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Милион људи нема приходе 
Б. СТЈЕЉА  

Новости истражују - У Србији све више грађана живи од туђе помоћи јер немају 

никаквих званичних прихода. Без плате живи 180.000 радника, 700.000 

незапослених и 320.000 старих 

НАЈМАЊЕ милион људи у Србији може да позавиди остатку становништва који кући редовно 

доносе плату или пензију. На самој ивици сиромаштва је скоро 80.000 запослених чија су 

предузећа под блокадом, али и 100.000 радника којима газде не уплаћују ни плате ни 

доприносе, 320.000 старијих грађана који нису испунили услове за пензионисање и готово 

700.000 незапослених који немају право на накнаде са бироа. 

- Све је више радника који не добијају плату иако редовно одлазе на посао. У овом тренутку је 

најмање 100.000 таквих - потврђује и Зоран Ристић, стални члан Социјално-економског савета 

РС. 

Према његовом тумачењу, сви ови радници задржавају свој посао упркос томе што нису 

плаћени јер се надају да ће кад-тад добити заостатке. 

И у Националној служби за запошљавање потврђују да од 750.000 оних који немају радно 

место, мање од десет одсто добија новчане накнаде јер су проглашени технолошким вишком 

или су на корак од пензије. Остали су - шворц. 

- Извесно је да милион људи у земљи нема никаквих званичних прихода, али се сви сналазе 

како знају и умеју. Неки од њих раде на црно, а многи су издржавана лица односно живе од 

помоћи супружника, деце, родитеља... - објашњава Зоран Попов, економски аналитичар. - Има 

и доста оних који се баве пољопривредом, односно ако већ сами не обрађују земљу дају је у 

закуп и живе од те ренте. 

 

Ипак, Попов не спори да су сви ови ”приходи” недовољни. 

- У Србији је најмање 15 одсто становника гладно. Није више ни важно да ли имају нека 

минимална примања или су потпуно банкротирали, јер шта једном домаћинству значи приход 

од 15.000 динара? 

Најтеже је, међутим, старијим генерацијама. 

- Од 1.220.000 људи који имају више од 65 година, чак 27 одсто, односно њих 320.000, није у 

пензијском систему - каже Надежда Сатарић из хуманитарне организације ”Амити”. 

Колико је сиромаштво распрострањено међу старима знају и у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

- Транзиција је највише осиромашила оне који би још могли да зарађују, дакле старије од 55 

година. Многи су остали без посла јер су им пропале фабрике и стала је индустрија, а ни ефекти 
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приватизације нису били баш најбољи. Зато су данас све ове генерације у стању социјалне 

потребе - оцењује Зоран Милошевић, помоћник министра рада. 

У овом министарству зато свој буџет оцењују првенствено као ”социјални” јер је већина новца 

из ове касе намењена управо онима који не зарађују. Само у октобру је на овакве новчане 

социјалне помоћи потрошено 949,9 милиона динара, а у 2013. је планирано 29,7 милијарди. 

ПЛАШЕ СЕ ГАЗДА, ПА ИХ НЕ ПРИЈАВЉУЈУ 

Радници који не добијају зараде не желе да пријављују своје газде јер страхују од отказа. У 

Инспекторату рада кажу да разлога за бојазан - нема. 

- Запослени се првенствено обраћају захтевом у којем наводе да им се не исплаћују зараде, али 

инспекција излази на терен и по анонимним пријавама - каже Драгољуб Пеурача, директор. - У 

том, међутим, случају подносилац пријаве не може бити обавештен о исходу поступка. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/do_casova_uz_vezu_kod_direktora.55.html?news_id=252341 

Унија синдиката просветних радника Србије упозорила на незаконито понашање у 

појединим школама 

До часова уз „везу“ код директора 

АУТОР: В. А. 

