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Плате и пензије под заштитом 
Е. Е. Р.   

Министарство финансија и привреде најавило пакет антикризних мера, а већина 

ће на снагу ступити у октобру. Помоћ пољопривредницима. Мали привредници 

без намета. У јавном сектору без отказа, али и повишица 

ПАРА за плате и пензије има. Најугроженији пензионери прву рату од најављених додатних 
15.000 динара добиће између 17. и 19. септембра - обећао је у среду министар финансија и 
привреде Млађан Динкић представљају план антикризних мера. Ни онима са нешто „тежим“ 
чеком примања неће бити замрзнута, али неће ни расти темпом којим је то предвиђено 
законом. Колико би октобарско повећање примања могло да износи, знаће се након разговора 
са синдикатима. 

Влади ће обезбеђивање средстава за плате у јавном сектору, пензије и социјална давања 
наредних месеци бити приоритет. И то, упркос чињеници да Србија, дефинитивно, јесте, како 
је у среду признао и министар, у рецесији. Од почетка године домаћи производ нам је у 
сталном паду, а јесењи резултати могу да буду само гори, јер је суша десетковала приносе. 

- Ова година је већ изгубљена - признаје министар Динкић. - До 1. октобра нам је битно да 
обезбедимо редовну исплату пензија, плата, социјалних давања и отплату јавног дуга. Тада ће 
почети примена нових мера, које би требало да среде стање у државној каси и подигну 
привреду. Не желим да будем министар који је Србију одвео у банкрот. 

КАО ДИЛЕРИИЗМЕНАМА Закона о пореском поступку и администрацији биће пронађено 
решење да се предузетници који раде на црно преведу у званичан систем. Како то учинити, још 
није одлучено, а министар Динкић наводи да ће модел бити сличан оном који је својевремено 
понуђен уличним дилерима девиза да посао легализују отварањем мењачница. 

РЕГРЕС АГРАРУ 

ОД нове владе, макар у делу у ком се пита Министарство финансија и привреде, 
пољопривредници могу да очекују регресиране цене горива, ђубрива и семена за наредну сетву. 
Изменама закона, који ће вероватно ступити на снагу првог дана октобра, они могу да рачунају 
на накнаду од осам одсто пореза на додату вредност, уместо досадашњих пет одсто. По новим 
правилима овај новац неће ићи преко трговаца, него директно на рачуне самих 
пољопривредника. 

МАЛИМА НАЈВИШЕ 

НАЈВИШЕ користи од најављених реформи, према процени министра Динкића, требало би да 
имају занатлије и предузетници. Они ће се опростити од највише оптерећења, па је идеја да 
онај ко плаћа паушално порез убудуће, уз њега плаћа још само једну уплатницу - порез на 
имовину. 
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Министарство финансија ће бити једино надлежно за прописивање броја такса и њихових 
максималних износа, па ће привредник унапред знати шта од обавеза да очекује. Једним 
законом ће се укинути дажбине из чак 70 закона који сада важе. Од тренутно око 400 
парафискалних намета, који годишње оптерећују привреду са чак 1,5 милијарди евра, добар 
део ће бити избрисан, а неки промењени. Мале фирме ће ПДВ плаћати по наплати 
потраживања, а не као до сада по фактури. Променом Закона о ауторским правима мали ће 
бити ослобођени „музичког“ динара. Смањиће се и накнаде које плаћају зато што нису 
запослили инвалида. Законом о фискалним касама инспектори више неће као казну качити 
„катанац“ на радњу. Ко год не евидентира промет кроз њу, ипак, дебело ће платити кроз 
новчану казну. 

ЛИМИТ ЗА ЗАРАДЕ 

ЈАВНИ сектор се у годинама кризе неће смањивати давањем отказима. Уколико неко реши да 
оде, не може да рачуна на отпремнину. Функционери у јавном сектору, председници општина, 
директори предузећа, агенција, фондова баснословним износима могу да се надају још који 
месец. Већ од октобарске заред максимални износ основице требало би да буде око 140.000 
динара. 

“ТЕЛЕКОМ“- РАЗМАТРАМО могућност да део државне имовине продамо путем јавног тендера 
- каже Млађан Динкић, не желећи да одговори на питање да ли је реч о „Телекому Србија“. - 
Све што није дефинисано коалиционим споразумом може да се разматра као могућност за 
продају. Када је реч о Комерцијалној банци, намера државе је да је до краја године по плану 
докапитализује, како би задржала већинско власништво. 

Изузетак су независна регулаторна тела и Народна банка Србије. Директори јавних предузећа 
ће се бирати на конкурсу, а на дан усвајања закона сви садашњи ће остати без посла. Када је о 
новоизабраним менаџерима реч, међутим, уколико премаше очекивања владе, имаће право на 
пребачај. 

ВЕЋИ ПОРЕЗ 

СВА је прилика да би стандардна стопа пореза на додату вредност требало да порасте, али 
највише на 20 одсто. Нижа стопа, којом се опорезују основне животне намирнице, остаће осам 
одсто. Што се тиче беби-опреме, ПДВ на њу неће бити укинут. Идеја је да се угроженим 
родитељима новчано директно помогне. 

Колико ће ПДВ на крају порасти, зависи, пре свега, од уштеда која нова влада постигне 
смањујући трошкове. 

Навише ће ићи и акцизе. Пре свега, оне на цигарете, алкохолна пића и нафтне деривате... За 
колико још увек је непознато, али је јасно да ће сви прописи који предвиђају измене износа 
намета грађанима и привреди бити донети већ у октобру. Изузетак је Закон о порезу на добит 
фирми, који ће сачекати до јануара 2013. године. 

РЕКОРДАН МИНУС 

БУЏЕТ републике, покрајина и локалних самоуправа у рекордном је „минусу“ од укупно 234 
милијарде динара. И уз све мере које планира Министарство финансија годину ћемо у 
најбољем случају испратити са највише 20 милијарди динара мањим мањком. 
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А да би држава у међувремену функционисала, врло брзо ћемо позајмити око 2,2 милијарде 
евра. 

