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Привремени пензиони чек – доживотно 
 
Б. СТЈЕЉА  

Око 90 одсто грађана који су лане престали да раде, још немају трајна решења о 

пензионисању. Од 96.069 бивших радника, многи никада неће доставити сву 

документацију 

У СРБИЈИ је само у прошлој години "проглашено" 96.069 нових пензионера, али је њих бар 
90.000 тај статус добило само - привремено. Већина ових решења ни до сада није 
преформулисана, а извесно је да многа никада неће ни постати трајна. А то се дешава зато што 
пензионери не донесу накадну документацију о стажу, уплатама, зарадама... 
У Републичком фонду ПИО кажу да кориснике ово сазнање не би требало да брине, јер су у 
правима сасвим изједначени са осталим пензионерима. Ипак, једина разлика је у дебљини 
чека. 
 

- Висина пензије која се утврди коначним решењем може бити већа, али често је и мања од 
обрачунате пензије по привременом решењу - потврђује Владимир Станковић, директор 
Сектора за остваривање права из ПИО. - А то, свакако, изазива незадовољство корисника, 
нарочито кад се зна да филијале Фонда одмах покрећу поступак за повраћај преплаћених 
износа пензија. 
Према његовим речима завршни обрачун зависи од дужине радног стажа, износа плата, 
уплаћених доприноса, али и тренутка у којем се решење потписује: 
- Привремено решење се, најчешће, доноси јер у том тренутку не постоји просечна годишња 
зарада у Републици за текућу годину, односно за годину у којој се остварује право. Практично, 
сва решења донета у овој години биће привремена уколико осигураник има макар један дан 
стажа у овој години, јер се званичан податак о просечној годишњој заради објављује тек крајем 
првог квартала следеће године. 
ЗБОГ ДУГОВА ЗА ТРЕЋИНУМАЊЕ ОНИМА који су сами уплаћивали доприносе, али то нису 
чинили редовно, Фонд издаје решења, али "сече" део пензије заузврат. То је, углавном, случај 
са пензионерима самосталних делатности и пољопривредницима. Њима се обуставља трећина 
пензије сваког месеца све док не измире неплаћене доприносе за одређене периоде. Многи, 
међутим, овај компромис одржавају доживотно, јер немају новца да попуне рупе у стажу. 

Он наводи и још једну "аномалију" јер је у Србији просек зарада за првих шест месеци увек 
нижи у односу на других шест: 
- Дакле, што је период осигурања у години у којој се остварује право на пензију краћи, то је већа 
могућност да износ буде мањи. 
У Фонду кажу да разлог за привремено, неповољније решење може бити у "танкој" 
документацији. 
- Непотпуни подаци о стажу и зарадама за неке раније године осигурања утичу на износе 
пензија, али на овај узрок корисници могу да утичу тако што ће јурити послодавце који су, 
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својом неажурношћу или неплаћањем, довели до нерегулисаног стажа - објашњава Станковић. 
- Уколико послодавац више не постоји, Фонд по службеној дужности обезбеђује податке из 
градских архива, али је то је увек мукотрпан и дуготрајан поступак. 
ЛОШЕ ГОДИНЕ 
ИЗНОС на чековима често тањи и просек плата из деведесетих. У Фонду кажу да корисници 
који накнадно доставе документацију из ове декаде сами себи "подмећу ногу", јер је, по 
правилу, радна биографија таква да са годинама стажа расте и плата. Зато накнадни упис ових 
података може да смањи коначан износ. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:394076-Belgija-otpusti-Srbija-placa 

Белгија отпусти, Србија плаћа 
 
Б. СТЈЕЉА  

Међу незапосленима који добијају новац са бироа, има и оних који су отпуштени у 

другим државама. Од 70.000 незапослених који имају накнаде и 1.166 њих са 

стажом изван наше земље 

 
СВАКОГ месеца, око 70.000 оних који су добили отказ, а на бироу су најмање годину дана, 
примају новчане накнаде. Са њима су у реду за исплату и они који су без посла остали - у 
иностранству. А таквих је, према последњим подацима Националне службе за запошљавање, 
од јануара до јуна било тачно 1.166. 
И мада је на први поглед нејасно зашто "српски биро" плаћа вишкове радника које су 
прогласиле друге земље, у Заводу за социјално осигурање кажу да је ово право гарантовано 
међународним споразумима. 
 