Београд - Унија синдиката просветних радника Србије неће потписати понуђени протокол 

владе јер не желимо да учествујемо у континуираној пљачки просветних радника. По 

протоколу, влада нуди повећање зарада наредне године за два одсто, а гувернерка Народне 

банке каже да ће инфлација до јуна бити 15 одсто, што значи да смо већ у минусу 13 одсто - 

истакао је Драган Матијевић, председник Уније на јучерашњој конференцији за новинаре.  

 

Тај синдикат тражи две повишице зарада идуће године и то од априла за седам одсто и у 

октобру, у складу са стопом раста потрошачких цена за период април-октобар 2013. године. 

Матијевић је рекао да се Унија противи везивању раста плата у јавном сектору за раст пензија и 

затражио да корекција коефицијената у просвети почне да се примењује од идуће школске 

године. 
 

На јучерашњој конференцији за новинаре чланови овог синдиката изнели су низ конкретних 
примера кршења закона и злоупотреба директора школа који нису хтели да преузму запослене 
са листа технолошких вишкова, већ су примали нове људе по партијској линији и 
пријатељским везама. То је само врх леденог брега, кажу у Унији, уз напомену да су 
злоупотребе пријавили градским и републичким просветним инспекторима, па чак и 
челницима Министарства просвете, али да одговора најчешће није било. 
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Као један од најдрастичнијих, синдикалци су истакли случај из нишке ОШ „Свети Сава“, у којој 
директор није пријавио школској управи слободна радна места, иако је двоје запослених 
отишло у пензију. На место учитеља који је отишао у пензију, примљен је исти човек по уговору 
о делу, тврде у Унији. 

- Директор школе је професору историје, који је имао пун фонд часова, додао 25 одсто норме, 
иако за тај предмет постоји колега са мањком часова - кажу чланови Уније. 

Милан Јевтић, члан Уније, рекао је да ће крагујевачке школе вероватно ступити у штрајк ако 
градоначелник тог града не одржи обећање и до 31. децембра не измири дуговања за јубиларне 
награде и превоз запослених. 

- Та средства градоначелник је потрошио за друге намене, а просветарима је поручио да га 
туже, што су ови и учинили. Због добијених судских спорова, великих камата и судских 
трошкова рачуни двадесет школа су у блокади, а неколико школа је и у законском штрајку. 
Пример је Друга крагујевачка гимназија, у којој штрајк и даље траје - навео је Јевтић. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zbog_minimalca_blokirali_gradsku_kucu.4.html?news_id=252326 

Протест радника испред кабинета градоначелника Ниша 

Због минималца блокирали градску кућу 

АУТОР: З. МИЛАДИНОВИЋ 

Ниш - Стотинак садашњих и бивших радника Електронске индустрије Ниш, Машинске 

индустрије Ниш, Грађевинара, Јастрепца и Нитекса којима се више година дугују зараде, 

покушали су јуче на силу да уђу у Градску кућу у којој је кабинет градоначелника Зорана 

Перишића , али их је у томе спречила полиција. Озбиљнијих инцидената ипак није било. 

 
Радници ових фирми блокирали су улаз у Градску кућу, не дозвољавајући пролаз било коме, а 
разишли су се након обећања заменика градоначелника Љубивоја Славковића да ће им град 
конкретно помоћи да од Министарства финансија добију средства за исплату заосталих зарада. 
Радници и њихови синдикати траже да им се уместо заосталих зарада, које се некима од њих 
дугују од 2000. године, исплате минималци. Према подацима синдиката, за исплату 93.628 
минималаца за 4.136 радника ових фирми потребно је око две милијарде динара. 

Заменик градоначелника Славковић изашао је пред раднике и обећао да ће њихова делегација 
добити градско возило којим би следећег уторка требало да оде на разговор са државним 
секретаром Министарства финансија Ивицом Којићем, као и да ће у име града и заједно са 
њима ићи он лично. Након тога радници су одлучили да се наредних дана не окупљају испред 
Градске куће, а да ће следеће среде на том месту бити саопштено „шта су урадили у Београду“. 