ЧЕКА СЕ ОДЛУКАУ ММФ је стигао позив српског Министарства финансија и привреде, 
потврдио је Богдан Лисоволик, стални представник Међународног монетарног фонда у 
Београду.  
- Одлука о томе да ли ће бити нове мисије ММФ тек треба да буде донета - каже Лисоволик. - 
Још је рано говорити о детаљима могућег аранжмана, уколико до њега дође. 

- Извесна су два међународна аранжмана вредна две милијарде евра - рекао је министар 
Млађан Динкић, али је одбио да изнесе детаље тих понуда. - Чак трећина наших дугова је са 
каматом већом од пет одсто, а то је прескупо за Србију. Убудуће ће та камата бити максимум, уз 
коју ћемо узимати кредите. 

План је да следећу годину завршимо са дефицитом од 130 милијарди динара и да то у том 
тренутку буде мање од четири одсто нашег домаћег производа. 

Значи да током 2013. треба да уштедимо чак 100 милијарди динара. Што се тиче мерења 
„минуса“ кроз домаћи производ, тренутно смо стигли до седам одсто, а док смо се договарали 
са Међународним монетарним фондом очекивали смо да ће се он зауставити на 4,25 одсто. 

РУПЕ БЕЗ ДНА 

НА име спасавања банака држава је у овој години утрошила готово 21 милијарду динара. За 
стварање Нове Агробанке дато је 9,8 милијарди динара, две милијарде за Привредну банку 
Београд, док је у Развојну банку Војводине „упумпано“ укупно девет милијарди, пет из 
републичког, а четири из покрајинског буџета. Да ли ће ови трошкови бити још већи, тек ће се 
видети, пошто у Министарству финансија истичу да коначни резултати ове санације банака 
још нису познати. 
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Илић: Посао за око 100.000 нових грађевинара 
Танјуг  

Ресорни министар Велимир Илић је најавио помоћ државе и навео да би само у 

оквиру подизања енергетске ефикасности објеката могло да се запосли 100.000 

грађевинара 

 

БЕОГРАД - За грађевинарство је спас формирање развојне банке, а то би могла да буде 

Поштанска штедионица, која је у саству државе и коју би требало преименовати и дато јој 

одговарајуће надлежности, рекао је Министар грађевине и урбанизма Велимир Илић, 

обраћајући се неимарима поводом њиховог празника. 

Неимаири су данас упозорили, поводом Дана грађевинара Србије, да су у великим дуговима и 

да је у последње две године смањен број фирми за око 3.000, а ресорни министар Велимир 
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Илић је најавио помоћ државе и навео да би само у оквиру подизања енергетске ефикасности 

објеката могло да се запосли 100.000 грађевинара. 

У истом периоду је смањен број легално запослених грађевинара са 120.000 на 70.000, док су у 

иностранству наши грађевинари прошле године остварили 150 милиона евра, навели су 

представници Синдиката грађевинара који је део Савеза самосталних синдиката Србије. 

Честитајући празник министар Илић је обећао да ће држава подићи "на ноге" ту важну грану 

привреде за економски развој земље. 

Илић је казао, такође, да Србија има доста понуда из иностранства и да би могли да 

реализујемо пројекте вредне милијарду евра, као и да ће држава помоћи грађевинарима да 

добију референце за велике послове. 

Он је казао да ће у буџету за идућу годину бити предвиђена средства за враћање дугова државе 

домаћим грађевинским фирмама. 

Министар је казао да ће се изградња станова уз помоћ државе, која је започета у Београду, 

наставити у Нишу, Крагујевцу и другим већим градовима у Србији, како и да ових дана почети 

пројекат изградње станова за социјано становање. 

Илић је, такође, позвао грађевинаре да сами предложе кадровску листу најстручнијих људи за 

челне позиције у великим грађевинским предузећима и човека за директора Републичке 

грађевинске дирекције, како та предузећа не би водили партијски људи. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:392025-Crni-rekord-nezaposlenosti-Biro-rada-postao-front 

Црни рекорд незапослености: Биро рада постао 
фронт 
 
Б. СТЈЕЉА  

Упркос ситним померањима, стопа незапослености и даље држи "црни рекорд". У 

јуну 754.967 грађана чекало посао, шансе да га добију на нули 

 
Послу се у јуну надало 754.967 грађана. Према најновијим подацима Националне службе за 
запошљавање, ред се, у односу на мај, скратио за 7.609 имена, али је ово померање - од свега 
један одсто - безначајно. Шансе да се списак незапослених осетније "истопи" готово су никакве. 
- Без активних мера државе нема ни говора о томе да макар стабилизујемо ове негативне 
трендове, а камоли да подигнемо ниво запослености. Стопа незапослености је 25,5 одсто и 
значајно је подигнута у односу на новембар када је такође била веома висока и износила је 23,7 
одсто - сматра Горан Николић, економиста. - Зато је неопходан подстицај државе 
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предузетницима и то, пре свега, кроз много повољније кредите. Тек тада бисмо могли да 
утичемо на додатна упошљавања. 
 

Николић сматра да би задржавање на "статусу кво" био оптимистичан сценарио јер све заправо 
указује на то да ће доћи до нових отпуштања. 
ЦРНА ГОРА НАС СПАСЛАЦрна Гора је од почетка године до данас издала 18.800 радних 
дозвола, од чега је знатан део отишао у руке српским држављанима, и то због сезонских радова 
на приморју. Ипак, и ова комшијска република кубури са радним местима, али је њихова стопа 
незапослености (12,36) упола мања него наша. 

