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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469016/Stecaj-i-u--Prvom-maju 

ОКРУЖНИ СУД У МУРСКОЈ СОБОТИ ПРОГЛАСИО ЛИКВИДАЦИЈУ „АХА МУРЕ” 

Стечај и у „Првом мају“ 

Г. Булатовић  

После одлуке Окружног суда у Мурској Соботи о проглашењу стечаја у „Аха Мури”, и „Први 

мај” из Пирота, који је њена ћерка фирма, постао је део стечајне масе од које ће се намиривати 

повериоци. 

МИНИСТАРСТВО НА ПОТЕЗУ: Производња у Пироту 

„Аха Мура” је једна од компанија која је 2013. године користила државне подстицаје за улагање 

у „Први мај” и за запослење сваког од укупно 1.328 радника добила по 5.000 евра субвенција. 

Тако је за улагање вредно 11 милиона евра искористила укупно 6,64 милиона евра подстицаја. 

 

- Словеначка компанија је испунила све обавезе из уговора који је потписала са државом 

Србијом, а у нашем поседу су и банкарске гаранције у вредности датог новца које могу бити 

активиране - речено је јуче “Блицу” у Агенцији за страна улагања и подстицај извоза. 

 

У овој агенцији напомињу да још нису добили никакво званично обавештење о покретању 

стечаја над словеначким инвеститором у пиротску фирму. 

 

Ипак, питање је да ли ће банкарске гаранције бити могуће наплатити, ако се има у виду да је 

стечај у компанији „Аха Мура” Окружни суд у Мурској Соботи прогласио након захтева Пореске 

управе Словеније, јер ова компанија има велика дуговања за неуплаћене порезе и доприносе 

радницима који премашују шест милиона евра. 

 

Колегијум „Првог маја” позвао је јуче раднике да “озбиљно приступе радним обавезама и да 

дају допринос да се фабрика и радна места очувају“. 

 

- Ради се на изради плана који ће бити презентован Министарству привреде како би се очувала 

фабрика - кажу у менаџменту „Првог маја”. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469016/Stecaj-i-u--Prvom-maju
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Траже инвеститора 

 

- Пиротска фабрика је део стечајне масе, али то не значи да 

ће она престати да ради. Стечајни управник „Аха Муре” би 

могао да нађе инвеститора. Држава је такође на потезу, јер 

би она могла да наплати гаранције од око шест милиона 

евра које је дала компанији „Аха Мура” као подстицај за 

упошљавање радника - каже председник општине Пирот 

Владан Васић. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469226/Krstic-Objavljivacemo-podatke-o-novozaposlenima 

Крстић: Објављиваћемо податке о 
новозапосленима 

Бета  

Министар финансија Лазар Крстић најавио је данас да ће Влада Србије редовно објављивати 

податке о броју радника који су запослени уз коришћење нових пореских олакшица. 

У расправи у Скупштини Србије о изменама закона о амандманима на измене закона о порезу 

на доходак грађана и о доприносима за обавезно социјално осигурање, Крстић је поновио да је 

сигуран да ће пореске олакшице повећати запосленост. 

  

Изменама закона о порезу на доходак грађана предвиђено је да послодавци у приватном 

сектору који запосле нове раднике имају право на повраћај дела плаћеног пореза на њихову 

зараду. 

  

Предвиђено је да послодавац има право на повраћај 65 одсто плаћеног пореза ако је засновао 

радни однос са најмање једним, а највише са девет радника, 70 одсто ако запосли од 10 до 99 

радника и 75 одсто за запошљавање најмање 100 нових радника. 

  

Влада Србије усвојила је амадман којим због поплава и ванредног стања за 1. август одлаже 

примену нових, промењених стопа доприниса за здравстено и пензијско осигурање. Првобитно 

је било планирано да почне примена од 1. јула. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469226/Krstic-Objavljivacemo-podatke-o-novozaposlenima
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У расправи, посланик опозиционе Нове странке Зоран Живковић рекао је да амандманом који 

је предложио а који није усвојен предвиђено да се примена пореске повластице за 

новозапослене са краја 2016. продужи до 31. децембра 2019. како би мере имале стварни ефекат 

на ново запошљавање. 

  

Он је оценио да би то подстакло послодавце да запошљавају нове раднике. 

