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Више од 2.000 радника пропалих друштвених предузећа тражи 
исплату заосталих зарада 
Објавио П.В.  

 

Више од 2.000 радника пропалих друштвених предузећа у Пироту пре две године, 
уз помоћ Општинског већа Савеза самосталних синдиката покренуло је 
иницијативу за исплату заосталих зарада, указујући на чињеницу да се налазе у 
веома тешком положају.  
Председник ОВ ССС у Пироту Родољуб Ћирић казао је за ТВ Пирот да је у Пирот стигао и 
одговор Министарства привреде да се траже начини за изналажење новца за исплату заосталих 
зарада, али да је реч о изузетно великим бројкама јер та потраживања има огроман број 
радника из целе Србије.  
-Негде се ради и о милионским сумама јер су велики износи због камата. Министарство 
привреде је обавестило да је формирана радна група која је упутила читав проблем 
Министарству финансија, које треба да предложи начин измиривања ових потраживања-казао 
је Ћирић. 
 

 
 
 

 
 

 
У „Железницама” три хиљаде радника мање 
Аутор: Јелена Попадић 

 

До краја овог месеца сва четири предузећа некадашњих „Железница Србије” имаће три хиљаде 
радника мање, а сви они добиће отпремнине у износу од 240 евра по години стажа, каже за 
„Политику” Драган Ранђеловић, председник Синдиката железничара Србије. 
Реч је о запосленима свих профила, али наш саговорник упозорава да би одлазак великог броја 
машиновођа, отправника возова, електроничара или грађевинских инжењера могао да 
проузрокује озбиљне проблеме у функционисању српских железница. Убрзо ће Влада Србије 
морати да се позабави решавањем овог питања, мишљење је Ранђеловића. 
Највећи број радника добровољно се пријавио за одлазак из „Железница”, док је мањи број 
њих руководство прогласило технолошким вишком. Они којима недостаје две године до 
пензије имају право на новчану накнаду код Националне службе за запошљавање у трајању од 
24 месеца. 
Највећи број људи, више од 1.700 одлази из „Инфраструктура железница”. Око 1.500 радника 
добровољно одлази, док су остали проглашени технолошким вишком. 

http://www.pirotskevesti.rs/author/admin/
http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/905/Jelena-Popadic


4 

 

У „Србија возу” отпремнине ће узети око 450 запослених, док ће предузеће „Србија карго” од 
јануара следеће године имати око 800 радника мање. У овом предузећу технолошким вишком 
такође је проглашено око 200 радника. Приликом избора радника који ће бити отпуштени 
послодавац је морао да поштује неколико критеријума (радни учинак, стаж и број деце млађе 
од 26 година). 
Сви они које је предузеће прогласило вишком имају право да уложе приговор, а о њиховој 
жалби, у наредне две недеље, одлучиваће тим за жалбе који је већ оформљен у сва четири 
предузећа. Овај тим састављен је од шест чланова пословодства и четири представника 
запослених. До сада су примили укупно двадесетак примедби, али Ранђеловић наглашава да је 
још рано јер су спискови са именима отпуштених истакнути пре неколико дана, па су многи 
још у шоку. Када тимови за жалбе почну да раде биће познато да ли је послодавац поштовао 
прописане критеријуме при избору оних којима ће уручити отказ. 
Наш саговорник наглашава да ниједан машиновођа није проглашен технолошким вишком, већ 
су се сви добровољно пријавили за одлазак из фирме. 
– Неки од њих су пред пензијом, а други више не могу да испуне строге критеријуме у погледу 
здравственог стања. И до сада смо „кубурили” са недостатком овог кадра, као и са мањком 
отправника или грађевинских инжињера. Будући да нас очекују велики инфраструктурни 
пројекти, држава ће морати да реши овај проблем – објашњава наш саговорник уз напомену да 
је проблем са великим вишком бирократа, а малим бројем квалификованих радника настао 
због политичког запошљавања. „Железнице” су, како каже Ранђеловић, некада удомљавале чак 
и људе са дипломама музичке школе, а ова пракса је престала тек пре две године када је на 
снагу ступила забрана запошљавања у јавном сектору. 
Према ранијој процени Светске банке до краја следеће године из све четири ћерке фирме 
„Железница” („Железнице Србије”, „Инфраструктура железнице”, „Србија воз” и „Србија карго” 
) требало би да оде око 6.000 људи. Сва четири предузећа укупно запошљавају око 17.000 
радника. Највећи број њих (око 9.000) ради у „Инфраструктури железнице” тако да ће следеће 
године око 1.600 људи остати без посла.  
 
 

Од државног монопола гори је само приватни 
Аутор: Александар Микавица 

 

Предлог закона о комуналним делатностима посланици би требало добро да „претресу”, јер 

свака брзоплетост и недореченост – скупо ће нас коштати 

Расправа о Предлогу закона о комуналним делатностима у Скупштини Србије почиње данас. 
Ако га посланици усвоје, од укупно 15 комуналних услуга, приватницима би било омогућено да 
девет пружају као концесионари, а шест као „ортаци” са државом на основу уложеног капитала 
у заједничко предузеће по моделу јавно-приватног партнерства. 
Колико ће посланици расправљати о овој тачки дневног реда и какав ће на крају бити коначни 
текст новог закона о комунални делатностима – остаје да се види. У јавној расправи своје 
интересе су бранили представници запослених у комуналним предузећима, као и 
заинтересовани инвеститори. Утисак је да интерес грађана није дошао до изражаја. Зато од 
посланика очекују да Предлог закона о комуналним делатностима добро „претресу”. Јер, свака 
брзоплетост и недореченост – скупо ће нас коштати. 
Никоме не пада на памет да оспорава намеру државе да омогући конкуренцију и улагање 
приватног капитала у област комуналних услуга. Поготову кад се зна да градови и општине 
често немају пара да одржавају и обнављају ни постојећу опрему, а камо ли да улажу у развој. 

