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Нема бољег посла од државног 
 
П. ЈАЊАТОВИЋ - Д. И. КРАСИЋ  

Више од 40.000 младих пријавило се за само 285 радних места која су понуђена у 

великим јавним предузећима. Конкурси које су током прошле године расписали 

ЕПС, „Телеком“ и РТС добијају епилог 

 
НЕМА бољег посла од - државног. Плата стиже редовно и већа је него у привреди, а отказ је 
готово незамислив. Пензија је извесна, за здравствену књижицу нема бриге, а годишњи одмор 
нико не доводи у питање. 
Овако размишљања, очигледно, велики број кандидата који се управо утркују за запослење у 
државним фирмама. Јер, више од 40.000 младих пријавило се прошле године за само 285 
радних места у Електропривреди Србије, „Телекому“ и Радио-телевизији Србије. 
 

Највећи број незапослених у Србији, према подацима Републичког завода за статистику, посао 
чека између четири и шест година. Мало више оптимизма уливају бројке националне службе 
за запошљавање, где кажу да се високообразовани начекају и по годину дана док не приме прву 
плату. А на биро се из више школе „преселио“ 7.881 дипломац и још 34.324 младића и девојака 
директно са факултета. Конкурси које су лане расписали ЕПС, „Телеком“ и РТС ових дана 
добијају епилог. 
ТРИ КРУГА НА ТЕЛЕВИЗИЈИОВИХ дана и Радио-телевизија Србије проверава стручност 
младих сарадника, који се од прошле године доказују не би ли добили посао. У трећем кругу, 
будући ТВ режисери и графички дизајнери први ће морати да покажу своје способности. На 
конкурс РТС прошле године пријавило се 17.000 кандидата од којих ће бити изабрано тек „100 
најбољих стручњака за 21. век“. - Услове је испуњавало 10.000 младих академаца из целе 
Србије - кажу у РТС. - Полагали су тестове информисаности и опште културе, а у следећи круг 
прошло их је 6.000. Тестове ће, после ТВ режисера и дизајнера, полагати и сценографи, 
новинари, као и кандидати за сектор маркетинга и финансија. Убедљиво, највећи број 
кандидата жели да постане ТВ лице, а њих има неколико хиљада. Када се заврши трећи круг 
провера, одабрани ће бити позвани на интервју, који представља и последњу проверу. 

http://www.pravda.rs/2012/04/20/zoran-savic-necemo-da-se-stedi-na-nasim-platama/
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:376550-Nema-boljeg-posla-od-drzavnog
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Електропривреда Србије примила је прошле недеље 110 младих стручњака, који ће бити 
приправници током следећих годину дана. Рачуница показује да је за свако од ових радних 
места стигло по 172 пријаве, што не чуди када је просечна плата лане у ЕПС била 61.919 
динара.  
У ужи круг пробрано је 2.200 кандидата који су испуњавали услове конкурса. Међу одабранима 
највише је дипломираних инжењера машинства, електротехнике, рударства, али и економиста 
и правника. Домаћа електропривреда запошљава око 29.000 радника, а природни одлив 
запослених сваке године варира од 1.000 до 2.000. 
- Без младих, стручних и перспективних кадрова, ни ЕПС не би имао будућност - каже 
Драгомир Марковић, први човек овог предузећа. - Нама је неопходно да обнављамо 
високообразоване кадрове, јер просечан радник електропривреде има 50 година. Сви 
приправници завршили су факултет у року, са просечном оценом 8,24. 
Чак 4.020 кандидата пријавило се јесенас на конкурс за посао у „Телекому Србија“, који тражи 
75 сарадника. После више кругова селекције, радну књижицу у српском „Телекому“ добило је 
73 кандидата. 
Уз инжењере, „Телеком“ је на овом конкурсу запослио и економисте и правнике. Тражило се 75 
стручњака у разним областима, а најбољи су ангажовани у области економије, маркетинга, 
информационо-комуникационих технологија, затим у области људских ресурса, стратегије, 
интерне ревизије, као и на правним и логистичким пословима. 
- Према статистикама, један кандидат се просечно пријавио за осам различитих радних места 
што је знатно усложњавало процес селекције - кажу у „Телекому“.  
 

- И поред тога што немамо законску обавезу расписивања јавног огласа, на овај корак смо се 
одлучили у жељи да добијемо најквалитетнији могући кадар који у овом тренутку постоји на 
тржишту рада. Време ће показати, али уверени смо да су кандидати који су прошли строгу 
селекцију, заиста најбољи. 
За два радна места у области интерне ревизије нису изабрани кандидати због недостатка оних 
одговарајуће стручности. До краја пословне године, како најављују у овој компанији, за ову 
област биће расписан нови јавни конкурс. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:376585-Stankovic-Nema-razloga-za-strajk-u-zdravstvu 

Станковић: Нема разлога за штрајк у здравству 
 
Танјуг 

Министар здравља Зоран Станковић изјавио је да разлога за штрајк здравствених 

раника нема, јер неће доћи до смањења плата онима који испуне просечну норму 

 
БЕОГРАД - Министар здравља Зоран Станковић поновио је да разлога за штрајк здравствених 
раника нема, јер неће доћи до смањења плата онима који испуне просечну норму рада на нивоу 
сопствене организације. 

"Само онима који не испуне просечну норму рада, и то не на републичком нивоу, него просечну 
норму на свом радном месту, биће смањена плата", рекао је Тањугу Станковић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:376585-Stankovic-Nema-razloga-za-strajk-u-zdravstvu
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Он је навео да њима плате неће бити смањене у неком већем износу и додао да ће та средства 
добити неко ко има боље радне резултате. 

Уредба о корективном коефицијенту предвиђе да се дефинитивно почне са плаћањем по 
учинку и да они који боље раде и постижу боље резултате истовремено буду и боље плаћени, 
истакао је Станковић. 