- У ситуацији када имамо пад БДП и истовремено раст продуктивности, јер се све чешће ради 
са машинама, неминовно је да ће потреба за новим радницима бити све мања - оцењује овај 
економиста. 
А ситуација је већ сасвим алармантна. У НСЗ кажу да највеће учешће у регистрованој 
незапослености имају они у најбољим годинама. Тако је, тренутно, на бироу чак 13,62 одсто 
незапослених старости од 25 до 29 година, а потом оних имеђу 30 и 34 године - 12,47 одсто. Ако 
се пак погледа образовна карта, највећи ред заузимају они са дипломом средње школе. Посао, 
међутим, чекају и 52 доктора наука! 
У зависности од тога колико су потковани знањем, уверавају нас у НСЗ, зависиће и дужина 
чекања на прву плату. Просечно се на Бироу проведе три године и шест месеци. Ипак, чак 
483.250, односно 64,05 одсто, посао чека дуже од 12 месеци, што се већ третира као "дугорочна 
незапосленост". 
- Основни разлог за дугорочну незапосленост је слаба понуда послова на тржишту, али и 
чињеница да до посла теже долазе они који немају одговарајуће квалификације или уопште 
немају школу - објашњава Драган Ђукић, директор Сектора за посредовање у запошљавању. 
- Чињеница је и да они са дипломом факултета до посла долазе дупло брже него они са 
средњом школом. Али, додаје Ђукић, и "неадекватна диплома" може да кошта: 
- Археолози и историчари уметности у просеку на посао чекају шест година, иако је просечно 
трајање незапослености факултетски образованих годину и осам месеци. 
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Има и оних занимања, додаје, која је време прегазило па се тако готово без икаквих шанси на 
бироу годинама "чекирају" дактилографкиње.  
КОРАК НАПРЕД, ДВА НАЗАД  

Списак незапослених је у јануару био дужи за 9.199 особа или 1,20 одсто, а у односу на јун 
претходне године данас је смањен за 1.288 лица, односно 0,17 одсто. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/337011/U-Zitoproduktu-ne-razmisljaju-o-povecanju-cene-hleba 

У "Житопродукту" не размишљају о 
повећању цене хлеба 

Танјуг  

У крагујевачком "Житопродукту" не размишља се о повећању цене хлеба и пецива, изјавио је 

данас директор тог предузећа Живорад Нешић. 

 - Векна полубелог хлеба кошта 33 динара, а белог 44 динара и ми са том ценом не остварујемо 

губитке - рекао је Нешић и и нагласио да се цена неће мењати иако брашно и пшеница поскупе. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/337011/U-Zitoproduktu-ne-razmisljaju-o-povecanju-cene-hleba
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Истичући да је "у структури цене хлеба најскупља држава, односно енергенти и порези и ако и 

они поскупе, "Житпродукт" међу последњима у Србији повећати цену хлеба", Нешић је додао 

да то предузеће у силосима има више залиха пшенице него што је потребно. 

 

Крагујевачки "Житопродукт" дневно произведе више од 30. 000 векни полубелог и белог 

хлеба, плус специјализоване врсте. С обзиром на то да је сезона одмора, ових дана производе 

око 25.000 векни, као и око 2.000 до 3.000 специјализованог хлеба. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/336972/Dinkic-PDV-ide-na-20-odsto-uskoro-rebalans-budzeta 

Динкић: ПДВ иде на 20 одсто, ускоро 
ребаланс буџета 

Тањуг, Бета  

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је данас да су у току припреме за 

ребаланс буџета и истовремено доношење буџета за 2013. годину и најавио измену пореза на 

додату вредност (ПДВ), који ће бити повећан на 20 одсто. Он је најавио и да ће плате у 

државним агенцијама и фондовима биће ограничене на највише 160.000 динара. 

Динкић је рекао да се припрема измена стопе ПДВ-а која неће бити изнад 20 одсто, док ће на 

животне намирнице остати осам одсто и додао да ће коначна одлука о повећању стопе ПДВ-а 

бити донета када се сагледа расходна страна буџета. 

 

Ова година је већ изгубљена у смислу смањења буџетског дефицита, али ће у наредној години 

он бити смањен за око 100 милијарди динара, изјавио је министар финансија и привреде. 

  

Динкић је рекао да су у току припреме за доношење сета мера, како на расходној, тако и на 

приходној страни буџета, које ће бити оличене у виду 17 закона и додао да ће ти законски 

предлози бити у Скупштини Србије у септембру, а највећи део мера ступиће на снагу у октобру. 

 

Министар финансија и привреде је указао да се ефекти тих мера не могу осетити у овој, већ тек 

почетком наредне године. 

  

Наглашавајући да је планирано да се не доносе једностране мере повећања само неких 

пореских намета, већ и да се смање расходи, Динкић је прецизирао да је планирано укидање 

око 256 парафискалних намета. 

  

На тај начин ће законски бити онемогућено да било ко у земљи осим Министарства финансија 

уводи било какве порезе и накнаде, и то ће престати од октобра, рекао је Динкић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/336972/Dinkic-PDV-ide-na-20-odsto-uskoro-rebalans-budzeta
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Без замрзавања плата и пензија 

Неће бити замрзавања плата и пензија, али ће бити њиховог усклађивања са могућностима 

буџета, изјавио је данас министар Динкић, напомињући да су његови приоритети исплата 

пензија, плата, социјалних давања и јавног дуга, "а за друго шта остане". 

  

Динкић је, на брифингу за новинаре, рекао да ће све бити јасније после разговора са 

представницима синдиката у јавним службама. 

  

Када већ неће бити отпуштања, додао је Динкић, требало би прихватити да не буде 

индексирања плата и пензији по досадашњој формули предвиђеној буџетом. 

  

Држава је у процесу уговарања аранжмана у вредности од око две милијарде евра, истакао је 

Динкић, не желећи да прецизира о чему се ради. 

  

Овај аранжман није везан за задуживање на међународном тржишту капитала, прецизирао је 

Динкић. 

  

Ограничавање плата у фондовима и агенцијама 

Плате у државним агенцијама и фондовима биће ограничене на највише 160.000 динара, 

најавио је Динкић. 

  

Највећа почетна основна плата директора биће оганичена на 140.000 динара, а са минулим 

радом ће моћи да достигне 160.000 динара, рекао је Динкић у Министарству, на конференцији 

за новинаре. 

  

Динкић је рекао да они који буду незадовољни тим примањима, могу да оду у приватни сектор 

и истакао да је био изненађен кад је чуо да неки директори државних агенција или фондова 

имају плату и по 500.000 динара месечно. 