http://www.politika.rs/scc/autor/896/Aleksandar-Mikavica
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Али, никако не сме да нам се догоди оно што нам се већ дешавало „у сопственом дворишту”, 
као ни оно што се десило у Бугарској и Румунији, а што је предлагачу новог закона добро знано. 
Упућени тврде да је од државног монопола гори само приватни монопол. Неконтролисаним 
уласком приватног капитала у комуналну област наведене државе су изгубиле контролу над 
комуналном инфраструктуром. 
У Србији је законом омогућено такозвано јавно-приватно партнерство, што је, заправо, 
ортаклук приватника и општина у комуналним делатностима. На овај начин се управља 
отпадом у 24 општине, а приватне фирме газдују са четири санитарне депоније – у Кикинда, 
Лапову, Јагодину и Лесковцу. У пословном удружењу комуналних предузећа „Комдел” кажу да 
су искуства различита. Има примера да приватни партнери извршавају своје уговором преузете 
обавезе на опште задовољство. У другим је овај вид пружања комуналних услуга кренуо лоше, 
код трећих су се неспоразуми између уговорних страна појавили касније. Било је невоља у 
Лесковцу, Кикинди, Ковачици, Смедеревској Паланци, Кањижи, Жагубици... 
У Малом Црнићу приватни партнер који је износио смеће повукао се из посла, а иста или 
слична судбина задесила је и четири околне општине. 
– Најгоре су прошли грађани Зајечара – подсећа Лазар Крњета, извршни директор „Комдела”. 
– Приватник је одустао од уговореног јавно-приватног партнерства. Грађани су усред зиме 
остали без грејања, а општини су остали силни дугови. 
Лоше искуство са концесионарима имају Будимпешта, Софија и Сегедин, који су били 
принуђени да откупљују водоводе које су дали концесионарима на вишедеценијско управљање. 
Софија има проблема и са приватником коме је поверила да сакупља и одвози комунални 
отпад. У словачкој Банској Бистрици страној компанији дата је концесија на депонију, што је 
побољшало поступање са отпадом, али је произвело и нагли раст цена. 
Код јавно-приватног партнерства и концесија прети опасност од такозваног фискалног ризика. 
Склапањем неповољног уговора буџет локалне самоуправе или државе може бити на штети. То 
се десило у Мађарској и Португалији. Отуда страх од концесија. 
Према мишљењу Татјане Павловић-Крижанић, стручњака за јавно-приватна партнерства у 
УСАИД-овом програму одрживог локалног развоја, неке концесије код нас су лоше прошле 
зато што су јавне власти биле без довољно знања. Амбициозно се улазило у велике пројекте без 
темељне припреме и добрих кост-бенефит анализа. Уговори се најчешће раскидају зато што 
нису добро регулисани односи међу партнерима, а приватници нису довољно упознати са 
пословањем у Србији. Очекују да им се уложено брзо врати, у првих неколико година, што је 
нереално. 
Према студији Светске банке, која је обрадила учешће приватног сектора у изградњи 
инфраструктуре у Централној, Источној и Југоисточној Европи, кључни елементи успеха јавно-
приватних партнерстава су: умереност планирања изградње, што значи да велике пројекте 
треба градити по фазама. Затим, израда свеобухватних студија изводљивости са солидним 
финансијским анализама и одговарајућа подела ризика. Пребацивање већег дела ризика на 
приватни сектор обично повећава укупне трошкове. 
Предлагач новог закона о комуналним делатностима сматра да ће приватне фирме и 
конкуренција обезбедити квалитетније комуналне услуге и да Предлог закона „не уноси нове 
елементе на основу којих би трошкови корисника били већи од досадашњих”. 
У „Комделу” тврде да су најразвијеније европске државе задржале контролу над најважнијим 
комуналним сервисима. У Шведској, Холандији и Аустрији комунална предузећа су у 
државном власништву док су у Француској и Италији мешовита друштва са већинским 
државним капиталом. 
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Трећа срећа за „Желвоз“? 
Аутор: О. Милошевић 

 

Процењена вредност 1,15 милијарди динара, као и у претходна два неуспела покушаја продаје 

Смедерево – Да ли ће треће оглашавање продаје ФЖВ „Желвоз“ у стечају из Смедерева, 
методом јавног прикупљања писаних понуда, и то по истој цени као у претходна два неуспела 
покушаја, бити трећа срећа, биће познато 20. јануара. Тада је заказано јавно надметање за 
куповину „Желвоза“, а процењена вредност је 1,15 милијарди динара, као и у претходна два 
покушаја продаје, у јуну и октобру. 
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која, поред осталог, 
изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 100.000 динара и уплате 
депозит у износу од 230,6 милиона динара на текући рачун стечајног дужника, или положе 
неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив. 
Међу потенцијалним купцима све ређе се види италијански „Чимолаи“ који је у Смедереву 
представљен као спасилац „Желвоза“. Они се, упркос најавама и писму о намерама упућеном 
Министарству привреде, у овогодишње две продаје нису ни појавили као купци. 
„Желвоз“ поседује више некретнина у фабричком кругу на око 95.000 квадратних метара, 
потом опрему и постројења за ремонт вагона, а ту је и ћерка фирма – Железничко-
индустријска школа. Овај објекат, може се чути, спада међу интересантније за потенцијалне 
купце. Школа се налази код ушћа Језаве у Дунав, тик уз Смедеревску тврђаву и потпуно је 
опремљена. Последњи ђаци волшебно су пребачени у Техничку школу у Смедерево, о чему је 
„Политика“ писала. 
Неизмирене обавезе (јун. 2015) далеко превазилазе вредност имовине стечајног дужника, 
наведено је у образложењу Привредног суда у Пожаревцу. 
Агенција за приватизацију поништила је 2011. године купопродајни уговор са румунским 
конзорцијумом „Грампет-Ремар” за смедеревски „Желвоз“ због неиспуњавања купопродајних 
обавеза. Фабрика је Румунима продата 2007. године за 1,15 милиона евра. Тада је „Желвоз“ 
имао око 1.450 радника. Данас је у стечају и свакодневно пропада и губи вредност.  
 

 

 
 
На продају државне апотеке?  
Аутор:Е. В. Н. 

 

Радна група министарстава здравља, финансија и државне управе решава судбину 
републичких фармацеутских установа. Опција изнајмљивање објеката, приватно-јавно 
партнерство или професионални менаџмент 
ДРЖАВНЕ апотеке иду у руке приватника. Ово је реална судбина установа за продају и 
дистрибуцију лекова, које су последњих година нагомилале вишемилионске дугове. Да је овај 
сценарио у игри за "Новости" је потврдила и Ана Брнабић, министар државне управе и локалне 
самоуправе. 
- Приватизација је отворена опција на столу, мада је реч о компликованом политичком питању 
- каже Брнабићева. 
До пре неколико година махом су биле успешне установе, а сада су листом стигле до просјачког 
штапа. Државне апотеке тренутно касне у исплати чак 18,5 милиона евра добављачима. Толико 
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новца је стигло на наплату, али су укупне обавезе много веће - 45,6 милиона евра. Решење 
проблема поверено је радној групи у којој су представници министарстава здравља, финансија 
и државне управе. Поједине локалне самоуправе, попут Шапца, спремне су да своје апотеке 
уступе - приватницима. 
Како "Новости" незванично сазнају, предлог Министарства здравља биће да апотекарске 
установе остану државне, али да се уведе професионални менаџмент и створе услови да буду 
конкурентне на тржишту. Министарство здравља ће тражити да марже државних апотека буду 
такве да могу "да преживе". Још се не зна о којем проценту је реч. Тренутно, марже за већину 
лекова на рецепт су 12 одсто, на помагала четири, а на цитостатике шест одсто. 
Министарка Брнабић објашњава да је последњи покушај решавања обавеза апотека био 2006, 
тако што су пребачене у јавни дуг. 
- Дугови су нарасли и сада су с каматама достигли 11 милијарди динара у 25 локалних 
самоуправа. Једина добра ствар је у томе што проблем не постоји у свих 145 установа - каже Ана 
Брнабић. - Само месечна камата на дуг износи 250 милиона динара. Нико то није решавао, јер 
је једноставно упадао у правни јаз. Локалне самоуправе су оснивачи апотека и оне су у 
дуговима, Министарство здравља и РФЗО кажу да то није њихов проблем зато што су те лекове 
већ платили добављачима. Апотеке су новац дале за плате, кречење, а не за добављаче. Ако 
локалне самоуправе почну да враћају дуг, то не сме да буде из њихових буџета, већ да у оквиру 
законских норми иду на јавно-приватно партнерство или издавање тих апотека. Не могу се 
приватизовати у овом тренутку, али је то опција која је на столу. 
Лоши финансијски резултати државних апотека, кажу њихови директори, директна су 
последица правилника из 2015. године. Осим ограничених маржи, "камен око врата" је обавеза 
да лекове купују путем јавних набавки. 
- Политика штедње и драстично смањење цена, за 30-50 одсто, "оборили" су марже и нисмо 
могли да испунимо планове - објашњава Милош Обрадовић, директор "Апотека Крушевац". - 
Новац којим су располагале апотеке одлио се у касу РФЗО. Уведен је систем централизованих 
јавних набавки који је апотекама одузео још један додатни део прихода и такође их прелио у 
касу РФЗО. Један од кључних узрока наших проблема је и монополизација веледрогерија. Оне 
добију посао у оквиру централних јавних набавки и склопе уговор са РФЗО о снабдевању, а 
отварају сопствене ланце апотека и, такође, раде на рецепт. Тако се развија нелојална 
конкуренција државним апотекама, кроз злоупотребу партнерског односа са државом. 
Решење је, сматрају директори, нов начин уговарања са РФЗО. Већина њих нема дилеме да 
треба да остану државне институције. То је једина гаранција да ће стићи до свих грађана земље, 
а у многим селима оне су једина веза мештана са здравственим системом.  
ШАБАЦ НУДИ ПРИВАТНИЦИМА У ЗАКУП 
ШАБАЦ је решио да своје државне апотеке понуди приватницима у закуп. Недавно је објављен 
јавни позив заинтересованима да изнајме 18 апотека. Отворен је до краја следеће недеље. 
- Ми нисмо могли другачије да решимо проблем - каже, за "Новости", Небојша Зеленовић, 
градоначелник Шапца. - Решили смо да издамо 18 објеката, и то на десет година, како бисмо 
добили новац да измиримо дугове. Услов је да закупци преузму све особље апотека и 30 одсто 
ванфармацеутског техничког особља. Намера је да сачувамо мрежу апотека, ту су и објекти у 
селима, и да сачувамо запослене. 
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Банке више зарадиле, а деле отказе 
Аутор:Д. Вујошевић 

