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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:492366-Kriza-ostavila-bez-posla-gotovo-200000-ljudi 

Криза оставила без посла готово 200.000 људи 
Тањуг  

Број запослених у Србији је на крају марта износио 1.698.000 људи, што је за око 
190.000 мање него што их је било у 2009. години пре кризе, показали су најновији 
подаци Министарства финансија 

 
Број запослених у Србији је на крају марта износио 1.698.000 људи, што је за око 190.000 мање 
него што их је било у 2009. години пре кризе, показали су најновији подаци Министарства 
финансија.  

Само у овој години, закључно са мартом, без посла је осталио око 17.000 грађана. Подаци 
Министарства показују да је број запослених на крају децембра 2013. износио 1.715.000 док је 
на крају марта тај број спао на 1.689.000. 

Подаци министарства су показали и да је просечна плата у прва три месеца ове године 
износила 41.841 динара. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/467142/Krstic-Srbija-prelazi-na-programski-budzet-2015 

Крстић: Србија прелази на програмски буџет 
2015. 

Бета  

Србија ће од 2015. прећи на програмски буџет и већ су у току техничке припреме с буџетским 

корисницима, изјавио је српски министар финансија Лазар Крстић. 

У интервјуу за 100. број економског месечника Магазин Бизнис, он је прецизирајо је да ће се с 

припремама буџета за наредну годину почети одмах по завршетку ребаланса буџета за ову 

годину, који је планиран за јул. 

  

"Програмско буџетирање је на нивоу државе озбиљан и сложен пројекат од којег не очекујемо 

превелике резултате у прве две године. Медјутим, на дуже стазе, буџетирање у коме ви сваку 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:492366-Kriza-ostavila-bez-posla-gotovo-200000-ljudi
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/467142/Krstic-Srbija-prelazi-na-programski-budzet-2015
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ставку оправдавате на пројектни начин, што значи да се приказују и ефекти, значајно 

доприноси подизању одговорности у располагању државним новцем", рекао је Крстић. 

  

Он је најавио да ће се буџетска средства од 15 милијарди динара за 2015. и 2016. годину 

користити за субвенционисање нових инвестиција и побољшање ликвидности привреде. 

  

"Медјународни монетарни гонд (ММФ) није а приори против свих врста субвенција. Они 

разумеју да је у Србији велика неликвидност у економији и да држава мора да интервенише", 

рекао је Крстић. 

  

Држава ће, према његовим речима, морати да тим краткорочним и ороченим мерама помогне 

привреду, док системске мере побољшања привредног амбијента, као сто су нови закони о 

раду, о градјевинским дозволама и о стечају, не дају ефекат. Он је рекао да Влада Србије не 

планира реструктурисање старих дугова и да све дугове, укључујући и оне јавних предузећа које 

је држава 

гарантовала, сервисира и наставиће да сервисира редовно. 

  

"Тачно је да имамо неке старе кредите који су закључени по веома високим каматним стопама, 

а те камате морамо данас да плаћамо. Тренд пада каматних стопа на српске хартије од вреднсти 

се наставља још од краја прошле године, што показује поверење инвеститора у државну 

политику", рекао је Крстић. 

Српски министар финансија је истакао да је број запослених у јавном сектору који је крајем 

прошле године објављен од 780.000 људи стабилан и да се чак смањује од уводјења забране 

запошљавања. 

  

"Битно је једно појашњење: регистар није 'открио' нове раднике који раније нису постојали. То 

су исти људи у државној служби, локалним органима власти и јавним предузећима који су и 

раније постојали и примали плату, а ми смо их само сад пописали", рекао је Крстић. 

  

Како је навео, регистар запослених у јавном сектору ће много помоћи Министарству финансија 

у прављењу будућих буџета, јер ће моћи прецизније да се планирају расходи за запослене код 

свих органа, али и да се контролише запошљавање и исплата плата. 

  

"У томе ће нам, поред регистра, помоћи и обједињена наплата свих пореза по одбитку која је 

уведена од марта ове године", рекао је српски министар финасија Лазар Крстић.  
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/466978/Budzetski-deficiti-918-milijardi-dinara 

Буџетски дефицити 91,8 милијарди динара 

Бета  

Дефицити буџета Србије у прва четири месеца ове године износио је 91,8 милијарди, а заједно 

са расходима за пројектне зајмове 93,6 милијарди динара, саопштило је данас Министарство 

финансија Србије. 

Приходи буџета су били 71,9 милијарди, а расходи 91,9 милијарди динара. Порески приходи 

износили су 64,6 милијарди, а непорески 7,2 милијарде динара. 

  

У априлу је буџетски дефицит повећан за 20 милијарди динара. 

  

Највећи буџетски приходи (35,5 милијарди динара) били су по основу наплате ПДВ-а јер се у 

априлу уплаћују тромесечне обавезе. Приход од акциза износио је 17,1 милијарди динара и, 

како је саопштено, има растући тренд. 

  

У априлу су расходи били мањи него у марту највише захваљујући мањим обавезама по основу 

камата и субвенција. Истовремено су већи расходи за робе и услуге и капитални издаци, а дат је 

и краткорочни зајам "Србијагасу" у износу од три милијарде динара. 

  

Највећи део расхода чине трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (24,5 

милијарди динара) и плате (20,6 милијарди динара). 

