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KRIK: Radnici se žale na teške uslove za rad, država daje milionske 
subvencije 
 
Fabrika čarapa „Real Knitting“ u Srbiji primila je novčanu transakciju od 1,2 miliona dolara za koju 
njujorška banka tvrdi da je moguće pranje novca, piše KRIK. 
 
Piše: Danas Online 
 
Kako navode, radnici ove fabrike žale se na teške uslove za rad i na mobing. Ipak, država Srbija je 
veoma velikodušna prema „Real Knitting“-u i dodeljuje joj milionske subvencije. 

U selu Gajdobra kod Bačke Palanke, na severozapadu Srbije, smeštena je fabrika za proizvodnju 
čarapa koju vlada smatra primerom strane investicije kakva je potrebna Srbiji. 

„Od 2011. godine, kada je otvorena, fabrika „Real Knitting“ (u prevodu: pravo pletenje) dobila je 
gotovo dva miliona evra pomoći države, uključujući i 1,4 hektara državnog zemljišta. Na svom sajtu 
„Real Knitting“ za sebe navodi da je „priča o uspešnoj kompaniji zasnovanoj na italijanskom „know 
how‟ (umeću) i istinskom preduzetničkom duhu““, piše KRIK. 

Nije sve, međutim, onako kako izgleda. 

Radnici ove fabrike sa kojima su novinari pričali žalili su se na teške uslove za rad i pritisak koji na 
njih vrše šefovi. Radnica koja je učestvovala u štrajku, otpuštena je. 

Još sumnjivije je vlasništvo fabrike i poreklo novca koji je stigao u Srbiju. 

Iako se u medijima predstavlja kao italijansko-ruska investicija, vlasnik srpske fabrike „Real Knitting“ 
je ofšor kompanija „Alpha Retail Group“ iz Hong Konga iza koje stoji jermenski biznismen, utvrdili su 
novinari KRIK-a. 

Ova hongkonška firma je prethodnih godina prebacivala velike količine novca u Srbiju, a zatim ih 
vraćala na svoj račun u Singapuru. Jednu od tih transakcija, uplatu od gotovo 1,2 miliona dolara u 
srpsku fabriku čarapa, banka BNI Mellon sa sedištem u Njujorku označila je kao moguće pranje novca 
i prijavila je američkom Trezoru. 

Ove informacije su izašle na videlo u okviru višemesečnog globalnog novinarskog istraživanja 
„FinCEN dosijei” koje su vodili Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ), BuzzFeed 
News i novinarska mreža OCCRP, a u kom je učestvovao i KRIK. Novinari su imali uvid u strogo 
poverljive izveštaje banaka, a KRIK je proveravao transakcije koje se tiču srpskih firmi i biznismena. 

Sumnjive transakcije i „školjka“ kompanije 

FinCEN, agencija američkog Trezora koja se bori protiv pranja novca i drugog finansijskog kriminala, 
sastavila je izveštaj u kojem je ukazala na čak 723 sumnjive transakcije u ukupnom iznosu od 56,5 
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miliona dolara koje je dvanaest kompanija, među njima i „Alpha Retail Group“, izvršilo u periodu od 
decembra 2012. do marta 2013. širom sveta. 

Većina transakcija prošla je kroz JSC Norvik Banku u Letoniji koju je 2017. kaznila tamošnja Komisija 
za finansijsko tržište i tržište kapitala (FCMC) sa oko 1,3 miliona evra zbog toga što ima slabu 
unutrašnju kontrolu. 

Njujorška banka BNI Mellon je ove transakcije FinCEN-u prijavila kao pranje novca jer su, kako piše 
u izveštaju, novac uplaćivale „školjka“ firme, njegovo poreklo nije bilo poznato i prebacivan je preko 
zemalja koje su označene kao rizične za pranje novca. 

Analizom transakcija je, piše u izveštaju FinCEN-a, primećena pojava koja se naziva „gneždenje“ – 
otvaranje više bankovnih računa kako bi se zavrao trag. 

Ceo tekst pročitajte na sajtu KRIK-a. 

 

Уплаћено 596 милиона за запослене у 10.289 предузећа 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Управа за трезор Министарства финансија јутрос је од седам часова почела да 
исплаћује по 36.440 динара за 16.544 запослених у 10.289 привредних субјеката, изјавио је 
министар финансија Синиша Мали. 

 
Појаснио је да је реч о 60 одсто минималне зараде за два месеца ођедном, с обзиром на то да се 
ради о новооснованим предузећима, која нису користила први пакет економских мера помоћи, 
саопштило је Министарство финансија. 

Министар је додао да ће новац добити запослени у 8.141 предузећа која су основана у периоду 
од 15. марта до 20. јула ове године, као и запослени у 2.148 осталих привредних субјеката који 
нису новоосновани, али који раније нису користили мере помоћи. 