Радиша Спасић, председник Радне групе за социјална питања ЕИ и један од организатора 
протеста, каже да је делегација радника требало да иде на разговор у Министарству финансија 
у понедељак 3. децембра, али да јој представници града нису обезбедили превоз, како је било 
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договорено. Такође, у понедељак ујутру им је саопштено да нико из градске куће неће заједно 
са њима ићи на разговор, упркос другачијем договору. 

- Мада смо на предлог начелника Службе за послове градоначелника Дејана Андрејевића 
поднели званични захтев за превоз, пред сам пут за Београд нам је речено да нам град неће 
дати возило, већ да „идемо аутобусом“, и то сами, без градских представника. Нисмо пристали 
на то поред осталог и због тога што многи од нас и немају пара за аутобуску карту и боравак у 
Београду. У изузетно само тешкој материјалној ситуацији, многи годинама немају никаква 
примања, живимо не знамо ни сами како, дугујемо за електричну енергију, воду, комуналије. 
Некима су искључили струју, а некима су радници Обједињене наплате пописали намештај и 
рекли да ће им га одузети ако хитно не плате бар део дуга - каже Спасић за Данас. 

Градоначелник Ниша Перишић је прошлог понедељка казао да је радницима „заказао 
разговор са државним секретаром Којићем“, али да им није обећао ништа друго, па ни превоз 
до Београда. 

- Ја им нисам ништа обећао, ко им је обећао, не знам. Град није у обавези да им обезбеђује 
возило и град није крив што им Министарство финансија дугује новац - рекао је он и додао да 
град Ниш „располаже једним возилом које њега вози“. 

Одбијен „спасоносни“ амандман 
Скупштина Србије прошле седмице није усвојила амандмане на Закон од буџету за 2013. 
годину коју су поднели посланици из Ниша Душан Милисављевић (ДС) и Милан Лапчевић 
(ДСС). Амандмани би омогућили исплату 93.628 минималаца за 4.136 радника из Ниша у 
укупном износу од око две милијарде динара. Претходно их није прихватио ни скупштински 
Одбор за финансије. 

Деманти градоначелникове тврдње 
- Ја бих да демантујем изјаву градоначелника Перишића да град Ниш има само један ауто 
који њега вози. Није тачно, има их дванаест - рекао је јуче Александар Митић, представник 
малих акционара „Грађевинара“. Он и други представници радника рекли су да ће „ићи код 
Александра Вучића да се жале што се градски функционери Ниша понашају према радницима 
као да су грађани другог, трећег или петог реда“. Перишић је функционер СНС-а. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/blokirali_magacin.4.html?news_id=252328 

Преостали радници ТП „Србија“ почели протесте због гашења фирме 

Блокирали магацин 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Најављене протесте због затварања крагујевачког трговинског предузећа „Србија“, 

102 радника која су проглашена за технолошки вишак започела су јуче блокадом централног 

магацина фирме, у овдашњем насељу Илићево, а у поподневним сатима окупили су се испред 

управне зграде предузећа, у центру града.  
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- Нисмо смели да уличне протесте организујемо током радног времена, јер нам је послодавац 
отворено запретио да ћемо, у том случају, добити дисциплинске отказе, што значи да бисмо 
остали и без било какве отпремнине. Зато смо, уместо у радно време, протест испред Управне 
зграде предузећа, организовали после подне. Централни магацин ћемо блокирати и у четвртак 
и петак ујутро, док ћемо се у поподневним сатима опет окупљати испред управне зграде 
предузећа. Протестоваћемо и током викенда, а најозбиљније размишљамо да почетком 
наредне седмице предузмемо радикалније потезе и акције - рекао је за наш лист председник 
Синдиката у ТП „Србија“ Драган Марковић. Из компаније Делез Србија, која је од Делте 
холдинг купила ланац Макси уз који јој је продата и ТП „Србија“, такође у власништву 
Мирослава Мишковића, јуче нисмо могли да добијемо коментар, али је најављено да ће 
уследити саопштење за јавност. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/ministarstvo_finansija_danas_menja_zakon_.55.html?news_id=252346 

