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Er Srbija otpušta deo zaposlenih i smanjuje plate 

https://nova.rs/vesti/biznis/er-srbija-otpusta-deo-zaposlenih-i-smanjuje-plate/ 

Er Srbija je objavila poziv za dobrovoljno prijavljivanje za prestanak radnog odnosa, uz isplatu 
stimulativne otpremnine, a u kompaniji navode da je nacionalni avioprevoznik primoran da smanji 
broj zaposlenih, kao i plate radnicima. 

Er Srbija, kao i ostale aviokompanije u svetu, trpi posledice pandemije koronavirusa, koja je 
značajno smanjila aviosaobraćaj. 

“Imajući u vidu ovako dug period od kako traje poremećaj poslovanja, kompanija više nije u 
mogućnosti da podnese postojeći nivo troškova, pa je primorana da, pored ostalih do sada 
pokrenutih inicijativa u cilju smanjenja troškova, pokrene i proces smanjenja broja zaposlenih, 
odnosno rešavanja viška zaposlenih, kao i smanjenja zarada”, naveli su iz Er Srbije u pisanom 
odgovoru Tanjugu na pitanja o posledicama epidemije na poslovanje nacionalne aviokompanije i 
merama koje preduzimaju da umanje štetu. 

Er Srbija navodi da kao odgovoran poslodavac želi da obezbedi što je moguće bolje uslove za 
zaposlene koji budu proglašeni viškom, kako prestanak radnog odnosa ne bi ugrozio socijalni 
status zaposlenih i njihovih porodica. 

Zaposlenima koji na osnovu dobrovoljnog zahteva budu proglašeni viškom biće obezbeđene 
pogodnosti i veći obim prava u odnosu na uslove koji su propisani Zakonom o radu. 

Situacija u oblasti putničkog aviosaobracaja na globalnom nivou izuzetno je teška još od pocetka 
pandemije korona virusa od sredine marta,ukazuju u srpskoj aviokompaniji. 

Takođe napominju, da usled posledica pandemije celokupna industrija prolazi kroz čitav niz 
izazova, koji pre svega podrazumevaju znacajno smanjenje obima rada, a samim tim i prihoda. 

Kako navode, praktično ne postoji nijedna aviokompanija koja nije pogođena, a ni Er Srbija, 
nažalost, nije izuzetak u tom smislu. 

Napominju da je većina aviokompanija do sada već preduzela ili se sprema da preduzme mere 
restrukturiranja, u vidu prilagodavanja svojih ljudskih i materijalnih resursa novim uslovima 
poslovanja u okruženju kovida 19 i drastično smanjenom obimu posla. 

https://nova.rs/vesti/biznis/er-srbija-otpusta-deo-zaposlenih-i-smanjuje-plate/


“Er Srbija je osam meseci, uz izuzetne napore, racionalizaciju poslovanja i smanjivanje troškova, 
pronalazila načine da u određenoj meri amortizuje posledice globalne krize u avio-saobraćaju”. 

Takođe, od samog početka, kompanija je kao svoje prioritete, uz bezbednost i zdravlje zaposlenih, 
ujedno postavila i očuvanje radnih mesta i zaštitu zaposlenja, ističu u Er Srbiji. 

Relić: Osloboditi ugostitelje zakupa dok ne rade 

https://nova.rs/vesti/biznis/relic-osloboditi-ugostitelje-zakupa-dok-ne-rade/ 

Zatvaranje ugostiteljskih objekata u 21 čas, nova je mera Kriznog štaba doneta radi sprečavanja 
širenja virusa korona i večeras stupa na snagu, a iz Udruženja noćnih barova i klubova očekuju 
sastanak sa čelnicima Grada kako bi predložili da se zakup prostora naplaćuje u zavisnosti od 
toga koliko lokali rade. 