  

На нивоу државе буџетски дефицит је износио 81,4 милијарде динара. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/preduzeca_u_restrukturiranju__velika_briga_velike_i_plate.4.html?news_id=

281847 

Агенција за приватизацију наложила смањење зарада 

Предузећа у реструктурирању - велика брига, 
велике и плате 

АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ 

Београд - Пошто је анализирала добијене податке о платама менаџера у предузећима у 
реструктурирању, Агенција за приватизацију је изменила Правилник о поступању лица која 
обављају послове привременог заступања капитала у субјектима приватизације и наложила им 
да плате у тим предузећима ускладе са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном 
сектору. Правилник је на сајту Агенције објављен 14. маја и ступа на снагу за осам дана. 
Ограничење плата на износ који не сме бити већи од законом утврђене максималне плате у 
јавном сектору односи се само на оне фирме у реструктурирању које послују већинским 
капиталом Агенције за приватизацију. Код осталих фирми у реструктурирању Агенција није 
надлежна да ограничава накнаде и плате.  
 
Данасу је дат на увид извештај о платама у 67 предузећа у реструктурирању у којима је 
постављен привремени заступник капитала и 89 предузећа у реструктурирању у којима није 
постављен привремени заступник капитала. 

Највиши прошле године исплаћени просечни износ месечне накнаде једног привременог 
заступника капитала износи 174.882 динара и толико је исплаћено привременом заступнику 
капитала у Трајал корпорацији из Крушевца. Та фирма, као и већина осталих, има и директора 
чија је последња обрачуната зарада износила 140.000 динара. Просечна плата у тој фирми је 
30.700 динара и касни 1,5 месеци. 

За овом рекордном накнадом следи 15 привремених заступника капитала који примају накнаду 
од по 131.840 динара у следећим фирмама: Магнохром Краљево, Заваривач Врање, Желвоз 
Смедерево, Први мај Пирот, Партизански пут Београд, ХИ Жупа Крушевац, ХИПОЛ Оџаци, 
Вршачки виногради, Концерн фабрика вагона Краљево, Граничар Гаково, Војводинапут Бачка 
пут, ЗГОП Нови Сад, БИП Београд, Икарбус, Београд ПЗП. Ове накнаде исплаћује Агенција за 
приватизацију. 

У Магнохрому и Заваривачу исто лице обавља и функцију привременог заступника капитала и 
директора, а осталих 14 предузећа имају и директоре који имају и плате: У Желвозу та плата 
износи 109.356 динара, али није исплаћена 11 месеци. У Првом мају Пирот исплаћена плата 
директора је 135.000, у Партизанском путу 27.358 динара, али није исплаћена 29 месеци, у ХИ 
Жупа плата директора је 71.471 динар. Директор ХИПОЛ Оџаци има плату од 230.708 динара, 
али му у тренутку прављења списка још није била исплаћена иако и тој фирми са просечном 
платом од 82.159 динара, плате не касне. Директор у Вршачким виноградима има плату од 
251.116 динара, али му је у тренутку прављења извештаја било исплаћено 121.516 динара . 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/preduzeca_u_restrukturiranju__velika_briga_velike_i_plate.4.html?news_id=281847
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/preduzeca_u_restrukturiranju__velika_briga_velike_i_plate.4.html?news_id=281847
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Директору у Фабрици вагона Краљево плата од 130.839 динара није исплаћена 19 месеци. 
Директор Граничара има плату од 94.068 динара, али у тој фирми плате касне два месеца... У 
Војводинапуту Бачкапут плата директора је 172.207 динара и не касни. У ЗГОПу је плата 
директора 99.829 динара и касни шест месеци као и плате осталих запослених чији је просек 
19.324 динара. Плата директора у Београдској индустрији пива је 251.648 динара а исплаћено 
му је за последњи месец пред прављење извештаја 120.000 динара, плате не касне. У Икарбусу 
је обрачуната плата директора 126.215 динара, али је линеарно исплаћено свим запосленим по 
35.502 динара. Плате касне три месеца. 

У Београд ПЗП плата директора је 130.000 динара и касни један месец. Сем БИП-а, све су ове 
фирме, према званичним финансијским извештајима прошле године пословале са губитком. 

За овим рекордерима следи 27 заступника капитала који имају просечну месечну накнаду од по 
87.900 динара, њих 14 који имају просечну месечну накнаду од 43.950 динара и пет који имају 
просечну месечну накнаду од 44.057 динара. Неколико заступника не прима накнаду јер су 
истовремено и директори предузећа, па примају плату. 

Још је боље бити директор у некоме од оних 89 предузећа у којима Агенција за приватизацију 
нема већински капитал и није поставила привремене заступнике капитала, а директорима 
нема право да ограничи плату. Десет од тих предузећа није доставило Агенцији извештаје о 
платама са различитим изговорима: са некима Агенција није успела да успостави контакт 
(Косово сировине, Кристал Лепосавић), нека као Жубор у Куршумлијској бањи немају струје, 
друга су у штрајку (Пласт метал Краљево), нека примају накнаде од Националне службе за 
запошљавање (Трепча), нека просто нису одговорила на захтев Агенције (ПИМ), а Политика 
АД је послала податке о платама својих менаџера под шифром коју нису доставили Агенције уз 
напомену да те плате спадају у домен пословне тајне и „да шифру евентуално могу дати 
представнику Агенције, који је на вишем хијерархијском нивоу“. 