  

Он је рекао да ће његово министараство предложити Влади да не могу бити веће ни плате 

директора јавних предузећа, али уз могућност да се, због професионализације, уведе 

"менаџерски додатак". 

  

Од ограничења плата, рекао је Динкић, биће изузете све регулаторне и независне институције и 

Народна банка Србије. 

  

Динкић је казао да ће Влади предложити да престану сви уговори директорима јавних 

предузећа и да се распишу конкурси за избор нових. 

 

Добро размотрити кинеску понуду за ауто-пут 

Динкић је изјавио данас да треба добро размотити понуду кинеске компаније за изградњу ауто-

пута од Београда до границе Црне Горе и видети који је модел финансирања најбољи за Србију. 
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Тај "коридор је битан за развој Србије и мора да се проучи који 

модел финансирања Србији одговара - концесија или кредит", казао 

је он на конференцији за новинаре. 

  

Динкић је казао да ће Министарство финансија предложити Влади 

да се аутопут на такозваном "коридору 11" гради уз концесију и 

додао да на тој деоници има довољно саобраћаја да би концесија била исплатива. 

  

"Кинеска корпорација за путеве и мостове" (Цхина Роад анд Бридге Цорпоратион - ЦРБЦ) 

упутила је Коридорима Србије понуду за изградњу 270 километара ауто-пута од Београда до 

границе Црне Горе, за 2,5 милијарде евра. Понуђено је финансирање из кредита или по моделу 

концесије. 

  

Санирање минуса и одговорност за губитке у Агробанци 

Динкић је рекао да ће један од најтежих послова државе бити санирање минуса од 300 

милиона евра у "Агробанци" и затражио да се испита оговорност свих који су направили те 

губитке. 

 

- Очекујем да Народна банка Србије уради озбиљњу ревизију банкарског сектора и заједно са 

људима из Агенције за осигурање депозита направи план за санацију банака које су се нашле у 

проблемима - рекао је Динкић на брифингу за новинаре. 

 

Динкић је истакао да за ситуацију у "Агробанци" треба да одговарају сви који су направили те 

губитке, које ће сада надокнађивати грађани Србије. 

 

Према речима Динкића, он није тај који треба да утврди кривичну одговорност, већ су за то 

задужени истражни и судски органи. 

 

- Треба видети ко је био представник државе у том предузећу, шта је радила контрола Народне 

банке Србије. Мислим и да је некоректно да неко у тој банци добије бонус од 600.000 евра, у 

моменту када је утврђен минус од 300 милиона евра. То је катастрофа - оценио је Динкић. 

 

Министар је рекао да се стање у државним банкама анализира и да је још увек непознаница 

због чега је из буџета исплаћено око 200 милиона евра за докапитализацију државних банака. 

 

Иначе, поред "Агробанке" државала је интервенисала докапитализацијом и у Привредној 

банци Београд и Развојној банци Војводине. 

 

"Агробанка" је због губитка од 300 милиона евра изгубила дозволу за рад и последњих месеци 

је у жижи интересовања српске јавности. 

 Компанија ЦРБЦ 

у Србији гради мост 

Земун-Борча, преко 

Дунава. 
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Спекулише се да је управо на ову банку мислио потпредседник Владе Александар Вучић, када 

је недавно најавио да ће до краја августа бити разрешена афера у једној банци у Србији. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/336963/Smanjen-broj-poslodavaca-koji-ne-placaju-doprinose 

Смањен број послодаваца који не плаћају 
доприносе 

Бета  

Дејан Видојевић, помоћник директора Пореске управе, изјавио је данас да је број послодаваца 

који у јулу нису уплаћивали порезе и доприносе смањен за 10 одсто у односу на почетак године, 

када 60.000 послодаваца није испуњавало ту обавезу. 

Видојевић је рекао да је за првих месец дана примене новог начина контроле уплате пореза на 

зараде и доприносе, укупно на рачун пореза и доприноса у јулу уплаћено 58,3 милијарде 

динара, што је седам одсто више него у јулу прошле године. 

  

Како је рекао, у јулу је наплата доприноса већа за три одсто него у јуну, односно за 1,2 

милијарде динара. 

  

Видојевић је додао да се, што се тиче пореза на зараде, у буџет слило око 20 милијарди динара. 

  

Он је рекао да ће Пореска управа од 10. августа започети кампању позивања послодаваца који 

нису измирили обавезе, након чега ће бити одређен рок у коме ће моћи то да ураде. 

  

- Ако послодавци не испоштују тај рок, врло брзо ћемо, у року од месец дана, увести поступак 

канцеларијске контроле и принудне наплате - рекао је Видојевић. 

  

Видојевић је изразио задовољство због успешне сарадње Пореске управе, Удружења банка и 

осталих банака и најавио да ће у јануару 2013. године бити успостављен интегрисани систем 

Пореске управе, банака, Управе за трезор, Централног регистра обавезног социјаног 

осигурања. 

  

- Извршићемо измену одређених закона, чланова закона и подзаконских аката и имати 

савремни систем, један уплатни рачун, једну пореску пријаву и ефикасну контролу и наплату 

ове врсте прихода - рекао је Видојевић. 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/336963/Smanjen-broj-poslodavaca-koji-ne-placaju-doprinose
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1028:Spas-za-neimare-u-razvojnoj-

banci&catid=9&Itemid=120 

Спас за неимаре у развојној банци 
  

Формирање развојне банке, којој би се повериле надлежности кредитирања грађевинара и 
давања гаранција за послове у иностранству представља спас за ову привредну грану, истакао је 
јуче министар за грађевину и урбанизам Велимир Илић. Он је честитајући неимарима 8. 
аугуст, Дан грађевинара Србије на скупу у Савезу самосталних синдиката Србије, указао да ће 
држава помоћи ову посрнулу грану, која је кључна за укупан економски развој. Већ сада 
постоји доста понуда из иностранства за послове вредне око милијарду евра, али наши 
грађевинци немају референце. 