 

Банкарски сектор Србије у првих девет месеци ове године остварио је позитиван нето 

финансијски резултат пре опорезивања од 32,8 милијарди динара. То је за 23,1 одсто више него 

у истом период претходне године, наведено је у извештају Народне банке Србије за треће 

томесечје 2016. 

Банкарски сектор Србије је на крају септембра 2016. године чинило 30 банака са 

организационом мрежом од 1.717 пословних јединица што је непромењено у односу на крај 

претходног тромесечја И са 24.021 запослених, односно 107 мање у односу на крај претходног 

тромесечја. 

Са укупним добитком од 37,3 милијарде динара, пословале су 22 банке, док је осам банака 

остварило негативан финасијски резултат у укупном износу од 4,5 милијарди динара. 

Како је наведено, више од 75 одсто укупног добитка сектора опредељује пет банака са највећим 

нето добитком, док три банке са највећим нето губитком чине више од 75 одсто укупног 

губитка сектора. 

Тржишно учешће банака које су на крају трећег томесечја 2016. пословале са губитком износи 

15 одсто. 

Према подацима НБС-а, главни покретач пораста нето добитака у трећем кварталу 2016. је 

било смањење нето кредитних губитака и они су износили 15,6 милијарди динара, у поређењу 

са истим периодом прошле године када су били 28,6 милијарди динара. 

Обележје банкарског сектора Србије у трећем тромесечју 2016. су и остварени нижи нето 

приходи по основу камата, док су нето приходи по основу накнада на нивоу из истог периода 

претходне године. 

У извештају је наведено да остварени нето добитак по основу камата на крају трећег тромесечја 

ове године износи 93,2 милијарде динара, што је за 4,6 одсто мање у односу на 2015, а наведено 

смањење је последица израженијег пада прихода по основу камата, односно смањење за 15,6 

милијарди динара у поређењу са 2015. 

У структури укупних прихода и расхода од камата, посматрано по врстама послова, једино су 

приходи од камата по основу хартија од вредности у страној валути забележили повећање у 

односу на оне из трећег тромесечја прошле године, а на страни расхода такође су једино 

расходи по основу хартија од вредности забележили повећање. 

На крају септембра 2016, приходи и расходи по основу хартија од вредности чине 20,2 одсто 

укупних прихода од камата и 3,2 одсто укупних расхода од камата. 

Највеће смањење је забележено код прихода од камата по основу кредита у динарима, за 12,7 

одсто - са 96,8 милијарди на 84,4 млијарде динара, док је у структури укупних расхода по 

основу камата, највеће смањење забележено код расхода камата по основу депозита укупно за 

10,3 млијарди динар, или 39,1 одсто. 
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 Укупни оперативни расходи банкарског сектора у првих девет месеци 2016. износе 82 

млијарди динара и незнатно су виши, за 0,2 одсто, у односу на претходну годину. 

У кварталном извештају НБС-а је наведено и да је укупан оперативни добитак банкарског 

сектора на крају трећег тромесечја ове године износио 130,4 милијарди динара и мањи је за 4,9 

одсто у односу на исти период 2015. 

 Укупна нето билансна актива банкарског сектора Србије је на крају септембра 2016. износила 

3.172 милијарди динара, што представља раст од 51,6 милијарди, односно 1,7 одсто у односу на 

друго тромесечје 2016. 

Мање проблематичних кредита 

Укупни бруто проблематични кредити (НПЛ) банкарског сектора су током трећег тромесечја 

2016. смањени за 7,8 милијарди динара и на крају септембра износили су 396,5 милијарди 

динара и то у свим посматраним секторима. Највећи део бруто НПЛ кредита се и даље односи 

на привредна друштва, следе нефинансијска правна лица у стечају, док код сектора 

становништва бруто НПЛ кредити износе 73,2 милијарди динара, што чини 18,5 одсто укупних 

кредита тог сектора. 

 
 

Михајлова: Убрзати реформе, смањити бирократију 
 
Пословна заједница очекује истинско убрзање реформи на темељу остварене фискалне 
консолидације и макроекономске стабилности, али и на основу поруке премијера Александра 
Вучића да је влада спремна да учини корак напред и обезбеди даљи раст српске економије, 
изјавила је председница Савета страних инвеститора (ФИЦ) Јана Михајлова. 
Михајлова истиче да је Србија добро место за инвестирање уколико је реч о великом 
инвестицијама, али да мали инвеститор наилази на превише препрека, бирократију и на јаку 
конкуренцију. 
„Да би се повећао број нових инвеститора, Србија треба да унапреди инвестициону климу, да 
смањи непотребну бирократију и да постане атрактивнија малим и средњим предузећима”, 
истакла је Михајлова за Магазин Бизнис. 
Србија је, према њеним речима, позиционирана релативно добро у односу на своје суседе, 
захваљујући геостратешком положају и добро развијеном оквиру Споразума о слободној 
трговини. 
Влада је, каже, успела да спроведе фискалну консолидацију и омогући добре економске 
параметре, попут раста БДП-а и извоза, те да уведе значајна побољшања у различитим 
деловима пословне климе, пре свега у области некретнина и градње. 
Сада треба да убрза структурне реформе, смањи бирократију, побољша спровођење закона и 
настави усаглашавање са регулативом Европске уније како би остварила циљ да Србија 
достигне „златно добра у наредних пет година”, истиче председница ФИЦ. 
  