- Да би било који грађанин остварио неко право у случају незапослености, као што је на пример 
новчана накнаду, он мора да проведе најмање 12 месеци на бироу. А захваљујући овим 
споразумима, могуће је сабирање периода проведеног на листи незапослених у Србији и у 
иностранству. То се, наравно, ради само са земљама са којим имамо склопљене уговоре - 
објашњава Зоран Пановић, директор овог Завода. 
Самим тим, сви који су, на пример, без посла таворили по бироима у Аустрији, Белгији, 
Норвешкој, Панами, Пољској, Холандији и још 21 држави са којима Србија има билатералне 
уговоре, могу да остваре право на новчану накнаду и у Србији, али под условом да нису 
правили "прекиде у осигурању". 
У НСЗ кажу да је, с друге стране, у нашу земљу из иностранства, од почетка године послат 331 
захтев за проверу стажа осигурања како би наши држављани могли да остваре нека од права у 
тим земљама. 
ИСПЛАТЕ НАЈДУЖЕ ДВЕ ГОДИНЕДУЖИНА исплате накнада зависи од претходног радног 
стажа незапосленог, а најкраћи интервал је три месеца. Најдужи је две године. Најкраће се 
исплаћују они који имају стаж краћи од пет година, док незапослени који су радили дуже од 25 
година новац могу да примају годину дана. Помоћ са бироа најдуже могу да примају они који 
су надомак пензије, односно они којима недостају две године да поднесу захтев. 

А сви који се домогну чекова, биће исплаћивани по српском ценовнику без обзира на то што им 
је осигурање у случају незапослености било по тарифама неких других земаља. 
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- Право на новчану накнаду, иначе, имају незапослени у случају престанка радног односа, било 
да је реч о раду на одређено време или у случају привремених и повремених послова, пробног 
рада, као и у случајевима отказа због технолошког вишка, отварања стечаја, покретања 
ликвидационог поступка, али и у случају премештаја брачног друга - објашњавју у НСЗ и додају 
да се износи крећу у распону од 14.199 динара па до 28.397. 
Према њиховим подацима, спискови оних које издржава ова служба варирају свакога месеца, 
па је на почетку прошле године новац примало 70.142, на крају исте године 63.395, а сада их је 
67.803. 
- Просечна исплата по незапосленом је 14.051 динар и за то се свакога месеца потроши 
1.450.167.788 динара - рачунају у НСЗ и додају да ће у току ове године само исплате ових 
накнада републички буџет коштати најмање 17 милијарди динара. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:394051-Cene-hrane-na-kratkoj-uzdi 

Цене хране на краткој узди 
Н. С. - М. Н. С.  

Влада Србије пакетом мера покушава да успори поскупљења намирница и да 

ублажи последице суше. Министар пољопривреде: Издвојено 15 милијарди 

динара. Пољопривредници: Сад је касно 

 
ВЛАДА Србије у четвртак је одлучила да интервенцијама из Робних резерви успори раст цена 
хране и ублажи последице суше. Колико ће успети у покушајима да заустави поскупљења 
основних намирница, велико је питање, јер у трговине готово свакодневно од произвођача 
стижу нови, виши ценовници. И стално се најављују нови. 
Министар пољопривреде Горан Кнежевић каже да ће за помоћ пољопривредницима због 
тешких последица суше, бити издвојено између 12 и 15 милијарди динара. 
 

- Мере су подељене у три сегмента и у овом тренутку то је максимум максимума, па можда и 
превазилазе могућности државе и владе - рекао је министар Кнежевић. - Три сегмента мера 
односе на ослобађање пољопривредника одређених финансијских обавеза или њихово 
пролонгирање, одговарајућу интервенцију на тржишту, стабилности снабдевање и цена, као и 
финансијску помоћ пољопривредницима, кроз повећање одређених подстицаја. 
Зауздати поскупљења, по свему судећи, неће бити лако ни са бројним мерама Владе. Тако ће 
млеко и млечни производи скоро свих домаћих произвођача поскупети у септембру за бар два 
одсто, прерађено воће и поврће за 12 одсто, а средства за личну и кућну хигијену за три до осам 
одсто. Црне прогнозе појединих стручњака да ће свеже месо бити папрено скупо, као и да ћемо 
доћи у ситуацију да меса нема довољно на нашем тржишту, делују веома реално. Широм 
Србије многобројни сточари чак и у бесцење нуде стоку, јер немају чиме да их хране. 
ОБЕЋАНЕ СУБВЕНЦИЈЕ- ИАКО се ради о усменим и неодговорним обећањима бившег 
министра Душана Петровића, датим без правног основа, ми ћемо пронаћи начин да 
пољопривредници добију субвенције које су им пролетос обећане - рекао је министар 
Кнежевић. - Добио сам уверавање надлежних министарстава да ће потребна средства за мере за 
ублажавање последица суше бити обезбеђена, пре свега рационалнијом прерасподелом буџета. 