“Nije u redu da se u slučaju zatvaranja lokala naplaćuje 50 odsto rente. Ako zatvorite – onda ne 
naplaćujete uopšte”, kaže predsednik Udruženja barova i noćnih klubova Miša Relić. 

On navodi da su ugostitelji u Novom Sadu ste za vreme vanrednog stanja imali 80 odsto popusta 
na zakup, u Beogradu 50 odsto, i smatra da to treba da se ujednači. 

Pored oslobađanja od zakupa, ugostitelji se, navodi, nadaju i još jednom krugu minimalaca za 
zaposlene za naredna tri meseca – decembar, januar, februar, kao i direktnoj pomoći firmama. 

Relić navodi da novo ograničenje za ugostitelje neće u velikoj meri uticati na poslovanje noćnih 
klubova i barova, jer većina, kako tvrdi, ni do sada nije radila, ali će se negativno odraziti na rad 
kafića i restorana, jer je, kaže, večera, ključna za zaradu. 

“Neke kolege će zbog toga zatvoriti lokale, neki će nastaviti da rade, a neki će probati da rade 
dostavu”, rekao je Relić. 

Danas je, kaže, pročitao izjavu predsednika Alekandra Vučića kako su ugostitelji uvek 
nezadovoljni, ali, kaže, to nije tako. 

“Ja kao vlasnik restorana sam zahvalan na minimalcima, oni su omogućili da moj restoran 
opstane. Ne znam kako ću platiti te doprinose sledeće godine, ali mislim da će restoran kako-tako 
opstati i da su potezi vlade doprineli da neki kafići i restorani opstanu”, kaže Relić. 

Smatra i da bi trebalo napraviti radnu grupu koja bi sve lokale podelila u grupacije i pomoć 
dodeljivala koliko je kome potrebna. 

Veruje da sa “minimalnim pokretanjima mera levo-desno”, i kafići i restorani i noćni klubovi mogu 
da opstanu, što je, kaže, bitno i za njih i za turizam grada. 

 

https://nova.rs/vesti/biznis/relic-osloboditi-ugostitelje-zakupa-dok-ne-rade/


 

Preko Fonda solidarnosti, namenjenog radnicima firmi u stečaju, država odlučila da nekim 

penzionerima PKB-a nadoknadi izgubljeno pravo na besplatne akcije 

Država „naknadom štete“ ponovo oštetila akcionare PKB-
a 
 
https://www.danas.rs/ekonomija/drzava-naknadom-stete-ponovo-ostetila-akcionare-pkb-a/ 
 
 
Ni pravnicima nije jasno po kom osnovu je država, preciznije predsednik Srbije Aleksandar Vučić 
odlučio da se pojedinim bivšim radnicima PKB-a, sada penzionerima, dodeli nadoknada od 300, 
700 ili 1.500 evra. 

Uslov za isplatu koja se ovih dana okončava, bio je potpisivanje izjave da odustaju od spora za 
upis akcija bivše firme, što je prilikom pripreme za prodaju, tokom prenošenja kapitala PKB-a sa 
Grada Beograda na Republiku Srbiju, „zaboravljeno“ da se izdvoji kao deo koji pripada radnicima i 
penzionerima, kako je to predviđeno Zakonom o privatizaciji. 

To nije jedina nedoumica. 

Ne zna se zbog čega je isplata te nadoknade išla preko Fonda solidarnosti, koji inače služi da 
zaposleni u preduzećima u stečaju mogu da naplate neke od zaostalih plata. 

Niti je PKB, odnosno ono što je od njega ostalo, u stečaju, niti su odlukom obuhvaćeni zaposleni. 

Nije jasno kako se isplata dodeljenog novca ograničila samo na penzionere – članove udruženja 
„Rit“, čak ne i na sve, dok je potpuno eliminisala radnike koji su sada u drugim firmama. 