 

Италијани запошљавају још 100 радника 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Српски премијер Александар Вучић прошле недеље посетио је регију Венето у Италији. Управо 
из те регије долази део италијанских компанија које су усложиле свој капитал на српско 
тржиште, попут “ Geox-а”, “Бенетона”, “ Calzedonije”. За српску привреду су искуства регије 
Венето у области пољопривреде, индустрије, туризма и интермодалног саобраћаја, а пре свега у 
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развој малих и средњих предузећа заснованог на споју традиционалне производње и нових 
технологија, веома значајна. 
Српска делагација посетила је и две компаније из ове ребије Итлас и Венета Цуцине које се 
баве прерадом дрвета и производњом намештаја. За Србију је посебно значајна фирма “ 
Итлас”, део компаније „Лабор-Ленго” која је прошле године у Сремској Митровици отворила 
пилану са планом да изгади још три хале , у којима ће производити дрвене подове у запослити 
до 100 људи. Са продајом од 30 милиона евра “ Лабор Лигно” је лидер на италијанском 
тржишту дрвених подова. 
Ова италинанска компанија је новембра прошле године у Сремској Митровици званичну 
пустила у погон ново постројење пилане. У тој првој фази рада запослено је око 20 радника, 
али је већ онда истакнуто да је у плану изградња још три хале у којима ће посао наћи 100 
радника као и да ће целокупни производни процес паркета бити пренет у Сремску Митровицу. 
Преговори Сремске Митровице и ове компаније почели су још 2013.године, а као највећи 
проблем појавио се обезбеђивање довољне количине квалитетног сремског храста , јер је за 
њим велика потражња. Тек када је тај проблем решен, Италијани су одлучили да отворе погон. 
За почетак у Сремској Митровици се одвија примарна производња, али су већ онда власници 
италинанске компаније обећали да ће управо у том граду доћи до производње паркета као 
финалног производа и то истог оног какав се гради у њиховој фабрици у Италији. Компанија је 
потписала два споразума о проналажењу стабла од храста ид то са “ Србијашумама” и са “ 
Војводинашумама” за куповину 4.000 метара кубних и 3.000 метара кубних проверених 
стабала. 
Дрво и подови 
Италијанска компанија “ Лабор Лигно”  специјализована је у производњи подова од поног 
дрвета и готових дрвених слојевитих подова. 
У  Сремској Митровици, производњу обавља на површини од 5.000 метара квадратних 
покривеног и 20.000 квадратних метара отвореног простора намењено за производњу паркета, 
од обраде целих трупаца, преко дорезивања и завршне обраде до складиштења. 
 

 

 

 
 

Приватизација апотека РЕШЕЊЕ за враћање ДУГА од 18,5 милиона 
евра, а ево како проблем решава овај град  
Аутор:Соња Тодоровић  
 
Град Шабац решио је да своју државну апотеку понуди приватницима у закуп, заједно са 
запосленима, како би могли да измире дуг од скоро 368 милиона динара. 
Недавно је објављен јавни позив да се изнајмљује 18 апотека, које припадају шабачкој 
апотекарској установи, а сви заинтересовани могу да се јаве до краја следеће недеље. 
Челни људи општине Шабац решили су да издају 18 објеката, и то на десет година, како би 
могли да измире дугове које је направила апотека, с обзиром да је држава наложила да све 
дугове морају да сносе локалне самоуправе, које су и оснивачи апотека. Један од услова је да 
закупци преузму све особље апотека и 30 одсто ванфармацеутског техничког особља. Намера 
је, како објашњавају надлежни. да се сачува мрежа апотека, јер постоје објекти у селима где 
нема приватних апотека, али и да се сачувају запослени. 
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Очигледно је да је апотека Шабац први пример како ће се у будућности решавати дугови 
апотекарских установа, које су сада нарасле на 18, 5 милиона евра. 
Овакво решење оштро је осудила Фармацеутска комора Србије, у којој наводе да у овом 
тренутку у сарадњи са Министарством здравља интензивно раде на решавању питања 
апотекарске делатности и њеног уређења путем новог законског оквира. Објашњавају и да 
Закон о апотекарској делатности, чији је предлог нацрта усвојила Скупштина коморе, треба да 
регулише и уреди апотекарски сектор Србије. 
Како је "Блиц" већ писао, Министарство здравља се не залаже за приватизацију апотека, већ да 
буду конкурентне на тржишту, али и да добију професионални менаџмент, који би требало да 
их, заједно са државом, извуче из огромних дугова и тако спречи да дође до несташице лекова. 
У овом тренутку 24 државне апотеке у Србији укупно дугују 18,5 милиона евра за лекове и 
медицинска средства. Најалармантније стање управо је у Шабцу и Панчеву, као и у Новом 
Саду, Бору, Сремској Митровици, Врању и Београду. 
Због континуираног неплаћања добављачима, апотеке су у озбиљној опасности да постану 
неликвидне и да обуставе набавке. Тај домино ефекат на крају ће осетити грађани, јер уколико 
се нешто не предузме очекује нас несташица лекова. 
Државне апотеке су у ову ситуацију дошле, између осталог, због ниских маржи, нелојалне 
конкуренције, али и због ненаменског трошења новца. 
Пример злоупотреба је чињеница да су у магацинима појединих апотека пронађене огромне 
залихе завојног материјала довољне да тај материјал не купују наредних 10 година. Исто тако 
постоје и залихе многих комерцијалних производа, попут зеленог чаја. 
 
 

За активне мере запошљавања 2,8 милиона динара  
Извор:Танјуг 

 

Национална служба за запошљавање издвојила је 2,8 милијарди динара за активне мере 
запошљавања у наредној години, каже начелник Одељења за информисање НСЗ Срђан 
Андријанић. 
Он је нагласио да ће у оквиру тих мера бити одвојена средства за субвенције за отварање нових 
радних места, а јавни позив за приватнике да аплицирају за средства биће расписан у 
фебруару. 
- У зависности од развијености општина послодавци ће за свако радно место добијати од 
150.000 до 300.000 динара - рекао је Андријанић гостујући на РТС. 
Он је додао да је новина у односу на претходне године што осим теже запошљивих категорија, 
старији од 50 година, особе са инвалидитетом, у фокусу ће бити и млади до 30 година без 
родитељског старања, деца палих бораца, жртве трговине људима и жртве породичног насиља. 
Андријанић је нагласио да је важно да млади људи дођу и пријаве се на евиденцију НСЗ и 
током разговора са саветником кажу који статус имају како би могли да их укључе у активне 
мере запошљавања. 
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ИСТРАЖИВАЊЕ БЛИЦА Ово су најбоље плаћени послови у државним 
службама  
Аутор:Слађана Вукашиновић  

 

Ако се армија незапослених води оним да је "државна служба најбоља дружба", онда би морала 
да зна да су у тој дружби најплаћенији они који раде у "Коридорима", а најмање у Управи 
царина. 