- Сигурно је да ће бројно стање живе стоке и даље опадати, с обзиром на то да су прогнозе да ће 
бити остварено тек 30 до 40 одсто планиране ратарске производње - рекао је Ференц Мајор, 
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председник Савеза удружења узгајивача свиња Србије. - Држава мора што пре да интервенише 
да би се очувало сточарство, јер ће у супротном број живе стоке у земљи и даље опадати. 
Мере помоћи пољопривреди, како оцењује проф. др Миладин Шеварлић, председник Друштва 
аграрних економиста, јесу добре, али ће њихов ефекат на раст цене основних животних 
намирница бити краткотрајан. Дугорочно, каже Шеварлић, ове мере неће дати такав ефекат. 
- Влада би требало, ако жели да избегне раст цена основних намирница, да се фокусира на 
помоћ пољопривредницима у наредном циклусу производње, односно, у јесењој сетви - каже 
Шеварлић. - Губитак, односно недостатак рода, настао ове године, не може да се ничим 
надокнадити, тако да би мера подршке сетви била апсолутно оправдана. Требало би 
размотрити могућност да се грејс период за кредите одобри и нерегистрованим газдинствима, 
пошто би тако њихов ефекат био знатно шири. И откуп кукуруза за Робне резерве заслужује 
подршку, али и ова мера ће бити неефикасна, ако се понуди цена која је нижа од тржишне. 
Мере министарства, према речима Жарка Кобиларова, ратара из Змајева, стигле су доста касно 
и већим делом су усмерене према сточарима. 
- Регресирано гориво је оно што нам је хитно потребно, пошто је жетва сунцокрета у јеку, а ми 
литар нафте плаћамо готово 150 динара - каже Кобиларов. Либерализација увоза, уз забрану 
извоза, за нас ратаре би била погубна. Ако се то догоди, бићемо тучени са две стране. С једне, 
сушом, а са друге, лошом ценом... 
Стипан Шарчевић, власник фарме свиња, који се бави узгојем товљеника, такође истиче да 
мере касне, као и да сточарима највећи проблем праве посредници, односно, трговци сточном 
храном и месари. 
ПОВЕЋАЊЕ ПОДСТИЦАЈА 
ЗА тов јунади сточари ће уместо 5.000 по грлу добијати 10.000 динара, а за тов свиња 1.000 
динара до краја године. Предвиђено је и да се постојећи износ премије за млеко од пет динара 
по литру млека повећа на седам динара за трећи и четврти квартал ове године, као и да се до 
краја године прошири број корисника подстицаја за генетско унапређење сточарства 
ублажавањем критеријума за стицање права на те подстицаје. 
 
МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА СУША 
 
1. ГАЗДИНСТВА ће имати грејс период од годину дана током ког неће враћати главницу 
кредита, а плаћају камату. 
2. ОСЛОБАЂАЊЕ од плаћања накнаде за одводњавање и наводњавање за 2011. и 2012. годину. 
3. ПРЕПОРУКА локалним властима да ослободе пољопривреднике плаћања закупа државног 
земљишта за 2012. 
4. РОБНЕ резерве ће интервентно купити до 200.000 тона меркантилног кукуруза на домаћем 
тржишту. 
5. ПРИВРЕМЕНО укидање царина и прелевмана на увоз свих врста житарица доо наредне 
жетве. 
6. ДНЕВНО праћење извоза житарица, да би се интервенисало у случају када би извоз угрозио 
снабдевање нашег тржишта. 
7. ПОДСТИЦАЈ това јунади по грлу биће 10.000 динара и 1.000 динара за свиње, до краја 
године. 
8. ПРЕМИЈА за млеко уместо 5 биће 7 динара по литру за трећи и четврти квартал ове године. 
9. ПРОШИРЕЊЕ броја корисника подстицаја за генетско унапређење сточарства, 
ублажавањем критеријума. 
10. ЗА десет дана креће акција дистрибуције регресираног дизел горива пољопривредницима. 
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Влада укида 104 намета! 
С. БУЛАТОВИЋ 

Министар Динкић најавио: од септембра предузећа могу да рачунају на 

субвенционисане кредите за ликвидност. Ове године позајмице 300 милиона. ПДВ 

скаче на 20 одсто 

 
ПРЕДУЗЕЋА у Србији већ од септембра могу да рачунају на субвенционисане кредите за 
ликвидност. Од октобра привреда на својим "леђима" неће носити 104 парафискална намета, а 
у фокусу државе биће прехрамбена и наменска индустрија. Овај договор постигнут у четвртак је 
на састанку министра финансија и привреде Млађана Динкића са највећим извозницима и 
банкарима у Србији. 
Фирме ће моћи да узму нову позајмицу или рефинансирају постојећи дуг. Плаћаће највише 3,5 
одсто камате за зајам у еврима. Цена динарских кредита биће на нивоу референтне каматне 
стопе Народне банке Србије, а она тренутно износи 10,5 одсто. Држава ће финансирати 
разлику, марже банака од пет одсто. Под овим условима банке ће пласирати милијарду евра у 
привреду Србије. До краја године одобриће се позајмице у вредности од 300 милиона евра, а 
остатак наредне године. Овогодишње субвенције ће тако буџет Србије коштати око 300 
милиона динара. 
 