Pri tom, predstavnici Udruženja tvrde da je prema njihovom spisku PIO fond proveravao podatke, 
ali da postoji značajan broj članova kojima je bitno, nekima i za 17 godina, umenjen radni staž, 
inače osnov za visinu te nadoknade. 

Podsetimo, u aprilu prošle godine Udruženje „Rit“, koje okuplja oko 3.000 članova, podnelo je 
tužbu Privrednom sudu u Beogradu kako bi ostvarili svoje pravo na besplatne akcije u preduzeću. 

To pravo trebalo je da ostvare prilikom prenošenja društvenog kapitala PKB-a u državni, a sudeći 
po ceni od 120 miliona evra, koja je postignuta prilikom prodaje 65 odsto Korporacije arapskoj firmi 
Al Dahra, trebalo je da im pripadne ukupno 11,8 miliona evra na ime 15 odsto udela koliko za 
zaposlene predviđa Zakon o privatizaciji. 

Za isplatu grupe penzionera preko Fonda solidarnosti opredeljeno je nešto više od dva miliona 
evra. 

Udruženje je sve do izbijanja epidemije korona virusa redovno organizovalo proteste zahtevajući 
prijem u vrhu vlasti. 

Konačno, u julu ove godine primio ih je Vučić i obećao da će im država nadoknaditi to što su ostali 
bez akcija a Vlada Srbije donela je 15. oktobra zaključak da se ta isplata realizuje preko Fonda 
solidarnosti. 

Međutim, od ukupno 2.654 osobe koliko je na spisku Udruženja, PIO fond koji je po službenoj 
dužnosti proveravao podatke sa spiska, pravo na naknadu priznao je 1.871 članu, isklučivo 
penzioneru. 

https://www.danas.rs/ekonomija/drzava-naknadom-stete-ponovo-ostetila-akcionare-pkb-a/


– Po pozivu direktorke Fonda Milice Lukešević tročlana delegacija Udruženja i ja kao njihov 
advokat, došli smo na razgovor. Tu nam je dat obrazac izjave koja je uslov za isplatu a svako je 
pojedinačno mora potpisati. U obrascu, uz ime, prezime i matični broj navodi se i izjava člana da 
nakon isplate u jednoj od tri predviđene kategorije, on više nema potraživanja po osnovu rada, 
radnog odnosa, učešća ili udela u radu u PKB-u kao i njegovim zavisnim preduzećima. Taj 
popunjeni obrazac trebalo je overiti kod javnog beležnika kao uslov za isplatu. Oni koji su potpisali 
takvu izjavu, a to je bila njihova slobodna volja, stavili su tačku na potraživanje akcija, iako je 
njihova vrednost daleko veća – kaže za Danas advokat Saša Gemaljević. 

Međutim, odluka da se novac isplati samo penzionerima koji su članovi Udruženja a ne svima koji 
su stekli pravo na besplatne akcije kao radnici PKB-a, kao i problemi sa netačno obračunatim 
stažom, uneli su razdor među članove. 

Većini njih nije jasno šta su to potpisali i primili, veruju da će spor nastaviti a da je ovo neka vrsta 
socijalne pomoći, mada ne mogu da objasne zbog čega nisu svi obuhvaćeni i zašto bi se takva 
naknada vezivala za radni staž, odnosno zašto nije svima određen isti iznos. 

– Ljudi su potpisali izjavu, nisu ni obratili pažnju, sada se žale. Ne znamo ni po kom su kriterijumu 
birali kome će isplatiti, jedino znam kako je došlo do netačnog obračuna radnog staža – javio se 
problem da je sva dokumentacija od 1965. godine u PIO fondu u papirnoj formi, nalazi se u arhivi, 
pa to nije proveravano, zato su oštećeni uglavnom oni sa preko 40 godina staža. Još veći problem 
smo dobili kada je rečeno da su te greške napravljene u spisku koje je dalo Udruženje, a naša 
evidencija, ni tačna ni netačna, ne može biti osnov za isplatu. Sada nas ljudi prozivaju po 
društvenim mrežama, misle da smo mi krivi – kaže Dušan Nikolić, osnivač Udruženja i njegov 
počasni predsednik. 