 
Тако бар показује истраживање "Блица", које није обухватило независне институције и 
агенције, иако се финансирају делимично или у целини из буџета. 
Језик бројки је неумољив, па се из њега јасно види да је три пута уносније радити у 
"Коридорима Србије", где је просечна плата 115.000 динара, него у Управи царина, где месечно 
може да се заради нешто више од 38.000 динара. Да парадокс буде већи, најмање плате има 
служба која српски буџет пуни са 44 одсто. 
Међутим, и ниже плате у јавном сектору и даље су мисаона именица за раднике многих 
приватних фирми. А, уз намештење за државу као послодавца, често иду и релаксираније 
радно време, многобројне повластице, дуги одмори... Зато и не чуди што је по свим анкетама 
државни посао и даље највећи мамац за незапослене. 
Срећника је у последње време ипак мање јер је на снази забрана запошљавања у јавном 
сектору, али рупе у закону и партијске везе и поред тога нађу начин да се још неки ћата угура у 
државну службу. Зато ова табела може бити и својеврсни водич за оне са неком везом, где је 
најбоље да се они или њихова деца удоме. 
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То удомљавање за Ранку Савић, председницу Асоцијације независних синдиката Србије, 
грађане Србије скупо кошта. 
- Запошљавају се људи не са валидном дипломом, већ пожељном партијском књижицом, па 
добијамо лошу услугу коју плаћамо. Државни посао је партијски плен и зато је јагма за њим 
велика. Осим што сви плаћамо партијског активисту који има добру плату, он добија и 
сигурност сталног радног места. Такви имају већа права од осталих, теже им је уручити отказ, 
веће су им отпремнине, плаћени су им прековремени рад, топли оброк, регрес, превоз, 
дневнице за путовања... Практично, ови радници имају све оно за шта се синдикати боре, 
односно управо је у том сегменту задржано оно најбоље из самоуправљачких система - 
примећује Савићева. 
Драгољуб Рајић, из Мреже за пословну подршку, каже да га не чуди што је државни посао за 
све партијске кадрове инвестиција са највећом каматом. 
- Није само реч о већим платама, већ и мањем раду. Наиме, ефективан рад у државној 
администрацији је свега три сата и 50 минута, а његовог колеге у реалном сектору седам сати и 
10 минута - констатује Рајић. 
Било како било, "Блиц" вам представља подугачак списак из којег сами можете да закључите 
ко је евентуално преплаћен, а ко плаћен мање. 
 
 

Недимовић: Странци неће моћи да купују пољопривредно земљиште  
Извор:Бета  

 

Министар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић рекао је данас да 
ће крајем следеће године бити позната правна решења која би спречила странце да купују 
пољопривредно земљиште у Србији. 
"Нећемо мењати Устав као Мадјари да би спречили странце да купују пољопривредно 
земљиште у Србији, али ћемо заштитити свој државни интерес", рекао је Недимовић на 
конференцији за новинаре на Пољопривредном факултету. 
Он је додао да ће свака три-четири месеца бити организован сусрет представника тог 
министарства, студената и професора Пољопривредног факултета на коме ће се разговарати о 
проблемима и решењима у пољопривреди. 
Недимовић је најавио да ће се у следећој години мењати одговарајуће законодавство како би и 
жене на селу могле да добију трудничко боловање, а биће регулисан и статус сезонских 
радника. 
Он је додао да је у буџету за пољопривреду, који износи 3,32 милијарде динара и већи је од 
прошлогодишњег за 8,2 одсто, за подстицај за органску производњу издвојено 40 одсто више. 
Министар је најавио да ће следеће године за пројекте наводњава из кредита Уједињених 
арапских емирата од 100 милиона евра бити издвојено 29 чиме ће се финансирати 11 система 
за наводњавање у Војводини и три у Србији. 
У другој фази ће се, према његовим речима, кредитирати још 10 до 12 пројеката за системе 
наводњавања. 
Крајем наредне године истиче рок за усаглашавање законодавства Србије са одговарајућим у 
ЕУ по коме би странци могли да купују пољопривредно земљште у Србији. То је 2013. године 
предвидјено Споразумом о стабилизацији и придруживању. 
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Михајлова: Србија је добро место за велике инвестироре, али лоше за 
мале  
Извор:Танјуг 

  

Пословна заједница очекује истинско убрзање реформи на темељу остварене фискалне 
консолидације и макроекономске стабилности, али и на основу поруке премијера Александра 
Вучића да је влада спремна да учини корак напред и обезбеди даљи раст српске економије, 
изјавила је председница Савета страних инвеститора (ФИЦ) Јана Михајлова. 
Михајлова истиче да је Србија добро место за инвестирање уколико је реч о великом 
инвестицијама, али да мали инвеститор наилази на превише препрека, бирократију и на јаку 
конкуренцију. 
„ Да би се повећао број нових инвеститора, Србија треба да унапреди инвестициону климу, да 
смањи непотребну бирократију и да постане атрактивнија малим и средњим предузећима", 
истакла је Михајлова за Магазин Бизнис. 
Србија је, према њеним речима, позиционирана релативно добро у односу на своје суседе, 
захваљујући геостратешком положају и добро развијеном оквиру Споразума о слободној 
трговини. 
Влада је, каже, успела да спроведе фискалну консолидацију и омогући добре економске 
параметре, попут раста БДП-а и извоза, те да уведе значајна побољшања у различитим 
деловима пословне климе, пре свега у области некретнина и градње. 
Сада треба да убрза структурне реформе, смањи бирократију, побољша спроводјење закона и 
настави усаглашавање са регулативом Европске уније како би остварила циљ да Србија 
достигне „ златно добра у наредних пет година", истиче председница ФИЦ. 
"Пореска управа недоследна у примени прописа" 
Каже да за инвеститоре највећи значај има уређење области некретнина и градње, односно 
примена поступка конверзије, нови закон о катастру и побољшање поступка за издавање 
градјевинских дозвола. 
Михајлова каже да је кључни проблем недоследна примена истих пореских прописа од стране 
различитих организационих делова Пореске управе и недостатак координације измедју 
Пореске управе и Министарства финансија, као и недостатак предвидивости. 
Један од предлога ФИЦ-а за владу је реформисање Пореске управе, посебно издвајањем свих 
споредних делатности и повећањем капацитета, као и уводјењем прецизних смерница које ће 
бити доступне јавности. 
Каже да је у реформи радно-правних прописа, након значајног помака из јула 2014. године, у 
претходне две године дошло до застоја, те наглашава да би Србија требало да настави започету 
реформу тржишта рада, како би повећала број нових радних места и конкурентност на 
глобалном тржишту. 
Истиче и да је Србији потребан закон о накнадама којим ће се увести обезбеђење против нових 
парафискалних намета и прецизна правила о томе када и како се могу уводити нова 
парафискална оптерећења. 
Михајлова наводи да ФИЦ жели да сарађује са Владом како би Србија постала оптимално 
место за инвестирање, привлачна како новим тако и садашњим страним инвеститорима да 
инвестирају. 
„ Верујемо да предлог председника Владе да се формира заједничка радна група представља 
савршен механизам да се обезбеде оптимални резултати, али и промовише добра сарадња и 
отвореност у дијалогу између Владе Србије и страних инвеститора“ , закључила је Михајлова. 
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Држава исплаћује дуг "Петрохемије" од 105 милиона евра  
Извор:Бета  

 

Држава ће исплатити дуг "Петрохемије" из Панчева од 105 милиона евра према Нафтној 
индустрији Србије (НИС), предвиђено је законом који је Вада Србије доставила Скупштини на 
усвајање по хитном поступку. 
Како је предложено, дуг ће бити исплаћен у шест рата, а прва рата од 20 одсто дуга биће 
исплаћена до 31. децембра 2016. године. 
Остале рате биће исплаћиване на сваких шест месеци, до 15. јуна 2019. године, а износиће по 16 
одсто укупног дуга. 
Новац за исплату дуга Петрохемије биће обезбеђен у републичком буџету. 
По образложењу Владе Србије, претварање обавеза Петрохемије у јавни дуг неопходно је да би 
се обезбедио нормалан рад тог предузећа и наставила његова реорганизација у складу са 
међународно преузетим обавезама. 
Влада је предвидела да НИС може своја потраживања од државе по основу дуга Петрохемије за 
испоручени бензин уступити другом правном или физичком лицу. 
Укупан дуг Петрохемије према НИС-у 30. новембра 2016. године био је око 31,38 милијарди 
динара. 
Петрохемија од 2014. редовно измирује текуће обавезе, а у 2015. и 2016. је имала добит. 
 