Поводом спорне одредбе Предлога закона о јавним предузећима да држава може да оснива 

фирме за информисање 

Министарство финансија данас мења закон 

ТРАГОМ 

АУТОР: М. Р. МИЛЕНКОВИЋ, Б. ЦВЕЈИЋ 

Београд - Министарство финансија и привреде ће данас предложити амандман скупштинском 

Одбору за привреду на Предлог закона о јавним предузећима поводом спорне ставке о 

могућности оснивања јавних предузећа у области информисања, каже за Данас Влајко Сенић, 

државни секретар тог министарства.  

 

- Претходна два дана смо имали разговоре са представницима медијских удружења и сигурно 

ћемо решити то питање на обострано задовољство и данас предложити амандман 

скупштинском одбору, истиче Сенић. 
Медијска коалиција, коју чине новинарска и медијска удружења, сматра да се одредбе овог 
закона морају ускладити са постојећим законима и Медијском стратегијом, којом се предвиђа 
повлачење државе из власништва у медијима. Председник НУНС-а Вукашин Обрадовић каже 
за Данас да су представници медијске коалиције упутили јуче два предлога амандмана 
Министарству финансија за измену Предлога закона о јавним предузећима и да очекују 
одговор. 

У предлогу амандмана медијске коалиције наводи се да из дела где пише у којим се све 
областима могу оснивати предузећа треба избрисати реч „информисања“, „јер је оснивање 
јавних предузећа у области информисања у супротности са постојећим медијским законима и 
Медијском стратегијом“. У другом предлогу амандмана медијска удружења истичу да треба 
додати и члан који би гласио: „Одредбе овог закона примењују се и на неприватизована јавна 
предузећа у области информисања, до њихове приватизације у складу са прописима којима се 
регулише јавно информисање.“ 

- Искрено се надамо да ће Скупштина Србије размотрити и прихватити ове амандмане који не 
мењају суштински дух закона, а обезбеђују поштовање Медијске стратегије, у којој се каже да 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/ministarstvo_finansija_danas_menja_zakon_.55.html?news_id=252346
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оснивач јавних гласила не може бити ни непосредно ни посредно држава, територијална 
аутономија, локална самоуправа, наводи Обрадовић. 

Према његовим речима, представници медијских удружења присуствоваће данас и седници 
скупштинског Одбора за културу и информисање, на којој ће тема бити и Предлог закона о 
јавним предузећима, као и недавно објављен списак неподобних медија. 

Недоумице око спорне одредбе у Предлогу закона о јавним предузећима могла би бити 
отклоњена на данашњој седници скупштинског Одбора за културу и информисање, којој ће 
присуствовати и представници Министарства културе. То су најавили и заменик шефа највеће 
владајуће странке СНС Зоран Бабић, али и Весна Марјановић, председница скупштинског 
Одбора за културу и информисање. 

И док Бабић није желео да прецизира на који начин ће бити отклоњене недоумице које је код 
медијских удружења изазвао Предлог закона о јавним предузећима, дотле је Весна Марјановић 
рекла за Данас да ће Одбор за културу и информисање затражити данас од Владе Србије и 
скупштинског Одбора за привреду да поднесу амандман који ће решити проблем спорног 
члана предложеног закона, који омогућава држави да оснива медије. 

- Верујем да би само брисање области информисања из члана 2 решило проблем. Друга 
могућност коју предлажу поједина удружења јесте да се у прелазним одредбама нагласи да се 
то не односи на оне медије које су до сада већ основале локалне самоуправе и где је држава 
њихов оснивач до тренутка када они буду ушли у процес приватизације, објаснила је 
Марјановићева. 