Из ове групе предузећа у 33 плате не касне. А у 13 од та 33 предузећа, директори имају плату 
која прелази 100.000 динара нето. Рекордер је директор Галенике са 272.512 динара, колико му 
је износила последња исплаћена плата, обрачуната зарада износи 340.683 динара. За њим 
мало заостају директори: Фонда Инекс Интерекспорт са 259.804 динара и Зорка холдинга са 
248.312 динара. Директор „Драгана Марковића“ из Обреновца има 216.416 динара, а директор 
Ливнице Топола 208.492 динара. Лепо се држе и директори ЕПС Термоелектране Косово Б 
Обилић са 194.600 динара и ЕПС Косово Обилић са 157.410 динара. Од ових првих пет фирми 
рекордера, две су пословале са добити: „Драган Марковић“ и Фонд Инекс Интерекспорт. 

Међу ових 89 предузећа плате директорима највише касне у Опреми из Јагодине - 45 месеци, 
Металцу из Ниша - 43 месеца, Ромулијани из Гамзиграда - 39 месеци, „14. октобру“ из 
Крушевца - 17 месеци и Универзалу из Лесковца - 16 месеци. 

Да подсетим - фирме у реструктурирању, то су оне фирме које не плаћају своје дугове док 
реструктурирање траје. Управо им је та погодност продужена за још пет месеци. 
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/sindikat-otvorio-racun-za-ugrozene-od-poplava 

Синдикат отворио рачун за угрожене од 
поплава 

Савез самосталних синдиката града Новог Сада и општина отворио је наменски 
рачун за прикупљање новца за помоћ становништву угроженом поплавама на 
територији Србије. Синдикалци су упутили апел свим председницима 
синдикалних организација као и 

привредним друштвима и установама на територији града Новог Сада и општина да, сходно 
својим могућностима, издвоје новац и уплате га на наменски рачун ССС града Новог Сада, број: 
355 – 0003200340738 – 84 који се води код “Војвођанска банка” АД, Нови Сад, са сврхом 
уплате: помоћ угроженом становништу у поплавама. У позиву на број потребно је уписати 
датум уплате, без знакова интерпукције (пример: 19052014). 

По завршетку акције, новац ће бити уплаћен на рачун Владе Републике Србије отворен за ту 
сврху, а наменски рачун ССС града Новог Сада и општина ће бити затворен. Свим запосленима 
у ССС града Новог Сада обуставиће се једна дневница са зарада и уплатити на наменски рачун 
ССС града Новог Сада и општина, отворен за ове намене.  

С. Кр. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Poplave-mimoisle-Kragujevac-problemi-ostali.lt.html 

Поплаве мимоишле Крагујевац, проблеми 
остали 

У блокади два важна градска рачуна, робних резерви и Предузећа за изградњу, а плате касне 
запосленима у комуналном сектору, установама културе, обдаништима... 

Крагујевац – Због трагедије која је задесила Србију, Синдикат запослених у комуналним 
делатностима обуставио је све активности у вези са припремом већ најављеног генералног 
штрајка. Протести због кашњења зарада, како је речено у саопштењу, одлажу се до даљег. Тако 
ће, бар на неко време, проблеми у крагујевачким комуналним предузећима остати ван 
домашаја јавности, но мало је вероватно да ће таква одлука утицати да се избегне колапс који 
прети читавом овом сектору. 
„Нискоградња” је одавно пропала и данас постоји само на „папиру”, а од преосталих шест 
комуналних предузећа, половина је, практично, пред банкротом. Најтежа ситуација је у 
„Чистоћи”, „Градским гробљима” и „Зеленилу”, док се „Водовод”, „Паркинг сервис” и 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/sindikat-otvorio-racun-za-ugrozene-od-poplava
http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Poplave-mimoisle-Kragujevac-problemi-ostali.lt.html
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„Тржнице” још некако боре са кризом изазваном општом беспарицом, слабим приливом новца 
у градски буџет, али и непотребним запошљавањем партијских кадрова: од 1.800 запослених, 
на платним списковима крагујевачких комуналних предузећа је бар 20 одсто више радника 
него што је потребно. 

– Наравно да смо у оваквим околностима одложили припреме за генерални штрајк, али чим 
прође ванредна ситуација, обновићемо активности. У „Чистоћи” је већ неколико дана на снази 
протест у виду једносатне обуставе рада, истим корацима кренуће и запослени у „Зеленилу” и 
„Градским гробљима”, а после тога, уколико руководства предузећа не сачине план 
консолидације, следи генерални штрајк. Морамо да реагујемо, то је наша обавеза, јер радници 
више не могу да издрже. У појединим предузећима плате су смањене, у некима касне два, у 
некима три месеца – наводи Бранко Петрашиновић, председник Синдиката запослених у 
комуналним делатностима. 

Поплаве су, срећом, мимоишле Крагујевац, али су проблеми у јавним сектору остали. Тренутно 
су у блокади два важна градска рачуна, робних резерви и Предузећа за изградњу. 

Републичка дирекција за робне резерве блокирала је рачун градских резерви због дуга од 57 
милиона динара за мазут који је својевремено на „часну реч” испоручен „Енергетици” (градској 
топлани), а фирма „Валидус” има извршну судску пресуду којом од Предузећа за изградњу 
тражи назад око 200 милиона динара, пошто због нерешених имовинскоправних односа 
годинама не успева да започне изградњу на закупљеној парцели. 

– Већ две године смо у озбиљним проблемима, али некако увек успевамо да се извучемо. 
Ситуација сада јесте озбиљна, пошто постоје спорови и са другим фирмама које траже повраћај 
новца. Тачно је да је рачун тренутно у блокади, али би ускоро опет могао бити у функцији – 
каже директор Предузећа за изградњу Слободан Крунић. 

