности за младе, а највећи број испитаника управо је 
те канцеларије препознао као локална тела која највише раде на унапређењу положаја младих. 
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На другом месту налазе се школе, а на последњем локалне организације политичких партија, 
наводи се у истраживању у коме се додаје и да 16 одсто средњошколаца у Србији зна за неку 
активност локалне канцеларије за младе, док је 11 одсто њих учествовало у некој иницијативи 
или активности тих организација. 

Истраживање које је део ширег пројекта "Млади - најзначајнија покретачка снага нашег 
региона" финансира Европска унија, а спроводе га Хелсиншки комитет за људска права у 
Републици Српској и Центар за равномерни регионални развој. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikati_gradjevinarstva_uputili_pismo_vucicu.4.html?news_id=280307 

Синдикати грађевинарства упутили писмо 
Вучићу 
АУТОР: БЕТА 

Београд - Републички одбор Синдиката радника грађевинарства и Индустрије грађевинског 

материјала (ИГМ) Србије упутио је писмо премијеру Александру Вучићу у којем наводи низ 

мера које будућа влада треба да спроведе како би се унапредило грађевинарство у Србији. 
У писму се наводи да је неопходно упослити домаће грађевинске фирме, посебно оне које су од 
националног интереса за привреду Србије и у процесу реструктурирања. Синдикати захтевају и 
партнерски однос домаћих грађевинских предузећа са страним компанијама, а не статус 
подизвођача. 

Међу захтевима је и закључивање колективног уговора за грађевинарство и одлука о 
проширеном дејству колективног уговора на све послодавце и предузећа у тој области. 
Синдикати траже да се послови поверавају компанијама које су друштвено и социјално 
одговорне и легално запошљавају раднике, као и да се прекине пракса да се услови тендера 
прилагођавају страним компанијама и тиме онемогућава учешће домаћих предузећа. У 
захтевима се наводи и хитно усвајање Закона о инспекцијама, као и измирење обавеза државе 
према грађевинским предузећима по основу изведених радова. Синдикати предлажу да 
Министарство грађевинарства Србије преузме надлежности неких других министарстава која 
су до сада била надлежна за грађевинарство, индустрију грађевинског материјала и 
инфраструктурне пројекте. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/danas_razgovori_sindikalaca_sa_ministrom_igorom_mirovicem.4.html?news_

id=280309 

После преговора са начелником полиције радници Јумка одустали од још једне блокаде 

Коридора 10 

Данас разговори синдикалаца са министром 
Игором Мировићем 
АУТОР: ВОЈКАН РИСТИЋ 

Врање - Према информацијама председника Надзорног одбора Јумка Бранислава Поповића, 

јуче је за машинама било више стотина од око 1.700 радника. Већина је и даље у штрајку, а јуче 

су након вишесатног разговора са начелником Полицијске управе у Врању Слађаном 

Велиновићем отказали још једну, другу по реду, блокаду Коридора 10 код Врања. 

 
- Штрајкачи су имали конструктиван приступ и схватили су шта би значила поновна блокада 
магистралног пута. Ми смо им предочили њихова права, али и законске обавезе које следе у 
оваквим ситуацијама, након чега су они прихватили предлог да не блокирају саобраћајницу 
код Врања - појаснио је за Данас након разговора начелник врањске полиције Велиновић. 

Представници синдиката АСНС и Самосталног, који предводе вишемесечну обуставу рада, за 
наш лист потврили су да данас имају састанак са министром Игором Мировићем у Влади 
Србије. 

- Један од наших захтева је исплата отпремнина радницима који за то имају услове и ми ћемо у 
том правцу водити разговор - указује Снежана Величковић из АСНС. Предводници штрајка 
јуче нису штрајковали глађу, али су били у управној згради. 

Бранислав Поповић из Надзорног одбора Јумка потврдио је за Данас да је још „увек неизвесно 
именовање генералног директора“ што је у ингеренцији Владе Србије, али нам је потврдио да је 
од те функције одустао инжењер Божидар Ђорђевић, који је претходно био један од стручњака 
у Јумку. 

- Он је одбио ту функцију због актуелне ситуације у компанији, иако је био један од 
најозбиљнијих кандидата за упражњено место генералног директора. То нам додатно отежава 
функционисање предузећа, где постоји већ позитивно расположење да се успостави 
континуитет производње - прецизирао је Поповић. 