У новооснованим предузећима уплату ће добити 11.074 запослених, а у осталим предузећима 
њих 5.470. 

"Укупно смо у ту сврху издвојили 596 милиона динара, а новац би у току дана требало да буде 
на наменским рачунима свих привредних субјеката. Желели смо да у овај други пакет 
укључимо и новооснована предузећа и да им на тај начин дамо подстрек за даље пословање". 

Истиче да је добар сигнал што су се предузећа оснивала и у време кризе, јер то значи да верују у 
државу и у пословно окружење, али и да су сигурно прилагодили своје нове бизнисе 
новонасталим околностима. 

https://www.fktk.lv/en/market/credit-institutions/credit-institutions-in-liquidation/as-pnb-banka/
https://www.krik.rs/u-srbiji-uspesan-investitor-u-americi-sumnje-na-pranje-novca/
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"Ово је пети месец да уплаћујемо минималну зараду за запослене у привредним субјектима. То 
је део пакета економских мера од око 5,8 милијарди евра, што чини 12,5 одсто нашег БДП-а. 
Овако обиман пакет, у односу на величину своје економије, нису имале ни много богатије 
земље од нас, а потврду да смо на тај начин спасили привреду смо добили и од међународних 
финанијских институација", навео је министар. 

Успели смо, наводи, да задржимо пуну запосленост, а то показују и подаци о стопи 
незапослености која је у другом квараталу ове године на историјском минимуму од 7,3 одсто. 

Он је додао да ће почетком октобра бити уплаћен новац хотелијерима, а у оквиру секторских 
мера које је влада претходно донела. 

„У ту сврху је издвојено 1,46 милијарде динара, а градски хотели ће добити 350 евра за сваки 
лежај и 150 евра за сваку собу”, навео је Мали. 

 

Socijalni forum: Nejednakost u Srbiji meĊu najvećim u Evropi 

 

Srbija ima lošiju državu nego u vreme socijalizma a po realnom bruto društvenom proizvodu danas 
je na nivou iz 1980. godine, ocenjeno je danas na Socijalnom forumu u organizaciji Fondacije 
"Fridrih Ebert" i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. 
"Pored rasprostranjenog siromaštva i jedne od najviših stopa dohodovnih nejednakosti u Evropi, 
tržište rada (u Srbiji) pati od prevelikog udela prekarnih radnih odnosa", rekao je Maks Brandle, 
direktor kancelarije Fondacije "Fridrih Ebert". 

On je dodao da su potrebni novi pristupi temi društveno-ekonomskog razvoja, sa više pravednosti, 
ekološke održivosti i socijalne uključenosti. 

Sindikati u Srbiji danas nemaju pouzdanog političkog partnera a "odsustvo političkog kišobrana jako 
limitira uticaj" koji bi ta organizacija mogla da ima, ocenio je predsednik Nezavisnosti Zoran 
Stojiljković. 

Međunarodna organizacija rada (MOR) i međunarodne finansijske institucije dokazivale su da su pre 
četrdesetak godina, kada je pala moć sindikata, dramatično počele da rastu društvene nejednakosti, 
doda je on. 

"Sindikat služi da drži raspodelu kako tako pod kontrolom. Kažu da je za zadnje tri decenije svet 
postao tri puta bogatiji a da nejednakosti nisu pale već rasle, i da se pozicija srednjih slojeva nije 
popravila", kazao je Stojiljković. 

Predložio je da se proizvede platforma u formatu novog društvenog ugovora, kako to čini 
Međunarodna konfederacija sindikata (MKSS), i dodao da oko te platforme "treba okupiti sve što je 
pametno i što se bavi najvažnijim temama, od klime, preko ekologije i ekonomije znanja". 

Stojiljković je rekao da pripada maloj grupi ekonomista koji konzistentno ukazuju da je nejednakost u 
Srbiji veoma visoka i da su njeni uzroci višestruki. 
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"U zemljama u kojima postoji visoka zaposlenost i gde su poslovi relativno ujednačeni nejednakost je 
po pravilu umerena ili niska što zavisi od naplate poreza i socijalnih davanja. Kod nas taj sistem nije 
napravljen tako da bitno smanjuje nejednakost", ukazao je profesor Ekonomskog fakulteta Mihail 
Arandarenko. 

Stopa nejednakosti u Srbiji ima koeficijent od oko 36, dok je u zemljama koje isto toliko uzimaju i 
raspodeljuju, na primer Slovenija i Slovačka, taj džini koeficijent za 10-ak poena manji, rekao je on i 
dodao da "generalno od 2,8 miliona zaposlenih oko 1,5 miliona, pretežno u javnom sektoru, ima 
sigurne poslove a ostali loše". 