Предузеће за изградњу је најважније градско предузеће, будући да је у име оснивача – 
Скупштине града, наручилац свих важних инфраструктурних послова. Када оно остане без 
новца, нема ни инвестиција, нити је могуће завршити већ започете радове. У таквим 
околностима трпе друга предузећа, пре свих „Чистоћа”, која је после пропасти „Нискоградње” 
преузела послове на одржавању градских улица и сеоских путева. 

Многи су упозоравали да ће се после пропасти „Нискоградње”, чијих је 250 радника 
премештено у друга предузећа, Крагујевац суочити са домино ефектом и посртањем читавог 
јавног сектора, али градска власт као да није имала слуха, нити воље да предупреди кризу. 

Уместо да се суочи са реалношћу, власт је наставила да „шминка” буџет. Тако је на недавној 
седници Градског већа усвојен извештај о завршном рачуну за прошлу годину, у коме стоји да 
је Крагујевац из 2013. изашао са суфицитом од 106 милиона динара. Та „књиговодствена 
вредност”, међутим, ни издалека не одсликава право стање градских финансија. 

О томе понајбоље говори ситуација у установама културе и обдаништима, чији запослени, 
такође, нередовно примају плату. 

– Зараде касне месец дана, али је проблем и то што не знамо када ће тачно бити исплаћене. Све 
зависи од прилива новца у градски буџет – објашњава Мирослава Голубовић, помоћница 
директора за финансије Установе за предшколску децу „Нада Наумовић”. 

Због изостанка инвестиција и слабе продаје грађевинског земљишта, реализација буџета је већ 
годинама половична, а ове, 2014, могло би бити прикупљено тек 40 одсто планираних прихода. 
Према информацијама из Градског већа, дневно се у „касу” слије не више од 10 милиона 
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динара, што значи да би на крају ове године, уместо пројектованих 8,5, Крагујевац могао да 
приходује свега око 3,5 милијарди динара. 

Осим беспарице, на крагујевачки јавни сектор лоше утиче и нестабилна политичка ситуација у 
граду, коју поједине партије покушавају да искористе за ново „позиционирање”. То само 
додатно оптерећује ионако поремећене међуљудске односе у предузећима и установама који су 
претрпани „важним” страначким кадровима. 

Бране Карталовић 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=20&nav_id=850353 

Донације компанија стижу и данас 

ИЗВОР: Б92, БЕТА, ТАЊУГ 

Београд -- Компанија Дунав осигурање донираће неопходну робу за пострадале од 

поплава у укупној вредности од преко 27 милиона динара, саопштила је та 

компанија. 

Одлуком органа управљања, Дунав осигурање је на рачун Владе Србије уплатио пет милиона 

динара, а у наредним данима одлучено је да се донира роба у вредности од 15 милиона динара 

за угрожене од поплава у земљи. 

Синдикат Дунав осигурања је покренуо акцију коју су подржали органи управљања Компаније 

да се запослени одрекну једне дневнице, што износи више од седам милиона динара. Средства 

ће вирмански бити уплаћена најкасније до 26. маја 2014.године на рачун Владе Србије.  

 

Компанија Нектар послала је шлепер сокова и мармелада Републичком кризном штабу, 

одакле ће се помоћ дистрибуирати даље до најугроженијих подручја погођених поплавама у 

Србији, саопштено је из те компаније.  

 

Поред тога, Нектар се донацијом 22.000 кашица за бебе, у вредности од 1,9 милиона динара, 

прикључио Фонду Б92 у акцији помоћи најмлађима. Та помоћ се налази у културном центру 

РЕX, у Јеврејској улици број 16 у Београду, па из Нектара апелују на све центре да се јаве у 

културни центар РЕX ради преузимања помоћи у храни за бебе.  

 

Пошта Србије донирала је пет милиона динара новчане помоћи за страдале у 

катастрофалним поплавама широм Србије.  

 

Поштин транспортни погон, који броји 200 возила широм Србије, носивости више од једне 

тоне, стављен је на располагање Влади Србије и Републичком штабу за ванредне ситуације као 

и Граду Београду, за допремање хране, лекова и друге неопходне помоћи на угроженим 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=20&nav_id=850353
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подручјима, одмах по проглашењу ванредне ситуације у земљи.  

 

Пошта је такође донела одлуку о укидању провизије за уплате у хуманитарне сврхе по 

рачунима које отворила Република и град Београд.  

 

Компанија Теленор Србија и Теленор Група уплатиле су по 10 милиона динара на рачун 

Владе Републике Србије за помоћ угроженима у поплавама.  

 

Више од 80 одсто базних станица у угроженим подручјима већ је враћено у рад. Све Теленорове 

службе даноноћно раде да би обезбедиле редовно функционисање мобилне мреже како би она 

служила онима којима је тренутно најпотребнија, остала стабилна и неометано радила. 

 

Компанија Соко Штарк упутила је помоћ од пет тона својих производа угроженим 

градјанима и подручјима услед поплава које су задесиле земљу и регион.  

 

Акција је спроведена у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације - МУП Републике Србије, а 

вредност испоручених производа је 1,2 милиона динара.  

 

Италијанска консултантска агенција Италинтермедиа, са седиштем у Београду, 

позвала је Италијане који живе и раде у Србији да помогну српском народу. Кроз акцију 

"Италијани у Србији за Србију" апеловано је на све Италијане, посебно на компаније које раде у 

Србији, да донирају новац или своје производе како би се ублажиле последице поплава.  