По његовим речима, данас би требало да се нормализује и производња у погонима компаније 
ван Врања, пре свега у Владичином Хану, селу Радовница и Босилеграду, како би се 
надокнадило изгубљено време за реализацију договорених послова. Јуче су робом, после дужег 
времена, снабдевени малопродајни објекти Јумка у седам општина Пчињског округа. У Јумку и 
даље постоји проблем са недостатком репроматеријала, као и решавање уговорених послова 
преко посредника због блокаде жиро рачуна предузећа. 

Да ли је било штрајка глађу? 
- Једна ТВ кућа покушала је последњих дана да сними разговор са штрајкачима у управној 
згради. Позвали су ме, али синдикалаца није било. Када су контактирали једну од 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/danas_razgovori_sindikalaca_sa_ministrom_igorom_mirovicem.4.html?news_id=280309
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представница она се јавила од куће. Не знам шта је тамо радила, али у фабрици није 
штрајковала - каже за Данас Бранислав Поповић из Надзорног одбора Јумка. Неки медији су 
објавили да су представници синдикалаца ступили у штрајк глађу у управној згради, али ту 
вест нису могли да провере на лицу места. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/i_bugari_bolje_placeni_od_nas.4.html?news_id=280310 

Шта је спорно у Закону о раду - минимална зарада 

И Бугари боље плаћени од нас 

АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ 

Београд - Садашња минимална цена рада у Србији од 115 динара на сат без доприноса најнижа 
је законом гарантована минимална цена рада на свету. Добро, можда се у томе, захваљујући 
курсним колебањима, такмичимо са Бугарима, који су јануара ове године имали гарантовану 
минималну зараду на сат од 1,04 евра. Мало испред нас су Румуни (1,14 евра), Бразилци (1,15 
евра), Литванци (1,76 евра), Летонци (1,93 евра), Чеси (1,95 евра). 
На челу листе су Аустралијанци (11,88 евра), а са њима се такмиче Луксембуржани (11,10 евра). 
Од земаља на које се угледамо, Немачка тренутно нема законом гарантовану минималну цену 
рада, али је закон о томе управо у процедури уз, и тамо, мучног коалиционог усаглашавања јер 
се сматра да се држава тиме недопустиво меша у ствари тржишта и материју која је ствар 
договора послодаваца и синдиката. Већ је договорено да та зарада на сат за 2015. годину износи 
8,50 евра бруто. Минимална цена рада постоји у САД, а недавно је председник Барак Обама 
искористио своја председничка овлашћења и подигао њену вредност на 10,10 долара на сат. 
Занимљиво је да у скандинавским земљама (Шведска, Данска, Финска) законом гарантована 
минимална зарада не постоји. 

Наши послодавци тврде да ни овако ниску минималну зараду по сату не могу да издрже, или 
бар често не могу да издрже. Покушај да се њен износ подигне на 130 динара за ову годину није 
прихватило ни Министарство финансија у име Републике Србије као највећег послодавца у 
земљи. Ипак, послодавци су објавили да су у преговорима око измена Закона о раду ставови 
око начина формирања минималне плате приближени и да ће о њима следеће недеље бити 
обавештена јавност. 

Најважнија тачка спора око минималне зараде је њена висина. Док синдикати тврде да је 
прениска и да се од ње не може живети, послодавци скрећу пажњу да је и тако ниска, половина 
од просечне плате, што је, по њима, недопустиво висок однос у корист минималне зараде. Са 
послодавцима се слаже и Влада Србије. 

Поређења ради, ако је цена сата рада 115 динара за 176 сати месечно, добија се зарада од око 
20.000 динара, што је отприлике половина просечне нето плате. Кад у Немачкој буде 
озакоњена минимална цена рада, за 176 сати запослени Немац ће добијати минималних 1.496 
евра бруто. У првом кварталу прошле године бруто просечна плата у Немачкој износила је 
3.398 евра, значи да је минимална плата мања од половине просека. 

У складу са својим ставом, синдикати представљени у Социјално-економском савету су 
тражили да се при утврђивању минималне цене рада „полази нарочито од кретања 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/i_bugari_bolje_placeni_od_nas.4.html?news_id=280310
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потрошачких цена, кретања просечне зараде у Републици, вредности минималне потрошачке 
корпе и кретања курса динара“. 