Зато је неопходно да постоји јака национална банка која би окупила све државне и депозите 
јавних предузећа, што би било ефикасније него сада, када је Поштанска штедионица, коју само 
треба преименовати, под ингеренцијом Пошта и Телекома Србије, додаје он. Илић подсећа да 
би се реализацијом пројеката које подржава Светска банка о повећању енергетске ефикасности 
могло упослити око 100.000 нових неимара, те најављује наставак изградње станова, која је уз 
помоћ буџета започета у Београду насељем Степа Степановић и Др Иван Рибар и у Нишу, 
Крагујевцу и другим већим градовима. Ових дана ће се почети израда пројекта социјалног 
становања, како би се обезбедио кров над главом за ромске породице, избеглице, самохране 
мајке, инвалиде..., додаје Илић. Он позива синдикалце да учествују у предлагању најстручнијих 
људи у предузећима, не по партијском кључу, већ стручности, као и да предложе првог човека 
Републичке грађевинске дирекције. Љубисав Орбовић, председник СССС рекао је да је 
приватизација и криза уништила грађевинарство, али да је први знак да нова Влада гледа у 
будућност формирање ресорног министарства, иако је њихов број смањен. Недостатак 
инвестиција, неликвидност и немогућност наплате потраживања данас су главни проблеми, а 
са некадашњих 10 одсто учешћа у БДП-у пад на два одсто је драматичан, истакао је председник 
синдиката грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Душко Вуковић. У последње 
две године нестало је око 2.000 фирми у бранши, а од 120.000 остало је само 70.000 радника. 
Грађевинари су данас без посла изложени нелојалној конкуренцији иностраних гиганата, због 
чега треба мењати услове тендера, додаје он. Уз масован рад на црно, плате грађевинара износе 
од 29.500 динара у високоградњи до 35.000 просека у грани, што је 20 одсто ниже од 
републичког просека, наводи се у анализама и захтева повећање зарада и измена колективног 
уговора око чега се осам месеци натеже са послодавцима. Очекујемо од Владе и министарства 
да обједини грађевинску оперативу у наступу на инострана тржишта, јер постоје планови 
вредни неколико милијарди евра и не треба се задовољити са скромним приливом од 150 
милиона оствареним у 2011. години, предлажу синдикалисти. @АНТРФИЛЕ: Посао странцима 
који ангажују домаће Предност добијања посла на изградњи ауто-пута од Београда до Црне 
Горе добиће извођачи који буду ангажовали највише домаћих фирми, јер је циљ запошљавање 
наших људи, изјавио је новинарима Илић. Он додаје да је за ангажман заинтересована једна 
кинеска фирма, јавили су се Шпанци и Аустријанци, а држава ће одлучити ко ће бити 
најповољнији. Кинеска фирма ЦРБЦ упутила је Коридорима Србије понуду за изградњу 
преосталих деоница ауто-пута од Београда до Бољара за 2,5 милијарди евра. Из Азербејџанског 
кредита од 300 милиона евра гради се деоница од 40,5 километара од Љига до Прељине, а у 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1028:Spas-za-neimare-u-razvojnoj-banci&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1028:Spas-za-neimare-u-razvojnoj-banci&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=875694ff64f4d6edaa6cde1c469baac8549b77c1
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току је изградња деонице од 12,5 километара пута Коридора 11 од Уба до Лајковца, каже Илић, 
подсећајући да је у његовом мандату министра за капиталне инвестиције изграђено око 4.500 
километара путева. @АНТРФИЛЕ: (ГЛОСА) Илић: Влада је обезбедила 320 милиона динара 
недостајућих средстава за субвенционисану куповину станова, а исплата може да крене одмах 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ne_opravdano-poskupljenje-hleba.sr.html 

 (Не)оправдано поскупљење хлеба 
Бела векна не служи за екстра профит, већ су за то пецива, подсећају стручњаци 

Хлеб ће у наредном периоду морати да поскупи, сагласни су стручњаци и неслагање постоји 
једино око тога у којој мери ће цена морати да буде коригована, док у потрошачким 
организацијама упозоравају да се поскупљење најављује без икаквог тржишног оправдања. 

Др Драго Цвијановић, директор Института за економику пољопривреде, очекује поскупљење 
хлеба. 

– Цена пшенице је порасла, како на светским берзама, тако и код нас и наше робне резерве не 
могу у великој мери на то да утичу, јер смо ми мали произвођач у поређењу са земљама попут 
Украјине. Ако је пшеница главни инпут у производњи хлеба, а њена цена је увећана, економска 
логика налаже да ће доћи и до поскупљења векне. Али, у којој мери, то не бих могао да 
прецизирам, јер је за то још рано. Сви који већ сада баратају цифрама журе – каже Цвијановић. 

И док пекари подсећају да је садашња цена хлеба формирана када је пшеница коштала 18 
динара, а сада јој је цена 27 динара, Цвијановић истиче се мора водити рачуна о стандарду 
потрошача. 

– Наш је став да се мора направити разлика између императивних и луксузних производа. То 
значи да није бели хлеб ту да би се на њему остваривао екстра профит, већ да за то служе 
пецива и други пекарски производи – објаснио је Цвијановић. 

Да треба детаљно и пажљиво да се размотри захтев произвођача хлеба да поскупи та 
намирница, сматра и Вукосав Саковић, директор удружења „Жита Србије”. Како преносе 
агенције, он је изјавио да Србија има довољно пшенице. 

– Нема разлога да поскупљење буде 50 одсто, јер толико нису поскупели ни пшеница, ни 
брашно. Род пшенице бољи је од очекиваног. Србија има чак и за извоз између 500.000 и 
700.000 тона, што би требало да смири домаће тржиште и скине тензију и причу о 
поскупљењима – рекао је Саковић, али додаје да је пшеница у свету поскупела и да се домаћа 
цена усклађује са светском. 

– За 30 до 35 одсто наша пшеница скупља је него у самој жетви, а од скупље пшенице 
производи се скупље и брашно, а од брашна хлеб. Мораће да дође до корекције цена, али то 
сигурно неће бити у мери у којој је затражено – казао је Саковић, а преноси Танјуг. 