Samostalni ekonomski konsultant iz Londona Nebojša Kata kazao je da je Srbija po realnom bruto 
društvenom proizvodu na nivou iz 1990, godine "kojoj je prethodilo desetak godina apsolutne 
stagnacije, što praktično znači da je Srbija danas na nivou iz 1980. godine". 

Povod za održavanje Socijalnog foruma održanog u petak bila je analiza "Sindikati i društvene 
promene" koju je objavila Fondacija Ebert u saradnji sa Ujedinjenim granskim sindikatima 
Nezavisnost na čijem sajtu je objavljen širi izveštaj sa tog skupa. 

autor: KPizvor: Beta 
 

 

PO DEONICI 748 DINARA: Bivši radnici Beka krajem oktobra ĉekaju još 
jednu uplatu 

S. B. 
 
BIVŠI radnici Beogradske konfekcije "Beko", oko 4.400 akcionara, odnosno njihovi naslednici, 
uskoro će dobiti još novca od nekadašnje firme. Okončan je višegodišnji spor sa Ministarstvom 
odbrane. 

U višak deobne mase nekadašnje kompanije slilo se ukupno 467 miliona dinara. 
Vlasnici akcija, a to su pored nekada zaposlenih i PIO i Akcijski fond, dobiće nepunih 
748 dinara za svaku. 

Kako saznajemo od Zorana Kaličanina, stečajnog upravnika stečajne mase stečajnog dužnika 
Beogradske konfekcije "Beko", isplata akcionara se planira za kraj oktobra. 

- Od Ministarstva odbrane Republike Srbije - Vojno-građevinski centar Beograd prinudnim 
izvršenjem, sprovedenim preko Komore javnih izvršitelja, odnosno javnog izvršitelja Jelene 
Popović, u celini je naplaćeno potraživanje u korist stečajne mase stečajnog dužnika - objašnjava 
Zoran Kaličanin. - Ono je u visini od 467 miliona dinara, od toga 396 miliona za glavni dug i 71 
milion za zakonsku zateznu kamatu, plus troškovi postupka. Isplata akcionara stečajne mase 
planirana je za kraj oktobra, i to nakon dobijanja potvrde od suda o pravnosnažnosti rešenja 
Privrednog suda u Beogradu, kojim se određuje deoba viška navedene deobne mase. 

UPLATA 



7 

 

PRE gotovo godinu dana bivši radnici Beogradske konfekcije dobili su deo od 
prodaje robne kuće i to oko 540 dinara po akciji. Novac je legao posle prodaje 
Robne kuća "Beko" u beogradskoj Knez Mihailovoj ulici. Sredstva im sleduju i 
nakon unovčenja preostale imovine. 

Prema obračunu, koji je sačinjen, svakom akcionaru, u ovoj deobi viška deobne mase, isplatiće se 
747,97 dinara neto po jednoj akciji. 

 

HRVATI ZABRANJUJU RAD NEDELJOM Novi zakon: Poslodavci bi 
godišnje ipak mogli da izaberu 14 radnih nedelja 

T.K. 
 

U Hrvatskoj počinje realizacija zabrane rada nedeljom. To je za hvratski portal Indeks potvrdio 
portparol vlade Marko Milić. 

Reč je o najavi zabrane rada nedeljom uz 14 radnih nedelja godišnje, koje bi određivali poslodavci. 

"Što se tiče neradne nedelje, politički stav vlade nije se promenio, želimo da nedelja bude neradna. 
Pripremamo zakon kojim će se regulisati rad nedeljom, vodeći računa o balansu između rada, odmora 
i provođenja vremena u krugu porodice i najbližih", rekao je Milić. 

Za sada se ne zna hoće li vlada ostati pri predlogu o 14 neradnih nedelja, pri čemu bi se poslodavcima 
ostavilo da odluče koje će to nedelje biti, ili će se predlog modifikovati. Ali se zna da vlada planira da 
zabrani rad većinu nedelja, a tada bi smele da rade samo pekare, benzinske pumpe i kiosci, a 
verovatno i trgovine na stanicama. 

Kako je rekao Milić, već ove nedelje održaće se prvi sastanci na tu temu, ali ne sa poslodavcima nego 
sa sindikatima, a s poslodavcima bi trebalo da se razgovara nakon toga. 

"Konaĉan predlog i odreĊivanje konkretnog broja neradnih nedelja se još definiše, pa 
će vlada o tome razgovarati i sa socijalnim partnerima, Resorni ministri Aladrović i 
Ćorić sastaće se ove nedelje sa predstavnicima SSSH-a i Sindikata trgovine po toj temi, 
a održavaćemo i dijalog sa poslodavcima", rekao je Milić. 