  

"Не мислим да су ове измене закона нешто што ће озбиљно да подстакне запосленост у Србији 

без обзира на добре жеље. Саме по себи се у недовљне", рекао је Живковић. 

  

Поланици Демократске странке (ДС) и Српске напредне странке полемисали 

су и о томе ко је одговаран за катастрофално стање у српском здравству. 

  

Током расправе, председница парламента Маја Гојковић опменула је и потом одузела реч 

Зорану Живковићу који се јавио по повреди Пословника због чега је негодовао посланик ДС 

Борислав Стефановић.  
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469157/Srbija-medju-pet-vodecih-evropskih-zemalja-po-broju-novootvorenih-

radnih-mesta 

Србија међу пет водећих европских земаља 
по броју новоотворених радних места 

Фонет  

Србија је међу пет водећих европских земаља по броју новоотворених радних места 

захваљујући страним улагањима, са 12.179 нових радних места, 18 одсто више него у 2012., 

показује најновије истраживање консултантске куће Ернст & Yоунг у коме се наводи да је 

Србија по страним инвестицијама на 13. месту са 63 пројекта, што је пад од 19 одсто. 

Европа поновно постаје атрактивна страним улагачима, Према истраживању, Велика 

Британија и Немачка и даље су најатрактивније земље за стране инвестиције, док источна 

Европа почиње заостајати. 

  

САД је и даље највећи инвеститор у Европи. Успркос томе што Европа тек излази из рецесије, 

2013. године забележен је рекордан број директних страних инвестиција. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469157/Srbija-medju-pet-vodecih-evropskih-zemalja-po-broju-novootvorenih-radnih-mesta
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469157/Srbija-medju-pet-vodecih-evropskih-zemalja-po-broju-novootvorenih-radnih-mesta
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Прошле године забрлежено је 3.955 пројеката, што је пораст од 4 одсто у односу на 2012. 

годину. Захваљујући тим улагањима отворено је 166.300 нових радних места, два одсто мање 

него у 2012. 

  

На првом месту по инвестицијама налази се Велика Британија, која је прошле године 

забележила укупно 799 страних инвестиционих пројеката, 15 одсто више него у 2012. 

  

На другом месту је Немачка са 701 пројектом, што је 12 одсто више него у 2012., а на трећем 

Француска са 514 пројеката, девет одсто више него у години 

раније. 

  

Србија се налази на 13. месту са 63 пројекта, што је пад од 19 одсто у односу на 2012. када је 

реализовано 78 пројеката. 

  

Хрватска се у извештају не спомиње, преносе портал индеx.хр. 

  

Велика Британија је била на врху и по броју новоотворених радних места захваљујући страним 

инвестицијама, уз отворених 27.953 нових радних места, осам одсто мање него у 2012. Следи 

Француска с отворених 14.122 нових радних места, чак 34 одсто више него у 2012. 

  

Србија је међу пет водећих европских земаља по броју новоотворених радних места 

захваљујући страним улагањима, са 12.179 нових радних места, 18 одсто више него у 2012. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469041/Najvise-nezaposlenih-u-Prokuplju 

Највише незапослених у Прокупљу 

Бета  

У све четири општине Топличког округа евидентирано је 16.268 незапослених, а готово 

половина њих, 7.927, евидентирана јеу Прокупљу, показали су подаци Националне службе за 

запошљавање у овом граду. 

По незапослености одмах за Прокупљем је општина Куршумлија са 3.404, затим следе 

Житорадја са 3.104 и Блаце са 1.833 људи без запослења. 

  

Међу незапосленима највише је жена (7.738), као и младих особа у старосној доби до 30 година. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469041/Najvise-nezaposlenih-u-Prokuplju
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На евиденцији ове службе уписано је 669 особа са завршеним факултетима и 762 с вишом 

школом, док половину незапослених чине средњошколци и неквалификовани радници. 

  

Међу високообразованим градјанима која траже посао највише је правника, економиста, 

менаџера, док су дефицитарна занимања фармацеут и машински инжењер, истичу у 

прокупачкој Филијали за запошљавање. 

  

Што се тиче активних мера за запошљавање, ове године није расписан ни један јавни позив за 

доделу субвенција, јер се још увек прати реализација већ додељених субвенција из 2012-2013. 