- Кредити ће се одобравати на 18 месеци. Имаће почек од пет месеци, а отплаћиваће се 13 
месеци - објашњава министар Динкић. - Министарство финансија и привреде је одредило 
максималне износе позајмица у зависности од категорије предузећа, од 30 до 600 милиона 
динара. Услов за све њих ће бити да задрже постојећи број радника. Ако неко тражи кредит за 
ликвидност под субвенционисаним условима државе, не сме да отпушта раднике. 
ВЕЋИ ПДВ И АКЦИЗЕПОСЛЕ састанка са министром Млађаном Динкићем извозницима је 
јасно да је повећање пореза на додату вредност - неминовност. Горња стопа ће отићи на 20 
одсто, док ће доња остати на осам одсто. Министар је истовремено најавио и измене акцизне 
политике. Овај намет ће погодити неке нове производе, али ће зато важити повраћај за 
таксисте, камионџије и аутобуске превознике. 

Банкари поручују да ће их субвенција државе охрабрити да одобравају новац привреди. Према 
речима Владимира Чупића, председника ИО Хипо-Алпе-Адрија банке, чим уредба прође 
Владу, они ће у року од две недеље почети одобравање кредита. 
- Трошкови државе су минимални у односу на ефекат који ће имати - сматра Чупић. - Види се 
да је потребна подршка државе како би се банке охрабриле да пласирају средства. Постоје 
назнаке којим секторима треба да се усмери пажња. То је пре свега прерада хране, јер је свима 
јасно да је ту могућ највећи размах. Друга је наменска индустрија која има капацитета за 
повећање извоза. 
Српска предузећа ове године нису успела да повећају пласман својих производа у 
иностранство. За пола године извоз је порастао свега 0,6 одсто, а увоз, који је иначе знатно 
већи, порастао је за још четири одсто. Тако после првих шест месеци "пишемо" за 14 одсто већи 
спољнотрговински дефицит. 
Извозници су зато пред министра изашли са више предлога. Од захтева да се одобравају 
премије за извоз, да се размотре услови под којима се увозе одређени производи, али и 
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припреми стратегија за преговоре са Хрватском, која би по уласку у Европску унију да задржи 
повластице ЦЕФТА споразума. Тражили су и да се Агенцији за осигурање финансирања извоза 
одобри више средстава, на шта је министар пристао.  
ТАКСИ БРЖИ ОД КАСЕМНОГИ вероватно ни до сада нису имали фискалне касе, али сада од 
њих то нико и не очекује. Евидентирања промета преко фискалних каса коначно су ослобођени 
зидари, добар део мајстора и сервисера, фризери, столари, фотографи... И пре него што је 
заживела, фискална каса је укинута и таксистима. Влада Србије у четвртак је усвојила измене 
Уредбе о делатностима код којих постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе. 
И ова је обавеза укинута код чак 35 делатности, а реч је пре свега о предузетницима и 
занатлијама. 

КОЧНИЦА НА ПЛАТЕ 
МИНИСТАРСТВО финансија и привреде најављује да ће тренутни буџетски дефицит од 7,1 
одсто до краја године смањити на 6,5 одсто, а наредна на испод - четири одсто. 
- Укидамо бројне агенције и фондове и смањујемо неразумне плате у државној управи - 
поручује министар Динкић. - Од 1. октобра је мања максимална плата. Приоритет је да 
покренемо производњу да бисмо финансирали јавну потрошњу. У уторак имам састанак са 
репрезентативним синдикатима просвете, а после и здравства и осталима. Договорићемо 
политику плата у наредном периоду. Плате у јавном сектору су десет одсто веће и неће моћи да 
наставе да расту као до сада. 
Агенције више неће имати сопствене приходе. И намети који преживе "сечу" ићи ће директно у 
буџет. 
 