I ministar rada i penzionog sistema Josip Aladrović je komentarisao ovu situaciju i potvrdio da se već 
danas sastaje sa sindikatima. 

"Naš generalni stav je da nedelja bude neradna. Uz taj civilizacijski stav treba da nađemo kompromis, 
predlog vlade je da deo nedelja bude radan, ali većina nedelja biće neradna", rekao je Aladrović. 

Komentarisao je i nedavnu odluku Ustavnog suda koji je osporio odluku Stožera o privremenoj 
zabrani rada nedeljom zbog epidemije korona virusa. 
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"Imamo istoriju sa Ustavnim sudom, ali verujemo da ćemo naći optimum, da svi budu zadovoljeni. 
Ovu poslednju odluku Ustavnog suda ne dovodimo u korelaciju", rekao je Aladrović. Podsećanja radi, 
Ustavni sud Hrvatske je, odlučujući o merama koje je Nacionalni stožer civilne zaštite doneo usled 
pandemije korona virusa, jedino privremenu zabranu rada nedeljom proglasio protivustavnom. 

SRBIMA U NEMAĈKOJ 900 EVRA MANJE Više zaraĊujemo od Sirijaca, ali 
zbog jednog razloga imamo drastiĉno manju platu od DOMAĆIH 

T.K. 

Stranci u Nemačkoj u proseku zarađuju 900 evra manje mesečno od domaćih građana. Došljaci iz 
Srbije i regiona tu ipak bolje stoje od ljudi iz Sirije ili Avganistana. Stručnjaci imaju objašnjenje za 
velike razlike. 

Zaposleni stranci u Nemačkoj zarađuju mnogo manje od domaćih državljana, pokazuje statistika 
Savezne agencije za rad. Dok su nemački državljani u prošloj godini imali mesečni srednji prihod od 
3.509 evra bruto – dakle pre plaćanja poreza i doprinosa – kod stranaca je ta vrednost bila 2.614 evra. 
To je čak za 895 evra ili za četvrtinu manje, piše "Dojče vele" (DW). 

U pitanju nije prosek već takozvana medijana, vrednost ispod i iznad koje se nalazi po tačno polovina 
svih prihoda. Za razliku od proseka, ta vrednost ublažava uticaj veoma niskih i pogotovo veoma 
visokih plata i računa se da bolje govori o standardu "običnog" čoveka. 

Stranci rade slabije plaćene poslove 

Razlika između Nemaca i stranaca je posebno drastična kada su u pitanju došljaci iz 
Sirije, Avganistana ili Eritreje koji zarađuju 1.475 evra manje od domaćih. 

Statistiku je saopštila Savezna Vlada u odgovoru na poslanički upit iz redova Alternative za Nemačku. 
Posebno upada u oči koliko su se razlike povećale prethodnih godina – tako je 2010. godine razlika 
bila 11,6 odsto (317 evra). 

Razlika se ne može pripisati samo obrazovanju jer postoji čak i kod nekvalifikovanih radnika – stranci 
tu dobijaju 415 evra manje od Nemaca. Nekvalifikovani radnici iz Srbije i regiona zarađuju pri tome 
208 evra manje mesečno, dok ljudi iz izbegličkih zemalja imaju 657 evra manje mesečno. 

U takozvanom "sektoru niskih plata" radi tek 16 odsto od svih nemaĉkih zaposlenih, 
dok je kod stranaca taj udeo 37 odsto. 

Da li migracija obara zarade? 

Nemačka Vlada tumači razliku u platama time što radnici iz inostranstva često imaju 
manje iskustva i stručnosti. Prema odgovoru Vlade, zapošljavanje više stranaca može 
da ima "efekat pritiska na srednju zaradu". 

"Ljudi koji su se tek doselili, u Nemačkoj su na početku karijere", kaže Herbert Briker iz Instituta za 
istraživanje tržišta rada pri Agenciji za rad. "Njihove plate će tokom karijere znatno rasti", rekao je on 
za agenciju dpa, prenosi DW. 
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Rene Špringer, poslanik Alternative za Nemačku koji je postavio ovaj upit Vladi, kaže da "doseljavanje 
ne sme voditi dampingu zarada". Njegova stranka se oštro protiv masovnom doseljavanju, 
prevashodno prijemu potražilaca azila. 

Briker pak kaže da "dolazak migranata ima tek marginalni uticaj na plate". 

Razlike se, smatraju u Vladi u Berlinu, mogu smanjiti zakonski propisanom minimalnom platom koja 
postoji nekoliko godina, te podsticanjem da se stranci usavršavaju u Nemačkoj. 

Prema Saveznoj agenciji za rad, u poslednjem mesecu prošle godine je puno radno vreme u Nemačkoj 
imao 21 milion domaćih državljana i tri miliona stranaca. 

 

 