Бабић: Закон се не односи на РТС 
Зоран Бабић, заменик шефа посланичке групе напредњака, јуче је прецизирао да се Закон о 
јавним предузећима не односи на РТС, РТВ, али и на Тањуг. Закон ће се односити само на 
медијске куће које су сада у власништву локалне самоуправе и града Београда, које још нису 
приватизоване. 
- Верујем да ће амандманом и ово спорно питање бити решено, рекао је Бабић. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/cinovnici_traze_plate.73.html?news_id=252262 

Запослени у градској управи и јавним предузећима у Новом Пазару најављују штрајкове 

Чиновници траже плате 

АУТОР: С. НОВОСЕЛ 

Нови Пазар - Запослени у градској управи до данас су оставили рок својим послодавцима да им 

исплате зараде и путне трошкове. Ако захтеви не буду испуњени, ступиће у штрајк. У 

саопштењу за јавност Самосталног синдиката и Независности захтева се исплата зарада за 

претходна три месеца и путни трошкови за шест месеци. 
Градска администрација тражи да „престане дискриминација радника по било ком основу, да 
се обрачун и исплата зарада радницима са високом стручном спремом, изабраним, 
именованим и постављеним лицима усклади са Уредбом Владе Србије и да се хитно пониште 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/cinovnici_traze_plate.73.html?news_id=252262
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сви акти донети без сагласности синдиката а односе се на радно-правни статус запослених у 
градској управи“. 

Захтеви су, стоји у саопштењу, још 19. новембра достављени начелнику градске управе, 
Градском већу, градоначелнику и председнику Скупштине града. Одговора од надлежних није 
било, па су запослени минулог петка одржали састанак, на којем су разговарали о својим 
проблемима тврдећи да је за њихове проблеме криво ненаменско трошење средстава из буџета. 

Ово није прва најава обуставе рада због вишемесечног непримања зарада. Пре десетак дана то 
су урадили запослени у комуналним предузећима „Водовод и канализација“ и „Чистоћа“. Није 
први пут ни запосленим у ова два предузећа да штрајковима решавају своје проблеме. Данас 
истиче и рок који су дали запослени у КП „Чистоћа“. Они захтевају све заостале зараде и 
доприносе и путне трошкове за последњих 14 месеци. У синдикату овог предузећа кажу да 
траже и повећање плата „јер су мизерне у односу на посао који обављамо“. 

Нешто дужи рок за испуњење захтева оставили су запослени у КП „Водовод и канализација“. 
До 10. децембра траже да им се исплати пет заосталих зарада, али и да се „ускладе са осталим 
јавним предузећима у општини, уплате заостали доприноси и утврди систематизација нових 
радних места“. Поред кашњења плата, њихови стални проблеми су и лоши услови за рад и 
дотрајала механизација. Неиспуњавање траженог и овде ће значити генерални штрајк. 

Протест „охладио“ радијаторе 
Ништа боља ситуација није ни у осталим јавним предузећима и установама чији је оснивач 
град. Плате касне по неколико месеци. Због неисплаћених зарада у штрајку су били запослени 
у Градској топлани, због тога грејна сезона у овом граду је почела са великим закашњењем, и 
нису обављени неопходни ремонти на топловоду. 

Штрајкују и фудбалери 
Неисплаћене зараде биле су разлог и за штрајк фудбалера ФК Нови Пазар, а њихов шеф 
стручног штаба Драгољуб Беквалац најављује свој одлазак уколико не буду измирене обавезе 
према њему. У градској управи кажу да је до „застоја у исплати плата дошло јер су у септембру 
и октобру морали, на основу правоснажних судских решења, да исплате 100 милиона динара“. 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stize-li-kraj-zombi-preduzecima 

Стиже ли крај зомби предузећима? 