године и испуњавање обавеза страних посодаваца. 

  

Путем субвенција, највећи број радника, више од 2.000, запослила је немачка фабрика 

аутоделова "Леони " у Прокупљу. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Jos-jedna-americka-fabrika-u-Sremu.sr.html 

Још једна америчка фабрика у Срему 
Сремска Митровица се показује као добро место за инвестиције, рекао премијер Вучић 

додавши да ће због нових погона долазити у ово место сваких петнаест дана 

Сремска Митровица – Премијер Србије Александар Вучић поручио је да ће запошљавање и 
отварање радних места бити приоритет у наредном периоду и да држава ствара законске 
оквире како би била најпривлачнија земља за инвеститоре у региону. „Приоритет у наредном 
периоду биће отварање радних места и запошљавање људи. Томе ћемо се посветити и то ће 
бити најважније вести које ће долазити из Србије”, рекао је Вучић приликом потписивања 
протокола о преузимању објекта између мултинационалне компаније „Лувата”, која се бави 
производњом измењивача топлоте за аутомобилску и грађевинску индустрију, и некадашње 
фабрике вентила „Мив 2 инвеста”. 
У тој трећој америчкој фабрици у Срему у старту ће радити 200 радника. Међутим, 
америчка компанија „Лувата Срб” планира и градњу властитих производних погона. 

– Сремска Митровица се показује као добро место за инвестиције. Ја не очекујем само двеста 
запослених у овој фабрици, већ осамсто. Инвеститори могу рачунати на подршку Владе Србије, 
а што се Сремске Митровице тиче, долазићу сваких петнаест дана овде, ако би ово био повод за 
долазак. Сремска Митровица је чак нешто испод просека незапослености у Србији и очигледно 
је да инвеститори показују интерес да овде улажу. Ми смо сада поставили јасна правила и 
новим пакетом мера, које ће се примењивати од 1. јула, обезбеђујемо знатне олакшице 
инвеститорима – рекао је Александар Вучић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Jos-jedna-americka-fabrika-u-Sremu.sr.html
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После потписивања протокола о уступању пословног простора америчкој компанији, присутни 
су обишли погоне ове бивше митровичке фабрике вентила. Представник „Лувате Срб” је 
истакао да ова фирма, која има шест фабрика у Европи, планира да поред ове инвестиције 
паралелно почне и градњу нових производних и пословних објеката у Сремској Митровици. 

Бранислав Недимовић, градоначелник Сремске Митровице, нагласио је да је ово трећа 
америчка компанија која отвара погон у Сремској Митровици и да су инвеститори задовољни 
услугама локалне самоуправе. Као доказ те чињенице навео је да ће 19. јуна ове године 
амерички „Купер стандард” пустити у рад фабрику пластичне и гумене галантерије за потребе 
ауто-индустрије. 

Ј. Слатинац 
 
Вучић: Не одустајемо од реформи 
Вучић је изјавио да влада, и у околностима потребе санирања последица поплава, неће 
одустати од економских реформи и економског напретка земље. „Не само да ћемо да вратимо 
оно што је било, већ ћемо да Србију градимо и унапређујемо. То је наш посао. Ништа неће да 
стане”, поручио је Вучић из Сремске Митровице, где је обишао насипе. 

Премијер је уверен да ће се земља обновити и да ће се ући у развој много брже него што то неки 
мисле.„Нећемо одустајати од наших циљева – економских реформи и економског напретка 
земље, иако смо се суочили са реално великим проблемом”, поновио је. 

Према његовим речима, постоје реални проблеми обнове путева у планинским деловима, те ће, 
како је најавио, вероватно већ данас уредбом држава преузети на себе ту обавезу, јер локалне 
самоуправе за тако нешто немају новца. Такође, до краја ове или средином следеће године, 
радиће се и на обнови категоризованих и некатегоризованих путева. 