Он је подсетио да уредба предвиђа да зараде не зависе само од броја прегледаних болесника, 
већ да има четири елемента, односно да зависи од броја опредељених болесника за изабраног 
лекара, ефикасности у раду, превентивног рада, а онда и од броја прегледаних болесника. 

Станковић је истакао да Министарство здравља није надлежно да повуче уредбу, јер је то 
надлежност владе. 

Незадовољни уредбом, чланови Синдиката лекара и фармацеута Србије у понедељак су почели 
штрајк а још три реперезентативна синдиката су најавила да ће им се прикључити наредне 
недеље. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:376480-Vise-penzija-nego-zarada 

Више пензија него зарада 
 
Танјуг  

Мада по статистици, изведеној из података Републичког завода за статистику, на 

100 пензионера долази 102,5 запослених, у фебруару је на 100 пензија било око 

96,6 зарада 

БЕОГРАД - Процењени број запослених у правним лицима и предузетничком сектору у 

фебруару је, према подацима Републичког завода за статистику, био 1.730.530, а имајући у виду 

укупан број пензионера долази се до сразмере да на 100 пензионера долази 102,5 запослених, 

објављено је на интернет страни макроекономија.орг. 

Међутим, како је у фебруару, као и у осталим месецима, месечну зараду примило од 80.000 до 

100.000 мање запослених од њиховог броја, долази се до податка да је на 1.688.000 исплаћених 

пензионерских чекова било око 1.630.000 хиљада исплаћених зарада, што значи да је на 100 

пензија било око 96,6 зарада, наведено је у поменутој анализи. 

Констатује се и да се на основу ових података може закључити како је у Србији још крајем 2010. 

или почетком 2011. број исплаћених пензија премашио број исплаћених зарада. 

Када се помножи број пензионера и просечне пензије долази се до фонда исплаћених 

фебруарских пензија од 37,7 милијарди динара, а делећи ову своту са бројем пензионера 

долази се до просечне пензије свих категорија од око 22.335 динара. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:376480-Vise-penzija-nego-zarada
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У структури свих пензионера старосне пензије прима 57,2 одсто корисника, односно 966.000, 

инвалидске 20,8 одсто (350.000) и породичне 22 одсто (371.000). 

Просечна пензија за све кориснике била је 55,8 одсто просечне нето зараде, која је у том месецу 

изнела 40.003 динара. 

Међутим, када се погледа структуру пензионера, одступања су релативно велика - старосна 

војна пензија је 21,8 изнад просечне плате, а породична пољопривредна 87 одсто мања. 

Просечна старосна за запослене (27.149 динара) била је на 67,9 одсто вредности просечне 

зараде. 

Пензије изнад просечне зараде у фебруару је примилио 131.953 пензионера из запослених, 

21.412 војних, 5.898 самосталних и 58 пољопривредних пензионера. 

По посебним прописима у категорији запослених пензије је у фебруару примило 134.005 лица. 

За ову анализу, како се истиче, коришћен је статистички билтен Републичког фонда Пензионо-

инвалидског осигурања (ПИО). 

Фонд ПИО почео је ове године да објављује статистички билтен, што би требало да омогући 

драгоцене увиде у разна питања пензионог система. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:376346-U-ponedeljak-protest-vaspitaca 

У понедељак протест васпитача 
 
Танјуг  

Чланови Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије, 

незадовољни што Влада готово 10 година није донела уредбу о нивоу плата, 

организоваће протест испред Владе Србије 

БЕОГРАД - Чланови Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије, 
незадовољни што Влада готово 10 година није донела уредбу о нивоу плата запослених у 
предшколским установама, организоваће протест у понедељак, 23. априла, испред седишта 
Владе Србије. 
 
Синдикат скоро деценију тражи доношење уредбе која ће регулисати ниво плата свих профила 
запослених у овој делатности, рекла је председница синдиката Љиљана Киковић. 
 
Упркос протесту, вртићи ће у понедељак радити нормално, рекла је она и навела да Синдикат 
захтева да представнике запослених заједно приме председник Владе Мирко Цветковић и 
министар просвете Жарко Обрадовић. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:376346-U-ponedeljak-protest-vaspitaca
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Министарство просвете и науке, као предлагач уредбе, добило је сагласност Министарства рада 
и социјалне политике и сада је тај текст у Министарству финансија, пошто је потребна и 
њихова сагласност да би уредба била предмет усвајања на влади. 
 
Како је навела Киковићева, за спровођење уредбе нису потребна додатна средства из буџета. 
Плате запослених у вртићима обезбеђују се из средстава локалне самоуправе, па је на терену 
присутан велики распон у њиховим зарадама. Уредба би помогла да запослени за исти посао 
буду једнако плаћени у свим општинама, а не да њихова плата зависи од стања у локалном 
буџету. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/317958/Cetiri-privatizacije-posebno-sporne-za-EU-uskoro-prva-hapsenja 

Четири приватизације посебно спорне за ЕУ, 
ускоро прва хапшења 

Тамара Спаић  

Под притиском захтева из Европске комисије да се испитају 24 спорне приватизације, 

Републичко тужилаштво спрема ускоро и прва хапшења везана за случајеве високе корупције и 

криминала, сазнаје “Блиц” из извора у Влади. Европска комисија је посебно заинтересована за 

продаје “Сартида”, “Југоремедије”, “Мобтела” и АТП “Војводина”, па се очекује да ће један од 

тих случајева бити отворен ових дана. 

 У недавно усвојеној резолуцији Европског парламента власти у Србији су позване да одмах 

преиспитају приватизације и продаје фирми, а известилац за Србију Јелко Кацин истиче да 

“одговоре на све то морају дати органи српске државе и да се само на тај начин може повратити 

поверење у Србију и вратити страни улагачи”. 

Странке у Србији су свесне да бирачи од њих очекују уверљиви сигнал да су коначно спремне 

да прекину са криминалом и корупцијом и пљачкањем имовине грађана. Најаву могућих 

хапшења треба посматрати и у том светлу, јер увредљива је чињеница да се бирачима обећава 

раскид са криминалом и корупцијом, а да ниједан извештај Савета за борбу против корупције 

који се тиче тих приватизација није процесуиран. 