Горан Паповић, председник Националне организације потрошача Србије, истиче да су купци 
увек осетљиви на цену белог хлеба, јер се он највише купује, због најниже цене. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ne_opravdano-poskupljenje-hleba.sr.html
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– Али, тврдоглава одбрана цене хлеба може да води и у демагогију, јер док се ми бавимо ценом 
векне, све друго знатно више поскупљује. Међутим, нашим произвођачима је и цунами у 
Јапану довољан разлог да подигну цене. Нема тржишног оправдања за велико подизање цене 
хлеба, јер је главни извор профита пециво, а не хлеб. Уколико на јесен подигну цену хлеба, то 
ће бити само увод у поскупљења пецива – сматра Паповић. 

Оно што је сигурно јесте то да ће цена белог хлеба „сава” остати 44 динара све до краја 
септембра, до када важи владина уредба којом је она ограничена. 

 
У „Житопродукту” не месе нову цену 
Крагујевац – У крагујевачком „Житопродукту” не размишља се о повећању цене хлеба и 
пецива, изјавио је јуче директор тог предузећа Живорад Нешић. „Векна полубелог хлеба кошта 
33 динара, а белог 44 и ми са том ценом не остварујемо губитке”, рекао је Нешић у изјави 
Танјугу и нагласио да се цена неће мењати иако брашно и пшеница поскупе. 
Истичући да је „у структури цене хлеба најскупља држава, односно енергенти и порези, и ако 
они поскупе, ’Житопродукт’ ће међу последњима у Србији повећати цену хлеба”, Нешић је 
додао да то предузеће у силосима има више залиха пшенице него што је потребно. 

Нешић је подсетио и да „Житопродукт” има најмодернију швајцарску линију за производњу 
лиснатог теста, па те производе, поред разних врста векни, купцима нуде у неколико продајних 
објеката у граду. У тим објектима могу да купе и бурек, чија је цена 70 динара за четвртину, што 
је јефтиније у односу на цене у другим великим градовима у земљи. 

„Житопродукт” дневно произведе више од 30.000 векни полубелог и белог хлеба, плус 
специјализоване врсте. С обзиром на то да је сезона одмора, ових дана производе око 25.000 
векни, као и око 2.000 до 3.000 специјализованог хлеба. 

---------------------------------------------- 

Резерве спречавају раст цена 
Влада Србије интервенисаће, посредством Дирекције за робне резерве, на домаћем тржишту 
како би спречила раст цена основних пољопривредно-прехрамбених производа због суше, која 
је десетковала род ратарских култура, изјавио је јуче за Танјуг министар пољопривреде Горан 
Кнежевић. 

Како је рекао, у разговорима са представницима осталих министарстава договорено је да се 
што пре обаве интервенције из Робних резерви са сточном храном и готовим производима како 
би се утицало на подмирење тражње и одржала стабилност цена. 

Он је указао да ће тај посао бити обављен у најскорије време, али је упозорио да је у овом 
тренутку тешко рећи какви ће бити крајњи ефекти те мере. 

Према речима Кнежевића, процене Министарства пољопривреде су да ће овогодишњи род 
кукуруза и соје бити умањен за безмало 50 одсто у односу на лањски ниво, сунцокрета и 
шећерне репе за 20 до 40 процената, што ће се негативно одразити и на спољнотрговински 
биланс, јер су то извозни производи, али и на домаће тржиште. 

Он сматра да пољопривреда може знатно више да допринесе укупном економском расту, у 
кратком року уколико се мерама аграрне политике дефинише одрживи и равномеран развој. 

У плану је, како је рекао, да се у складу са могућностима, осетно повећа аграрни буџет али да је 
тешко рећи колико је то реално већ у 2013. години због економске ситуације у земљи. 

С. Деспотовић 
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Илић: Посао за око 100.000 нових 
грађевинара 
 

БЕОГРАД – За грађевинарство је спас формирање развојне банке, а то би могла да буде 
Поштанска штедионица, која је у саству државе и коју би требало преименовати и дато јој 
одговарајуће надлежности, рекао је Министар грађевине и урбанизма Велимир Илић, 
обраћајући се неимарима поводом њиховог празника. 

Неимаири су данас упозорили, поводом Дана грађевинара Србије, да су у великим дуговима и 
да је у последње две године смањен број фирми за око 3.000, а ресорни министар Велимир 
Илић је најавио помоћ државе и навео да би само у оквиру подизања енергетске ефикасности 
објеката могло да се запосли 100.000 грађевинара. 

У истом периоду је смањен број легално запослених грађевинара са 120.000 на 70.000, док су у 
иностранству наши грађевинари прошле године остварили 150 милиона евра, навели су 
представници Синдиката грађевинара који је део Савеза самосталних синдиката Србије. 

Честитајући празник министар Илић је обећао да ће држава подићи „на ноге” ту важну грану 
привреде за економски развој земље. 

Илић је казао, такође, да Србија има доста понуда из иностранства и да би могли да 
реализујемо пројекте вредне милијарду евра, као и да ће држава помоћи грађевинарима да 
добију референце за велике послове. 

Он је казао да ће у буџету за идућу годину бити предвиђена средства за враћање дугова државе 
домаћим грађевинским фирмама. 

Министар је казао да ће се изградња станова уз помоћ државе, која је започета у Београду, 
наставити у Нишу, Крагујевцу и другим већим градовима у Србији, како и да ових дана почети 
пројекат изградње станова за социјано становање. 

Илић је, такође, позвао грађевинаре да сами предложе кадровску листу најстручнијих људи за 
челне позиције у великим грађевинским предузећима и човека за директора Републичке 
грађевинске дирекције, како та предузећа не би водили партијски људи. 

Мркоњић: Грађевинари поуздан ослонац државе 
Грађевинари су остали поуздан ослонац државе у њеним настојањима за превазилажење 
економске кризе, изјавио је данас у Београду министар саобраћаја Милутин Мркоњић поводом 
обележавања Дан грађевинара Србије. 