 

Вучковић: Влада не сме сад да се опусти - рано је за отварање 
шампањца  
Извор:Танјуг 

 

Кључни задатак владе је да и следеће године настави са политиком смањења дефицита, 
оцењује члан Фискалног савета Владимир Вучковић. 
Он у најновијем броју Магазина Бизнис указује да Влада Србије не сме да се опусти и одустане 
од путање смањења дефицита и јавног дуга. 
„ Није време за славље. Време је за задовољство добрим резултатима и зато што смо сређенија 
земља која је постигла макроекономску стабилност. За Србију то никада није мали резултат. Ја 
сам навикао да очекујем најгоре, па је бољи резултат увек изненађење” , рекао је Вучковић. 
Члан Фискалног савета, који је у претходних пет и по година анализирао укупно десет предлога 
буџета, каже да је републички буџет за 2017. годину најздравији до сада, да приходи нису 
прецењени, а расходи потцењени, те да је дефицит најреалније приказан. 
Вучковић каже да је кључно да се и следеће године настави са политиком смањења дефицита, а 
да ће онда држава у другој половини године бити у позицији да разговара о смањењу пореза на 
зараде, што је премијер већ најавио. 
„ Пошто немамо загарантовану путању смањења дефицита, било би ризично да је у буџету за 
следећу годину планирано смањење ових пореза. Ако и следеће године дефицит буде мањи од 
плана, онда би могло да се размишља и о овим мерама” , каже Вучковић. 
Према његовој оцени, постоји велика разлика измедју буџетског процеса данас и оног пре 
неколико година, али, подсећа, да је управо Фискални савет инсистирао на томе да гаранције 
буду изнад црте, да имамо већу транспарентност, да пројектни зајмови буду укључени у буџет. 
Он наводи да има још простора за унапредјење, укључујући тачан попис предузећа која 
задужују буџет, на пример, а посебно истиче да је потребно значајније смањење пореза на рад, 
иако су пореске стопе у Србији упоредиве са земљама региона. 
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Извесно је, додаје, да би повећање ПДВ-а могла да буде нека врста компензације, те подсећа да 
је то већ урађено 2013. године. 
Кад је реч о евентуалним парламентарним изборима следеће године, Вучковић каже да избори 
последњих година нису утицали на повећање дефицита, али се показало да нема реформи. 
“ Ко ће да реформише предузећа, отпушта раднике, реформише здравство, образовање, уводи 
систем плата…  Све то замире. Не види се трошак директно у буџету, али нам додје на наплату у 
децембру” , указује Вучковић. 
 

 

 

 
 

Општина Нови Београд поделила отказе без отпремнина 
Пише: Љ. Буквић 
 
* Без посла остало 11 од 18 запослених, неки у фирми били од оснивања * 
Општина: Није предвиђено спровођење социјалног програма нити исплата 
отпремнине 
Од 18 запослених у ЈП Пословни простор Нови Београд њих 11 остало је 7. децембра без посла, 
али и без отпремнина. 
Предузеће је угашено, што није спорно, јер је одлука о томе да се са општина надлежност 
пребаци на Град донета још у јуну, али је споран начин на који су неки од запослених, који раде 
у Пословном простору још од оснивања 1990, остали без посла. Радницима је, како тврде, в. д. 
директора предузећа Зоран Гајић две недеље након што су добили информацију да ће 
Пословни простор отићи у ликвидацију, само једног јутра рекао да не морају више да долазе. 
Део радника општина је преузела, али радници који су помоћ потражили од инспекције рада, 
али и Савеза самосталних синдиката кажу да не знају на основу којих критеријума је одређено 
који ће запослени наставити да раде, а који не. 
- В. д. директора нам је рекао 1. децембра ујутру да не морамо да долазимо, иако ми никакве 
отказе уговора о раду нисмо добили. Сви смо долазили на посао све до 7. децембра када нам је 
ликвидациони управник Саша Китановић, који нас је све видео на 15 минута, послао отказе о 
раду - тврде за Данас радници ЈП Пословни простор. 
Скупштина града Београда је 22. јуна донела Одлуку којом је Град Београд уписао право 
својине на целокупном пословном простору на територији града, тако да је ликвидација била 
очекивана. Међутим, оно што радницима није јасно јесте на основу којих критеријума је 
ликвидациони управник, који се није ни упознао са радницима, нити имао увид у пословање, 
определио да баш тих 11 радника отпусти. 
- Неки међу отпуштеним радницима су ту од почетка, стручни су и познају посао и они нису 
преузети. Неки други који су много краће ту, неколико месеци, и без искуства су прешли у 
општину. Осим тога, све остале општине које су биле у истој ситуацији су радницима понудиле 
социјални програм, све осим Новог Београда - љути су радници Пословног простора. 
У Општини Нови Београд којом руководи Александар Шапић на питање због чега је то урађено 
на овакав начин, подсетили су нас да је реч о одлуци коју је донео Град, те да отпуштање ових 
људи није био "хир општине Нови Београд, већ апсолутно прилагођавање насталој ситуацији 
од момента када је Град Београд одлучио да општинама практично одузме пословни простор". 
Од 1. децембра предузеће, како кажу, није корисник општинског буџета па самим тим општина 
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Нови Београд нема правне основе да овом предузећу повери послове изнајмљивања тезги и 
киоска. 
Они напомињу да су формално они били принуђени да покрену поступак ликвидације ЈП 
"Пословни простор", али да га је практично угасила Управа града Београда, тако да је права 
адреса за ова питања Град Београд. 
- Што се тиче вашег питања о томе да ли је запосленима понуђен социјални програм, 
обавештавам вас да у складу са важећим законима, у случају када се ликвидира предузеће, није 
предвиђено спровођење социјалног програма нити исплата отпремнине. Наводи да су све 
остале градске општине то урадиле су нетачни - напомиње се у одговору службе за 
информисање општине Нови Београд. 
У Општини напомињу да су они 30. новембра преузели одређени број запослених из ЈП 
Пословни простор, док је осталим радницима "ликвидациони управник, такође, у складу са 
наведеном одлуком, решењем отказао уговор о раду". Пре него што су у Општини одабрали 
кога ће од радника преузети они су, како кажу, понудили Граду Београду да преузме запослене, 
међутим, Град се тада није одлучио ни за једног. 
- Одабир запослених које је преузела Општина Нови Београд је вршен на основу процене 
послова, а према врсти школске спреме и пословима које су обављали у Пословном простору с 
обзиром да су ГО Нови Београд враћени послови издавања киоска, тезги и осталих покретних 
привремених објеката. Од великог нам је значаја било да обезбедимо запослене који имају 
искуства у обављању тих послова - истиче се у образложењу Општине Нови Београд. 
Они наглашавају како ГО Нови Београд не може да преузме оне људе из ЈП Пословни простор 
којима више нема могућност да повери оне послове које су до сада обављали. 
- Као што смо навели, за потребе послова издавања тезги и киоска, који су ГО Нови Београд 
остали поверени, преузели смо седам запослених радника из ЈП Пословни простор - напомињу 
у Општини. 
 