АНКЕТА - ПРИВРЕДНИЦИ И БАНКАРИ О НАЈАВЉЕНИМ МЕРАМА ВЛАДЕ 
СРБИЈЕ 
ВЕРОЉУБ ДУГАЛИЋ, 
 

Удружења банака Србије 
- СУБВЕНЦИОНИСАНИ кредити за ликвидност предузећа су у овом тренутку добри за нашу 
привреду, без обзира на то што неки пребацују да иду на терет свих нас грађана. Сада је то 
прави потез, јер су камате повољније и банке могу да понуде боље услове. Показало се да је 
наплата ових зајмова до сада била добра, јер су они приступачнији и са више погодности, него 
класични, комерцијални кредити банака. 
 

МИРОСЛАВ МИЛЕТИЋ, 
"Бамби" концерн 
- БИТНО је укидање великог броја процедура и парафискалних намета. Оно што нисам чуо, а 
желео сам, јесте смањење пореза и доприноса на зараде. Било је речи о повећању пореза на 
додату вредност. По нама, баланс би био када би се уз то смањила оптерећења плата. Извоз 
финалних готових прехрамбених производа, наменска прозиводња и неке друге гране су оно 
што треба подржавати. Сазрело је време да се стимулишу они који извозе. 
НИНКО ТЕШИЋ, 
"Импол Севал" из Севојна 
 

- ТАКСЕ су увођене без реда. Што бих ја, који прерађујем алуминијум читао Закон о шумама, а 
тамо је прописана такса и за нас. Рекао сам, нећу држави да плаћам 10.000 динара за тумачење 
лоше написаног закона. Годину и седам месеци смо чекали грађевинску дозволу за 
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инвестицију од 17 милиона евра. Добро је што се сада укидају ти намети. Субвенционисани 
кредити ће нам дати шансу да се приближимо конкуренцији ценом капитала. 
МИОДРАГ КОСТИЋ, 
 

"МК комерц" 
- ПРЕДЛОЖЕНЕ мере су добре. Сада само да сачекамо да заживе и у пракси. Нема, међутим, 
озбиљног реструктурирања српске економије ако не смањимо администрацију. Имамо 
дефицит од седам одсто БДП и највећи део иде на плате и пензије. Ми годинама трошимо више 
него што зарађујемо. Важно је и укључивање "сиве" економије у легалне токове. Због ње су нам 
приходи мањи. Конкурентних, јефтиних пољопривредних производа нема без 
инфраструктурно опремљеног пољопривредног земљишта. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:394046-Drzava-potapa-pec-1-septembra 

Држава потапа пећ 1. септембра? 
Ј. ИЛИЋ  

Да ли ће пећи у смедеревској Железари бити потпаљене, како је најављено, 1. 

септембра 

 
СМЕДЕРЕВО - Синдикати Железаре Смедерево затражили су састанак у Влади Србије наредне 
седмице. На плаћеним одморима је око 4.000 радника, док су остали ангажовани на 
ремонтима постројења, ишчекујући раније најављени почетак производње с првим данима 
септембра. Званичних најава државе да ће потпалити пећи још нема. 
Док се ишчекује фамозни 10. септембар, када истиче више пута продужаван тендер за избор 
стратешког партнера за Железару „Смедерево“, у све три смене ради око 1.500 радника, 
односно, сваки трећи од укупно 5.500 запослених. Око 4.000 радника Железаре „Смедерево“ је 
на плаћеним одсуствима, тј. примају 60 одсто од зараде. Свима је заједничка неизвесност око 
судбине фабрике и налажења статешког партнера. 
 

Челичану су до сада посетили представнци три потенцијална инвеститора са откупљеним 
тендерским докуметима - украјински „Доњецк-стил“, руски „Урал мајнинг енд металурџик 
компани, као и „Јунајтед Пилсен“ из Луксембурга. 
РЕМОНТУЈУ МАШИНЕ, СРЕЂУЈУ ПОГОНЕУ ФАБРИЦИ се приводе крају активности на 
поправкама и сређивању погона, тако да је на послу око 35 одсто радника, док су остали на 
годишњим одморима, или плаћеним одсуствима. Како се активности на одржавању постројења 
буду смањивале тако ће се и број запослених на плаћеним одсуствима повећавати  
- речено је „Новостима“ у Сектору за односе с јавношћу Железаре „Смедерево“ д.о.о. 