 

Већина умешаних у спорне приватизације имала је увек заштиту странака које су биле или су у 

власти. Очигледно ће и напредњаци кренути тим путем, јер је један од бивших директора 

Агенције Владимир Галић један од функционера СНС у Војводини. 

Насупрот томе, процесуиране су кривичне пријаве и тужбе за клевету поднете против Верице 

Бараћ, председнице Савета. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/317958/Cetiri-privatizacije-posebno-sporne-za-EU-uskoro-prva-hapsenja
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- Од 2000. године до данас постоји пуни негативан континуитет у 

поступању странака које су када су долазиле на власт постављале 

своје људе у Агенцију за приватизацију. О нама самима највише 

говори то што неко са стране мора стално да нас упозорава да 

преиспитамо оно што није добро. Следећа влада би требало да 

пречешља сваку од тих приватизација и направи елаборат о сваком 

појединачном случају докле се стигло и шта се поступком жели 

постићи. Све то мора да се заснива на поступању државних органа - 

каже за “Блиц” Бранко Павловић, један од бивших директора 

Агенције за приватизацију. 

 

Павловић упозорава да су неке од спорних приватизација на које 

указује Европска комисија, као што су “Ц маркет” или “Срболек”, 

где је најодговорнији у притвору, већ завршене или се одмакло у 

поступку. 

 

- “Сартид” вероватно неће ни бити отваран јер је цео посао рађен 

под патронатом Амдасаде САД у Србији. Ипак, цела приватизација 

је ништа у поређењу са поступањима у банкама у државном 

власништву у којима је држава изгубила 800 милиона евра - сматра 

Павловић. 

  

Спорна приватизација „Југоремедије“ 

Тужилаштво је одлучно да све те приватизације из прошлости 

испита до сваког детаља јер од наших резултата зависи европска 

перспектива наше државе, а у поступцима неће и не може бити 

заштићених, казао је јуче Томо Зорић, портпарол Републичког 

јавног тужилаштва. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/318486/Protest-vaspitaca-sutra-isped-Vlade 

Протест васпитача сутра испед Владе 

Бета  

Чланови Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије најавили су за 

сутра протест испред Владе Србије како би изразили незадовољство због нерешавања питања 

плата запослених у предшколским установама. 

Спорно 

 Сартид 

 Југоремедија 

 Мобтел 

 Ц маркет 

 АТП Војводина 

 Лука Београд 

 Национална 

штедионица 

 Новости 

 Ветеринарски 

завод Земун 

 Керамика из 

Кањиже 

 Застава електро 

 Технохемија 

 Срболек 

 Шинвоз 

 Просвета 

 Азотара Панчево 
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Синдикат тражи да представнике запослених приме председник Владе Србије Мирко 

Цветковић и министар просвете и науке Жарко Обрадовић. 

  

Тај синдикат сматрају да су се стекли сви услови за доношење уредбе којом би се решило то 

питање, јер за њено спроводјење "нису потребна додатна средства из буџета Србије, већ се 

обезбеђују у буџетима локалних самоуправа". 

  

Како је саопштио синдикат, предлог уредбе која регулише плате запослених у предшколским 

установама је урађен, али је потребна сагласност ресорних министарстава како би био упућен 

Влади Србије. 

  

Најављено је да ће протест почети у 11 сати. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/318405/Radnici-Ratka-Mitrovica-prekinuli-strajk-gladju 

Радници "Ратка Митровића" прекинули 
штрајк глађу 

Б. Куљанин  

КРАГУЈЕВАЦ - Бивши радници грађевинског предузећа „Ратко Митровић“ јуче су прекинули 

штрајк глађу, започет 11. априла, јер су добили гаранције градоначелника Верољуба 

Стевановића да ће им бити исплаћене заостале зараде. 

Радници "Ратка Митровића" 

- Град Крагујевац се обавезао да ће почетком идуће седмице пребацити средства која локална 

управа дугује „Ратку Митровићу“ и од тог новца послодавац Драгољуб Пантић измириће 

заостале зараде радницима закључно са децембром прошле године - изјавио је “Блицу” 

председник Штрајкачког одбора Предраг Радовић. 

 

Према договору представника штрајкача, синдиката и локалне управе са министром Љајићем, 

из фонда солидарности радницимја ће у наредна два месеца бити исплаћене и две и по зараде 

из ове године, а град и министарство ће исплатити и хитну новчану помоћ радницима. 

  

У приватизованом предузећу „Ратко Митровић“ 19. марта уведен је стечај, а 110 радника два 

дана касније добило је отказ. 

  

Од 1. априла 40 радника штрајкује глађу захтевајући да им бивши послодавац исплати заостале 

зараде и уплати доприниосе од јануара 2009. 
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Према речима Радовића радници који су прекинули штрајк наставиће са протестом у 

просторијама управне зграде „Ратка Митровића“ све док се оно што је и обећано не испуни. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/318368/Na-100-penzionera-1025-zaposlenih 

На 100 пензионера 102,5 запослених 

Танјуг  

Процењени број запослених у правним лицима и предузетничком сектору у фебруару је, према 

подацима Републичког завода за статистику, био 1.730.530, а имајући у виду укупан број 

пензионера долази се до сразмере да на 100 пензионера долази 102,5 запослених, објављено је 

на интернет страни макроекономија.орг. 

На 102 запослена иде 100 пензионера 

Међутим, како је у фебруару месечну зараду примило од 80.000 до 100.000 мање запослених 

од њиховог броја, долази се до податка да је на 1.688.000 исплаћених пензионерских чекова 

било око 1.630.000 исплаћених зарада, што значи да је на 100 пензија било око 96,6 зарада, 

наведено је у поменутој анализи. 