Ne zna se u kom će statusu biti ostali radnici kojima pravo na nadoknadu nije priznato, a sporno je 
i što je sa spiska skinuto oko 80 žena, bivših radnica koje primaju porodičnu penziju. 

– One su nekada radile u PKB-u i podnele su zahtev za ličnu penziju. To smo objasnili bivšem 
ministru za rad, a nadamo se da će nova ministarka da reši problem – kaže predsednik Udruženja 
Milinko Miladinović i dodaje da neće odustati od tužbe dok sa državom ne izmire račune, kada ih 
isplate i podvuku crtu koliko im još duguju, mada priznaje da su umorni od protesta. 

Status tužbe 

– Prvostepena presuda kojom je odbijen zahtev za upis akcija vrednih ukupno 11,8 miliona evra, 
doneta je u Privrednom sudu u Beogradu tokom juna ove godine. Odmah sam uputio žalbu 
Privrednom apelacionom sudu koji ju je odbio posle dva meseca, u do sada neviđenoj ažurnosti 
ovog suda. U propisanom roku od 30 dana uložio sam i vanredni pravni lek, reviziju Vrhovnom 
kasacionom sudu i taj proces je u toku. Praktično, oni koji nisu potpisali izjavu pred Fondom 
solidarnosti, ostaju u ovom postupku za pravo na akcije – kaže advokat Saša Gemaljević. 
 

 

 



 

Saznajemo: Počinje istraga frilensera, Poreska češlja banke 

https://nova.rs/vesti/biznis/saznajemo-pocinje-istraga-frilensera-poreska-ceslja-banke/ 

Poreska uprava uveliko "češlja" bankarske devizne račune naših građana koji su ostvarili prihode 
iz inostranstva radeći na internetu. Kako je objavilo Udruženje radnika na internetu, Poreska 
uprava je sredinom oktobra od banaka u Srbiji zahtevala da joj do kraja oktobra dostave izveštaje 
o svim transakcijama na deviznim računima fizičkih lica. Izveštaj obuhvata period od januara 2016. 
do oktobra 2020. godine. 

Ova kontrola Poreske uprave odnosi se na transakcije u kojima je jedan od učesnika iz zemalja sa 
takozvane liste “jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom”. U prevodu – reč je o 
poreskim rajevima i listi od 50 zemalja koje se, po Pravilniku  nalaze na ovoj listi. Pomenućemo 
samo neke: Bahami, Maršalska ostrva, Sejšeli… 

To, naravno, ne znači da poreznici nisu kontrolisali i prilive iz drugih država. 

“Posledica tog zahteva jeste da nas je kontaktiralo šest osoba koje su dobile poziv da se jave 
Poreskoj upravi radi učešća u postupku kontrole prihoda i obračuna poreza po osnovu uplata iz 
inostranstva”, kaže za Nova.rs Miran Pogačar,  predsednik Udruženja radnika na internetu. 

Poziv Poreske uprave je tek početak poreske kontrole. Izvesno je, navode u Udruženju, da su ove 
osobe prihodovale na različite načine – izradom video-igara, objavljivanjem reklama preko 
platformi Google AdMob i Google AdSense, obradom slika i video-zapisa itd. 

Iznosi koje su ove osobe zarađivale na mesečnom nivou kreću se od ispod 1.000 evra, pa do 
3000 evra. 

Ove osobe su iz različitih mesta u Srbiji i radi se i o različitim bankama. 

Ovo udruženje je, podsetimo, pre nedelju dana predalo, u ime frilensera – radnika na interenetu, 
zahteve ministru finansija Siniši Malom i premijerki Ani Brnabić. Oboje su, kako ističe Pogačar, 
javno putem nastupa u medijima rekli da su “za pregovore i razgovore”. 

