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Средња класа без пара и гласа 
С. Булатовић - Б. Царановић  
 

Да ли у Србији опстаје некада најбројнији слој друштва, колико се променио и 
колико на то утиче економска ситуација 
ЕКОНОМИСТИ је мере по новчанику, социолози по улози и значају. И једни и други се слажу 
да је у Србији све више сиромашних. Средњој класи, по параметрима Светске банке, припада 
до 40 одсто грађана. Када се припадност њој мери доприносом друштву, чини је тек сваки пети 
становник. Ма колика била, стручњаци упозоравају да се све мање пита, теже лечи и образује, и 
све јој мање припада у прерасподели богатства. 
Прва помисао већине је да су животни стандард и квалитет живота критеријуми по којима се 
одређује средња класа. У том случају, у Србији би то били високообразовани грађани, који 
месечно зараде 1.000 евра, не брину о егзистенцији, летују, зимују, не страхују од изненадних 
трошкова. Социолози упозоравају да је тада реч о средњем платном разреду, а да средњу класу 
одређује нешто сасвим друго. 
- Њу чине људи који омогућују репродукцију система, запослени у јавном сектору, високо су 
образовани, који доносе програме. То су и они са високом стручном спремом у приватним 
фирмама, који омогућавају да та предузећа раде успешно, који су креатори, или реализатори 
програма. Компоненту средње класе чине и људи који имају мање фирме - објашњава 
Слободан Цвејић, професор Филозофског факултета. - Сматра се да је за стабилност друштва 
потребно да средња класа чини од 20 до 25 одсто. У једном периоду је тај број у Србији пао 
испод 20 одсто, због рестрикције запошљавања у јавном сектору и спорог развоја приватног 
сектора. 
Цвејић признаје да се последњих неколико година ситуација поправила због привредног раста. 
Средња класа тренутно чини петину нашег друштва, али јој се економски положај драстично 
погоршао. 
- Неједнакост се и даље обнавља, јер се богатији брже богате него што се поправаља положај 
средње класе - каже Цвејић. - Смањење неједнакости зависи од економског раста и политике 
друштвеног развоја. Тренутно живимо у прилично неолиобералном моделу који не доприноси 
томе. Надлежни причају о расту и новим инвестицијама, али не и о томе како ће то бити 
распоређено. Да може другачије, показује пример Португалије. Социјалистички премијер 
спроводи социјалне инвестиције, од којих користи имају и сиромашнији слојеви друштва. То 
омогућава да се много боље распореде ефекти развоја. 
У теорији, социолози укрштају копља по питању средње класе. Поједини сматрају да је средњи 
слој пред нестајањем, а други да је присутан, али је доживео пад материјалног и друштвеног 
положаја. 
МЕРЕ ШТЕДЊЕ- МЕРЕ штедње у Србији су погоршале положај средње класе - каже Нада 
Новаковић. - Оне се огледају у све мањим издвајањима за друштвене службе, смањењу броја 
запослених, стагнацији и смањењу зарада ових средњих слојева уз истовремени раст реалних 
трошкова живота. Пореска политика је у духу неолиберализма, снижена је и проширена основа 
убирања пореза. 
- Једноставно речено, неједнакости у друштву су се продубиле у толикој мери да се друштво 
брзо раслојава и поларизује на моћну, малобројну и богату елиту и све сиромашнију масу 
становништва - указује Нада Новаковић, стручни сарадник Института друштвених наука. - 
Средња класа све мање учествује у расподели дохотка и богатства, потиснута је из процеса 
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доношења важних политичких одлука. Уз ово иде, по правилу, мања проходност кроз систем 
образовања и све мања доступност установа за лечење и социјалну заштиту породице и 
појединца. 
Како истиче Новаковићева, положај средње класе на крају транзиције је неповољнији него на 
њеном почетку. Њени припадници су данас конгломерат слојева средњих предузетника, 
сељака и запослених у јавним службама. Разликују се по нивоу образовања, по угледу, висини 
прихода, уопште квалитету живота, али и - интересима. 
- Средња класа је опстала, али је стабилност њеног друштвеног положаја значајно доведена у 
питање - тврди Нада Новаковић. - Док појединци из приватног сектора имају шансе да 
напредују у друштву, дотле досадашњи средњи слојеви у јавним службама имају све мање 
шансе за то. Само пет одсто људи поседује богатство колико и 85 одсто осталог становништва. 
То посредно значи да је и средња класа релативно мала и немоћна, али она није нестала. 
Некадашња обећања о бољем животу и просперитету, дата већини средњих слојева током 
полтичких промена 2000. године, остала су неиспуњена. Виши квалитет живота за највећи број 
припадника средњих слојева је за сада тешко остварљив циљ. 
 