Влада Републике Србије инсистира на томе да се минимална цена рада утврђује једном 
годишње, истовремено са буџетом, уместо двапут годишње и да се њен износ не закива ни у 
ком релативном односу рецимо према просечној плати. Синдикати, међутим, предлажу да 
„уколико вредност минималне зараде падне испод 70 одсто вредности минималне потрошачке 
корпе, аутоматски се коригује на тај износ одлуком владе“ и да минимална цена рада за текућу 
годину не може бити нижа од минималне цене рада за претходну годину. Синдикати су, како је 
Данасу рекао државни секретар за рад Зоран Мартиновић, спремни да се о овом проценту 
договарају, али Влада и синдикати не би висину минималне зараде везивали ни за који 
критеријум у процентуалном односу. 

Коначни договор око ових питања није још постигнут, али су ставови веома приближени, 
речено је Данасу у радној групи за измене Закона о раду 

Плате пале у 18 земаља ЕУ 

Генерална секретарка Конфедерације европских синдиката Бернадет Сегол и председник 
Европског парламента Мартин Шулц позвали су грађане држава чланица ЕУ да на мајским 
изборима за нови састав Европског парламента гласају за социјалну Европу. „На почетку кризе 
нам је обећано да ће се обновити контрола над финансијским сектором како би он служио 
реалној економији. То обећање није испуњено“, наводи се у поруци Сеголове и Шулца и додаје 
да су „у многим земљама Европске уније људи принуђени да прихвате драстично смањивање 
плата и пензија, права радника су на удару и незапосленост је достигла неподношљив ниво. 
Неједнакост и несигурност посла расту“. 

Представници Конфедерације европских синдиката раније су упозорили да је 20 одсто 
запослених у Европи сиромашно, што је нов феномен, да су плате пале у 18 држава ЕУ , понегде 
и до 23 одсто, док је порез на добит у ЕУ смањен за 8,4 одсто. „Предузећа стварају добит и деле 
деоничарима, а неправедно награђују запослене“ , тврде европски синдикалци и траже да се 
фамозна Тројка реструктурира и одлучивање врати у демократски изабране институције. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/obnoviti-mehanizaciju 

Обновити механизацију 
 

Ревитализацијом предузећа која се баве производњом пољопривредне 
механизације у Србији могло би да буде отворено 10.000 радних места и 
производила би се храна за 50 милиона становника, рекао је генерални секретар 
Удружења дипломираних машинских инжењера Мирослав Крстић. 

 На заједничкој конференцији за новинаре Савеза самосталног синдиката металаца Србије 
истакао је да су стручњаци тог удружења урадили анализу која је показала да се због стања у 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/obnoviti-mehanizaciju
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аграру, а пре свега лошег стања пољопривредне механизације, годишње губи око милијарда 
евра. 

Анализа је показала да би стварањем услова за реиндустријализацију ових предузећа, 2015. 
године у производњи трактора, са просечном платом од 360 евра по запосленом, било могуће 
остварити финансијску добит од 3,5 милиона евра. У пројекцији би, како је навео Крстић, 2018. 
године просечна плата у тим предузећима износила 700 евра а пројектовани профит 17,5 
милиона евра. У ову пројекцију нису урачуната предузећа-кооператни, али број 
новозапослених био би знатно већи од 10.000. 

Председник Савеза самосталних синдиката металаца Србије Зоран Вујовић нагласио је да за 99 
одсто предузећа која се тренутно налазе у реструктурирању постоји решење. 

– Противимо се најавама да би добар део предузећа могао да оде у стечај и ликвидацију, а 
радници да остану без посла. Српска привреда има шансу и ми морамо ту шансу да јој дамо – 
рекао је Вујовић. 

 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/gradjevinari-traze-hitne-mere_480352.html 

Грађевинари траже хитне мере 

БЕОГРАД   

Синдикат радника грађевинарства предложио је данас будућем премијеру 

Александру Вучићу да грађевинарство и даље има свој ресор, односно 

министарство, као и низ хитних мера за опоравак тог сектора. 