 

Међу првима се одазвала компанија "Салаш" из Зајечара. Њен директор Ђанкарло Коста је 

понудио да камионе, сламу и раж пошаље на угрожена попдручја и позвао евакуисане да се јаве 

јер коммпанија има велики број ненастањених кућа.  

 

За само три дана позив агенције ИИталинтеримедиа прочитало је 120.000 људи из Србије и 

ИИталије, питајући како могу конкретно да помогну. На апел је одговорио и велики брпј 

понзатих италијанских новинара који су 1990-их година извештавали са овог простора.  

 

Персу маркети ће, поводом ванредне ситуације узроковане поплавама које су задесиле 

Србију, у периоду од 20. маја до 20. јуна од сваког рачуна донирати по један динар за 

најугроженије, саопштио је данас тај трговински ланац.  

 

Очекује се да ће на овај начин бити прикуплејна донација већа од један милион динара, која ће 

бити уплаћена на наменски рачун за помоћ угроженима.  

 

Персу маркети се надају да ће се и остали трговински ланци прикључити овој хуманитарној 

акцији, како би се што више помогло најугроженијима. Што се већи број трговинских ланаца 

придружи, помоћ угроженима биће већ а, наводи се у саопштењу.  

 

Суботичка фирма Лурди такође је одлучила да упути донацију у најпотребнијим робним 
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артиклима, вредност од 1.153.642,26 динара, становништву у подручјима погођеним 

елементарним непогодама у Србији.  

 

"Такође, поред директне донације покренули смо акцију у свим нашим малопродајним 

објектима где заједно са Црвеним крстом и нашим потрошачима сакупљамо помоћ", навели су 

из компаније Лурди, додајући да ће и у наредном периоду учествовати у помагању и обнови 

Србије, јер најтежи посао тек стоји пред свима нама. 

Продуктна берза у Новом Саду најавила је данас да ће, у сарадњи с Регионалном 

привредном комором Ваљево, организовати достављање сточне хране као помоћ подручјима 

погођеним поплавом.  

 

На сајту берзе www.проберза.цо.рс биће објављивани обједињени захтеви кризних штабова 

појединих општина за помоћ.  

 

Треба навести спецификацију потребне хране, телефоне, мејл адресе и остале податке који ће 

донаторима омогућити директан контакт с кризним штабовима угрожених општина како би се 

храна испоручила.  

 

Удружење банака Србије је уплатило милион динара на рачун Владе Србије за помоћ 

поплављеним подручјима, а поред тога сви запослени у тој банкарској асоцијацији су се 

одрекли дела својих примања и учествоваће појединачно у пружању свих видова помоћи.  

 

На предлог Удружења банака све банке у Србији су већ кренуле са уплатом великих новчаних 

износа.  

 

Како је најављено, у петак 23. маја на састанку Управног одбора УБС размотриће се последице 

тешке ситуације у земљи и усвојити препоруке мера којима ће банке пружити помоћ 

настрадалима у несрећи која је задесила српски народ, наводи се у саопштењу.  

 

Директорат цивилног ваздухопловства Србије уплатио је пет милиона динара на рачун 

републичке Владе за отклањање последица ванредних околности, док ће запослени у 

Директорату издвојити део мајске зараде за помоћ унесрећенима.  

 

Поред тога, Директорат цивилног ваздухопловства укључен је у Кризни штаб за сектор 

ваздушног саобраћаја, који од 17. маја, када је формиран, ефикасно ради на координацији свих 

служби у ваздушном саобраћају, на безбедном прихвату и отпреми ваздухоплова са 

хуманитарном помоћи из иностранства, саопштено је данас из Директората.  

 

Директорат је, такође, у сарадњи са Ваздухопловним савезом Србије руководио акцијом 

извидјања и осматрања угрожених терена из ваздуха, како би се што јасније сагледала 

ситуација, помогло угроженима и утврдила оштећења инфраструктуре. За ту акцију били су 

ангажовани аеро-клубови опремљени одговарајућим летелицама, узлетиште у Војки код Новог 

Сада и аеродром у Параћину.  
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Такође, запослени у Директорату и појединачно су се укључили у акцију спасавања угрожених 

на терену, у рад у прихватним центрима и збрињавање људи у својим домовима. 

 

Радници фабрике муниције "Први партизан" су, као прву помоћ за становније 

поплавама угрожених подручја, сакупили око 10 милиона динара, рекао је председник 

Самосталног синдиката те фабрике, Зоран Станић.  

 

"Одлуком директора, предузеће је издвојило пет милиона динара донације, самостални и 

индустријски синдикат уплатио је укупно 400.000 динара, а од дневница, којих се радници 

добровољно одручу, биће прикупљено још четири милиона динара", каже Станић.  

 

Јавно предузеће Скијалишта Србије издвојило је милион динара за помоћ Влади Србије у 

отклањању последица поплава и помоћ најугроженијим градјанима погодјеним елементарном 

непогодом која је задесила Србију у протеклих недељу дана.  

 

Поред тога, запослени у Скијалиштима одрекли су се дела месечне зараде, према својим 

могућностима, што ће, такође, бити уплаћено на рачун владе а укључени су и у акцију 

прикупљања помоћи - хране, воде, одеће, и других потрепштина за унесрећене.  

 

Скијалишта Србије ставила су на располагање све ресурсе за помоћ у одбрани угрожених 

подручја, наводи се у саопштењу тог предузећа.  

 

Привредно друштво "ЛТС Фармер" из Ловћенца, такодје је, упутило поплавом 

угроженом становништву конзервирану храну и воду за пиће у укупној количини од седам 

тона, у вредности од 1,13 милиона динара.  

