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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/331006/Sutra-sastanak-o-Zelezari-Smederevo 

Сутра састанак п “Железари Смедеревп”  

ИЗВПР: ТАНЈУГ  

Представници Владе Србије, меначмента и синдиката “Ззелезаре Смедеревп” разгпвараће сутра п 
актуелнпј ситуацији у тпј шелишани и мпгућим рещеоима, рекап је председник Независнпг синдиката 
Милета Гујанишић. 

Синдикати траже да се не пбуставља прпизвпдоа у “Железари Смедеревп”, јер ће у супрптнпм какп 
кажу прганизпвати брпјне синдикалне акције пп целпј Србији.  

Меначмент те шелишане прпщле седмице најавип је да ће у првпј недељи јула рад на другпј виспкпј 
пећи у "Железари Смедеревп" бити пребашен на режим "тихпг хпда" збпг пптребе да се прпмени нашин 
финансираоа кпмпаније.  

Министар екпнпмије и регипналнпг развпја Небпјща Цхирић рекап је раније да “Железара Смедеревп” 
неће бити затвпрена нити ће друга виспка пећ бити стављена на такпзвани "тихи хпд".  

"Железара Смедеревп" је крајем јануара прещла у руке државе, ппщтп ју је Влада Србије пткупила за 
један дплар пд америшке кпмпаније "Ју-Ес стил", кпја се ппвукла, јер је ппслпвала са губицима. 
 
Влада Србије 18. априла расписала је тендер за избпр стратещкпг партнера за "Железару Смедеревп" у 
кпјем је крајои рпк за дпстављаое пбавезујућих ппнуда дп сада три пута пмеран. Ппследои пут 
прплпнгиран је дп 10. септембра.  

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Nesrece-u-namenskoj-na-svetskom-proseku.sr.html 

Несреће у наменскпј на светскпм прпсеку 

АУТПРИ: В. Вукаспвић – Д. Мушибабић 

Резултати истраге свих акцидената „стрпгп ппверљиви”. – Честп се привременп унајмљују недпвпљнп 
пбушени људи прекп агенција и задруга, тврде синдикалци 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/331006/Sutra-sastanak-o-Zelezari-Smederevo
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Nesrece-u-namenskoj-na-svetskom-proseku.sr.html
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И када буду утврђени, резултати истраге п узрпцима експлпзије у фабрици „Милан Благпјевић” у 
Лушанима неће бити пбелпдаоени. Дпступни нису ни налази истрага у претхпдних девет акцидената у 
ппгпнима наменске индустрије у ппследоих седамнаест гпдина. Такве инфпрмације, кажу у Сектпру за 
ванредне ситуације Министарства унутращоих ппслпва, класификпвани су кап „стрпгп ппверљиве”, јер 
је тп, навпде, „и у свету упбишајенп за ту индустрију”.  

Ппнещтп п закљушцима инспектпра мпже се претппставити пп пптужницама кпје су ппдигнуте прптив 
псумоишених да су пдгпвпрни за те несреће. Тп щтп су пред суд изведени и директпри и вищи 
функципнери тих ппстрпјеоа мпжда пптврђује пнп щтп тврде синдикалци и ппједини впјни 
аналитишари, а ту мпгућнпст не пдбацују ни у Министарству пдбране – да није прпблем јединп у 
непажои радника. Пкидаш је и у непптпуним безбеднпсним прпцедурама, недпстатку защтитне ппреме 
и застарелпсти ппгпна у кпјима се прпизвпде запаљива и експлпзивна средства кпја лакп мпгу изазвати 
ппаснпст и у најсавременијим фабрикама тпг типа у инпстранству. 

Акциденти у српскпј наменскпј индустрији, уверавају у Министарству пдбране, а пстали сагпвпрници 
„Пплитике” тпме не прптивреше мада признају и да немају целпвиту статистику, не дещавају се шещће 
негп у свету. 

– Сједиоене Америшке Државе су прплетпс имале две експлпзије. У Чещкпј се лани у ппстрпјеоу 
слишнпм лушанскпм десила несрећа у кпјпј је седмпрп настрадалп и шетвпрп ппгинулп. Ризик у таквим 
фабрикама се не мпже избећи, јединп смаоити. Узрпци несрећа у Србији нису нарпшита тајна. Већинпм 
су се дещавале збпг људскпг фактпра, раднп-екстензивнпг карактера прпизвпдое у индустрији кпја 
ппкущава да надпкнади запстатак у кпјем се нащла збпг бпмбардпваоа 1999. гпдине, пре шега такпђе 
није била у пунпм капацитету – каже бригадни генерал Бпјан Зрнић, нашелник Управе за пдбрамбене 
технплпгије у Министарству пдбране. 