- Овде су боравиле руске, украјинске и кинеске делегације, али немамо званичних 
информација да ли су то потенцијални партнери. Синдикати Железаре „Смедерево“, после 
разговора са пословодством, затражили су да се идуће седмице одржи састанак са радном 
групом за железару у Влади Србије, и да од најодговорнијих људи чујемо званичне 
информације о томе, као и плановима за покретање производње од 1.септембра, до када смо 
постигли договор да стоји друга висока пећ - каже Драган Миловановић, председик АСНС 
Железаре. 
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Друга висока пећ заустављена је 10. јула, уз благослов синдиката, упркос њиховим првобитном 
оштром протесту. Још тада је из Владе Србије стигла најава да ће одмах бити детаљно 
дефинисани услови и начин и одређена средства за покретање производње од 1. септембра. 
Засада, међутим, још нема званичних информацијама хоће ли се пећи потпалити за недељу 
дана. Обе високе пећи стоје, а у току су ремонти постројења. 
Одговор на питање када ће се радници вратити на посао, у значајној мери повезан је са 
активностима на изналажењу стратешког партнера. Тендер је отворен до 10. септембра. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Smanjenje-maksimalnih-plata-u-drzavnoj-upravi.sr.html 

Смањење максималних плата у државној 
управи 

БЕОГРАД – Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је данас да је обезбеђен 
новац за финансирање јавног дуга и буџетског дефицита и најавио да ће од 1. октобра бити 
смањене максималне зараде у државној управи. 

Плате у јавном сектору које су и сада веће за 10 одсто у односу на приватни сектор неће моћи да 
наставе да расту као до сада, иначе нам следи „грчки сценарио”, рекао је Динкић после 
састанка са српским извозницима. 

Динкић није могао да прецизира одакле је Србија прибавила неопходан новац за буџет 
истакавши да је све под контролом да постоји јасан план, истакавши да „имамо онолико новца 
колико је потребно да исфинансирамо комплетан јавни дуг и буџетски дефицит који ћемо 
смањити до краја ове године.” 

Он је најавио да ће представници Владе Србије у наредном периоду имати више посета 
Бриселу, Москви и земљама трећег света одакле можемо добити средства за инвестиције. 

„Ми смо мала земља и не можемо себи да дозволимо тај луксуз да се окренемо било којој 
великој појединачној сили, ми морамо да сарађујемо са свима у српском интересу, са ЕУ, 
Русијом, Кином, САД, са земљама Голфског залива...” рекао је Динкић. 

Он је навео да 60 одсто српског извоза иде на тржиште ЕУ и да желимо још више да извеземо у 
Унију, али је остварен и раст извоза на тржиште Русије од 15 одсто и тај раст може бити и виши. 

Говорећи о руском кредиту за железницу, Динкић је истакао да још увек није разговарао са 
представницима Министарства финансија Русије због годишњих одмора у тој земљи, али да 
очекује да би разговори ускоро могли да се десе, јер Србија жели да прошири сарадњу не само 
са Русијом већ и са другим земљама, јер је то у интересу грађана Србије. 

Динкић је најавио да ће следеће недеље имати састанак са репрезентативним синдикатима 
здравства и просвете са којима ће разговарати о платама запослених у тим областима и додао 
да ће оно што буде договорено са њима бити пресликано на јавни сектор. „То ће бити формула 
за индексацију пензија”, рекао је Динкић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Smanjenje-maksimalnih-plata-u-drzavnoj-upravi.sr.html
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Он је најавио да ће Србија ићи на смањење буџетског дефицита као и на укидање непотребних 
агенција и фондова и смањење плата у државној управи које су неразумно велике, а биће 
уједначене плате државних чиновника наниже. 

Танјуг 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/339212/Sindikati-GSP-traze-status-sluzbenih-lica-za-vozace 

Синдикати ГСП траже статус службених 
лица за возаче 

Танјуг  

Статус службених лица за возаче у јавном градском превозу и више казне за нападаче на 

раднике ГСП "Београд", затражили су данас репрезентативни синдикати поводом учесталих 

напада на раднике у овом предузећу. 

Како се наводи у саопштењу које су потписали председник Самосталног синдиката Горан 

Брадић и синдиката Слога-ГСП Слободан Васић, од Министарства унутрашњих послова 

затражено је да се починиоци напада што пре ухапсе и буду кажњени. 

  

Затражена је и измена законски регулатива којом би се вишим казнама починиоци одвратили 

од нових напада. 

 

Синдикати су апеловали на грађане да не нападају возаче и друго саобраћајно особље које 

"савесно и поштено ради свој тежак и веома одговоран посао у корист Београђана". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/339221/I-Forum-beogradskih-osnovnih-skola-priprema-strajk 

И Форум београдских основних школа 
припрема штрајк 

Танјуг  

Осим Уније синдиката просветних радника, штрајк упозорења за 3. септембар најавио је и 

Форум београдских основних школа (ФБОШ), чији чланови тога дана неће одржати први час у 

јутарњој смени. 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/339212/Sindikati-GSP-traze-status-sluzbenih-lica-za-vozace
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/339221/I-Forum-beogradskih-osnovnih-skola-priprema-strajk
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Како је Тањугу рекла председница Форума Радмила Додић, тај синдикат тражи додељивање 

статуса службеног лица запосленима у просвети, због насиља ученика и родитеља, и смањење 

броја ученика у разредима, у складу са европским стандарима - од осам до 22 ђака. 