Панчевачка „Петрохемија” и Индустрија стакла, сомборски „Борели” и 
„Севертранс”, „Кулатранс”, „Алекса Шантић”, „Војводинапут”, „Вршачки 
виногради”... само су нека од војвођанских предузећа у процесу реструктурирања, 
која ће у наредну годину и по морати да буду приватизована или ће, 
највероватније, завршити у стечају. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stize-li-kraj-zombi-preduzecima
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Предузећа у Србији која су у реструктурирању током протеклих година створила су губитке 
веће од 700 милиона евра. Реч је о више од 170 старих гиганата социјалистичке привреде који 
нису успели да се снађу у новим условима пословања – не да послују у губицима, већ нико није 
хтео ни да их купи, или су уговори о приватизацији раскинути. 

Та предузећа данас живе, на апаратима за вештачко дисање, углавном само захваљујући 
чињеници да је у њима запослено око 50.000 радника. Преживљавају уз помоћ субвенција из 
буџета и чињенице да их статут „у реструктурирању” штити од принудне наплате дугова. Ипак, 
по предлогу измена Закона о приватизацији, на лето 2014. године таква ситуација ће морати да 
буде промењена: предузећима ће бити скинута заштита од поверилаца, до тада ће нека од њих 
можда бити и приватизована, а остала ће морати у стечај. 

Но, то не би био први пут да држава да овакав рок да се процеси реструктурирања или 
приватизације морају завршити. Такви крајњи рокови одређивани су већ неколико пута до сада 
па се није десило ништа, махом због недостатка политичке воље, односно у страху шта ће 
поменутих 50.000 радника и чланови њихових породица о свему рећи на изборима. С друге 
стране, иако је преузела то на себе, држава за све ове године кроз процес реструктурирања није 
успела да уради ништа да се судбина тих радника промени. 

Проблем с предузећима у реструктурирању нису само субвенције из буџета, које уопште нису 
мале, напротив. Још већи је чињеница да су заштићена од поверилаца па тиме даве остатак 
привреде – не постоје подаци о томе, али је сасвим сигурно да су многе мале фирме морале да 
ставе катанац не могавши да наплате своја потраживања од социјалистичких мастодоната. 

Јасно је да је тиме учињена медвеђа услуга привреди и грађанима: из намере да се заштите 
радници пропалих зомби предузећа, неки други радници и предузетници су остали без посла. 
Такође, укупне губитке тих фирми, веће од 700 милиона евра, на овај или онај начин ће на 
крају платити грађани ове земље. 

У Војводини је несразмерно мало таквих предузећа    – тек их је тридесетак, а у њима је 
запослено око 6.000 радника. Иако их нема много, представљају огроман терет за буџет и 
остатак привреде. Највеће губитке међу њима свакако производи „Петрохемија”: само лане је 
то предузеће изгубило 11 милијарди динара, док су му кумулирани губици око 35 милијарди. 

И највише запослених је у ХИП „Петрохемија„ (1.803), а следи сомборски „Борели” (635 
радника), док у осталим предузећима у реструктурирању у Војводини ради по неколико 
стотина људи, али уопште нису ретка ни она у којима је остало тек по неколико запослених. 

У Београду и централној Србији ситуација је још тежа ако се зна да су у реструктурирању такви 
некадашњи гигнти као што су пиротски „1. мај”, ИМТ, ИМР, крушевачки „14. октобар”, ФАП 
Прибој... У многим од тих предузећа и даље је запослено и по више од хиљаду људи. 

В. Чворков 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vecina-poslodavaca-postuje-zakon 

Већина послодаваца поштује закон 

Уколико би се Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа с 
инвалидитетом потпуно поштовао, послодавци у Војводини би требало да 
запошљавају 3.309 особа с инвалидитетом, али је тај број ипак нешто мањи, 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vecina-poslodavaca-postuje-zakon
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па је у Покрајини запослено 2.574 такве особе, речено је на конференцији за новинаре у Влади 
Војводине. Од тог броја, 77,5 одсто особа ради у приватном сектору, а 22,5 одсто у јавном. 

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин 
каже да се на основу прикупљених података може закључити да је Закон о запошљавању особа 
с инвалидитетом дао свој пуни допринос побољшању стања у овој области те да највећи број 
послодаваца у Војводини поштује своје обавезе. 