Просечна старосна за запослене (27.149 динара) била је на 67,9 одсто вредности просечне 

зараде. 

  

Констатује се и да се на основу ових података може закључити како је у Србији још крајем 2010. 

или почетком 2011. број исплаћених пензија премашио број исплаћених зарада. 

 

Када се помножи број пензионера и просечне пензије долази се до фонда исплаћених 

фебруарских пензија од 37,7 милијарди динара, а делећи ову своту са бројем пензионера 

долази се до просечне пензије свих категорија од око 22.335 динара. 

 

У структури свих пензионера старосне пензије прима 57,2 одсто корисника, односно 966.000, 

инвалидске 20,8 одсто (350.000) и породичне 22 одсто (371.000). 

Просечна пензија за све кориснике била је 55,8 одсто просечне нето зараде, која је у том месецу 

изнела 40.003 динара. 

 

Међутим, када се погледа структуру пензионера, одступања су релативно велика - старосна 

војна пензија је 21,8 изнад просечне плате, а породична пољопривредна 87 одсто мања. 

 

Пензије изнад просечне зараде у фебруару је примилио 131.953 пензионера из запослених, 

21.412 војних, 5.898 самосталних и 58 пољопривредних пензионера. 

По посебним прописима у категорији запослених пензије је у фебруару примило 134.005 лица. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/318294/Okoncan-strajk-u-Zelvozu 

Окончан штрајк у Желвозу 

ФоНет  

Радници Желвоза прекинули касно поподне протест у коме су, са краћим прекидима, били 

готово два месеца, потврдио је за ФоНет председник протестног одбора Дејан Живковић. 

"Извршни директор Зоран Јокић данас је потписао заложну изјаву за хипотекарни кредит и 

уговор са Фондом за развој, чиме су створени предуслови за уплату 200 милиона динара на 

рачун фабрике, за исплату отпремнина", рекао је Живковић. 

  

Због неисплаћених отпремнина, запослени у смедеревском ремонтеру шинских возила, 

пријављени за добровољни одлазак из фирме, протестују готово два месеца, а два пута су 

отпочињали штрајк глађу, последњи пут њих 20, међу којима су биле и четири жене. 

  

Градоначелник Смедерева Предраг Умичевић раније је рекао да је на седници Управног одбора 

Фонда за развој Републике Србије донета одлука да се у уторак потпише уговор између Фонда и 

Желвоза, чиме се омогућује да се, по успостављању хипотеке, пребаци новац и коначно реши 

ово питање. 

  

"Нама остаје да касније договоримо и живот остатку Желвоза, а то је посао. Идеја је да се са 

Железаром Смедерево, где чека поправак око 250 вагона и уз 100 вагона Железница Србије за 

ремонтовање, покрене производња у Желвозу",нагласио је Умичевић. 

  

Социјални програм у смедеревској фабрици шинских возила недавно је прихватило 464 

радника. Првобитно је било 20 мање пријављених радника за добровољно напуштање 

фабрике, који су у неколико наврата, током марта и априла, протестовали тражећи обећане 

отпремнине. 

  

Фабрика железничких возила Желвоз а.д. Смедерево у реструктурирању је, после раскида 

приватизације са румунским конзорцијумом Грампет Ремар, у власништву државе, односно 

Агенције за приватизацију, као правном следбенику Акцијског фонда, од средине 2011. године. 

  

Према подацима Агенције за приватизацију, у Желвозу је запослено 1.429 радника. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/318270/Ministarstvo-zdravlja-Uredba-ne-predvidja-smanjenje-plata 

Министарство здравља: Уредба не предвиђа 
смањење плата 

Министарство здравља саопштило је данас да Уредба о корективном коефицијенту неће 

утицати на примања лекара и да неће доћи до смањивања њихових плата, како наводе 

представници синдиката који најављују штрајк. 

Министарство здравља сматра такодје да права намера синдиката нема везе са побољшањем 

положаја запослених у здравству, већ има искључиво политички карактер у време предизборне 

кампање. 

  

У саопштењу издатом након састанка са представницима четири синдиката, наводи се да не 

постоји разлог за узнемиреност медју здравственим радницима и да, уколико лекари буду 

постизали резултате рада на нивоу просека своје здравствене установе, Уредба неће утицати на 

њихова примања, па самим тим неће доћи до смањивања плата. 

  

Примена Уредбе подразумева наградјивање према раду, што за запослене у здравственом 

систему који остварују боље резултате значи повећање плате, а тиме и уводјење квалитета и 

ефикасности у систем, као и правичности медју запосленима, препознавањем рада од нерада, 

наводи се у саопштењу ресорног министарства. 

  

Раније данас одржан је састанак представника МИнистарства здравља са представницима 

репрезентативних синдиката у здравству и Синдикатом лекара и фармацеута Србије (СЛФС) 

који је у понедељак почео штрајк. 

  

На састанку је требало да се размотре спорна питања у вези са применом Уредбе о платама за 

запослене у здравственим установама и условима за почетак њене примене, а састанак је, како 

наводе представници синдиката, трајао само петнаестак минута. 

  

"Синдикати, нажалост, нису показали спремност да разговарају о конкретним предлозима како 

и на који начин да се Уредба и систем радног учинка у здравству унапреди, ради добробити 

свих у систему здравствене заштите, већ су једино истакли ултимативни захтев за њеним 

одлагањем", оцењено је у саопштењу. 

 

Председник СЛФС Драган Цветић рекао је раније данас Тањугу да ће чланови тог синдиката 

наставити штрајк, уз минимум процеса рада, јер на данашњем састанку са представницима 

Министарства здравља није постигнут никакав договор о испуњавању захтева здравствених 

радника. 
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Штрајк се наставља у више од 60 здравствених установа широм Србије, рекао је Цветић. 