 

Од иностраног произвођача ауто-делова ни трага ни гласа 
Пише: Зоран Радовановић  
 
Већина житеља шумадијске престонице памтиће годину на измаку по првим знацима нове 
стагнације у економско привредном развоју. 
Из Синдиката ФЦА Србија упозоравају да ће, уколико обећање премијера Вучића везано за 
отварање фабрике ауто-делова и упошљавање 1.500 радника, не буде испуњено, Крагујевац 
поново да постане долина глади. Да ли ће та суморна прогноза да буде остварена то највише 
зависи од одлуке топ менаџмента Фијат Крајслер групације о покретању производње нових 
модела у крагујевачкој фабрици. А најозбиљније упозорење да је тренд стагнације поново на 
делу стигло је у јулу кад је у компанији Фијат Крајслер аутомобили Србија, готово изнебуха, а 
услед пада продаје "фијата 500Л" на иностраном тржишту, укинута једна од три производне 
смене и отпуштен велики број радника. У почетку се, на основу информација Синдиката ФЦА 
Србија, лицитирало са цифром од 1.500 прекобројних "аутомобилџија" и радника запослених у 
компанијама кооперантима које су у шумадији изградиле своје погоне (Мањети марели, 
Џонстон контрол, ПМЦ, Сиџит...), али је доцније кружила информација да је број оних који су 
морали да оду из тих фабрика, ипак, нешто мањи. 
До цифре о броју отпуштених дошло се на основу Споразума о формирању заједничке 
компаније, који су, у септембру 2008, потписали Фијат и Влада Србије, а којим је било 
предвиђено да у ФЦА Србија ради нешто више од 2.400 радника. Пошто је пре укидања једне 
производне смене у фабрици било ангажовано око 3.200 радника, то се простом рачуницом 
дошло до бројке од око 700 прекобројних "аутомобилџија", плус 300 до 400 радника који су 
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морали да оду из кооперантских фирми. Ове претпоставке је, индиректно додуше, минуле 
седмице, на конференцији за новинаре, потврдио и менаџмент компаније Фијат Крајслер 
аутомобили Србија, који је саопштио да је летос из те фабрике отишло око 700 радника. 
Менаџери ФЦА Србија су, наиме, изјавили да у крагујевачкој фабрици аутомобила тренутно 
ради нешто више од 2.400 радника, односно таман онолико колико је и предвиђено уговором 
Фијата и Владе Србије о формирању заједничке компаније. Менаџери ФЦА Србија похвалили 
су се и податком да је та компанија у 2016. произвела око 85.000 аутомобила, колико би 
аутомобила, из погона ове крагујевачке фабрике, требало да изађе и наредне године. То је, 
међутим, имајући у виду инсталисане капацитете од око 200.000 возила годишње, као и 
пројектовани потенцијал до 300.000 аутомобила, три до четири пута мање од могућности 
крагујевачке фабрике. Процењује се да би из те фабрике, уз додатна улагања, а с обзиром на 
просторне, енергетске и потенцијале најскупљег погона - Пресераја, могло да излази чак 
500.000 аутомобила годишње, али предуслов за то је нови модел.  
У менаџменту ФЦА Србија кажу да се одлука о новом моделу (или моделима) доноси на вишем 
нивоу (у топ менаџменту Групације Фијат Крајслер) те да ће се се нешто више о томе знати "кад 
за то дође време". Наш лист је на основу незваничних, али не и непоузданих, информација 
најављивао да би производња новог модела требало да стартује 2020. Извесно је, такође, да ће 
то бити једна од кључних тема нових преговора Владе Србије и менаџмента Фијат Крајслер 
групације који треба да дефинишу даљу стратегију односа и сарадње двају партнера у 
крагујевачкој фабрици, пошто крајем 2018. истиче десетогодишњи споразум о формирању 
заједничке компаније Фијат Крајслер аутомобили Србија (Фијат је власник 63, а држава Србија 
37 капитала). Охрабрује изјава менаџмента ФЦА Србија да је "Фијат овде дошао да би остао", 
што никако не значи да Влада Србије, па и крагујевачко градско руководство, треба скршених 
руку да чекају истек десетогодишњег уговора. Бољи познаваоци ове проблематике упозоравају 
надлежне у Влади, пре свега премијера Александра Вучића, да би требало да иницирају 
преговоре о будућој сарадњи са Групацијом Фијат Крајслер. Утолико пре што актуелни обим 
производње једног модела не може да обезбеди даљи развој домаће аутомобилске индустрије, 
која је и даље, упркос константном паду производње у фабрици у Крагујевцу, најзначајнији 
извозни адут Србије. 
Трачак наде да би ствари могле да крену набоље дало је обећање премијера Вучића 
руководству Синдиката ФЦА Србија да ће у Крагујевцу да буде отворена фабрика за 
производњу ауто-делова, која треба да запосли око 1.500 радника. Синдикалци ФЦА Србија 
који су се, у време реализације социјалног програма у тој фабрици, у два наврата срели са 
Вучићем, преносили су да им је премијер најавио долазак једног иностраног произвођача ауто-
делова који би упослио прекобројне у Фијатовој фабрици и њеним добављачима и тиме 
амортизовао последице разорног удара "социјалне бомбе" која је, крајем јула, експлодирала у 
Крагујевцу. Календарски, јесен је на измаку, а из Синдиката ФЦА Србија се овим поводом више 
не оглашавају. "Мудро ћути" и премијер Вучић, тако да је шумадијска јавност суочена са новим 
непознаницама. Најпре са оном да ли ће најављени инострани произвођач ауто-делова, икада 
да дође у Крагујевац, или је обећање о његовом доласку послужило као амортизер 
незадовољства радника који су остали без посла. 
Десеткован број индустријских радника 
Челници огранка Савеза самосталних синдиката Србије не верују да ће обећање о доласку 
"једног великог компоненташа" и запошљавању 1.500 радника икада да буде остварено, и 
истичу да је Крагујевац, заправо, већ сада "долина глади". Као аргумент наводе податак да је у 
Крагујевцу, само ове године, без посла остало више од 3.000 радника. Крајем осамдесетих 
година прошлог века Група Застава, Индустрија "Филип Кљајић" и друге крагујевачке фабрике, 
упошљавале су више од 60.000 индустријских радника, а данас се њихов број свео на 7.000 до 
8.000. "Град од 200.000 становника не може да функционише са привредом која ангажује тако 
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мало индустријских радника, чији се број и даље смањује", сматрају у Савезу самосталних 
синдиката Србије у Крагујевцу.  
 