Даље постојање Министарства грађевине, како је указано у писму Вучићу, омогућило би да у 

оквиру њега, и синдикати и представници послодаваца из овог сектора договарају конкретне 

мере и активности за стварање што бољих услова функционисања грађевинарства и индустрије 

грађевинског материјала Србије како у земљи тако и на иностраним тржиштима. 

Републички одбор Синдиката радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала 

Србије у писму, чији је садржај достављен медијима, предложио је Вучићу да се максимално 

упосле домаћа грађевинска предузећа, посебно она од националног интереса за привреду 

Србије и у процесу реструктурирања. 

У синдикату напомињу да та предузећа већ запошљавају више од 10.000 радника на 

пројектима од стратешког значаја - водоснабдевање, бране и инфраструктурни објекти. 

Треба успоставити партнерски однос домаћих грађевинских предузећа са иностраним 

компанијама, а не статус подизвођача, као и обезбедити да иностране компаније повере 

домаћим предузећима 50 одсто вредности уговорених радова, минимум, предлаже Синдикат 

радника грађевинарства. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/gradjevinari-traze-hitne-mere_480352.html
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Међу мерама су и закључење колективног уговора за грађевинарство и одлука о проширеном 

дејству колективног уговора на све послодавце и предузећа у овој области, поверавање послова 

компанијама које су друштвено и социјално одговорне и легално запошљавају раднике. 

За бољитак српског грађевинарства неопходно је прекидање праксе прописивања тендерских 

услова који наносе штету, сматра Синдикат радника грађевинарства. Тендери, како је 

образложено, онемогућују учешће домаћих предузећа, јер се услови прилагођавају страним 

компанијама. Такође је неопходно измирење обавеза државе према грађевинским предузећима 

по основу изведених радова и хитно усвајање Закона о инспекцијама, наведено је у писму. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/nova-radna-mesta-pokretanjem-proizvodnje-poljomehanizacije_480332.html 

Нова радна места покретањем производње 
пољомеханизације 

БЕОГРАД -  

Ревитализацијом предузећа која се баве производњом пољопривредне 

механизације у Србији би могло да буде отворено 10.000 нових радних места и 

произведе храна за 50 милиона становника, рекао је генерални секретар 

Удружења дипломираних машинских инжењера Мирослав Крстић. 

Крстић је на заједничкој конференцији за новинаре Савеза самосталног синдиката металаца 

Србије истакао да су стручњаци тог удружења урадили анализу, која је показала да се због 

стања у аграру, а пре свега лошег стања пољопривредне механизације, годишње губи око једне 

милијарде евра. 

Анализа је показала да би стварањем услова за реиндустријализацију ових предузећа, 2015. 

године у производњи трактора, са просечном платом од 360 евра по запосленом, било могуће 

остварити финансијску добит од 3,5 милиона евра. 

У пројекцији би, како је навео Крстић, 2018. године просечна плата у тим предузећима 

износила 700 евра а пројектовани профит 17,5 милиона евра. 

У ову пројекцију, како је навео Крстић, нису урачуната предузећа-кооперанти, али да јесу, број 

новозапослених био би далеко већи од 10.000. 

Председник Савеза самосталних синдиката металаца Србије Зоран Вујовић нагласио је да за 99 

одсто предузећа која се тренутно налазе у реструктурирању постоји решење. 

"Противимо се најавама да би добар део предузећа могао да оде у стечај и ликвидацију, а 

радници да остану без посла. Српска привреда има шансу и ми морамо ту шансу да јој дамо", 

рекао је Вујовић. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/nova-radna-mesta-pokretanjem-proizvodnje-poljomehanizacije_480332.html
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Он је нагласио да ће грански синдикати СССС и УГС Независност заједничким снагама 

направити програме ревитализације предузећа, али уколико институције остану неме на те 

предлоге, синдикати ће организовати уличне протесте и штрајкове. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=22&nav_id=839383 

Грађевинари: Вучићу, помагај 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Синдикат радника грађевинарства и Индустрије грађевинског 

материјала Србије затражио је од нове владе да предузме мере како би се 

унапредило грађевинарство. 

Републички одбор Синдиката радника грађевинарства и Индустрије грађевинског материјала 

(ИГМ) Србије упутио је данас писмо будућем премијеру Александру Вучићу у којем наводи низ 

мера које нова влада треба да спроведе како би се унапредило грађевинарство у Србији. 