  

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Грански синдикат запослених у 

здравству и социјалној заштити "Независност" и Синдикат медицинских сестара и техничара 

најавили су да се од идуће недеље прикључују штрајку. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/318345/Zemlje-G20-ce-dati-preko-430-milijardi-dolara-MMFu 

Земље Г20 ће дати преко 430 милијарди 
долара ММФ-у 

Бета  

Богате земље и земље у брзом развоју у оквиру групе Г20 обавезале су се у Вашингтону да ће 

повећати финансијске ресурсе Међународног монетарног фонда за више од 430 милијарди 

долара. 

"Дата су чврста обећања да се повећају ресурси на располагању ММФ-а за преко 430 милијарди 

долара", наводи се у саопштењу издатом на крају састанка министара финансија и шефова 

централних банака те групе у Вашингтону. 

  

Г20 наводи да је ова одлука донета због неизвесне економске климе. 

  

"Предвиђања раста за 2012. остају умерена, због отплате дугова кочи се пораст потрошње и 

инвестиција, и даље влада велика несигурност, што се огледа у притисцима финансијских 

тржишта у Европи, и ризици још постоје", пише у саопштењу. 

  

Финансијски званичници се надају да ће знатно повећање ресурса ММФ-а уверити финансијска 

тржиста да постоји подршка уколико још једна, већа европска земља западне у тешкоће у 

отплаћивању државног дуга. 

  

Три европске земље - Грчка, Ирска и Португал - су присиљени да прихвате пакете помоћи 

ММФ-а уз помоћ других земаља из еврозоне. 

  

У Одвојеном саопштењу ММФ је навео како су распоређене преузете финансијске обавезе - 

највеће обећане суме долазе из евро зоне - 150 милијарди долара, и Јапана - 60 милијарди 

долара. 

  

Поред тога наведени су и доприноси још 11 земаља, од којих ће Саудијска Арабија, Јужна 

Кореја и Велика Британија дати по 15 милијарди долара. 
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Друге земље нису појединачно наведене. Што се тиче земаља из такозване групе БРИК 

(Бразил, Русија, Индија, Кина) није наведено колико ће новца издвојити за јачање ММФ-а. Оне 

су, како је рекла директорка ММФ-а Кристин Лагард, дале приватна обећања али је  потребно 

да се консултују у земљи пре него што се и званично обавежу. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/318276/Odlazak-US-Steel-i-MMF-pogurao-dinar-nadole 

Одлазак УС Стеел и ММФ погурао динар 
надоле? 

Танјуг 

Пад вредности динара у односу на евро од почетка године до дана узрокован је, између осталог, 

замрзавањем аранжмана са Међународним монетарним фондом (ММФ) и одласком Ју Ес 

Стила (УС Стеел) из Србије, оценио је данас на Палићу вицегувренер Народне банке Србије 

(НБС) Бојан Марковић. 

Вицегувернер Марковић је новинарима на маргинама скупа “Стратегијски менаџмент и 

системи подршке у стратегијском менаџменту”, у организацији Економског факултета 

Суботица, изјавио да је динар од почетка 2012. ослабио за пет до шест процената у односу на 

евро, а да је НБС због спречавања претераних осцилација курса продала 550 милиона евра на 

међубанкарском тржишту. 

 

Марковић је оценио да кретање курса зависи од “многих ствари”, а да једна од њих јесте и 

дефицит текућег рачуна платног биланса, који по вицегувернеру, може бити отклоњен кроз 

структурне промене и фискалну политику. 

 

“Структурне промене ће довести до побољшања продуктивности и конкурентности сектора 

размењивих добара, за разлику од сектора услуга, а фискална политика може да припомогне 

промени извора раста укупног домаћег производа – даље од потрошње, а више ка извозно 

оријентисаним гранама”, рекао је Марковић. 

 

Марковић је оценио да “што су ова два механизма ефикаснија, то ће бити мање потребе за било 

каквом корекцијом курса”. 

 

“Уколико се ова два механизма искористе, уз наставак аранжмана са ММФ, није немогуће да 

ћемо у другој половини године видети и кретања на девизном тржишту у супротном смеру од 

оних у првој половини године” казао је Марковић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/318276/Odlazak-US-Steel-i-MMF-pogurao-dinar-nadole
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Вицегувернер је оценио да се то може урадити тако што ће се мање трошити, а више улагати у 

инвестиције које ће допринети “извозно оријентисаним и увозно-супститивним секторима”. 

 

“Све што се дешава са курсом рефлектује стање наше привреде, стање екстерне равнотеже, али 

такође утиче и на инфлацију тако да НБС помно прати шта се дешава на девизном тржишту и 

ту је да обезбеди његову стабилност”, рекао је Марковић.  

Вицегувернер је додао да је основни задатак НБС одржавање ниске и стабилне инфлације. 

 

“Инфлација је у марту износила на међугодишњем нивоу 3,2 процента, а ми очекујемо да ће у 

априлу она бити још и нижа. Циљ инфлације за ову годину јесте 4 плус - минус 1,5 процената,” 

закључио је Марковић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Svet/318389/Plisana-revolucija-2-Desetine-hiljada-na-protestnom-marsu-sindikata-u-Ceskoj 

Плишана револуција 2: Десетине хиљада на 
протестном маршу синдиката у Чешкој  

Бета  

Праг - Неколико десетина хиљада људи из целе Чешке учествовало је данас на протестном 

маршу до Вацлавског трга у центру Прага, у организацији чешких синдиката и око 20 разних 

иницијатива из кампање "Стоп влади". 

Учесници протестног марша до Вацлавског трга у центру Прага 

Демонстранти у шетњи од седишта Чешко-моравске конфедерације синдикалних савеза носе 

транспаренте са том паролом и главним захтевом протеста. 

  

У маси су, уз синдикалне заставе, и други транспаренти, као "Нећемо владу политичке мафије", 

"Кад неправда постане норма, отпор постаје обавеза" или "Куцнуо је час да буде отеран Нечас", 

као алузија на име премијера Петра Нечаса који последње две године стоји на челу коалицине 

владе три странке деснице и центра. 