 

Хуманитарној акцији прикључила се и једна од највећих кинеских ИКТ компанија, Хуавеи, која 

је донирала три милиона динара за помоћ угроженима у подручјима која су погодјена 

поплавама.  

 

Компанија Унилевер Београд уручила је прихватним центрима и Црвеном Крсту Србије 

помоћ за грађане евакуисане са подручја погођеним поплавама. У складу са својом мисијом 

друштвено одговорног пословања коју реализује широм света, компанија Унилевер је 

обезбедила Дове производе за личну хигијену, Сигнал пасте и четкице за зубе, Липтон чајеве 

као и Кнорр супе. Укупна вредност донације је три милиона динара.  

 

Поред ове компанија Унилевер припрема и донацију Циф и Доместос производа који ће 

помоћи становништву са поплављених подручја када су у питању процедуре хигијенске 

санације стамбеног и других простора намењених за боравак људи и животиња. 

Нискотарифна авио-компанија Виз Ер бесплатно ће превози спасиоце и раднике 

регистрованих хуманитарних организација из Европе ка Србији и Босни и Херцеговини.  

 

Хуманитарне организације које желе у мају да пошаљу спасилачку помоћ у Србију и БиХ, које 
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су тешко погођене катастрофалним поплавама, могу да се јаве Виз Ер-у на емаил адресу: 

цоммуницатионс@wижаир.цом, како би резервисали авиокарте, у складу са расположивим 

местима, саопштено је из те авио-компаније.  

 

Организације треба да наведу линију и датуме из реда летења компаније, који је објављен на 

сајту wижаир.цом, као и да наведу број путника, њихова имена и функцију у оквиру 

хуманитарне мисије у којој ће учествовати.  

 

Виз Ер ће им обезбедити бесплатне повратне карте за било коју своју линију од европских 

градова до Београда и Тузле.  

 

Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) уплатила је данас 200.000 

динара на рачун Владе Србије за угрожене у незапамћеним поплавама које су погодиле насу 

земљу.  

 

Синдикат је предложио да се за санацију штете и обнову земље уведе двевница солидарности и 

подржао идеју организовања радних акција и ангажовање незапослених лица.  

 

АСНС наставља са акцијом прикупљања финансијских средстава од чланова синдиката у 

предузећима и установама. Прикупљена средства наменски ће бити дистрибуирана члановима 

АСНС који су погођени поплавама.  

 

Креди агрикол банка у Србији најавила је да ће својим клијентима са угрожених подручја 

омогућити да од три до шест месеци обуставе отплату доспелих рата.  

 

За време мораторијума на отплату кредита неће се обрачунати казнене камате. Те олакшиће ће 

се односити на готовинске, потрошачке, ауто и стамбене кредите.  

 

Намера Креди агрикол банке је, како је саопштено, да клијентима помогне да своје финансије 

првенствено усмере на санирање штете настале у њиховим домаћинствима.  

 

"Ово је само први корак у пружању подршке градјанима Србије. Већ смо почели са 

прикупљањем помоћи за најугроженије, а ускоро ћемо изаћи и са специјалном понудом за 

клијенте са најугроженијих подручја, како би им омогућили да што пре свој живот врате у 

норамалу", рекао је члан Извршног одбора Креди агрикол банке Светозар Шијачић. 

Колективне организације за заштиту ауторских и сродних права Организација 

произвођача фонограма Србије (ОФПС) и Права интерпретатора (ПИ) уплатиле су 

милион динара помоћи угроженима од поплаве.  

 

Дискографи и интерпретатори дали су новчани допринос помоћи настрадалима у 

поплављеним подручјима али се неће задржати само на овој помоћи већ ће у наредном 

периоду пронаћи још начина да што више помогну угроженима, наводи се у саопштењу за 

јавност.  

 



14 

 

Представници Опште болнице у Лесковцу најавили су да ће се сви лекари одрећи 10 

одсто од мајске плате како би помогли становницима поплављених подручја.  

 

Јавно предузеће Србијагас уплатило је два милиона динара помоћи на наменски рачун 

Владе Србије за отклањање последица поплава које су задесиле нашу земљу.  

 

У акцију помоћи за становништво и подручја угрожена незапамћеним поплавама укључио се 

лично и генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић, који део својих прихода већ 

годинама издваја у хуманитарне сврхе. Он је најугроженијима упутио личну помоћ од 

2.200.000,00 динара.  

 

У току је и прикупљање материјалне помоћи у виду основних животних намирница, хране за 

бебе, средстава за хигијену, ћебади, одеће и обуће, коју ће запослени Србијагаса достављати на 

угрожена подручја наредних дана. Поред тога, радници Србијагаса свих ових дана учествују и у 

акцијама ојачавања насипа на терену широм Србије, а компанија је у те сврхе на располагање 

дала превоз до тих локација.  

 

Ерсте банка у Србији не наплаћује накнаду на све уплате грађана на рачуне за помоћ Владе 

Србије, Црвеног крста Србије и Фонда Б92. То с еодноси и на уплате у филијалама и преко 

сервиса електронског и мобилног банкарства. 

Сосијете женерал банка најавила је да ће донирати финансијску помоћ од 10 милиона 

динара, која ће бити уплаћена на рачун Владе Србије отворен за ту сврху. Средства ће бити 

усмерена за помоћ угроженима у поплавама, као и за санацију штете. Донација ће бити 

реализована у оквиру хуманитарне акције "Телетон", коју 25. маја организује РТС.  