У писму се наводи да је неопходно упослити домаће грађевинске фирме, посебно оне које су од 

националног интереса за привреду Србије и у процесу реструктурирања.  

 

Синдикати захтевају и партнерски однос домаћих грађевинских предузећа са страним 

компанијама, а не статус подизвођача.  

 

Међу захтевима је и закључивање колективног уговора за грађевинарство и одлука о 

проширеном дејству колективног уговора на све послодавце и предузећа у тој области.  

 

Синдикати траже да се послови поверавају компанијама које су друштвено и социјално 

одговорне и легално запошљавају раднике, као и да се прекине пракса да се услови тендера 

прилагођавају страним компанијама и тиме онемогућава учешће домаћих предузећа.  

 

У захтевима се наводи и хитно усвајање Закона о инспекцијама, као и измирење обавеза 

државе према грађевинским предузећима по основу изведених радова.  

 

Синдикати предлажу да Министарство грађевинарства Србије преузме надлежности неких 

других министарстава која су до сада била надлежна за грађевинарство, индустрију 

грађевинског материјала и инфраструктурне пројекте. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=22&nav_id=839383
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=22&nav_id=839414 

Аграрна механихизација велика шанса 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Удружење дипломираних машинских инжењера залаже се за 

ревитализацију предузећа која се баве производњом пољопривредне 

механизације. 

У Србији би на тај начин могло да буде отворено 10.000 нових радних места и да се произведе 

храна за 50 милиона становника, рекао је генерални секретар Удружења дипломираних 

машинских инжењера Мирослав Крстић. 

Крстић је на заједничкој конференцији за новинаре Савеза самосталног синдиката металаца 

Србије, истакао да су стручњаци тог удружења урадили анализу која је показала да се због 

стања у аграру, а пре свега лошег стања пољопривредне механизације, годишње губи око једне 

милијарде евра.  

 

Анализа је показала да би стварањем услова за реиндустријализацију ових предузећа, 2015. 

године у производњи трактора, са просечном платом од 360 евра по запосленом, било могуће 

остварити финансијску добит од 3,5 милиона евра.  

 

У пројекцији би, како је навео Крстић, 2018. године просечна плата у тим предузећима 

износила 700 евра а пројектовани профит 17,5 милиона евра.  

 

У ову пројекцију, како је навео Крстић, нису урачуната предузећа-кооператни, али да јесу број 

новозапослених био би далеко већи од 10.000.  

 

Председник Савеза самосталних синдиката металаца Србије Зоран Вујовић нагласио је да за 99 

одсто предузећа која се тренутно налазе у реструктурирању постоји решење.  

 

"Противимо се најавама да би добар део предузећа могао да оде у стечај и ликвидацију, а 

радници да остану без посла. Српска привреда има шансу и ми морамо ту шансу да јој 

дамо", рекао је Вујовић.  

 

Он је нагласио да ће грански синдикати СССС и УГС Независност заједничким снагама 

направити програме ревитализације предузећа, али уколико институције остану неме на те 

предлоге, синдикати ће организовати уличне простесте и штрајкове. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=22&nav_id=839414
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=22&nav_id=839236 

Полиција: Нема штрајка на аутопуту 

ИЗВОР: БЕТА 

Врање -- Врањска полиција забранила је протест радника Јумка, који су желели да 

блокирају једну траку ауто-пута Ниш-Скопље. 

 Председник Самосталног синдиката у памучном комбинату Јумко Слађан Митић изјавио је да 

су представници синдиката од врањске полиције добили решење којим се забрањује најављена 

блокада једне траке ауто-пута Ниш-Скопље. 

Он је агенцији Бета казао да су радници након таквог полицијског саопштења одустали од 

раније најављеног изласка на ауто-пут као вида радикализације штрајка који у тој компанији 

траје више од три месеца и да се штрајк одвија у кругу фабрике.  

 

"Радници су остали у кругу фабрике где се штрајк наставља, а о томе да ли ћемо га и како 

радикализовати одлучиваћемо након разговора с вршиоцем дужности министра привреде 

Игором Мировићем, на састанку који нам је заказан за среду у Влади Србије", казао је Митић.  

 

Радници Јумка су у штрајку непрекидно од средине јануара, а 12. фебруара су радкализовали 

протест тако што су осам сати потпуно блокирали саобраћај на ауто-путу Ниш-Скопље код 

Врања.  