  

 Демонстранте су у Праг од јутра довозили специјални аутобуси и возови из целе Чешке, а 

лидер ЧМКОС Јарослав Завадил рекао је уочи демонстрација да очекује најмање 50.000 људи. 

  

Главни захтев је да Нечасова влада замрзне реформе и штедњу у оквиру консолидације јавних 

финансија јер то, по оцени синдиката, ради асоцијално неосетљиво према људима са нижим и 

примањима. Они траже да влада, уколико неће да одустане од реформи, поднесе оставку и 

распише ванредне парламентарне изборе. 

http://www.blic.rs/Vesti/Svet/318389/Plisana-revolucija-2-Desetine-hiljada-na-protestnom-marsu-sindikata-u-Ceskoj
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Завадил је у неколико разговора за чешке медије уочи данашњег протеста нагласио да је и 

синдикатима јасно да реформе и консолидација јавних финансија и мере штедње морају да се 

спроведу. 

  

- Ми никада нисмо рекли да не желимо реформе. Знамо да су потребне. И давали смо врло 

квалитетне предлоге реформи јер имамо добре тимове стручњака - казао је Завадил. 

  

  

На крају данашњег митинга, чешки синдикат представиће прецизне и детаљне прорачуне 

колико ће нове мере штедње и повећање пореза и акциза, као и пензиона реформа, коштати 

просечног Чеха. 

  

Нове мере штедње и реформе у наредне три године би, према прорачунима синдиката, Чеха са 

просечног платом од око 980 евра коштале читавих 450 евра годишње. Ако би морао да плаћа 

и школарину деци на студијама што такође спрема Нечасова влада и добровољно пензионо 

осигурање, ти додатни трошкови би порасли на 1.000 евра годишње. 

  

  

Данашњу демонстрацију против политике чешке владе подржала је опозициона левица. 

  

- Захтеви су легитимни и оправдани. Реформе затварају радна места и спречавају привредни 

раст. Чешко друштво нашло се пред социјалном експлозијом - казао је лидер Чешке социјал-

демократске странке Бохуслав Соботка. 

  

Чешки премијер Нечас саопштио је да у демократској земљи има свако право да јавно и гласно 

изрази своје мишљење и да протестује, докле год то чини у границама закона, али да протести 

неће променити став владе према реформама и штедњи. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Svet/MMF-se-vraca-u-Srbiju.sr.html 

ММФ се враћа у Србију 

Одмах после избора разговори о финансијској подршци Србији биће настављени на техничком 

нивоу 

Вашингтон – Мисија Међународног монетарног фонда ће непосредно после избора доћи у 
Београд, да би се на техничком нивоу наставили разговори о финансијској подршци Србији и 

http://www.politika.rs/rubrike/Svet/MMF-se-vraca-u-Srbiju.sr.html


16 

 

сређивању њених финансија, изјавио је у Вашингтону Горан Радосављевић, државни секретар у 
Министарству финансија, који је овде, заједно са гувернером Народне банке Србије Дејаном 
Шошкићем, члан наше делегације на пролећном заседању ММФ-а и Светске банке. 
После целодневних састанака са званичницима и експертима ММФ-а, Светске банке и 
Међународне финансијске корпорације (ИФЦ) у петак и јуче, наша делегације је синоћ 
отпутовала из Вашингтона. 

Према речима Радосављевића, представници ММФ-а поздравили су напоре Владе Србије да 
чак и у изборном периоду донесе програм и мере за учвршћивање фискалне стабилности 
државе. 

Овога пута разговарало се само о техничким аспектима аранжмана, уз констатацију да ће, 
пошто ће раст у Европи бити нижи него што је првобитно очекиван, то успорити и економију 
Србије. 

„Разговарали смо о јавном дугу, о дефициту и, наравно, пренели смо отвореност Србије да оно 
што је договорено прошле године са ММФ-ом, кад је реч о висини и дефицита и јавног дуга, 
остане на том нивоу”, каже Радосављевић. 

„У разговорима са Светском банком усаглашено је да се негде већ током лета обезбеди 100 
милиона долара подршке за реформе у Србији, под у овом моменту најповољнијим кредитним 
условима који се могу наћи у свету, а да нам се у другој половини године, негде у новембру, 
одобри још једна транша од 200 милиона, пре свега за реформу јавних предузећа”. 

На питање да ли је овде примећена анти ММФ реторика од појединих политичара у изборној 
кампањи, државни секретар у Министарству финансија рекао је да то није помињано. „ММФ је 
свакако свестан да ћемо после избора сести за сто и наставити започете разговоре, овога пута 
узимајући у обзир неке нове аспекте у свету, као што су претње новом кризом”. 

Радосављевић је поводом прошле недеље објављене Светске економске прогнозе, по којој се 
предвиђа да ће економија Србије ове године порасти за само 0,5 одсто, а 2013. за 3 процента, 
рекао да се то подудара са нашим прогнозама. „Ми смо већ у фебруару током боравка мисије 
ММФ-а у Београду увидели да наш раст неће бити онакав каквим смо га пројектовали прошле 
године – 1,5 одсто – па смо већ укалкулисали раст од 0,5 одсто, тако да су са те стране наше 
прогнозе усклађене са њиховим”. 

„Наравно, то ће подразумевати један строжи ребаланс буџета него што смо првобитно 
очекивали, али ипак морамо да сачекамо развој догађаја. Јер, као што прилике за неколико 
месеци могу да се погоршају, исто тако могу и да се побољшају. Сачекаћемо, дакле, до јуна, да 
видимо нове прогнозе и према томе одлучимо шта би требало да се уради”, каже државни 
секретар. 