Вучић је указао и на то да ће доста проблема бити у пољопривреди и да ће се ту помагати кроз 
донације семена, горива, и да ће се све учинити да се помогне и сточном фонду тамо где је 
штета највећа. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/I-bez-poplava-potopljen-privredni-rast.sr.html 

И без поплава потопљен привредни раст 
Због тога што смо презадужени нећемо моћи да се додатно задужимо за обнову земље, каже 

економиста Милојко Арсић 

Поплаве неће моћи да нам буду алиби за то што ове године неће бити привредног раста, јер, 
нажалост, до увећања „националног колача” не би дошло и да није било ове елементарне 
непогоде. „Оптимистички” сценарио за нас је био да бруто домаћи производ (БДП) може да 
порасте само за један одсто говориле су прогнозе Народне банке Србије, Фискалне стратегије 
Министарства финансија, као и стручњака окупљених око часописа „Макроекономске анализе 
и трендови”. Сада ће свакако те пројекције морати да се мењају наниже. Питање је за колико, 
да ли ћемо ући у „минус”или ћемо бити на ономе што се зове „позитивна нула”. 

Милојко Арсић, професор београдског Економског факултета,потврђује да се нама, нажалост, 
вредност БДП-а ове године не би повећала и да није било катастрофалних поплава. Његова 
предвиђања су да би били негде око „нуле”. Статистичке процене за прво тромесечје нису биле 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/I-bez-poplava-potopljen-privredni-rast.sr.html
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охрабрујуће: раст БДП-а био је само 0,4 одсто. Коначни резултат ће, вероватно, бити лошији, 
јер су, каже прелиминарне процене увек позитивније. 

Нас ни до сада није имало шта да „погура”. Ефекат раста због извоза „Фијата” је исцрпљен, и 
само ванредно добра пољопривредна сезона би омогућила раст. Међутим, мало је вероватно да 
ће једна за другом уследити две изузетно добре пољопривредне сезоне. Тек сада, после 
поплава, то је немогуће. 

– Највећу штету претрпела је пољопривреда. Вода је уништила најплодније парцеле поред 
река, вероватно оне на којима се гаји поврће које остварује већи доходак од, рецимо, житарица. 
И стока је угинула – каже Арсић. 

Он додаје да су електроенергетски капацитети током поплава претрпели велике штете, али да 
то није утицало на друге привредне делатности, јер је увозом струје обезбеђено редовно 
снабдевање предузећа и грађана. 

– Поплаве неће знатније утицати ни на укупну производњу струје у Србији у овој години и на 
пад БДП-а по том основу. Прекид у производњи је био краткотрајан, а највеће штете су у 
Колубари и ТЕНТ-у, који иначе током летњих месеци смањују производњу струје због редовног 
ремонта – каже Арсић. 

Упитан да ли обнова уништеног може да да замајац расту БДП-а наш саговорник одговара да у 
околностима у којим се налази Србија то није могуће. 

– Да нисмо у овако тешкој фискалној ситуацији држава би могла да повећа минус у државној 
каси, да се задужи и да на тај начин обезбеди додатна средства којима би се можда и генерисао 
раст БДП-а. Међутим, фискални дефицит у Србији у овој години ће, ако се ништа не предузме, 
износити око осам одсто БДП-а, а јавни дуг ће крајем године бити близу 70 одсто БДП-а, па 
повећање дефицита и додатно задуживање нису могући. Држава није сачува фискални простор 
у „нормалним” временима, како би могла у ванредним околностима да повећа минус у 
државним финансијама и да се додатно задужи. Нажалост ми смо те карте „потрошили” – 
смата Арсић. 

У околностима у којима се налази Србија средства за санацију штета од поплава могу се 
обезбедити прерасподелом буџетских средстава, пренаменом одобрених кредита или увођењем 
неких привремених пореза. Ништа од наведеног неће допринети расту БДП-а, али ће утицати 
на ублажавање његовог пада што у постојећим околностима није мало. Уколико се средства 
намењена за градњу новог пута преусмере на санацију постојећег то неће повећати БДП, као 
што се то неће догодити ни увођењем пореза или променом намене одобрених страних 
кредита. Позитиван утицај на раст БДП-а имаће само донације из иностранства, али ће њихов 
утицај бити скроман. 