 
Глобализација и технолошки напредак, ма колико отворили врата развоју, појачали су ризике 
и несигурност запослених широм света. И истраживање Светске банке "Ка новом друштвеном 
уговору", поручује да је људима социјална држава потребна више него икад. А пут ка њој је, 
реформа социјалне помоћи, заштита радника и прогресивно опорезивање, које би узело 
највише од најбогатијих. Наши економисти, међутим, нису уверени да би у Србији то било 
могуће. 
 
- Код нас је опорезивање линеарно и тешко да би успела праведнија расподела - сматра 
Љубодраг Савић, професор Економског факултета. - Када је Франсоа Оланд то урадио у 
Француској, богаташи су почели да се исељавају. Он је, као левичар, пре десет година решио да 
повећа порезе богатима, јер није било начина да Французи задрже стечена права. Увео је 
порезе на приходе веће од милион евра. И богаташи су почели да одлазе. То би се вероватно 
десило и овде. Суштина нашег проблем је за раднике катастрофалан Закон о раду, који се сада 
дорађује. И погача и мач су у рукама власника капитала. У великом броју фирми радници се 
третирају само као трошак, искључиво као број. Има бољих примера, али је проблем што 
држава Србија није заштитила права запослених. 
ПОЛАРИЗАЦИЈА НА ДЕЛУ 
ЕКОНОМИСТИ средњу класу одређују према животном стандарду. 
- Верујем да код нас има до десет одсто људи који су апсолутно сиромашни - каже Љубодраг 
Савић. - Они не могу да обезбеде елементарне услове за живот. Више од четвртине грађана 
Србије је у ризику од сиромаштва. Ту је и круг екстремно богатих. Сада се процењује да 35 до 36 
људи држи половину светског богатства. Смањују се разлике у сиромаштву међу земљама, али 
расту разлике између богатих и сиромашних унутар земаља. 
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ИМР се продаје за 25 милиона евра 
 
Имовину ИМР-а у Раковици чине седам хала с 15 објеката машиноградње и седам 
магацина који се простиру на 75.000 метара квадратних, самачки хотел на 1.600 
метара квадратних, управна зграда, инфраструктурни објекти и власништво над 
Институтом ИМР. 
 
„Индустрија мотора Раковица” у стечају понуђена је на продају као правно лице, а укупна 
имовина, која се поред Београда налази и на Златибору, процењена је на 2,93 милијарди 
динара. 
Агенција за лиценцирање стечајних управника продају ИМР-а заказала је за 31. мај, а до тада је 
могуће поднети писане понуде. 
Имовину ИМР-а у Раковици чине седам хала с 15 објеката машиноградње и седам магацина 
који се простиру на 75.000 метара квадратних, самачки хотел на 1.600 метара квадратних, 
управна зграда, инфраструктурни објекти и власништво над Институтом ИМР. 
Део имовине су и издвојени производни комплекс у општини Чајетина, један у месту 
Шљивовица, који се налази на седам хектара и 84 ара, а други у златиборском месту Љубиш. 
Уз ове непокретности, имовина ИМР-а су и целокупна опрема фабрике за производњу мотора 
и трактора као и потраживања. 
Процењења вредност имовине ИМР-а у стечају није минимално прихватљива, нити је 
обавезујућа или опредељујућа приликом одређивања висине понуде, преноси ТаЊуг. 
Ако је достављена само једна понуда, стечајни управник је дужан да је прихвати ако она износи 
изнад 50 одсто процењене вредности имовине, а у случају да је нижа од 50 одсто о њој одлучује 
одбор поверилаца. 
 
 
 

 
Заборављени Први мај или какву је индустрију имао Шабац 

„Зорка“ је била понос радника 
 
Пише: Д.Ераковић 

 
Ове као ни претходних година у Шапцу се не обелажава Први мај, Међународни 
празник рада. Нити је било радничких уранака нити је било свечане атмосфере. 
     
 
Не тако давно Фабрика“Зорка“ била је симбол радништва као и самог Шапца. За Први мај 
орагнизовани су уранци у на излетишту у Криваји или на Липовим водама на Церу. Превоз је 
организован са више од 20 аутобуса, а све то и храну и пиће и забавне садржаје плаћала је 
„Зорка“. Но далеко важније што је „Зорка“ заиста водила рачуна о радницима. Овде се стан 
добијао и после пет година стажа, па је тако изграђено 2500 станова у Шапцу а отприлике 