 

Међу захтевима за прекид штрајка у Јумку, који су организовали Самостални синдикат и 

Асоцијација самосталног и независног синдиката (АСНС), јесу и уплата свих пореза и 

доприноса од 2010, као и исплата шест заосталих плата.  

 

Радницима Јумка су од почетка штрајка исплаћене две плате и оверене су им здравствене 

књижице, што је такодје било медју захтевима за прекид штрајка.  

 

Холдинг компанија Јумко је акционарско друштво у реструктурирању у којој је запослено око 

1.700 радника. 
 

 

 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=22&nav_id=839236
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/459930/Sta-za-Srbiju-znaci-grcki-scenario-Bez-reformi-eto-nama-hiperinflacije 

Шта за Србију значи "грчки сценарио": Без 
реформи, ето нама хиперинфлације 

С. Лакић  

Грчки сценарио у Србији био би на снази од момента када више не бисмо били у стању да 

враћамо зајмове и узимамо нове кредите. 

 

 

(+) Кликните за увећање 

 

- Дошло би и до скупљег задуживања, а у року од две године и до банкрота земље. Тада би 

пензије и плате у јавном сектору биле смањиване, субвенције укидане, привредни раст би 

стагнирао, незапосленост расла и тако најмање две године - објашњава за „Блиц“ проф. Јуриј 

Бајец како би изгледала Србија уколико би одустала од најављених реформи. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/459930/Sta-za-Srbiju-znaci-grcki-scenario-Bez-reformi-eto-nama-hiperinflacije
http://www.blic.rs/data/images/2014-04-22/461571_1213a_lb.jpg?ver=1398198939.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-04-22/461571_1213a_lb.jpg?ver=1398198939.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-04-22/461571_1213a_lb.jpg?ver=1398198939.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-04-22/461571_1213a_lb.jpg?ver=1398198939.jpg
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Многи би се, додаје Бајец, сетили живота у Југославији 1983. Тада се 

могло купити 40 литара бензина месечно и то на бонове. Кола је 

било дозвољено возити сваки други дан, а хлеб и млеко су се 

куповали на тачкице - свака породица могла је да купи ограничен 

број основних намирница.  

  

- Плате и пензије нису смањиване, али их је зато јела висока 

инфлација. И све то је трајало годину и по дана - сећа се Јуриј 

Бајец.  

  

Искуства из Грчке говоре да би и јавне услуге постале лошије - 

банке и поште нису радиле по неколико дана, улице су биле 

затрпане ђубретом... Чести су били и социјални немири, забележен 

је пораст криминала и број самоубистава. Истине ради, у Грчкој се 

криза догодила због неодрживо високог спољног дуга. Зато су грчке 

власти, под патронатом Брисела, ушле у оштар рез јавне потрошње. 
 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/459809/Blokirano-15-odsto-racuna-firmi-u-srednjem-Banatu 

Блокирано 15 одсто рачуна фирми у средњем 
Банату 

Бета  

У средњем Банату од укупно 5.294 регистрована рачуна предузећа и предузетника на крају 

марта било је блокирано 802 рачуна или 15,1 одсто, саопштила је данас Регионална привредна 

комора у Зрењанину. 

 

Како се наводи у саопштењу, подаци Народне банке Србије показују да је укупан износ 

блокираних средстава наведених привредних субјеката био 6,1 милијарду динара. 

  

Проф. Дејан 

Шошкић 

Први показатељ 

банкрота државе је 

немогућност плаћања 

добављача, што се 

догађа и данас, а затим 

нередовне исплате 

плата у јавном сектору 

и пензија. 

  

Проф. Јуриј Бајец 

Реформе је потребно 

урадити на време и за 

то још није касно. Сада 

је тешко, али треба 

знати да ће нам без 

резова, краткорочних и 

системских, за годину 

до две бити много теже. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/459809/Blokirano-15-odsto-racuna-firmi-u-srednjem-Banatu
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У поређењу са стањем ликвидности привреде на крају децембра 2013. године може се 

закључити да је број блокираних рачуна повећан са 696 на 802 или за 15,2 одсто, док се износ 

блокаде повећао за 2,7 одсто. 