Министар Мркоњић је честитајући свим неимарима у Србији празник грађевинара”, поручио 
да су грађевински радници, грађевинска предузећа и грађевинска индустрија Србије, остали су 
поуздан ослонац државе „и у тешким животним условима, у годинама велике економске кризе, 
суочени и са губитком великих светских тржишта”. 

Мркоњић је казао да је поносан на грађевинарешто су и у тако тешким условима успели да 
изграде велелепне мостове на Дунаву код Бешке и на Сави код Аде, 200 километара аутопута 
на Коридору 10, чији се завршетак приводи крају, а урађени су и први километри будућег 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ilic-Posao-za-oko-100_000-novih-gradjevinara.sr.html
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Коридора 11, као што се наставља градња хиљада нових станова широм Србије..., наведено је у 
саопштењу Министарства саобраћаја. 

Танјуг 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=08&dd=08&nav_id=633229 

Илић: Посао за 100.000 грађевинара 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Министар грађевине и урбанизма Велимир Илић поручио је да је спас за 

грађевинарство у формирању развојне банке и рекао да посла има бар за 100.000 

грађевинара. 

 Илић је поводом Дана грађевинара најавио помоћ државе и навео да би 100.000 људи могло да се 

запосли само у оквиру подизања енергетске ефикасности објеката. 

Неимари су упозорили да су у великим дуговима и да је у последње две године смањен број 

фирми за око 3.000, а да је у истом периоду смањен број легално запослених са 120.000 на 

70.000. 

Представници Синдиката грађевинара који је део Савеза самосталних синдиката Србије навели 

су и да су у иностранству наши грађевинари прошле године остварили приходе од 150 милиона 

евра.  

 

Илић је додао да Србија има доста понуда из иностранства и да бисмо могли да 

реализујемо пројекте вредне милијарду евра, као и да ће држава помоћи 

грађевинарима да добију референце за велике послове.  

 

Обећано је да ће у буџету за идућу годину бити предвиђена средства за враћање дугова државе 

домаћим грађевинским фирмама, а Илић је рекао и да би развојна банка могла да буде 

Поштанска штедионица, која је у саставу државе и коју би требало преименовати 

и дати јој одговарајуће надлежност.  

 

Илић је позвао грађевинаре да сами предложе кадровску листу најстручнијих људи за челне 

позиције у великим грађевинским предузећима и директора за Републичке грађевинске 

дирекције, како та предузећа не би водили партијски људи.  

 

Министар је казао да ће се изградња станова уз помоћ државе, која је започета у Београду, 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=08&dd=08&nav_id=633229
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наставити у Нишу, Крагујевцу и другим већим градовима у Србији, како и да ових дана почети 

пројекат изградње станова за социјано становање. 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=08&dd=08&nav_id=633266 

Формирање Савета за спас Србије? 

ИЗВОР: Б92 

Београд -- На једној од наредних седница влада ће донети одлуку о формирању 

савета за спас Србије. 

У Савету ће бити привредници, економисти и представници синдиката, а главни задатак биће 

им да помогну економски опоравак земље. 

Поред саветодавне улоге, Савет би требало да преузме и део надлежности у креирању 

економске политике и доношењу одлука. 

Најспособнији, најстручнији и најуспешнији људи које Србија има у области економије, то ће 

бити чланови савета за спас Србије. Министар финансија Млађан Динкић каже и да му је циљ 

да за истим столом седе политичари и привредници, посебно они који се баве производњом.  

 

А управо привредници имају конкретне предлоге и поручују да је најважније да савет 

слуша, како кажу, глас еснафа, који до сада није био нарочито уважаван.  

 

"Један од првих предлога је да се формира развојна банка, како би се оператива могла да 

прати на послове у иностранству, Да се поведе рачуна да инвестиције које се реализиују у 

земљи да наша грађевина има услове да равноправно учествује у тендерима као ис тране 

компаније", каже Горан Родић из Привредне комое Србије.  

 

"Ми смо и до сада имали прилицно иницијатива ка таквим окупљањима, међутрим нису бас 

резултирали нечим позитивним. У сваком слуцају, ако се добро смисли ко треба да буде 

уцесник тога и на који нацин це ставови такве једне организоване групе да зазиве онда це 

то бити корисно", каже Небојша Атанасковић из Уније послодаваца.  

 

Идеја за Спас Србије треба да буде у том облику да се сви људи максиумално ангазују на својим 

пословима, да се отворе нова радна места, да људи купују, имају своје приходе и да из тога 

покрију средства.  

 

Одлуку о формирању и циљевима Савета влада ће донети на једној од наредних седница, а 

његов састав накнадно ће попуњавати. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=08&dd=08&nav_id=633266
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Криза затвара градилишта 

На дан неимара, грађевинских радника у Србији мање него што их је икад било. 
Криза смањила градњу и продају станова. Мало се поштује заштита на раду, па по 
броју повреда грађевинарство предњачи. Синдикати траже већу контролу и 
сузбијање сиве економије. 

На Дан грађевинара, 8. август, грађевинских радника у Србији мање је него што их је икада 
било. Зараде су им 15 одсто ниже од просечних, а половина запослених који су ове године 
страдали на радном месту јесу грађевинари. Синдикати од нове Владе траже да обезбеди бољу 
контролу безбедности на раду и сузбије сиву економију. 

Припремио Срђан Димитријевић 

Да би ђаци у септембру кренули у нову основну школу у Вишњичкој бањи неимари на високим 
температурама свакодневно раде у три смене, по 10 и више сати. 

"Радимо од седам до пет, биће завршено до двадесетог, зараде су добре и то је све", каже 
Владета Танасковић, руковалац грађевинских машина. 

Керамичар Јован Стојановић каже да се криза осети, али да добар мајстор увек нађе посао и не 
може да се жали, без обзира на кризу. Може да се заради тек да се преживи, каже молер Марко 
Коцић. 

На градилишту на којем је била екипа РТС-а нема ниједне заштитне ограде на скелама, а 
радници не носе шлемове. То је и објашњење зашто је од 19 повређених на раду ове године чак 
12 било на грађевини. 