4 

 

У тпј институцији се не слажу са спекулацијама да је ппвећан брпј ппслпва за наменску индустрију, щтп 
ппнекад захтева и прекпвремени рад и заппщљаваое људи прекп агенција и пмладинских задруга, 
пптппмпгап један пд већих акцидената, у кпјем је билп и жртава. Мнпги пд привременп уппслених јесу 
бивщи радници наменске индустрије, птпущтени дпк је пна била на ивици банкрпта, такп да нису без 
знаоа и искуства. Негпслав Јпванпвић, пптпредседник Индустријскпг синдиката Србије, и Драган Илић, 
председник синдиката „Застава пружја”, тврде да међу такп унајмљеним људима има и пних кпји су 
недпвпљнп псппспбљени. Такав кадар, наппмиоу синдикалци, ппнекад не прпђе шитаву пбуку пре негп 
щтп га разместе тамп где је неппхпдан да би се наручбина заврщила на време. 

– Пткакп се дпгпдила несрећа у шашанскпј „Слпбпди” министарствп је скренулп пажоу фабрикама да 
људе ангажпване прекп пмладинских задруга не расппређују на ппасне ппслпве, већ да на оима буду 
самп сталнп заппслени кпји су прпщли пбуку дп краја. Привременп уппслени су нужнпст, кап щтп је 
ппнекад и дпдатни рад, акп пд испуоаваоа угпвпра зависи ппстанак фабрике. Рукпвпдствп, наравнп, 
треба да прпцени да ли угпвпр мпже реализпвати без ризика. Пбука кадрпва је надлежнпст фабрика – 
каже бригадни генерал Зрнић. 

Мада синдикалци уверавају да је степен знаоа сталнп заппслених задпвпљавајући, Александар Радић, 
впјни аналитишар, наппмиое да наща наменска индустрија памти и ппмније прпбране кадрпве. 

– У време Југпславије, наменска индустрија је расписивала кпнкурсе на кпје су се јављали људи из целе 
земље и ту би се бирали најбпљи. Пре некпликп гпдина влада је ради ппдмлађиваоа кадра дала 
птпремнине старијим радницима у шије време се вище зналп. Рукпвпдипци се труде, али прпблем је и 
„негативна сплидарнпст” радника, кпји једни другима гледају крпз прсте када се кпраци у безбеднпснпј 
прпцедури свеснп прескашу да би билп „лакще”. Тај менталитет је иза свих пвих несрећа – пцеоује 
Радић. 

Није реш п тпме да се прпцедуре запбилазе збпг већег „кпмфпра” негп пне и нису дп краја прпписане, а 
ни за защтитну ппрему се пд свих угпвпра није зарадилп дпвпљнп, убеђују синдикалци.  

– Људи раде кпд пећи и на варилашким ппслпвима у фармеркама и мајици. Ни микрпклиматски услпви 
– пдгпварајућа влажнпст и температура – не пбезбеђују се увек. Ниједна фабрика нема савремен систем 
за брзп гащеое ппжара – навпди Негпслав Јпванпвић. 

Ташнп је да радници ппнекад на свпју руку прескпше деп прпцедуре, али истина је и да инспектпри за 
безбеднпст на раду и прптивппжарни инспектпри у тпку редпвних пбилазака имају сијасет примедаба 
на услпве у ппгпнима, каже Драган Илић. 

– Има и прпцедура кпје су из старих времена и требалп би их изменити. Ппрема у „Застави пружју” је 
стращнп застарела, крпвпви прпкищоавају. Ппнещтп пд мера кпје налпже инспектпри се примени, али 
за мнпге нема нпвца – пбјащоава Илић. 

Једнпкратна кпмпензација ппрпдицама ппгинулих радника у „Првпм партизану” била би дпвпљна за 
два савремена система за брзп гащеое ппжара, наппмиое Маркп Милпщевић, из Бепградскпг центра 
за безбеднпсну пплитику. 

---------------------------------------------- 
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За мпдернизацију пкп 50 милипна евра 

За припритетне прпјекте мпдернизације ппгпна наменске индустрије, щтп ппдразумева и оихпву већу 
спремнпст за врхунску прпизвпдоу и бпље безбеднпсне услпве, Србија мпра да нађе пд 40 дп 50 
милипна евра, каже бригадни генерал Бпјан Зрнић. 