  

Од наведеног броја блокираних рачуна до годину дана непрекидно је неликвидно 553 рачуна, 

док се годину дана и дуже у блокади налази 249 рачуна привредних субјеката. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/459925/Petrohemija-Plan-se-usvaja-nece-biti-blokade-puta 

Петрохемија: План се усваја, неће бити 
блокаде пута 

Тањуг  

Синдикати панчевачке ХИП Петрохемије одлучили су данас, након састанка са министарком 

енергетике Зораном Михајловић, да одложе најављену блокаду пута у Панчеву. 

Синдикат Петрохемије прошле недеље је најавио да ће блокирати пут у Панчеву ако 

Скупштина акционара Патрохемије не усвоји Унапред припремљени план реорганизације 

(УППР), којим би Петрохемија избегла стечај, рекао је председник Самосталног синдиката 

Петрохемије Миша Фарага. 

 

После разговора са Михајловићевом, током дана је стигла сагласност и спремосност 

Србијагаса, који у Патрохемији има 19 одсто власништва, да на седници Скупштине акционара 

Петрохемије 25. априла, подржи усвајање УППР-а, што значи да ће то предузеће избећи стечај, 

рекао је Фарага. 

 

Он је додао да Патрохемија, после усвајања тог плана, има рок од пет година да га спроведе. 

 

Фарага је казао да им је министар енергетике пренела да ће се после формирања нове Владе 

Србије питањем Петрохемије бавити премијер, који ће презуети улогу преговарача за 

проналазак стретешког партнера јер би, како је рекао, Петрохемија када би се решили 

унутрашњи проблеми компаније, могла годишње да извози робу у вредности од око 400 

милиона евра. 

 

Ако не буде усвојен план реорганзиације Петрохемије, синдикати тог предузећа ће од недеље 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/459925/Petrohemija-Plan-se-usvaja-nece-biti-blokade-puta
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почети целодневне блокаде пута између Старчева и Панчева и обуставиће рад Петрохемије, 

додао је он, напомињући да ће то онемогућити и рад Рафинерије Панчево. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/459873/Nastavljen-strajk-radnika-AMSS 

Настављен штрајк радника АМСС 

Бета, Тањуг  

Неколико стотина радника из свих привредних друштава система Ауто-мото савеза Србије 

(АМСС) из целе земље данас су уз законски минимум рада и без блокаде саобраћаја наставили 

протест у Београду, саопштено је данас из АМСС. 

Протест је одржан испред управне зграде у Рузвелтовој улици у Београду, а како је наведено у 

саопштењу, радници ни данас нису могли да уђу у своју зграду због великог броја непознатих 

особа које обезбеђују бившег генералног секретара АМСС, Александра Никачевића и неколико 

њему блиских сарадника. 

 

"На велико задовољство неколико стотина окупљених радника из целе Републике, коначно је 

досло решење из АПР-а, којим је на место директора највећег привредног друштва у АМСС 

систему, у оквиру којег послује преко 30 пословних јединица, враћен Горан Колашинац који је 

лажним одлукама нелегално смењен пре неколико дана", саопштено је из АМСС. 

 

"Ово је први корак којим је дрзава подржала раднике АМСС у намери да се неиздржива 

ситуација у нашем националном аутомобилском клубу коначно реши", наведено је у 

саопштењу. 

 

Такође, Надзорни одбор АМС Осигурања, који надзире законитост рада АМС Осигурања иако 

је био физички спречен већ неколико дана да уђе у зграду АМСО, предао је сву потребну 

документацију АПР-у и Народној банци Србије. 

 

"Надзорни одбор је на основу својих надлежности сменио генералног директора и заменика 

генералног директора осигурања и прокуратора. Пошто је комплетна документација предата 

очекује се хитна одлука АПР која ће омогућити упис в.д. директора АМСО и нормално 

функционисање овог а.д. чији је АМСС већински власник како би се спречиле даље 

финансијске малверзације и злоупотребе", наведено је у саопштењу. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/459873/Nastavljen-strajk-radnika-AMSS
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Истиче се и да више од 1.000 запослених из целог система АМСС и даље очекује законску и 

праведну подрску свих надлежних државних институција које ће омогућити несметан рад и 

пружање услуга за више од 90.000 цланова АМСС, члановима иностраних аутомобилских 

клубова, возачима и осталим грађанима. 