Да ситуација није боља говори податак Инспекције рада да је, поред 3.000 контрола од јануара 
до августа, на послу погинуло 15 грађевинских радника. Судови су претрпани споровима који 
трају годинама, па се послодавци не боје казни и зато не посвећују довољно пажње свим 
мерама безбедности. Највише повреда може се предупредити основним мерама заштите. 

"Необезбеђен рад на висини, необезбеђени ископи када долази до одрона земље, струјни удари 
и оно што је најчешћи разлог то је некоришћење адекватне опреме, непридржавање 
технологије безбедног рада", каже Предраг Перуничић, директор Инспекције рада. 

Због кризе, смањени су обим градње продаја станова, па је и зарада у тој бранши 15 одсто нижа 
од републичког просека. 

"Посебно су погођени радници који раде у области високоградње, који раде на становима и 
пословним објектима. Њихове зараде су 29.000 динара и, с обзиром на износ потрошачке 
корпе и укупних трошкова живота, можете претпоставити каква је позиција грађевинског 
радника", каже Душко Вуковић, председник Самосталног синдиката грађевинарства. 

Према подацима Завода за статистику, у последњих 10 година, 26 хиљада грађевинара остало је 
без посла. Због тога су и принуђени да раде на црно у небезбедним условима, без одговарајуће 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1152948/Kriza+zatvara+gradili%C5%A1ta.html
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заштитне опреме. Сузбијањем сиве економије, грађевинари би имали више посла и радили би 
у легалним фирмама које воде рачуна о безбедности на раду. 

Дан грађевинара – сећање на велики штрајк 1940. године 

Српски неимари обележавају свој дан као сећање на 8. август 1940. године, када је окончан 
велики штрајк грађевинских радника. Тим поводом биће одржана свечана седница 
Председништва Републичког одбора Синдиката грађевинарства. 

Поводом Дана грађевинара Србије, Синдикат радника грађевинарства и индустрије 
грађевинског материјала Србије одржати свечану седницу Председништва републичког 
одбора, најавио је Савез самосталних синдиката Србије. 

Седници ће, поред председника синдиката Душка Вуковића и чланова Председништва, 
присуствовати и председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић и 
министар грађевине и урбанизма Велимир Илић, наведено је у саопштењу. 

Дан грађевинара, 8. август, подсећа на догађаје из 1940. године када је окончан велики штрајк 
грађевинских радника. 
 
Синдикат је у име грађевинских радника тражио минимум правде, реда, поштовања, 
побољшања услова рада и стандарда. Није то тада био ни први ни последњи покушај за 
унапредење њихових права. 
 
Трагични догађаји током штрајка, завршетак преговора о тарифном систему резултирао је и 
договором синдиката, удружења послодаваца и државе да се 8. август обележава као Дан 
грађевинара Србије. 

Синдикат радника грађевинарства и индустрије градевинског материјала Србије већ годинама 
на разне начине обележава 8. август и подсећа на тадашњу борбу зидара, тесара, армирача, 
каменорезаца, керамичара, циглара, молера, фарбара, дрводељаца и других грађевинских 
радника предратне Србије. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:392031-SSCG-Otpremnine-izabranim 

ССЦГ: Отпремнине изабраним 
Д. Обрадовић  

Главни одбор ССЦГ доноси одлуке на Штету запослених у синдикату ЦГ. 

Радницима се дугују четири плате и уплата доприноса 

 
ПОДГОРИЦА - Главни одбор Савеза синдиката Црне Горе(ССЦГ) донео је на седници, која је 
одржана у уторак, одлуку о исплати отпремнина функционерима пре него што се радницима те 
организације исплате дуговања. 

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:392031-SSCG-Otpremnine-izabranim
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Одбор, на чијем је челу Зоран Масоничић, одлучио је да се одобри исплата отпремнина 
функционерима и радницима који добровољно желе да напусте радна места. Сенка Растодер, 
председник синдикалне организације ССЦГ, сматра да је та одлука незаконита и неуставна по 
два основа. Наиме, радницима се дугују четири плате и уплата доприноса за 20 месеци па је, 
каже Растодерова, бесмислено исплаћивати отпремнине пре него што се испуне основне 
обавезе према запосленима. 
 

- Просто је невероватно да је неко одлучио да исплати отпремнине пре него што исплати 
зараде, које су основно право радника. Та одлука је неуставна и незаконита и ми ћемо преко 
надлежних институција и судова тражити да се она оспори - каже Растодер. 
И БУДУЋИМ ПЕНЗИОНЕРИМАНА седници Главног одбора одлучено је да се отпремнине 
исплате и онима који су стекли право на пензију. Тако је Кеко Љамовић, председник 
Општинског повереништва Улцињ тражио отпремнину од 30.000 евра, иако је пре годину 
стекао услов за пензију. И то је, према речима Растодерове, мимо закона. 

Поред тога што Главни одбор синдиката даје првенство исплати отпремнина пре исплате дуга 
радницима, ова одлука је незаконита и зато што закон не познаје исплату отпремнина 
функционерима који су запослени у Савезу већ само радницима. 
- Овде се не ради о обичним радницима већ о људима који су постављени на одређена места и 
који се бирају. Не ради се дакле о обичним радним местима него о намештеницима. То би 
значило да свако кога неко постави на одређено место у Синдикату може да узме отпремнину - 
казала је Растодерова за наш лист. 
Она је додала да су због свега, због незаконитих радњи које се дешавају, позвали у контролу 
Пореску управу и Инспекцију рада, које се до сада нису одазвале. 
На седници, на коју нису позвани ни Растодерова ни њен колега Вукадин Чупић, који су 
неколико пута штрајковали глађу због неисплаћивања зарада радницима, није се расправљало 
о систематизацији иако је то била једна од две тачке дневног реда. Растодерова каже да су, 
изгледа, генерални секретар Масиничић и људи окупљени око њега, имали преча после од 
судбине радника којима се дугује више од 1,4 милиона евра. 

 

 