М. Мишић 
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http://www.pravda.rs/2012/04/20/zoran-savic-necemo-da-se-stedi-na-nasim-platama/ 

Зоран Савић: Нећемо да се штеди на нашим 
платама 

БЕОГРАД – На састанку у Министарству здравља, представнике синдиката 

дочекала је заменица министра Зорица Павловић са својим сарадницима, и 

обавестила нас да нема овлашћење да разговара о евентуалном одлагању уредбе о 

платама. Будући да смо инсистирали да се најпре разјасни примена уредбе, па да 

се тек онда разговара о другим проблемима, прекинули смо састанак и обавестили 

представнике министарства да ће од идуће недеље бити у штрајку, каже у 

интервјуу за „Правду“ др Зоран Савић, председник Синдиката запослених у 

здравству и социјалној заштити Србије. 

Који су синдикати, осим вашег, учествовали у преговорима? 

- Ту су били представници свих репрезентативних синдиката, а то су Грански синдикат 

„Независност“, Синдикат медицинских сестара и техничара и председник Синдиката лекара и 

фармацеута Србије, чији су припадници већ у штрајку, од 17. априла. 

Министар је више пута рекао да уредба неће довести до смањења плата ником, 

осим онима који не остваре просечан радни учинак. Због чега ипак протестујете? 

- Ако се направи просек радног учинка, то значи, логично, да ће неко бити изнад просека, а 

неко испод. Ми не желимо да се штеди на платама наших колега. Такође, опасност која следи 

иза овог јесте намера да основна плата буде 70 одсто од садашње, а не 90 одсто, као што би 

сада, према уредби, требало да буде. Онда би се 30 одсто „зарађивало“. Такође, спорно је то што 

уредба предвиђа да се у болницама и клиникама елементи за утврђивање резултата рада 

одређују актом послодавца. Дакле, не колективним уговором, већ одлуком директора. Ми не 

знамо какве одлуке могу директори да донесу. Да ли ће бити реални или ће оштетити 

запослене? Зато је један од наших захтева потписивање колективних уговора у здравству, што 

нам је одавно обећано, а још није сасвим испуњено. 

Који су даљи кораци синдиката? 

- Још има времена до 25, када смо најавили почетак штрајка. Уколико Влада донесе одлуку о 

одлагању уредбе, нећемо ни ступити у штрајк. Колеге из других синдиката сагласне су са тим. 

Не бих унапред да говорим од томе колико би штрајк могао да траје. Уосталом, иду избори. 
Како су протекли разговори у Министарству рада? 

- Представници министарства и репрезентативних синдиката усагласили су текст посебног 

колективног уговора. Очекујемо да ће идуће недеље бити послат Секретаријату за 

законодавство и Министарству финансија, ради давања њихове сагласности, како би министар 

http://www.pravda.rs/2012/04/20/zoran-savic-necemo-da-se-stedi-na-nasim-platama/
http://www.pravda.rs/2012/04/20/zoran-savic-necemo-da-se-stedi-na-nasim-platama/
http://www.pravda.rs/2012/04/20/zoran-savic-necemo-da-se-stedi-na-nasim-platama/
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рада могао да потпише колективни уговор. Очекујемо да ће се то догодити, можда и до краја 

овог месеца. То је важно, јер ће колективним уговором бити регулисана сва права запослених. 

Ф. Роговић 
 

 

http://pressonline.rs/sr/vesti/Vojvodina/story/215685/%E2%80%9ESrbijagas%22+spasao+i+firmu+i+tr%C5%BEi%C5%A1

te.html 

СВЕЧАНО: ОТВОРЕН НОВИ ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР „АГРОЖИВА" У ИНДУСТРИЈСКОЈ 

ЗОНИ НОВОГ САДА 

„Србијагас" спасао и фирму и тржиште 

У индустријској зони града јуче је отворен нови дистрибутивни центар предузећа 

„Агрожив", у ком ће се месечно прерађивати 500 тона живинског меса. 

 

Душан Бајатовић, директор „Србијагаса" који је пре две године преузео управљање том 
фабриком како не би отишла у стечај, на отварању је захвалио радницима и синдикату 
„Агрожива" што су имали поверења у државни интервенционизам, који је, како је казао, дао 
добре резултате. 
- Држава треба да интервенише у стечајевима јер су дугогодишњи стечајеви неефикасни и 
служе само за пљачку - изјавио је Бајатовић, додајући да су „Агрожив", „Српска фабрика 
стакла" у Параћину, и „Азотара" у Панчеву најбољипримери како државни интервенционизам 
даје добре резултате. 
Бајатовић је казао да ће „Србијагас" из свих пословних аранжмана у којима је преузимао 
дуговања предузећа која су била у стечају изаћи са позитивним салдом. Он је то поткрепио 
податком да је већ из аранжмана са „Српском фабриком стакла" остварен „плус" од два 
милиона евра. Према његовим речима, „Србијагас" је у „Агрожив" уложио мање новца него што 
вреди сама робна марка „агрожив". 

Подигли и „Колбис" 

 

Дистрибутивни центар „Агрожива" отворен је у индустријској зони у Новом Саду, у 

производним халама Индустрије меса „Колбис", која је такође у стечају и која је у стечајном 

поступку припала „Агроживу", па је тако оживљена производња и у том некада 

респектабилном фактору месне индустрије у Новом Саду. 
- Само бренд „агрожив" тренутно на тржишту вреди 25 милиона евра - истакао је Бајатовић и 

најавио нове инвестиције у тој компанији, од којих је најзначајнија изградња нове кланице 

вредне 15,5 милиона евра, чиме ће се два и по пута повећати производни капацитети 

„Агрожива", што ће учинити да, поред покривања 60 одсто домаћег тржиста, постане и 

респектабилан извозник. 

http://pressonline.rs/sr/vesti/Vojvodina/story/215685/%E2%80%9ESrbijagas%22+spasao+i+firmu+i+tr%C5%BEi%C5%A1te.html
http://pressonline.rs/sr/vesti/Vojvodina/story/215685/%E2%80%9ESrbijagas%22+spasao+i+firmu+i+tr%C5%BEi%C5%A1te.html
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=24093&oglId=1084&mId=231&burl=pressonline.rs&t=1335123993&sc=ce5d25e6b0ce599355331c847ff945c7&dl=1
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Бајатовић је истакао да је „Агрожив" пре неколико недеља учинио да цена живинског меса 

падне за шест процената. То, како је рекао, није много, али је бар спречено поскупљење. 