 

Запослени те банке покренули су акцију прикупљања хуманитарне помоћи и новчаних прилога 

за грађане угрожене у поплавама, како би помоћ што пре стигла до свих оних којима је 

потребна. Банка је отворила наменски текући рачун - динарски и девизни Сосијете женерал 

солидарност, на који ће запослени у филијали у Србији, али и из целе Сосијете женерал групе, 

уплаћивати средства за помоћ угроженима. Банка је изразила спремност да прошири опсег 

хуматиратних активности, јер је свесна да се сложена ситуација, нажалост, неће завршити у 

кратком року.  

 

Вип мобиле данас је уплатио 5 милиона динара на рачун Владе Републике Србије за помоћ 

угроженима у поплавама.  

 

"У ванредној ситуацији у којој живимо и радимо већ 6 дана приоритет нам је да одржимо 

Випов сигнал у западној Србији и омогућимо становништву на свим угроженим подручјима 

да комуницира. Зато смо кроз мобилне уређаје, СИМ картице и интернет опрему подржали 

националне и локалне штабове, Црвени крст и колективне центре за смештај 

пострадалих", рекао је Дејан Турк, директор/ЦЕО Випа. Оператер је јуче одобрио и пакет од 

60 минута/1ГБ за више од 250.000 корисника из кризних подручја.  
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Тиме укупна вредност Випове солидарне помоћи (мобилни уређаји, опрема, бесплатни 

минути/ГБ) премашује 195 милиона динара. 

Више грађевинских фирми активно се укључило у помоћ поплављеним подручјима донацијама 

материјала у вредности од више милиона динара а њихови запослени ангажовани су и на 

радовима за одбрану од поплава, саопштио је Синдикат радника грађевинарства ИГМ Србије.  

 

Запослени цементаре "Лафарж" из Беочина у претходна два дана отпремили су 120 

камиона песка у врећама и ринфузи у вредности пет милиона динара. Запослени у Лафаржу су 

за породице које се налазе у прихватним центрима послали су средства за хигијену, храну и 

ћебад у вредности 1,5 милиона динара.  

 

За више од 600 житеља Беочина који су били ангажовани на утовару песка, Лафарж је 

обезбедио исхрану у свом ресторану, а Кризном штабу је компанија ставила на располагање 

своју механизацију и чамце.  

 

Радници и пословодство цементаре "Титан" у Косјерићу определили су по једну 

дневницу запослених, а у истом износу и пословодство ће уплати на рачун Републике Србије и 

локалне самоправе Косјерића једнаку суму, имајући у виду да је општина Косјерић једна од 

оних која је претрпела велику штету.  

 

Синдикална организација "Титан" из Косјерића ће такође из сопствених средстава уплатити 

помоћ и републици и локалној заједници.  

 

Запослени у грађевинском предузећу ПИМ "Иван Милутиновић" Београд, такође су 

били ангажовани у хуманитарним акцијама, и током претходних дана испоручили су пола 

милиона врећа са песком за поплављена подручја, посебно за Обреновац, Шабац, Сремску 

Митровицу, постројења термоелектране "Никола Тесла" и Београд.  

 

У тој акцији било је ангажовано око 12.000 људи у Макишу, који су припремили близу 30.000 

врећа са песком за резерву.  

 

И запослени и руководство грађевинског предузећа "Хидротехника-

Хидроенергетика" из Београда су се укључили у акцију помоћи поплављеним подручјима, 

посебно на коповима "Колубаре".  

 

Компанија "Ратко Митровић" Београд је у својим објектима у Добановцима обезбедила 

смештај за 120 пострадалих у поплавама.Такође, сва механизација и кадровски потенцијали 

који су иначе укључени на изградњи Коридора 11, су ових дана стављени на располагање 

Горњем Милановцу, односно санацији штете коју су та општина и њени житељи претрпели.  

 

Према информацијама из тог предузећа и оно је током поплавног таласа претрпело штете јер 

су бујице однела неколико контејнера и камиона који су били ангажовани на изградњи 

аутопута на деоници Горњи Милановац - Чачак. 
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Осигуравајућа кућа АМС осигурање донирала је два милиона динара на рачун Владе 

Републике Србије и милион динара на рачун Града Београда за помоћ угроженима у 

поплавама.  

 

"Као друштвено одговорна компанија, наша дужност је да учинимо све што је у нашој моћи 

како би помогли свима онима којима је у овом тренутку помоћ неопходна", саопштила је та 

кућа.  

 

АМС осигурање је свесно да је најважније да помоћ организовано и на прави начин стигне до 

најугроженијих. У току кризне ситуације у земљи, када је саобраћајна инфраструктура у 

појединим регијама оштећена, оперативни центар Ауто-мото савеза Србије ради нормално и 

грађани у сваком тренутку, од 0-24 сата, могу да добију информације о стању на путевима као и 

остале информације које су им потребне. 

 

Београдска индустрија пива (БИП) донирала је два милиона динара на наменски рачун 

Владе за помоћ угроженом становништву, саопштено је данас из те компаније. БИП је, како се 

наводи, обезбедио и одредјену количину својих производа - сокова и других напитака које ће 

дистрибуирати широм земље, тамо где је најпотребније, а једно возило са БИП-овим соковима 

стигло је и у Крупањ.  

 

Кризни штаб ове компаније донео је одлуку да стави на располагање и свој возни парк, додаје 

се у саопштењу. Генерални директор БИП-а Миливоје Драганић рекао је да су запослени у 

БИП-у протеклог викенда учествовали у акцији пуњења џакова песком на Макишу.  