http://www.politika.rs/
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толико породица је решило стамбено питање изградњом кућа за коју су дељени повољни 
кредити. 
За одмор око десет хиљада запослених било је обезбеђено хиљаду дестинација, поред осталих 
Купари, или хотел“Аргентина“, А класе, али и Закопане или неко друго одредиште у 
иностранству. То је дотирала“Зорка“ па је чак то било јефтиније него боравак у Шапцу. 
Стипендије за децу радника биле су редовне, а друштвеном стандарду дат је приоритет. Менза 
је радила у три смене, са обезбеђене три врсте оброка, изграђен је спортски центар са 
затвореним базеном, спортском халом, фудбалским и теренима за мале спортове. 
Фабрички лист имао је редакцију од десетак новинара, излазио двонедељно у десет хиљада 
примерака. Фабричка библиотека била је добро посећена са богатом понудом наслова. 
– Најважнија је била атмосфера на послу. Овде се са радошћу долазило на посао, и сваки посао 
се одрађивао на време. Радило се у три смене, а изразита је била радничка солидарност. Екипа 
са посла учествовала је у градњи, на пример, породичних кућа, а поготово кад је требало 
некоме помоћи у невољи. Плате су увек биле редовне, 12. и 25 у месецу, и тада се једноставно 
све покупује у радњама у Поп Лукиној улици, а и у граду. Наравно, и модне куће „Клуз“ и друге 
просто опусте током сезонских куповина на кредит, каже Боривој Николић, некадашњи радник 
„Заштите биља“. 
Ова фабрика намиривала је чак 40 одсто потреба ондашње Југославије, а у извозу није могла 
да произведе плавог камена колико је тражено. Производња у „Минералним ђубривима“ 
износила је око 600.000 тона, а колоне тешких камиона чекале су на испоруку овог траженог 
производа. „Обојена металургија“ производила је 30.000 тона цинка чистоће 99,99 одсто. Из 
ових фабрика финансирана је изградња „Фармације“, најпродуктивније фабрике лекова у 
Југославији, која је са 600 радника обезбеђивала 13 одсто домаћег тржишта, као и фабрику 
„Белих лимова“ са капацитетом од 120.000 тона. О нивоу производње довољно је рећи да је 
само „Обојена металургија“ трошила више струје од града, а данас цела индустријска 
потрошња износи мање од десет одсто на подручју Шапца. 
 
 

 
 

Овог месеца на лицитацији 13 војвођанских предузећа 
      
НОВИ САД: Агенција за лиценцирање стечајних управника током овог месеца организује 
тридесетак продаја покретне и непокретне имовине предузећа. 
 