“Za proteklih nedelju dana od kako smo dostavili zahteve niko od nadležnih se zvanično nije 
oglasio. Naši zahtevi su: obustava trenutne naplate i svih budućih postupaka Poreske uprave do 
okončanja pregovara, a drugi zahtev je da se počne sa pregovorima”, ističe Pogačar. 

Najave ministra Malog na tv Pinku da je on “za pregovore”, kao što je i premijerka za tv Hepi 
rekla  da “treba o ovome da se razgovara”, u Udruženju su shvatili kao znak da država i vlast hoće 
da razgovaraju o tom problemu. 

“Suština je da mi želimo da plaćamo porez, samo je pitanje kako i koliko”, ističe Pogačar. 

Poziv koji je dobilo šest frilensera koji su se obratili Udruženju pokazuje da Poreska uprava 
nastavlja dalje sa kontrolom. 

https://nova.rs/vesti/biznis/saznajemo-pocinje-istraga-frilensera-poreska-ceslja-banke/
https://www.mfin.gov.rs/propisi/pravilnik-o-listi-jurisdikcija-sa-preferencijalnim-poreskim-sistemom-sluzbeni-glasnik-rs-br-122-2012/


“To možemo da tumačimo da država želi u nekom smislu da nas ignoriše, ali naravno da to 
nećemo dozvoliti i da ćemo insistirati na pregovorima”, naglašava Miran Pogačar. 

Najskuplji oblik poslovanja 

Država, ističe predsednik Udruženja radnika na internetu, nije primenjivala zakon 20 godina, a 
sada traži retroaktivnu naplatu poreza. 

Ovaj vid poslovanja, kada je reč o porezima, skuplji je od drugih pravnih oblika – i preduzetničkih 
agencija i društava sa ograničenom odgovornošću. 

Ironija je da su ljudi želeli da plate porez na svoje prihode, ali su ih poreznici vraćali sa šaltera. 

“Javio nam se jedan građanin koji je uredno Poreskoj upravi prijavio sve prihode ostvarene radom 
na internetu. On je uredno platio godišnji porez na dohodak na te prihode (u javnosti poznat kao 
‘porez na bogate’ , prim. nov.) i nijedan drugi porez nisu mu obračunali rekavi da ne treba da plati 
ništa drugo”, navodi Pogačar samo jedan primer apsurnih situacija. 

Mnogi frilenseri su vraćani sa šaltera kada su u prethodnom periodu pitali na koji način treba da 
plate porez. 

To, naravno – nigde ne postoji napismeno. 

“Državi i poreznicima je očigledno u interesu samo da naplate porez i napune praznu budžetsku 
kasu. Sudbine ljudi, njihovi životi, načini na koji su sticali ovaj novac, ni kako su ga utrošili – nikog 
se ne tiče”, zaključuje Miran Pogačar. 

Počela prva digitalna pobuna u Srbiji: Ovo je prvi korak 

Udruženje radnika na internetu pozvalo je svoje članove na svojevrsnu digitalnu pobunu protiv tri 
institucije koje odlučuju o sudbini frilensera u Srbiji. Putem "zatrpavanja" mejlovima i telefonskim 
pozivima Ministarstva finansija, Poreske uprave Srbije i kabineta premijerke Ane Brnabić, radnici 
na internetu žele da ukažu na veliki problem koje im je stvorilo najavljeno oporezivanje pet godina 
unazad svih prihoda koje su ostvarili iz inostranstva, gde državi, na svakih sto zarađenih evra, 
moraju da daju oko 80 evra. 

“Zajedničkom akcijom – masovnim slanjem mejlova i pozivanjem njihovih brojeva telefona – 
pokazaćemo im koliko nas ima i da smo jednoglasni u nameri da ne pristanemo na njihovo 
zastrašivanje”, stoji u objavi Udruženja radnika na internetu, sa priloženim linkovima i spiskom 
telefona pomenutih institucija. 