– Наще фабрике су ппдигнуте накпн Другпг светскпг рата. Када су ппдизана, пкп ппстрпјеоа је 
пстављена такпзвана пирптехнишка зпна, где није смелп бити насеља. Управе ппщтина су дпзвплиле да 
се у тим зпнама ипак гради, кап у Чашку и Ваљеву. Исељаваое фабрика није сада мпгуће. Реалнп је да се 
ппасна прпизвпдоа из ппдземнпг дела „Првпг партизана”, где се десип акцидент, измести на лпкацију 
ван града – каже Зрнић. 

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

Сва складишта муниције у затвпренпм 

Ниједнп складищте муниције вище није на птвпренпм, пппут пнпг у Параћину кпје је експлпдиралп 
2006. гпдине, каже бригадни генерал Бпјан Зрнић. 

– Тп је ппстигнутп унищтаваоем вище пд 30.000 тпна муниције кпја је била вищак и изградопм нпвих 
складищта на затвпренпм. И затвпреним складищтима предстпји инфраструктурнп сређиваое. 
Изграђена су пре 50 гпдина, али ппкущавамп да унапредимп услпве у оима, да ствпримп 
микрпклиматске услпве нужне за хемијску стабилнпст барута. Најпсетљивија муниција је смещтена у 
најбпље пбјекте – пбјащоава Зрнић. 

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

Судпви сппрп утврђују кривце 

Пд свих судских прпцеса, прптив псумоишених да су пдгпвпрни за акциденте у наменскпј индустрији 
заврщен је самп пнај за несрећу у Лушанима из 1997. гпдине. У оему је на 14, пднпснп 12 месеци 
затвпра псуђенп двпје рукпвпдилаца защтите на раду.  

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

Хрпнплпгија 

1995. Једанаест радника је ппгинулп, а десет је ппвређенп 23. јуна у фабрици „Грмеш” у Земуну 

1996. Двпје људи је ппгинулп 21. јуна у ппжару у фабрици „Прва искра” у Баришу 

1997. Трпје радника фабрике „Милан Благпјевић” у Лушанима ппгинулп је 3. децембра у ппжару, а 
седам је ппвређенп  

2006. Експлпзија у „Првпј искри” у Баришу пднела је 29. маја три живпта дпк је трпје радника ппвређенп 
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2006. Двадесет две пспбе су ппвређене када је 19. пктпбра експлпдирап впјни магацин Касарне „7. јул” 
у Параћину 

2009. Седмпрп радника је ппгинулп, а 13 је ппвређенп 4. септембра у шетири снажне експлпзије у 
Барутнпм пдељеоу наменске индустрије „Први партизан” у Ужицу 

2010. Два радника су лакще ппвређена 10. маја у детпнацији у наменскпј прпизвпдои „Крущик” у 
Ваљеву 

2010. Велика материјална щтета пришиоена је 27. децембра у низу експлпзија у фабрици „Слпбпда” у 
Чашку 

2011. Радник фабрике „Милан Благпјевић” у Лушанима ппвређен 21. септембра у маоем ппжару 

2012. Радник ппвређен у експлпзији 25. јуна у фабрици „Милан Благпјевић” у Лушанима  

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-mora-da-stedi.sr.html 

Србија мпра да штеди 

АУТПРКА: Аница Телескпвић 

Екпнпмска пплитика скрпјиће се у трпуглу пплитишари, струшоаци и ММФ, каже Србпљуб Антић, 
дпскпращои представник Србије у ММФ-у 

Замрзаваое пензија и плата у јавнпм сектпру је краткпрпшна мера, нема дубљи рефпрмски карактер и 
оу је мпгуће избећи. Пвим решима Србпљуб Антић, дпскпращои представник Србије у Међунарпднпм 
Мпнетарнпм Фпнду (ММФ), ппшиое разгпвпр за „Пплитику”. Ми смп већ тпкпм пве кризе замрзавали 
плате и пензије, али тп време нисмп искпристили за рефпрму јавнпг сектпра и пензипнпг система, 
дпдаје. Тп, међутим, не знаши да Антић сматра да су мере Фискалнпг савета дракпнске. Јер, какп каже, 
пни предлажу фискалнп прилагпђаваое пд три пдстп брутп дпмаћег прпизвпда (БДП), щтп је Србија већ 
једнпм урадила. Ппстпје и ппрески пблици кпје Савет није разматрап, а мпже се дпдатнп знатнп 
ущтедети и на расхпдима за камате. Уместп замрзаваоа предлаже пщтрије пптезе. 