Две врсте штета 
Поплаве су привреди Србије нанеле две врсте штета, које су међусобно тесно повезане. Прву 
врсту чине штете на имовини: земљишту, путевима, пругама, фармама, радњама, локалима, 
стамбених објектима, производној опреми, трајним потрошним добрима, и осталој имовини. 
Штете на имовини указују на то колико је услед поплава смањено друштвено богатство Србије, 
производно и непроизводно. Другу врсту штета чине дохоци који су изгубљени услед тога што 
наведена имовина неће моћи да се привремено или трајно користи. Изгубљени дохоци 
обухватају пропуштену зараду предузећа, предузетника, пољопривредника, али и то што 
власници стамбених објеката неће неко време или трајно моћи да их користе.  

Јована Рабреновић 



9 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/naftasima-i-pivarima-preliva-u-novcaniku 

Нафташима и пиварима прелива у 
новчанику 
 

Просечна нето зарада у Србији исплаћена у априлу износила је 45.847 динара и 
номинално је била 5,5 одсто већа него у марту, а реално 4,9 одсто, кажу најновији 
подаци Завода за статистику. Просек су, међу осталим, надували запослени 

у експлоатцији сирове нафте и природног гаса, чије су плате скочиле више од 30.000 динара па 
су, уместо мартовског 86.161 динара, у априлу кући однели 118.485. 

Просечна плата је, рецимо, скочила у Новом Саду, где је седиште „Нафтне индустрије Србије“. 
Расла је и у Апатину, где је јака пиварска индустрија, па су запослени у том граду у априлу 
имали најдебље коверте у Војводини – 63.000 динара. Ипак, војвођански просек од 45.808 
динара опет није прескочио републички. 

– Главни разлог за повећање априлских зарада је исплата разних бонуса пред ускршње и 
првомајске празнике – каже за наш лист сарадник Института за тржишна истраживања Саша 
Ђоговић. – Веће месечно повећање зарада уобичајено је у априлу, баш као и током децембра, 
јер поједине бољестојеће фирме исплаћују запосленима кварталне бонусе, а у појединим 
делатностима први део наредне плате исплаћен је пред празнике. Априлске зараде су под 
великим сезонским дејством. Раст је забележен у такозваним пропулзивним делатностима.  

Државни секретар у Министарству спољне и унутрашње трговине Драгован Милићевић за 
„Дневник“ каже да је реч о динамици исплате, а већ мајске зараде вратиће се на пређашњи 
ниво и даће другачију слику. 

– Априлске плате су одраз исплате годишњих варијабила. То је утицало на укупну слику коју 
приказује статистика, али односи се само на поједине области, то јест компаније. Приметна је и 
регионална разлика јер јужно од Београда ништа се није мењало – каже Милићевић.  

Зараде су добрано нарасле и услужним делатностима у рударству – са 116.637 динара на 
155.863, као и у финансијским делатностима – са 63.647 на 88.329. Програмери и консултанти 
су такође погурали просек плата. Зараде у области „рачунарског програмирања и 
консултантске делатности“ су скочиле са 109.223 динара, колико су износиле у марту, на 
априлских 149.804 динара. Дуванyијама је, с друге стране, било боље у марту када су у 
ковертама однеле 119.542 динара, него у априлу, када су у просеку зрадиле 80.955 динара. 

Статистика је, иначе, највећу априлску нето зараду забележила у Сурчину – 73.148 динара – то 
је општина у којој су плате за месец дана нарасле око 20.000 динара. Наиме, мартовска плата у 
Сурчину износила је 54.765 динара. На Новом Београду запослени су кући однели 68.884 
динара, око 8.000 више него месец раније. И апатинска зарада у априлу је испратила 
„сурчински тренд“ јер је скочила са 45.783 динара на 63.000. У Војводини је на другом месту по 
платама био Нови Сад с 58.064 динара, што је такође значајан раст с обзиром на то да је у 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/naftasima-i-pivarima-preliva-u-novcaniku
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марту просечна зарада у том граду износила 46.633 динара. Иза њега је Беочин – 52.923 
динара. 

У поређењу с априлом 2013. године, просечна зарада је била мања 1,5 одсто, а реално 3,5 
процента. 

Просечна нето зарада исплаћена за прва три месеца ове године номинално је већа 0,4 одсто 
него у истом периоду 2013, а реално мања два одсто, док је просечна бруто зарада номинално 
иста, а реално мања 2,4 одсто. 