 

"Неопходно је да свако да свој допринос за угрожене градјане. Поред новчане помоћи од два 

милиона динара и донацијом својих производа, БИП пружа помоћ и у људству. Наши 

запослени су помагали на терену у Макишу и спремни су да опет помогну пунећи џакове са 

песком и учествујући у изградњи заштитних бедема на критичним местима речних 

токова. Овде се помоћ БИП-а не завршава, наставићемо да помажемо докле год буде 

потребно", изјавио је Драганић, а наводи се у саопштењу. 

Компанија Делта холдинг упутила је данас контигент помоћи, шлепер воде и конзерви, 

становништву угроженом у поплавама у Републици Српској, а пошиљка из фабрика Миони и 

Јухор биће предата кризном штабу у Бијељини, саопштено је из те компаније.  

 

С обзиром да је протеклих дана више пута указивано да за угрожене недостаје доњи веш и 

чарапе, Делта спорт донирао је Црвеном крсту 5.000 артикала. Заводу, Прихватилишту и Дому 

за особе са инвалидитетом у Сремчици, који је уједно и прихватна станица, Делта спорт 

донирао је 270 пари патика и 580 комада одевних предмета.  

 

Хотел Краун плаза наставља да помаже донацијама хране, али и понудом гостима да уместо 

плаћања кафе, пошаљу хуманитарне поруке на број 1003. Делта Транспортни систем (ДТС) 

ставио је своја возила на располагање Кризном штабу Београда, као и петоро колега који 

непрекидно волонтирају у тој установи.  
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Из Делте подсећају да ће целокупна сума једнодневних зарада свих запослених бити уплаћена 

на посебни рачун Владе Србије за отклањање последица поплава. Делта холдинг до сада је 

упутио укупну помоћ у вредности од 90.000 евра и најавио да ће наставити да прати потребе 

становништа и установа и настојаће да колико год је у могућности олакша ову тешку ситуацију 

у којој се земља нашла. 

Због тешких поплава које су последњих дана задесиле Србију компанија КИКА НАМЕШТАЈ 

д.о.о.донирала је велику количину робе као прву помоћ становницима избављеним из 

поплављених подручја.  

 

Преко 2 милиона динара текстилне робе (ћебади, постељине, душека..) по хитном поступку 

донирани су како директно тако и индиректно. Овом донацијом кика намештај д.о.о. дала је 

мали допринос како би се људима у погођеним регијама олакшала тренутна тешка ситуација у 

којој су се затекли. КИКА апелује на остале компаније које су у могућности да се придруже у 

пружању помоћи особама погођеним поплавама.  

 

Руководство компаније Веропулос одлучило је данас да уплати једнократну новчану 

донацију од 600.000 динара на наменски рачун Владе Србије за отклањање последица 

ванредних околности, као и да робу вредну 300.000 динара достави Сектору за ванредне 

ситуације при Министарству унутрашњих послова.  

 

Компанија је најавила ће "због озбиљности ситуације у земљи од сутра, 21. маја, организовати 

прикупљачку акцију под покровитељством председника Републике Србије Томислава 

Николића и у сарадњи са Црвеним крстом Београда".  

 

Потрошачи ће сваког дана, од 7,30 до 22 сата, у свим објектима компаније Супер Веро у 

Београду моћи да донирају новац у кутије Црвеног крста, или да приликом куповине поклоне 

неки од потребних артикала, наведено је у саопштењу. На инфо пултовима потрошачи ће моћи 

да добију прецизне информације које су ствари, прехрамбени и непрехрамбени производи 

неопходни у прихватним центрима. Прикупљачка акција ће трајати док год то буде било 

потребно. 

Пиреус банка је уплатила милион динара једнократне помоћи за становништво угрожено 

поплавама на наменски рачун Владе Србије и планира да и у наредом периоду помаже 

угроженом становништву и поплављеним подручјима у Србији.  

 

Банка је саопштила да је отворила и посебан наменски рачун за своје запослене, који ће у 

складу са могућностима уплаћивати средства у посебан фонд за помоћ у процесу отклањања 

последица од поплава. Сви грађани и институције који желе да уплате средства на име 

донације у хуманитарне сврхе, могу то да учине у Пиреус банци без наплате провизије, наводи 

се у саопштењу. 

Рударско-топионичарски басен Бор упутио је у Обреновац 100 пумпи за црпљење воде 

поплавама угрожених подручја те београдске општине.  

 

Директор ЈП Србијаводе Горан Пузовић изјавио је раније данас Тањугу да је ситуација у 

Обреновцу стабилна, очекује се пораст водостаја Дунава у наредна четири дана, што ће, како је 
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рекао, утицати да се ниво Саве у обреновачкој зони подиже.  

 

"Очекивани раст Саве у зони Обреновца је 70 до 80 цм, евакуисани су људи првенствено из 

Забрежја јер је пукао део насипа па је претила опасност да тај део становништва остане 

одсечен", навео је он. 

Поводом обилних поплава које су захватиле Србију компанија "Соко Штарк“, која послује у 

систему Атлантиц Групе, "као и много пута до сада када је помоћ и подршка најпотребнија, 

ставља интересе грађана Србије на прво место", саопштено је из те компаније.  

 

Током викенда и данас, у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације - МУП Републике Србије, 

Штарк је упутио помоћ од 5 тона својих производа угроженим грађанима и подручјима. 

Вредност испоручених производа је 1.200.000 динара. 
 

 