  

Међу штрајкачким захтевима је решавање питања технолошког вишка и санкционисање за 

непоштовање процедура приликом проглашавања технолошких вишкова и преузимања 

радника. 

  

Додић је навела да ће тај синдикат, који, како каже, има око 2.700 чланова и 

репрезентативност у Београду, тражити пријем код градоначелника Драгана Ђиласа. 

  

Јуче су представници синдиката образовања и ресорних министарстава почели серију 

разговора о стању у просвети, и преговори ће бити настављени наредне седмице. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/339339/Analiticari-Tvrdnje-vlade-da-nece-biti-otpustanja-su-besmislene 

Аналитичари: Тврдње владе да неће бити 
отпуштања су "бесмислене" 

Танјуг  

Економска ситуација у Србији ће бити све тежа до краја године, а први потези нове владе не 

указују да би се то стање ускоро могло побољшати, оценили су економисти у изјавама Тањугу. 

Економиста Млађен Ковачевић очекује да ће се до краја године економска ситуација још 

погорсати и због суше у пољопривреди, да ће доћи до пада индустријске производња и 

смањења производње струје, а ту су, још и огромне обавезе према иностранству. 

Влада Србије: Државна администрација је предимензионирана 

У време формирања нове владе, сматра Ковачевић, садашњи министри нису ни били свесни у 

каквој је тешкој финансијској ситуацији Србија и да је стање неупоредиво теже, него што су они 

у почетку говорили. 

 

- Нема озбиљног економисте који није свестан да је државна администрација јако велика, 

предимензионирана, да је огроман број људи запослен у владиним агенцијама и сличним 

телима - рекао је Ковачевић. 

 

Природно је било очекивати, сматра он, да ће нова влада прво испунити дата обећања и да ће 

један од првих корака бити или да се смањи број људи у тим агенцијама и до за 20 до 30 одсто, 

или да се смање плате за 20 до 30 одсто. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/339339/Analiticari-Tvrdnje-vlade-da-nece-biti-otpustanja-su-besmislene
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Коментаришући најаве из владе да неће бити отпуштања док траје криза, Ковачевић је оценио 

да је "бесмислено тако нешто рећи" и указао да се отпуштања у јавном и приватном сектору не 

могу спречити услед кризе Србији и свету. 

  

Маџар: Влади треба дати шансу 

  

Љубомир Маџар 

Економиста Љубомир Маџар рекао је Тањугу да први потези нове Владе Србије нису 

охрабрујући, али да не мора да "значи да ће цела владина политика бити вођена у том духу". 

 

Маџар, ипак, препоручује стрпљење, како би се сачекали неки опипљивији резултати нове 

гарнитуре на власти. 

 

- Нова власт заиста је наследила ужасну ситуацију, како у привреди, тако у финансијском 

систему, општу неликвидност, где малтене нико никоме не плаћа на време и велике 

неподмирене обавезе, што буквално поткопава и гуши целу привреду - указао је Маџар. 

 

Уз то је, додао је он, буџетски дефицит већ сада јако велики и прети да расте и даље. 

 

- Значи, треба ипак оставити времена, ако не 100 дана, а оно бар 50 дана, па да се види како ће 

нова власт функционисати. Власт је, додуше, мотивисана да неке важне ствари, сасвим 

преокрене и да ради другачије, него што је то радјено под претходном влашћу - закључио је 

Маџар. 
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Продати Електропривреду или Телеком 

Консултант Евопског економског института у Бриселу 

Драгомир Јанковић сматра да нова влада, уместо 

задуживања у иностранству по неповољним условима, да 

би обезбедила новац за инвестиције треба да размисли о 

продаји великих јавних предузећа, попут Електропривреде 

Србије, Телекома Србија и других. 

- Сада се виде последице лоше приватизације у Србији, јер 

већина приватизованих предузећа није у стању да ствара 

нови производ, нити да извози, већ тражи помоћ државе, 

која помоћ не може да да, јер је и сама тражи - оценио је 

Јанковић. 

Држава, сматра он, треба да субвенционисе само 

пољопривредну производњу, јер је то пракса у развијеним 

земљама, али и због тога што аграрни сектор без 

субвенција не може бити конкурентан на тржишту. 