– Чак 70 посто послодаваца поштује своју обавезу на најбољи могући начин, а то је запослење 
особе с инвалидитетом, иако и они који уплаћују средства у фонд за финансирање зарада особа 
с инвалидитетом или имају уговоре о куповини производа или услуга предузећа за 
запошљавање и професионалну рехабилитацију тих особа, поштују закон – указао је Васин. 
Саопштено је и да је у покрајинским органима запослено 31,5 одсто особа с инвалидитетом од 
обавезног броја запослених, што је знатно испод просека у јавном сектору (73 одсто) и 
приватном (72 одсто) за територију Војводине. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/privreda-nece-rasti-ni-dva-posto 

Привреда неће расти ни два посто 

Привредни раст Србије у наредној години кретаће се између 1,5 и 1,8 посто, и 
тешко да ће достићи званично прогнозирана два посто, оценили су стручњаци 
Института економских наука и Београдске банкарске академије (ББА). 

 Декан ББА-е Хасан Ханић истакао је, на представљању публикације „Макроекономске анализе 
и прогнозе” (МАП), да ће у овој години бруто домаћи производ опасти два одсто, што је 
најслабији резултат после 2009. године. 

По његовим речима, посматрајући период кризе од 2008. године у целини, ова година била је 
за Србију најлошија по свим кључним макроекономским показатељима. Ханић је навео да је 
стопа незапослености од почетка кризе готово удвостручена: са 14 одсто у 2008. години на око 
26 одсто у овој, а по проценама МАП-а, број запослених неће се повећати ни током наредне 
године с обзиром на прогнозе да ће Србија и током 2013. имати врло низак привредни раст. 

У овој години Србија ће забележити и највишу стопу инфлација, која ће, како наводи 
уредништво МАП-а, сигурно бити двоцифрена, али вероватно не и већа од 12 посто, а на њено 
кретање утицали су повећани трошковни притисци на цене хране, раст увозних цена и 
слабљење динара у претходном периоду. 

Ханић је напоменуо да се процењује да ће јавни дуг на крају ове године бити 60 одсто БДП-а, 
док ће спољни дуг бити на нивоу од око 80 одсто БДП-а. По његовом мишљењу, за српску 
економију кључно је да се олакша враћање дугова привреде, да се подстиче и повећава извоз и 
да се у том циљу одређеним мерама динар ослаби и приближи реалној вредности, која би била 
атрактивна за извознике. Подсетивши на то да се у годинама пре кризе економски раст Србије 
у великој мери заснивао на услугама, Ханић је нагласио да је неопходно повећати производњу 
размењивих добара. 

Осврћући се на буџет за 2013. годину, продекан ББА-е Малиша Ђукић оценио је да су главни 
ризици за остварење планираног дефицита одступање од предвиђене индексације плата у 
јавном сектору и пензија, рецесија у еврозони, стопа раста БДП-а мања од предвиђене. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/privreda-nece-rasti-ni-dva-posto
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=12&dd=05&nav_category=12&nav_id=666437 

Повећање плате 2%, а инфлација 15% 

ИЗВОР: ДАНАС 

Београд -- Унија синдиката просветних радника Србије каже да неће потписати 

понуђени протокол владе јер не жели да учествује у континуираној пљачки 

просветних радника. 

"Према протоколу, влада нуди повећање зарада наредне године за два одсто, а гувернерка 

Народне банке каже да ће инфлација до јуна бити 15 одсто, што значи да смо већ у минусу 13 

одсто," стакао је Драган Матијевић, председник Уније на конференцији за новинаре. 

Тај синдикат тражи две повишице зарада идуће године и то од априла за седам одсто и у 

октобру, у складу са стопом раста потрошачких цена за период април-октобар 2013. године.  