Такође, нагласио је да би без подизања тог предузећа на здраве ноге, тржиште живинског меса 

и прерађевина било лако препуштено словеначким и хрватским фирмама. 

Директор „Агрожива" Предраг Амижић рекао је да је предузеће на чијем је челу, захваљујући 

„Србијагасу" који је од 2011. његов власник, постало лидер у региону у преради меса. 

Подсећајући да је пре две године било извесно да ће један бренд бити угашен, а да ће 1.350 

запослених остати без посла, Амижић је казао да су одлуком „Србијагаса" да преузме 

„Агрожив" сачувана сва радна места, а производња је подигнута до максималног нивоа 

капацитета. „Без 'Агрожива' Србија не би имала довољно живинског меса и морала би да га 

увози", рекао је Амижић, додајући да ће у новоотвореном дистрибутивном центру бити 

запослено 50 радника. 

Александар Савановић, Тањуг 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2012&mm=04&dd=22&nav_id=602692 

"Словенији прети грчки сценарио" 

ИЗВОР: БУСИНЕСС.ХР 

Штрајк јавних службеника и могућност референдума о неизбежним мерама 

штедње Словенију приближава "црном" грчком сценарију, каже Матеј Лаховник. 

Лаховник, некадашњи словенсачки министар привреде а сада председник надзорног одбора 

Меркатора, каже и да су словеначки синдикати политички инструментализовани. 

"Најгоре што се може догодити Словенији идућих месеци је да њене обвезнице због високог 

ризика нико не буде хтео да купи. У том тренутку ћемо се наћи у грчком сценарију", рекао је он. 

Лаховник објашњава да држава још може избећи тај сценариј, али под два услова. Прво, да не 

дође до политичке блокаде у одлучивању о мерама штедње. Друго, да се постигне договор са, 

како је рекао, "политички инструментализиованим синдикатима" да не би тражили 

референдум на ком би бирачи те мере могли и да одбију.  

 

"Ако би владин пакет штедње на референдуму био одбијен, дали бисмо јасан сигнал 

иностранству да нисмо спремни да ограничитимо јавну потрошњу у разумне и одрживе 

оквире, а наши трошкови задуживања би нарасли или наше обвезнице нико не би хтео да 

купи", рекао је Лаховник.  

http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2012&mm=04&dd=22&nav_id=602692
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Он додаје да је у том смислу негативна порука био и штрајк јавног сектора у кому је учествовала 

половина јавних службеника, највише у школству.  

 

Такође, премијер Јанез Јанша каже да је штрајк за стране инвеститоре представљао 

исто што би представљало и постављање великих плаката на словеначким 

границама - Не долазите у Словенију. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/generalni_strajk_od_ponedeljka_.55.html?news_id=238701 

Пропали преговори Министарства здравља и ресорних синдиката здравства 

Генерални штрајк од понедељка 

АУТОР: К. ЖИВАНОВИЋ 

Београд - Преговори репрезентативних синдиката и Министарства здравља прекинути су јуче, 

десет минута након почетка, јер се на њима није појавио министар Зоран Станковић. Четири 

синдиката у здравству најавили су генерални штрајк запослених од понедељка. Они су на 

јучерашњем састанку тражили одлагање примене уредбе о корективном коефицијенту, према 

којој би, како тврде, њихове плате од 1. јула биле смањене до 10 одсто.  

 
Помоћница министарства здравља Зорица Павловић, која је на састанку мењала министра, 
изјавила је да уредба неће бити укинута и да она није надлежна да о томе преговара. Након 
тога су представници сва три репрезентативна синдиката - Синдикат запослених у здравству и 
социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије и Грански 
синдикат здравства и социјалне заштите „Независност“, као и Синдикат лекара и фармацеута 
Србије, напустили преговоре. 

Зоран Илић, председник ГСЗСЗ „Независност“, рекао је да ће сви синдикати у здравству 
ступити у штрајк од понедељка 23. априла. 

Председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Зоран Савић, 
рекао је да је помоћница министра Зорица Павловић на састанку обавестила присутне да нема 
овлашћења да разговара о одлагању примене уредбе о корективном коефицијенту. 

- Сви представници синдиката су имали јединствен став да се о другим питањима не разговара, 
док се не постигне сагласност о одлагању примене спорне уредбе - нагласио је Савић. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/generalni_strajk_od_ponedeljka_.55.html?news_id=238701
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Да су синдикати јединствени у ставу потврдио је и Драган Цветић, председник Синдикат 
лекара и фармацеута Србије. Овај синдикат је у штрајку већ пети дан, уз поштовање минимума 
процеса рада, у више од 60 установа у Србији. 

- Помоћница министра желела је да разговара о примедбама на уредбу, али не и о њеном 
одлагању или укидању, што је био јединствен став синдиката. Она је нагласила да није 
надлежна да о томе разговара, тако да су представници сва четири синдиката напустили 
преговоре - истиче за Данас Савић. Он додаје да су синдикати постигли договор да од 
понедељка ступе у генерални штрајк. 

С друге стране, у Министарству здравља изражавају жалост што синдикати нису показали 
спремност да разговарају о конкретним предлозима како и на који начин да се уредба и систем 
радног учинка у здравству унапреди, „већ су једино истакли ултимативни захтев за њеним 
одлагањем“. 

- С обзиром на неспремност синдиката на преговоре и инсистирањем на ултимативном захтеву, 
Министарство здравља у име Владе Србије, која је доносилац уредбе, оцењује да права намера 
синдиката није у вези са побољшањем положаја запослених у здравству, већ има искључиво 
политички карактер у време предизборне кампање - оцењују у Министарству здравља. 

 

 

 

 