Cilj ovog digitalnog protesta je da se ispune zahtevi Udruženja. 

“Ovo je prva reakcija i samo jedan od koraka koje ćemo preduzeti. Ovo je još jedan apel državi i 
institucijama da se o problemima razgovara. Naši zahtevi su da obustavi trenutna naplata poreza i 
postupci Poreske uprave koji su protivzakoniti, do okončanja pregovora, kao i da se sedne za 
pregovarački sto kako bismo se dogovorili kako će izgledati ta retroaktivna naplata poreza, jer ljudi 
jednostavno – nemaju da plate tolike iznose”, kaže za Nova.rs Miran Pogačar, predsednik 
Udruženja radnika na internetu. 

https://uri.rs/2020/11/18/solidarni-digitalni-protest/
https://uri.rs/2020/11/18/solidarni-digitalni-protest/


Podsetimo, Udruženje radnika na internetu prošle nedelje je predalo svoje zahteve premijerki Ani 
Brnabić, ministru finansija Siniši Malom i direktorki Poreske uprave Dragani Marković da zaustave 
trenutnu naplatu i pokretanje poreskih postupaka i započnu hitne pregovore sa udruženjem. 

“Iako su premijerka i ministar izjavljivali da su spremni na pregovore, oni još uvek nisu odgovorili 
na naše zahteve. Sad je došao trenutak da čuju svakog od nas pojedinačno i da im se jasno stavi 
do znanja da do pregovora mora doći”, navodi se u pozivu Udruženja. 

Hoćemo da plaćamo porez! 

Miran Pogačar ističe da frilenseri nisu za to da se prorez ne plaća. 

“Mi jesmo za plaćanje poreza, samo je pitanje kako i koliko. Država 20 godina nije primenjivala 
zakon i onda se, jednom objavom na Fejsbuku, setila da traži pet godina unazad naplatu poreza i 
namirenje tog duga u roku od 15 dana. To, zajedno sa svim doprinosima i kamatama iznosi i 80 
odsto prihoda, što je – pljačka. To niko nema da plati. Država je odgovorna što nije primenjivala 
zakon i sprovodila propise”, navodi Pogačar. 

On podseća da su se frilenseri se ranije obraćali Poreskoj upravi odakle su vraćani sa šaltera i 
porez im nije naplaćivan. 

“Traži nam se da retroaktivno platimo doprinose, a radnici na internetu nisu imali pravo ni na 
zdravstvene knjižice, ni na druga radna prava”, navodi Pogačar. 

Ovakvim postupcima je, praktično, ugrožena egzistencija oko 100.000 ljudi koji prihoduju preko 
interneta. 

Primer pisma nadležnima 

Udruženje navodi i svojevrsno “uputstvo” za svoje članove, kada je reč o digitalnom protestu i 
predlog forme mejla koji treba da se uputi na adresu ove tri institucije. 

“Ja, radnik na internetu, pošteno radim svoj posao i živim od toga. Ne pristajem na nerazumne 
namete, previsoke, nenaplative i iznenadne. Želim da živim u svojoj zemlji i uspeo sam da 
pronađem način da to ostvarim, radeći na internetu. Apelujem da država odmah prekine sa 
pretnjama i progonom desetina hiljada mojih kolega i mene. Pozivam državne organe da uvaže i 
prihvate naše zahteve: 

1. Obustava postupaka poreske kontrole, donošenja i izvršavanja poreskih rešenja sve dok se ne 
uspostavi održiv, transparentan i precizan poresko-pravni okvir za radnike na internetu. 

2. Početak pregovora i dijaloga o pravnom statusu radnika na internetu, definisanju strukture i 
finansijskih stopa poreza i doprinosa. 
 