  

Радници који су протесте почели прошле недеље, тврде да је Никачевић смењен због 

вишегодишњих малверзација и недомаћинског пословања, чиме је "ту кућу довео на ивицу 

пропасти после 92 године традиције, угледа и успешног пословања". 

  

Како је прецизирано, Никачевић је смењен одлуком легалних делегата на ванредној седници 

Скупштине АМСС одржаној 9. априла у Крушевцу, а у складу са важећим актима њиховог 

удружења. 
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АМСС: Никачевић је легални заступник предузећа 

Руководство АМСС саопштило је да је Александар Никачевић и даље генерални секретар тог 

предузећа и његов законски заступник, а да група радника АМСС која је и данас наставила 

протесте, покушава да га смени на нелегалан начин. 

"Само надлежни државни органи могу да одлуче о основаности претходно донетих одлука о 

промени законског заступника АМСС, а не било какви притисци на јавност изрежирани 

незаконито организованим штрајком", наводи се у саопштењу. 

Како се истиче, на сајту Агенције за привредне регистре могу се проверити наводи о томе да је 

Никачевић генерални секретар тог предузећа и његов законски заступник. 

"Поводом захтева Станка Тривића, који се лажно представља као в.д. генералног секретара 

АМС С, да се по хитном поступку упише у АПР, ова државна институција је обавестила њега и 

АМСС да је 16.04.2014. године проследила све списе и комплетну документацију АМСС 

тужилаштву на захтев тужиоца", наведено је у саопштењу. 

По мишљењу руководства, овим је до даљњег стављена тачка на питање промене законског 

заступника у АМСС, док тужилаштво не одлучи по кривичној пријави АМСС. 

АМСС је поднео кривичне пријаве против бившег заменика генералног секретара АМСС Станка 

Тривића и бившег председника Управног одбора АМСС Радослава Јовановића, због кривичног 

дела фалсификовања печата и докумената, као и организовања нелегалне Скупшитине у 

Крушевцу. 

Раније је АМСС упутио писани позив свим запосленима на њихове адресе пребивалишта, да се 

врате на своја радна места, и да не врше повреду радних обавеза и радне дисциплине 

предвиђене Правилником о раду и Законом о штрајку. 

У саопштењу се наводи и да се испред дирекције АМСС у Рузвелтовој улици у Београду поново 

окупило око "100 радника из неких предузећа АМСС, заједно са родбином и пријатељима, од 

укупно 1.300 радника који су запослени у систему АМСС". (Тањуг) 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/459726/Policija-zabranila-strajkacima-iz-Jumka-izlazak-na-autoput 

Полиција забранила штрајкачима из Јумка 
излазак на аутопут 

Бета  

Врање - Председник Самосталног синдиката у памучном комбинату Јумко Слађан Митић 

изјавио је данас да су представници синдиката од врањске полиције добили решење којим се 

забрањује најављена блокада једне траке ауто-пута Ниш-Скопље. 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/459726/Policija-zabranila-strajkacima-iz-Jumka-izlazak-na-autoput
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Он је агенцији Бета казао да су радници након таквог полицијског саопштења одустали од 

раније најављеног изласка на ауто-пут као вида радикализације штрајка који у тој компанији 

траје више од три месеца и да се штрајк одвија у кругу фабрике. 

  

 Радници су остали у кругу фабрике где се штрајк наставља, а о томе да ли ћемо га и како 

радикализовати одлучиваћемо након разговора с вршиоцем дужности министра привреде 

Игором Мировићем, на састанку који нам је заказан за среду у Влади Србије - казао је Митић. 

  

Радници Јумка су у штрајку непрекидно од средине јануара, а 12. фебруара су радкализовали 

протест тако што су осам сати потпуно блокирали саобраћај на ауто-путу Ниш-Скопље код 

Врања. 

  

Међу захтевима за прекид штрајка у Јумку, који су организовали Самостални синдикат и 

Асоцијација самосталног и независног синдиката (АСНС), јесу и уплата свих пореза и 

доприноса од 2010, као и исплата шест заосталих плата. 

  

Радницима Јумка су од почетка штрајка исплаћене две плате и оверене су им здравствене 

књижице, што је такодје било медју захтевима за прекид штрајка. 

  

Холдинг компанија Јумко је акционарско друштво у реструктурирању у којој је запослено око 

1.700 радника. 
 