– Мнпгп је бпље да се фпнд зарада у јавнпм сектпру смаои, или да се иде на смаоиваое брпја 
заппслених у јавнпм сектпру. Мпжда би мпглп да се ппшне пд државних агенција. У првпм тренутку 
птпущтаоа би изискивала знашајне трпщкпве птпремнина, али би на дужи рпк дпнела ущтеде и била 
сигнал да је влада спремна за неппхпдне рефпрмске пптезе. Сигурнп је да би тп билп бплнп и да би 
мнпги негпдпвали. Али никп није негпдпвап када је нпвац из приватизације трпщен на плате и пензије и 
када је заппсленпст расла јединп у јавнпм сектпру – примећује Антић и дпдаје да је време да земља 
изведе једну пзбиљну рефпрму. 

Пн сматра да је смаоеое минуса у каси неппхпднп какп би се стабилизпвап јавни дуг и смаоили 
трпщкпви сервисираоа дуга, щтп би били знаци пздрављеоа јавних финансија. Нпва влада би требалп 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-mora-da-stedi.sr.html
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да направи ущтеде у јавним финансијама, а будућа екпнпмска пплитика скрпјиће се у трпуглу кпји ће 
шинити пплитишари, струшоаци и ММФ, каже нащ сагпвпрник. Дпгпвпр са Фпндпм нам је неппхпдан, јер 
би тп плакщалп финансираое минуса у бучету и птплату дпспелих пбавеза, дпдаје. Мпгуће је да ММФ, 
уз примену кредибилних мера, дпзвпли нещтп већи минус у државнпј каси пве гпдине. Али питаое је 
да ли ће нека щирпка кпалиција успети да се дпгпвпри пкп таквих мера. 

Наставак дпсадащое пплитике брзпг задуживаоа, без смаоиваоа минуса у државнпј каси, и без 
стабилизације јавнпг дуга јесте пут ппплпшан ризицима. Србија мпра да щтеди, јер гпдинама трпщи 
вище негп щтп прпизвпди и ппстпји сумоа да ли ће ту разлику инвеститпри и даље финансирати, 
дпдаје. 

– Ппстпји идеја да се актуелна пплитика задуживаоа настави све дпк се раст у Еврппи не ппкрене. Такп 
би Србија непппуларне мере пдлагала дпкле гпд буде мпгла, све у нади да ће нас, кад ппправак крене, 
ппвући еврппски впз. Пва идеја није реалистишна. Србија би требалп да следи пример ЕУ када је реш п 
фискалнпј пплитици. Земље еврпзпне су препплпвиле бучетске дефиците у ппследое две гпдине и 
прпсешан минус у касама тих земаља смаоен је са щест на три пдстп БДП-а. Тещкп да ће Србија мпћи да 
впди другашију фискалну пплитику – пцеоује Антић. 

Идеја Фискалнпг савета п смаоеоу ппрескпг пптерећеоа на зараде јесте дпбра, дпдаје, „али мпрам да 
кажем да смп тп већ једнпм урадили, а да није билп ппзитивних ефеката на заппсленпст”. Мпгуће је да 
ће ппслпдавци, укпликп се смаои пптерећеое зарада, ппвећати плате радницима, уместп да заппсле 
нпве људе. Тп би знашилп да неће бити нпвих радних места, а и питаое је какве би ефекте пва мера 
имала на екпнпмски раст – сумоишав је Антић. 

Пн ппдсећа на дпгпвпр са ММФ-пм п прпменама Закпна п раду кпје нису спрпведене. Угпвпри на 
пдређенп време нису прпдужени дп три гпдине и није измеоен прппис да се птпремнина исплаћује 
самп за време прпведенп кпд ппследоег ппслпдавца, а не за цеп радни стаж. 

– Пнп щтп је требалп да буде самп пптез пера није ушиоенп. Акп се пплитишки калкулище кад треба да 
се усвпји једна релативнп мала измена, какп ће влада спрпвести непппуларне рефпрмске мере или се 
избприти са прпблемима укпликп земља уђе у пзбиљну кризу јавнпг дуга – пита се Антић. 

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

Никп није свемпгућ 

Защтп су се тпкпм пве кризе ММФ и Светска банка прерашунавали, па су сваке гпдине, кап пп правилу, 
смаоивали пшекивану прпцену привреднпг раста? Защтп, упркпс пшекиваоима, дп ппправка није 
дпщлп, питали смп нащег сагпвпрника. 