Drobnjak opet pod lupom tužioca zbog mita 

https://nova.rs/vesti/politika/drobnjak-opet-pod-lupom-tuzioca-zbog-mita/ 

Apelaciono javno tužilaštvo u Nišu zaključilo je da je odluka o odbacivanju krivične prijave protiv 
Zorana Drobnjaka, v.d direktora "Puteva Srbije", za krivično delo primanje i davanje mita u vezi sa 

https://uri.rs/2020/11/18/solidarni-digitalni-protest/
https://nova.rs/vesti/politika/drobnjak-opet-pod-lupom-tuzioca-zbog-mita/


glasanjem bila nepravilna. To je utvrđeno na osnovu pritužbe organizacije CRTA na rad zamenika 
višeg javnog tužioca, navela je CRTA. 

“U vezi krivične prijave koju ste podneli 16. juna 2020. protiv Zorana Drobnjaka, zbog sumnje da je 
izvršio krivično delo davanja mita u vezi s glasanjem i obaveštenja Višeg javnog tužilaštva u Nišu, 
Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije od 8. septembra, o donetom Rešenju o odbacivanju 
krivične prijave, obaveštavamo vas da smo u postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti ovu 
javnotužilačku odluku ocenili kao nepravilnu”, navelo je Apelaciono tužilaštvo u obaveštenju 
organizaciji CRTA. 

Kako je navela ta organizacija, sada je Više javno tužilaštvo u obavezi da preispita odluku o 
odbacivanju prijave, 

U obrazloženju prijave koju je CRTA podnela protiv Zorana Drobnjaka navodi se da je 11. juna 
2020. godine on posetio selo Kukulovce kod Leskovca i obećao meštanima da će im ulice biti 
asfaltirane u roku od 10 dana, a to je kao nagradu, odnosno korist obećao meštanima Kukulovca 
da bi izašli na predstojeće izbore. 

“Ova poseta, kao i obećanja meštanima sela Kukulovce, usledili su samo nekoliko dana nakon što 
su Regionalna informativna agencija JUGpress i agencija FoNet objavili prilog o selu Kukulovcu, u 
kome su meštani odlučili da bojkotuju predstojeće izbore zbog neispunjenih obećanja iz izborne 
kampanje za predsedničke izbore održane 2017. godine. Na snimku sa tog događaja čuje se kako 
Zoran Drobnjak govori meštanima Kukulovca da je došao da vidi šta ih muči i zaključuje da ih 
“muči ovaj put”. Mediji su preneli da je, posle razgovora sa meštanima, Zoran Drobnjak obećao da 
će im ulice biti asfaltirane, kao i da će mašine za asfaltiranje doći već u četvrtak. 
Na snimku se takođe čuje kako u jednom trenutku Zoran Drobnjak izjavljuje: “Za 10 dana da se 
uradi. Jeste zadovoljni?”. 

Nakon što se, na osnovu reakcije prisutnih meštana, moglo zaključiti da su zadovoljni ponudom, 
odnosno obećanjem koje su dobili od Zorana Drobnjaka, on u jednom trenutku jasno kaže: “I sad 
da izađete na glasanje”. 

CRTA je navela da izgovarajući ovu rečenicu na navedenom mestu i u navedeno vreme, nakon 
što je prethodno obećao okupljenim meštanima sela Kukulovce da će im ulice biti asfaltirane, 
Zoran Drobnjak nesumnjivo postupa sa direktnim umišljajem usmerenim na potkupljivanje 
meštana tog sela i uticanje na njihovu izbornu volju, kako bi ih ubedio da odustanu od prethodno 
najavljenog bojkota i da glasaju na predstojećim izborima. 