Сви остали сектори привреде треба да буду препуштени 

тржишним механизмима, а држава мора да донесе закон 

који неће штитити дужника и да омогући лакшу наплату 

потраживања, закључио је Јанковић. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/novi-gazda-jos-nije-preuzeo-ipok 

Нови газда још није преузео ИПОК 
 

Група радника Индустрије прерађевина од кукуруза ИПОК обавестила је челнике 
градске управе у Зрењанину да се, ни готово два месеца откако је панчевачка 
фирма “Алмекс” на јавној лицитацији купила зрењанинску скробару, Комисија за 
заштиту конкуренције није огласила о томе да ли ће Панчевци, 

 по преузимању ИПОК-а, бити монополисти када је производња скроба у питању. Док та 
комисија не изнесе свој став, нови газда не може преузети фабрику и обновити производњу. 
Запослени у скробари јуче су упозорили на то да одуговлачење наноси велике штете фабрици 
јер се ближи кампања преузимања и прераде кукуруза. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/novi-gazda-jos-nije-preuzeo-ipok
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– Овакво стање може да траје у недоглед. Ако не уђе у посао у овој сезони, то би могао бити крај 
скробаре која има највеће капацитета на Балкану – рекао је бивши синдикални активиста у 
ИПОК-у Александар Олујић. 

Милорад Ђуканов је казао да, по сазнањима радника, неко врши притисак на Антимонополску 
комисију да намерно одуговлачи, а све да би неко дочекао крај фабрике и јефтино дошао до 
атрактивних силоса. 

– Зар би требало жртвовати целу фабрику и 500 радних места због силоса? Ми то не разумемо 
– поручио је Ђуканов. 

Ж. Балабан 
 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/vece-plate-traze-svi-sindikati 

Веће плате траже сви синдикати 
 

Мада је овонедељни састанак представника Синдиката образовања Србије, Уније 
синдиката просветних радника Србије, Синдиката радника у просвети Србије и 
Гранског синдиката просветних радника „Независност” 

  

с министром просвете и представницима Мнистарства финансија завршен без конкретног 
договора о повећању плата у школама и с најавом да ће се разговори наставити наредне 
недеље, министар просвете, науке и технолошког развоја Жарко Обрадовић изјавио је да не 
очекује да ће синдикати ступити у штрајк, него да ће школска година почети на време. 

– Представници синдиката показали су разумевање за тешку економску кризу у земљи, а о 
платама ћемо детаљније разговарати наредне среде или четвртка – рекао је министар 
Обрадовић. – Следеће недеље знаће се колико ће износити повећање плата у октобру, биће 
речи и о исплати јубиларних награда, отпремнинама за запослене у Војводини, о томе да се 
кроз трансфер локалним самоуправама постигне исти ниво плата у предшколским установама. 
Нешто од тога биће реализовано кроз ребаланс, а нешто кроз нови буџет за 2013. годину. 

С друге стране, после састанка с министром, представници синдиката најавили су да ће 
одржати седнице републичких одбора на којима ће размотрити ситуацију да би видели како ће 
даље поступати. Они траже да се поштује Закон о буџету, као и повећање плата у просвети. 
И док Унија синдиката просветних радника Србије ни после састанка с министром није 
одустала од штрајка упозорења 3. септембра, остали синдикати су за наставак преговора, а 
најаву штрајка упозорења из Уније оценили су као маркетиншки потез. 

За преговоре с просветарима је и министар финансија и привреде Млађан Динкић, који је 
најавио да ће се у њих укључити следеће недеље да би разговарали о нивоу зарада, и нагласио 
да жели да се постигне фер договор, то јест социјални пакт који ће важити и у наредним 
годинама, а не само у овој.  

Д. Девечерски 
  
Финансирање по броју ученика? 
  

http://www.dnevnik.rs/drustvo/vece-plate-traze-svi-sindikati
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– Наш став је да плате треба повећати у октобру, да јубиларне награде треба да остану нешто 
што се исплаћује просветним радницима, али да кроз трансферна средства локалним 
самоуправама треба апсолутно прецизрати да је то за то, да не би тај новац трошиле за друге 
намене – изјавио је јуче Обрадовић. 

Министар тврди и да нису тачни поједини наводи о томе да је број запослених у просвети 
веома повећан протеклих година: 
– Како наводе у Трезору, који је једини меродаван да да коначне податке о броју запослених, 
веровали или не, током протекле године број запослених је повећан за 163 особе – рекао је 
министар. 

Он је подсетио на то да би од 2014. године требало да се пређе на систем финасирања по броју 
ученика, али је поручио и да он као министар није спреман да направи тај корак уколико се у 
међувремену не обезбеде средства за социјални програм, којим ће бити збринут могући вишак 
радника. 

 

 

 

 

 

 