 

Матијевић је рекао да се Унија противи везивању раста плата у јавном сектору за раст пензија и 

затражио да корекција коефицијената у просвети почне да се примењује од идуће школске 

године. 

На конференцији за новинаре чланови овог синдиката изнели су низ конкретних примера 

кршења закона и злоупотреба директора школа који нису хтели да преузму запослене са листа 

технолошких вишкова, већ су примали нове људе по партијској линији и пријатељским 

везама.  

 

То је само врх леденог брега, кажу у Унији, уз напомену да су злоупотребе пријавили градским 

и републичким просветним инспекторима, па чак и челницима Министарства просвете, али да 

одговора најчешће није било.  

 

Као један од најдрастичнијих, синдикалци су истакли случај из нишке ОШ „Свети Сава“, у којој 

директор није пријавио школској управи слободна радна места, иако је двоје запослених 

отишло у пензију. На место учитеља који је отишао у пензију, примљен је исти човек по уговору 

о делу, тврде у Унији.  

 

"Директор школе је професору историје, који је имао пун фонд часова, додао 25 одсто норме, 

иако за тај предмет постоји колега са мањком часова," кажу чланови Уније.  

 

Милан Јевтић, члан Уније, рекао је да ће крагујевачке школе вероватно ступити у штрајк ако 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=12&dd=05&nav_category=12&nav_id=666437
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градоначелник тог града не одржи обећање и до 31. децембра не измири дуговања за јубиларне 

награде и превоз запослених.  

 

"Та средства градоначелник је потрошио за друге намене, а просветарима је поручио да га 

туже, што су ови и учинили. Због добијених судских спорова, великих камата и судских 

трошкова рачуни двадесет школа су у блокади, а неколико школа је и у законском штрајку. 

Пример је Друга крагујевачка гимназија, у којој штрајк и даље траје," навео је Јевтић. 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=12&dd=05&nav_category=12&nav_id=666333 

Радници Крушевац-пута у штрајку 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Крушевац -- Радници Крушевац-пута почели су штрајк пошто пословодство није 

испунило договор и септембарску плату исплатило до 3. децембра, саопштава 

Самостални синдикат. 

 Лого Крушевац-пута 

Председник синдиката Крушевац-пута Марјан Милојевић рекао је новинарима да синдикат већ 

цео месец преговара с пословодством о исплати заосталих плата и да је договор био да се 

зарада за септембар исплати до 3. децембра. 

"Новца за то није било, јер је рачун у блокади, синдикат је припремио одлуку о ступању у 

штрајк. Тражимо и да октобарска плата буде исплаћена до 19. децембра, а да до 28. децембра 

примимо регрес за 2011. годину", навео је Милојевић.  

 

Он је додао да суштина проблема није у садашњем пословодству, већ у ономе што се дешавало 

ранијих година, подсетивши да је предузеће од 2008. до јуна прошле године било у власништву 

београдске фирме Еуропарк.  

 

Милојевић је навео да је Крушевац-пут переузео нови власник, али је претходни власник 

Еуропарк запао у кризу, па су банке, када нису могле да наплате кредите од Еуропарка, 

пуштале менице и блокирале рачун Крушевац-пута.  

 

Додао је да је у тренутку промене власника рачун Крушевац-пута био у блокади за 360 милиона 

динара, али да је нови власник подигао кредит и одблокирао рачун.  

 

Проблем је, како је навео Милојевић, што и сада, када се скупи новац за плате, уследи нека 

блокада и банка "однесе та средства".  

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=12&dd=05&nav_category=12&nav_id=666333
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У Самосталном синдикату Крушевац-пута о садашњем већинском власнику не знају много, 

односно знају да је реч о фирми МБА Миљковић, али  

наводе и да је у АПР-у уписано име Лазар Сланкаменац.  

 

То путарски предузеће има 220 стално запослених, а одређени број радника се ангажује 

сезонски, према потребама. Просечна плата, не рачунајући менаџмент, износи око 45.000 

динара. 
 

 

 

 