 

 

https://nova.rs/vesti/politika/drobnjak-prekrsio-zakon-obecao-put-pa-rekao-sad-glasajte/
https://nova.rs/vesti/politika/drobnjak-prekrsio-zakon-obecao-put-pa-rekao-sad-glasajte/


Трећина породица нема месо на трпези ни сваки други 
дан 
     

https://www.dnevnik.rs/ekonomija/naslovi/trecina-porodica-nema-meso-na-trpezi-ni-svaki-drugi-

dan-18-11-2020 

У Србији веома мали број објеката у којима се припрема и служи храна користи услуге 

оператера за прикупљање отпада од хране и, уместо тога, отпад одлаже на депоније, где се 

његовом разградњом производи велика количина штетних гасова. 

Међутим, добра вест је да НАЛЕД с државним институцијама увелико ради на регулисању 

система правилног одвајања и одлагања те врсте отпада, а почетком новембра је покренута 

једногодишња акција прикупљања 1.000 тона отпада од хране, с циљем смањења емисије 

750 тона угљен-диоксида. 

НАЛЕД је позвао све организације и компаније које припремају или служе храну на 

територији Београда и Новог Сада да дају свој допринос том циљу, тако што ће сав отпад 

од хране који произведу предати на збрињавање овлашћеном оператеру система 

управљања отпадом, компанији „Еко трон”, која ће по промотивним условима збринути 

отпад на нешкодљив начин. 

Управо су објекти из сектора угоститељства и малопродаје, али и домаћинства, највећи 

генератори отпада од хране у Србији. Један од проблема је навика потрошача да стварају 

прекомерне залихе намирница које се не искористе на време, па након истека рока трајања 

постану неупотребљиве за исхрану, а и ресторани, кафићи и хотели требало би да боље 

планирају набавку и коришћење намирница у припреми оброка. На дневном нивоу ти 

објекти просечно произведу око осам килограма отпада од хране, што је чак 40.000 тона 

годишње. 

Из угоститељског сектора чак 99 одсто отпада од хране заврши на депонији, где производи 

огромну количину опасних гасова који загађују околину. 

– Бацање хране је велики проблем и ако имамо у виду проблем глади, која још увек није 

искорењена, чак ни у развијенијим деловима света. Процењује се да око 30 одсто 

домаћинстава у Србији није у стању да приушти месо, рибу или њихову вегетаријанску 

замену за оброк сваког другог дана, а да народне кухиње користи око 35.000 особа – истиче 

председница Савеза НАЛЕД-а за заштиту животне средине Јелена Киш. 

Истраживања показују да само 13 одсто угоститељских објеката користи услуге оператера 

за сакупљање и правилан третман отпада од хране. Зато НАЛЕД кроз пројекат „Ка бољем 

управљању отпадом од хране у Републици Србији” предлаже решења међу којима је први 

корак унапређење законског оквира у области управљања отпадом од хране, који ће 

обавезати компаније које производе и служе храну на правилно одвајање тог отпада, уз 

постављање потребне инфраструктуре, као што су канте за одвајање отпада животињског и 

биљног порекла, као и збрињавање отпада у сарадњи с оператером. 

Пројекат се спроводи у сарадњи с  компанијом „Есо Трон” и Немачком организацијом за 

међународну сарадњу (ГИЗ), у оквиру програма развојне сарадње с приватним сектором – 

девелоППП.де, који финансира немачко Савезно министарство за економску сарадњу и 

развој. 

https://www.dnevnik.rs/ekonomija/naslovi/trecina-porodica-nema-meso-na-trpezi-ni-svaki-drugi-dan-18-11-2020
https://www.dnevnik.rs/ekonomija/naslovi/trecina-porodica-nema-meso-na-trpezi-ni-svaki-drugi-dan-18-11-2020


Унапредити инспекцијски надзор 

Паралелно с поменутим решењима за прикупљање отпада од хране, потребно је 

унапредити систем инспекцијског надзора. То треба учинити  тако да се осигура доследна 

примена регулативе, те ће међу показатељима успешности пројекта бити и повећање 

инспекцијских саветодавних посета генераторима отпадне хране од 30 одсто, саопштено је 

из НАЛЕД-а 