 

Пронађено 70 радника на црно 
Пише: Фонет 
 
Инспектори Инспектората за рад пронашли су у ванредним контролама у Златиборском округу 
70 особа које су радиле на црно, јер са њима послодавци нису закључили уговоре о раду и нису 
их пријавили на обавезно социјално осигурање. 
Непријављени радници су затечени код укупно 45 послодаваца, а чак 40 затечено је у Ариљу и 
Пријепољу. Највише лица на раду „на црно” затечено је код послодаваца у Ариљу који се баве 
производњом одевних предмета - код једног 12, код другог шест и код трећег четири особе. 
Због утврђених прекршаја у области радних односа, инспектори су поднели 34 захтева за 
покретање прекршајног поступка против правног и одговорног лица, односно против 
предузетника, док су у области безбедности и здравља на раду поднели пет захтева за 
покретање прекршајног поступка. Инспектори су издали и четири прекршајна налога због 
прекршаја прописаног Законом о раду, који се односи на недржање уговора на месту рада. 
У овим надзорима откривене су две нерегистроване трговинске радње у Сјеници и на 
Златибору, нерегистровани угоститељски објекат у Пожеги и нерегистрована кројачка радња и 
фризерски салон у Бајиној Башти. 
С обзиром на затечени број непријављених радника, као и на број откривених нерегистрованих 
субјеката, инспекција рада ће и у време новогодишњих и божићних празника наставити са 
ванредним надзорима код послодаваца на територији целе Србије, саопштило је Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
 

 

 
Привремено обустављена производња у "Тоза Марковић" 
Извор:Бета 

 

У фабрици "Тоза Марковић" у Кикинди привремено је обустављена производња црепа на једној 
линији због чега је отпуштено око 100 радника. Како је најављено из фабрике, застој ће трајати 
до краја фебруара, када ће већина отпуштених радника бити враћена на посао. 
Садашње руководство фабрике верује да ће ово бити последња годину када се зими смањује 
производња. Ове зиме неће бити прекида рада линије за производњу керамичких плочица. На 
линији за производњу црепа која је заустављена биће урађен генерални ремонт. 
У фабрици "Тоза Марковић" је након две и по године, стечајни поступак закључен половином 
августа ове године, након усвајања плана реорганизације, када су потраживања поверилаца 
претворена у власнички удео па је већински власник постало ЈП "Србијагас" са уделом од 66 
одсто. 



20 

 

У фабрици је ангажовано око 620 радника, од којих 170 на неодређено, а већина их је упослена 
на одређено време. Планом реорганизације предвиђено је да на неодређено буде ангажовано 
260 радника. 
 

 

"Слога" позива на солидарност 
Извор:ФоНет 

 

Удружени синдикати Србије "Слога", поводом 20. децембра Међународног дана људске 
солидарности, позвали су данас људе добре воље на јачање вредности заједништва и 
солидарности са свима онима који тешко живе и који су изложени суровом свету 
глобализације, растућег сиромаштва и миграције људи услед ратних дејстава. 
Глобализација као феномен с краја 20. века, поред убрзаног планетарног процеса међусобног 
повезивања људи и култура, изродила је и много негативних ефеката, посебно у сфери 
економије и све неравноправнијег односа између света капитала и света рада, пише у 
саопштењу. 
Тај глобални процес није заобишао ни Србију, будући да у њој има све више страних компанија 
које упошљавају раднике за најнижу и најминималнију цену рада, и које су увек спремне да на 
терет радника свесним кршењем њихових права уцењују државу, указали су синдикати. 
Поред катастрофалних последица у економији, људи су широм света изложени и миграцијама, 
а сведоци смо да не постоји земља у Европи у којој нема очајних људи који беже од рата, 
наводи Слога. 
Како је истакнуто, те чињенице опомињу да је солидарност међу људима озбиљно угрожена и 
да се мора јачати, не само као чин хуманости, већ и као чин социјалне и сваке друге правде. 
 

 

 

 
Синдикат прети: Извешћемо стотине хиљада радника 
Извор:Бета  

 
Варшава -- Лидер највеће пољске синдикалне централе, Солидарност, Пјотр Дуда запретио је 
да ће извести на стотине хиљада радника да подрже владу странке Право и Правда.  
Дуда је на тај начин запретио опозицији и хиљадама Пољака који већ неколико дана 
демонстрирају у Варшави и широм Пољске за слободан рад медија у парламенту и против 
неких контроверзних реформи владе.  
"Стрпљиво чекамо али ситуација постаје опасна зато морамо да покажемо да није баш тако да 
Комитет за одбрану демократије, (опозиционе странке) Платформа и Савремена имају патент 
на демократију у Пољској. Нећемо равнодушно чекати. Спремамо се да изађемо на улице па да 
се пребројимо", казао је државној пољској телевизији ТВП лидер Солидарности Дуда.  
Лидер Солидарности која окупља око 760.000 радника казао је да поштује право људи да у 
демократији протестују када им се нешто не свиђа али да морају да имају конкретне захтеве а 
не да излазе на улице било каквим поводом.  
"Данас има важнијих ствари него то који новинар ће стајати на ком ходнику", казао је Пјотр 
Дуда.  
Пољаци на улицама а опозиција окупирајући од петка говорницу и фотеље руководства у сали 
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за пленарне седнице Сејма пољског парламента демонстрирају у знак подршке пољским 
медијима којима је председник доњег дома пољског парламента Марек Кухћињски намеравао 
да уведе драстичне рестрикције кретања по згради и да им укине Уставом гарантовано право да 
снимају и фотографишу пленарне седнице са балкона и рад одбора.  
Криза је ескалирала пошто је полиција морала да интервенише више пута и употребила силу 
да прокрчи пут лидеру владајуће конзервативне странке Право и Правда Јарославу Качињском 
и премијерки Беати Шидло које демонстранти нису хтели у ноћи на суботу да пусте из Сејма.  
Демонстранти и опозиција сада протестују због свих контроверзних реформи од парализе 
Уставног суда преко подржављења јавних медија до чистки у државној управи предузећима и 
покушаја потпуне забране абортуса које су предузели конзервативци Качињског откако су пре 
14 месеци дошли на власт и формирали једнопартијску владу.  
Премијерка Беата Шидло и министар унутрашњих послова Маријуш Блашчак оптужили су 
Пољаке на улицама и опозицију да не воле Пољску, да желе да потпале земљу а Блашчак је 
казао да се демонстранти понашају као злогласни пољски фудбалски хулигани, иако је 
полиција за три дана интервенисала само три пута, када је склањала Пољаке који су својим 
телима покушавали да зауставе колоне владиних возила са премијерком и Качињским у 
Варшави и Кракову.  
Владајући конзервативци попустили су и председник Сената парламента Стањислав Карчевски 
се на састанку са представницима 28 редакција пољских медија у понедељак договорио да се 
неће уводити нова правила кретања новинара по згради парламента све док се не усклади да и 
одговарају самим новинарима.  
Узаврелу ситуацију, хаос у парламенту када није јасно да ли је легално изгласан буџет за 
наредну годину и ескалацију кризе покушава да смири као посредник председник Пољске 
Анџеј Дуда који се у недељу састао са лидерима опозиције а у понедељак са Качињским и 
председником Сејма Мареком Кухћињским. 
 

 