И даље је просечна зарада веома далеко од вредности потрошачке корпе. За просечну 
потрошачку корпу у марту, која је вредела 65.463 динара, била је потребна 1,51 просечна зарада 
од 43.452 динара, а за минималну корпу од 33.975 динара, било је довољно 0,78 просечних 
зараде, показује анализа Министарства трговине. Просечна корпа у марту била је јефтинија 
0,38 одсто, или 255,45 динара, него у фебруару, а минимална 0,33 одсто, или 87,96 динара. 
Просечна зарада у марту је била номинално мања 1,4 одсто него у фебруару, а реално 1,1 
проценат. 

С. Глушчевић 
  

Најгоре у Житишту 
Најниже зараде у априлу имала је једна војвођанска општина, и то Житиште. У тој банатској 
вароши је, наиме, просечна плата износила 24.838 динара. 

У Александровцу су зрадили 25.247 динара, у Белој Паланци 26.917, а у Врањској Бањи 27.178 
динара. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/krstic_promena_stope_doprinosa_odlaze_se_za_1_avgust.4.html?news_id=2

82357 

Крстић: Промена стопе доприноса одлаже се 
за 1. август 
АУТОР: М. Р. М. 

Београд - Примена измењене стопе доприноса за пензијско-инвалидско и здравствено 

осигурање, на предлог Владе Србије биће одложена са 1. јула на 1. август. Министар финансија 

Лазар Крстић објаснио је јуче новинарима да је Влада Србије предложила овакво решење због 

поплава и ванредне ситуације. 

 
 Из истих разлога одложен је и ребаланс буџета за јул уместо, као што је првобитно планирано 
да се он донесе у јуну. Предлогом измена Закона о доприносима за обавезно социјално 
осигурање предвиђено је да се од 1. јула општа стопа доприноса за пензијско-инвалидско 
осигурање увећа са 24 на 26 одсто, а истовремено да се стопа доприноса за здравствено 
осигурање смањи са 12,3 на 10,3 одсто. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/krstic_promena_stope_doprinosa_odlaze_se_za_1_avgust.4.html?news_id=282357
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/krstic_promena_stope_doprinosa_odlaze_se_za_1_avgust.4.html?news_id=282357
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Иначе на Законе о порезу на доходак грађана и о доприносима за обавезно социјално 
осигурање, поднето је нешто више од двадесетак амандмана , а Одбор за финансије прихватио 
је пет. 

24 САТА 

http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/strajk-radnika-gradskih-preduzeca/137923.phtml 

Штрајк радника градских предузећа 
 

Радници свих предузећа чији је оснивач град одржаће једночасовни штрајк 

упозорења у понедељак, а у 15.30 сати радници ће протестовати испред Градске 

куће, одлучено је на јучерашњем састанку синдикалаца, сазнајемо од Зорана 

Радосављевића, председника Синдиката запослених у комуналној делатности. 
 

УПОЗОРЕЊЕ - Радници нису добили плате више од два месеца у “Стану”, “Зеленилу”, “Лисју”, 

“Путу”, “Чистоћи” и “Спенсу”, међутим, одлучено је да се штрајку прикључе и остала предузећа 

чији је оснивач град а који су наши чланови и којима плата не касни, а због солидарности - 

рекао је Радосављевић. 

 

Радници захтевају да им се исплате све заостале плате, сви путни трошкови, да се испоштује 

колективни уговор и да се изради план и програм за реорганизацију предузећа са одређеним 

роком. 

 

Радници ће захтеве у понедељак након протеста испред Градске куће предати градоначелнику 

Милошу Вучевићу. 

 

Радосављевић каже да како до континуиране исплате заосталих зараде није дошло, синдикат је 

одлучио да пооштри захтеве и од надлежних тражи исплату свих заосталих зарада. 

 

Синдикални представници предузећа у којима исплате касне апеловали су на надлежне да се 

пронађе неко решење како до штрајка не би дошло. 

 

 

 

 
 

http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/strajk-radnika-gradskih-preduzeca/137923.phtml
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/neizdrzivo-stanje-u-novosadskim-jkp-najavljen-strajk_490225.html 

Неиздрживо стање у новосадским ЈКП, 
најављен штрајк 

НОВИ САД  

У последње време многи медији су преносили информације у вези са лошим 

стањем у чак шест новосадских јавних комуналних предузећа и најављивали 

могуће штрајкове. Гостујући у јутарњем програму Радио-телевизије Војводине, 

Зоран Радосављевић, председник Синдиката запослених у комуналној делатности 

истиче да ће данас бити донета одлука о штрајку који би почео у понедељак 2. 