Тако ће се у мају на лицитацији наћи и 13 предузећа из Војводине, а купци ће моћи да купе 
зграде, силосе, млинове, земљиште, механизацију, производне хале, станове... 
У четвртак, 9. маја, продаје се управна зграда с три помоћна објекта у Црвенки, власништво 
стечајног дужника ТП „Венац” АД из Црвенке. То предузеће је решењем Трговинског суда у 
Сомбору од 30. септембра 2011. отишло у стечај. Укупна површина управне зграде и три 
помоћна објекта је 584,38 квадратна метара. Поред тога, продаје се и 33 квадрата грађевинског 
земљишта под зградом, као и неколико ари земљишта под помоћним објектима. Почетна цена 
је 2.278.705,57 динара. 
Дан касније, 10. маја, биће одржана друга продаја непокретне имовине „Конект групе” ДОО у 
стечају из Новог Сада, и то на основу решења Привредног суда у Новом Саду од 22. јануара 
2013. године о банкротству. Продају се некретнине у катастарској општини Сента, потес Горњи 
салаши, а реч је о парцели чија је почетна цена 666.188,18 динара. Почетна цена за некретнине 
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на потесу Богарош је 4.042.989,02 динара, док је за оне на потесу Чик и Костолањи Деже у 
Торњошу 4.384.116,78 динара. 
За 13. мај је у Агенцији за лиценцирање стечајних управника у Београду заказана продаја 
непокретне имовине предузећа у стечају „Нови дом – столарија” из Дебељаче. Продају се 
објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира, односно производна 
хала у Дебељачи површине 4.860 квадрата. Почетна цена је 17.927.340 динара. 
Поново је оглашена продаја преосталог дела стечајног дужника АД Бродоградилиште „Сава” 
Мачванска Митровица. Најважнију имовину чине објекти у Мачванској Митровици, дугорочни 
финансијски пласмани, и то 228 акција Јубмес банке које се котирају на Берзи и станови у 
откупу. Почетна цена на јавном надметању је 26.174.529 динара, а продаја је заказана за 15. мај 
у Агенцији за лиценцирање стечајних управника у Београду. 
Други пут на продаји је имовина Индустрије меса и конзерви „29. новембар” АД Суботица у 
стечају, а надметање се одржава 15. маја у Центру за стечај Агенције за лиценцирање стечајних 
управника у Новом Саду.  Почетна цена целокупне покретне и непокретне имовине је 
59.160.724,03 динара. У тој цени су силос и мешаона сточне хране у селу Мале Пијаце, а у 
оквиру њих је 14 објеката уписаних као зграде пољопривреде. У истом селу продаје се и 
пољопривредна апотека уз седам објеката уписаних као зграде пољопривреде, те метална 
надстрешица за приколице. У Малим Пијацама продају се и зграда за откуп, површине 148 
квадратних метара и колска вага. На продају је и зидани објекат млина укупне површине 209 
квадрата, хангар површине 318 квадратних метара, а ту су и управна зграда и портирница. У 
Чантавиру се продаје малопродајни објекат, а у Суботици три киоска од по 16 квадратних 
метара на Кванташкој, Млечној и пијаци „Палић”. Продаје се и земљиште од 58 хектара, 45 ари 
и 50 квадратних метара, уз напомену да је до 15. новембра у закупу. У понуди су и машине, 
постројења и опрема у Хоргошу, али и дугорочни финанијски пласмани – потраживања од 
радника по основу откупа станова и 937 акције предузећа „Пољопривредна стручна служба” АД 
Суботица. 
Предузеће „Зрнокооп” ДОО Кула у стечају биће на лицитацији која ће се одржати 16. маја у 
просторијама Рајфајзен банке АД Београд. По почетној цени од 106.650.000 динара продају се 
зграда млина, управна зграда, усипни кош, вертикални елеватор, неколико силоса, млин за 
кукуруз, сушара за житарице, магацин, резервоар за нафту, трафостаница, портирница и 
летњиковац. Осим тих непокретности, продаје се и опрема која је у функцији њиховог 
коришћења, као што су колска вага, резервоар за нафту, млинска опрема за пшеницу, млинска 
опрема за кукуруз, опрема сушаре за житарице... 
На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Сомбору од 20. децембра 2010. године 
и одлуке Одбора поверилаца од 26. децембра 2018, стечајни управник огласио је за 16. мај 
продају предузећа „Гепро” ДОО из Апатина у стечају. По процењеној вредности од 5.822.145 
динара у понуди је пословна хала за ферт-гредице. Хала је од тврдог материјала, а унутрашња 
површина зидова је 707 квадрата. 
За 17. мај је у Привредном суду у Сремској Митровици заказана продаја имовине предузећа 
„ВРЦ ланд” ДОО у стечају из Шимановаца. Предмет продаје је земљиште површине осам 
хектара, девет ари и 67 квадратних метара, а почетна цена је 52.690.708,37 динара. Пет дана 
касније, 22. маја, други пут ће на продаји бити имовина сремскомитровачких „Путева” АД у 
стечају. Почетна цена непокретне и покретне имовине је 194.741.896 динара, а лицитација се 
одржава у Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Одељење за стечај у Новом Саду. 
Најзначајнију имовину „Путева” чине зграда комуналних делатности, управна зграда, као и 
покретна имовина. 
 
Прва јавна продаја „Млинстепа” 



8 

 

Прва јавна продаја имовине ДОО „Млинстеп” у стечају из Степановићева биће одржана 24. 
маја у Новом Саду. Почетна цена за млин са складиштем, канцеларију и лабораторију, 
радионицу за електричаре, портирницу и вагарску кућицу, кип-платформу с бункером, 
складиште, неколико силоса, сушару, трафостаницу и земљиште је 170.872.276,96 динара. 
У цену су урачунати и опрема, односно рачунари, монитори, штампачи и клима-уређаји у 
управној згради у Новом Саду, као и земљиште у Степановићеву. 
 
Јавно надметање за продају непокретне имовине „Фиделинка некретнина” д. о. о. у стечају 
Суботица одржаће се 23. маја у Суботици, а почетна цена је 693.592,20 динара. За ту цену нуди 
се пословни простор – две просторије за које није утврђена делатност, као и рибарница у 
Бајмоку. За 30. мај у Агенцији за лиценцирање стечајних управника заказана је продаја 
непокретне имовине „Тргопродукта” АД у стечају из Панчева. По почетној цени од 4.526.877,16 
динара продаје се пословни простор у Панечву, који чине пет просторија за које није утврђена 
намена. 
Последњег дана овог месеца, 31. маја, у Новом Саду на продаји ће бити имовина предузећа 
„Дрвогрмеч” ДОО у стечају. Предмет продаје је пословни простор у Новом Саду у Улици Илије 
Огњановића, а реч је о делу двособног стана. У огласу се наводи да је реч о пословном простору 
од 97,61 квадратних метара, уз напомену да објекат није легализован и да није решено питање 
грејања. Почетна цена је 4.545.000 динара. 
Љ. Малешевић 
 
 
 