јуна.  

Радосављевић је навео да се више ради о протесту, него о штрајку, јер је минимум процеса рада 
тако направљен да радници скоро па редовно обављају своје дужности, те да грађани ни не 
примећују да у јавним комуналним предузећима има неких проблема. 

"У појединим предузећима, попут ЈКП "Стан", "Лисје", Градско зеленило", радници више од 

два месеца нису примили плату, четири месеца не добијају путне трошкове", објашњава он. 

Радосављевић истиче да овај проблем није настао у време нове градске власти, те да се однос 

града према својим јавним и јавно-комуналним предузећима већ дужи низ година не мења. 

"Колико год се власти мењају, стање у јавним и јавно-комуналним предузећима, због 

нерационалног запошљавања, све је горе. Данас имамо много нерадника, а мало радника и то 

је неодрживо", каже он. 

Синдикат: Откази за неистомишљенике у "Чистоћи" 

Уједињени грански синдикати "Независност" из Новог Сада оценили су данас да радници 

новосадског предузећа "Чистоћа" добијају отказе само зато што су неистомишљеници 

надређених и да се у том предузећу "спроводи диктатура". 

Како се наводи у саопштењу за јавност, дванаест радника ЈКП "Чистоћа" добило је отказ овог 

месеца, под изговором да су организатори спонтане обуставе рада која се десила 27. марта. 

Међу отпуштеним радницима су и два члана одбора УГС "Независност", који се током 

мартовског штрајка оградио од њега. Додаје се да у предузећу постоје велики проблеми, да је 

возни парк у лошем стању, да се камиони кваре, плате касне, а да у исто време "шефови имају 

службене аутомобиле, које возе као личне". 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/neizdrzivo-stanje-u-novosadskim-jkp-najavljen-strajk_490225.html
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Синдикат је апеловао на надлежне градске институције да се позабаве тим проблемом, јер 
према њиховом мишљењу такво стање води ка "урушавању јавно-комуналних делатности у 
Новом Саду". 
 

Радосављевић додаје да је са представницима нове градске власти одржано пет-шест састанака, 

који нису уродили плодом. 

"О овоме је расправљао Социјално-економски савет, синдикати су се више пута састајали са 

градоначелником Милошем Вучевићем, који је више пута тражио да се уреди стање у јавним и 

јавно-комуналним предузећима, али изгледа да руководства тих предузећа немају снаге да 

направе програм за рационализацију, с тим што се мора нагласити да без помоћи оснивача 

такав програм ни не може да се оствари", закључује Радосављевић. 

Мандић: Ниједан директор није урадио социјални програм 

Такође гостујући у јутарњем програму, члан градског већа задужен за финансије Дејан Мандић 

је истакао да садашњи директори нису криви за стање у којима се предузећа данас налазе, да су 

они такво стање затекли ступајући на дужност, али да ништа нису учинили да се стање 

поправи. 

"Основни проблем ових градских предузећа је вишак запослених, а мањак радника", истиче 

Мандић и додаје да је од директора тражено да ураде социјалне програме, али да ниједан 

директор то није урадио, те да је градоначелник са правом критиковао, како руководства 

предузећа, тако и градске управе, које су контролни фактор рада јавних и јавно-комуналних 

предузећа. 

"Ми не знамо колики је вишак запослених у тим градским предузећима, синдикати су нам 

отворено рекли да неће да нам доставе податке о том ко је вишак, а ниједан директор нам до 

сада није доставио социјални програм, у којем се види која радна места су измишљена и која 

нису потребна", додаје он. 



14 

 

Божић посебно истиче да је "поносан на чињеницу да је преко 8.000 Новосађана добило 

прикључак на воду и канализацију". 

До краја недеље редефинисање односа, директори који не могу да одговоре 

изазовима биће смењени 

Мандић је рекао да ће до краја недеље бити завршено редефинисање односа у градској власти  

да ће тиме бити створени услови да се крене у поправљање свега онога што није 

функционисало у последњих годину и по дана. 

"Сви директори који не могу да се ухвате у коштац са проблемом вишка запослених биће 

смењени, а ја подсећам да њих није поставила извршна власт, већ Скупштина града", истакао је 

он. 

Мандић је рекао да је најтеже стање у "Градском зеленилу", Спортско-пословном центру 

"Војводина", "Лисју", "Чистоћи", ЈКП "Пут" и "Стану", што не значи да ситуација не може да 

ескалира у још неким предузећима. 

Он објашњава да је легитимно право синдиката да ступе у штрајк, да ситуација која је стварана 

више од деценије сигурно неће бити решена за три дана, те да ће Градско веће од следеће 

недеље формирати радну групу, у коју ући и стручњаци са Универзитета у Новом Саду, како би 

стручан план био предложен Скупштини града на усвајање и постао обавезан. 

ЈКП "Чистоћа": Лажне оптужбе Синдиката 

 Служба маркетинга ЈКП "Чистоћа" саопштила је данас да су тврдње челника Уједињених 

гранских синдиката "Независност" да је 12 радника ЈКП "Чистоћа" добило отказ као последица 

"диктатуре" и због тога што су неистомишљеници надређених "лажне и неосноване". 

"Међу радницима који су добили упозорење о отказу је и неколико чланова странака владајуће 

коалиције у Новом Саду, из чега се јасно види да отпуштање поменутих радника нема никакве 

везе са њиховом политичком припадношћу", истиче се у саопштењу. 

Директор Водовода поднео оставку 

У међувремену, директор ЈКП "Водовод и канализација" Драган Божић поднео је неопозиву 

оставку на место директора због, како каже, преласка на другу функцију. 

У саопштењу за јавност, Божић наводи да је за више од годину дана, колико је био на челу " 

Водовода и канализације", изграђено и реконструисано преко 50 километара нове и старе 

водоводне и канализационе мреже, као и да је започето премештање централног 

канализационог колектора. 

Божић напомиње да је његов мандат обележио и почетак реализације пројекта вредног преко 

15 милиона евра, доградња фабрике воде, коју ће финансирати Европска инвестициона банка. 



15 

 

Менаџмент ЈКП "Чистоћа" затражио је од Синдиката "Независност" да одгвори "по којој 

основи је процењено да су наведени радници неистомишљеници и чиме поткрепљујете такве 

тврдње". 

"Запослени у "Чистоћи" који су добили отказе, недвосмислено су прекршили одредбе уговора о 

раду јер нису испунили своје радне обавезе. Мартовски протест радника, који се такође помиње 

у медијским извештајима поводом најновијег саопштења Синдиката 'Независност', 

организован је нелегитимно и није га подржао ниједан од репрезентативних синдиката у 

Предузећу", тврде у саопштењу. 

Додају и да менаџмент ЈКП "Чистоћа" није сакривао нагомилане проблеме са којима се "од 

почетка рада успешно бори", а саопштење Синдиката "Независност" оцењено је као "покушај 

да се та борба успори и да се 'Чистоћа' врати на старе стазе јавашлука и бахатости којима се 

полако, али сигурно, стаје на пут". 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=28&nav_id=854057 

Неизвесна судбина "Првог маја" 
 
ИЗВОР: Б92 
 

Пирот -- Увођењем стечаја у Аха Мури и фабрика у Пироту постала је део стечајне 

масе. 

 Наиме, у Окружном суду у Мурској Соботи у Словенији уведен је стечајни поступак за 

предузеће Аха Мура, због чега је ситуација у Првом мају из Пирота, као ћерке фирме, 

неизвесна. 

Руководство је још без информација о томе како ће се проблем решавати, а у Аха Мури Први 

мај Пирот рад се наставља. У Самосталном синдикату кажу да купац из Словеније није испунио 

неке од обавеза из уговора и да проблем без ангаживања државних органа неће моћи да се 

реши.  

 

У општини су забринути, јер би 1300 радника могло да остане на улици уколико се не пронађе 

адекватно решење.  

 

Крајем 2012. године део имовине Првог маја у Пироту продат је словеначкој Мури. Купац је 

тада на име субвенција од државе добио 5000 евра за сваког новог радника. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=28&nav_id=854057