– ММФ има пкп 1.500 врхунских екпнпмиста и таква институција није успела да предвиди кризу. Такп ни 
са сигурнпщћу не мпже да предвиди ппшетак ппправка светске екпнпмије. Тп самп знаши да никп није 
свемпгућ. Ппправак је нещтп суптилнп, дещава се на тржищту и зависи пд пдлука милипна актера. 
Дпсадащоа искуства ппказују да финансијске кризе трају у прпсеку пкп щест гпдина и да им претхпде 
темељне прпмене шији утицај није лакп упшити. Изражене гепграфске прпмене индустријске 
прпдуктивнпсти кап щтп су раст у истпшнпј Азији и пад у САД и Еврппи, уз демпграфију кпја је неппвпљна 
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пп развијене земље, али и непбузданп и шестп немпралнп ппнащаое највећих актера на берзама, 
услпвили су ппстпјећу кризу. Дугпрпшнпст пвих прпмена мпже бити разлпг изпстанка ппправка – сматра 
Антић. 

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

Ппасне играчке 

Србпљуб Антић сматра да су виспке девизне резерве Нарпдне банке Србије најсветлија ташка наще 
екпнпмије. Затп предлпге п кприщћеоу тпг нпвца или примарне емисије за привредни ппправак кпје су 
дплазиле и пд привредника сматра врлп ппасним. 

– Такав пптез знашип би завлашеое руке у чеп свим грађанима Србије без оихпве сагласнпсти. Са 
слишнпм пракспм смп се већ супшили у релативнп блискпј прпщлпсти и та искуства нису била ппзитивна. 
Тп би мпглп да има пзбиљне спцијалне и друщтвене ппследице, убеђен је Антић.  

– Акп имамп минус у сппљнпј тргпвини, минус у бучету, пгрпмну незаппсленпст, виспк јавни и сппљни 
дуг, стагнацију друщтвенпг прпизвпда, пнда курс динара тещкп мпже бити стабилан упркпс жељи 
ппменутих привредника. „Стабилнпст курса неће се такп брзп и лакп пстварити и екпнпмски актери са 
тим мпрају да рашунају приликпм дпнпщеоа ппслпвних пдлука.” 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-Srbiji-od-danas-novi-sistem-kontrole-uplata-doprinosa.sr.html 

У Србији пд данас нпви систем кпнтрпле уплата дппринпса 

ИЗВПР: Бета 

Дејан Видпјевић: У Србији пкп 60.000 ппслпдаваца не уплаћује дппринпсе  

БЕПГРАД – У Србији је данас ппшеп да функципнище нпви систем кпнтрпле уплата ппреза и дппринпса 
на зараде, према кпјем су банке у пбавези да Ппрескпј управи свакпдневнп дпстављају ппдатке п 
уплатама тих дажбина. 

Ппшетак практишнпг рада нпвпг система предвиђен је за 3. јул, када ће банке Ппрескпј управи дпставити 
ппдатке да претхпдни дан, кпји је први радни дан у јулу. 

Свакпг раднпг дана 33 банке у Србији слаће ппдатке Удружеоу банака Србије (УБС) између 8 и 11 
шаспва, а тп удружеое ће пбједиоенп ппдатке слати Ппрескпј управи дп 13 шаспва. 

Ппмпћник директпра Ппреске управе Дејан Видпјевић је пценип да би нпви систем кпнтрпле у првпј 
фази требалп да дпведе дп ппвећаоа наплате за 15 пдстп, пднпснп за пкп 45 милијарди динара 
гпдищое. 

За тпликп би се, какп је истакап, умаоип трансфер из бучета за пбавезнп спцијалнп псигураое, кпји је 
пкп 290 милијарди динара. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-Srbiji-od-danas-novi-sistem-kontrole-uplata-doprinosa.sr.html
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Видпјевић је навеп да у Србији тренутнп пкп 60.000 ппслпдаваца не уплаћује дппринпсе пбавезнпг 
спцијалнпг псигураоа, щтп је, какп би истакап, „велики прпценат” пд укупнпг брпја ппслпдаваца кпјих 
има пкп 350.000. 

Према оегпвим решима, у првпј фази нпвпг система наплате, кпја ће трајати дп краја пве гпдине, банке 
ће прекп УБС самп пбавещтавати Ппреску управу, кпја ће тп на пснпву тпга кпнтрплисати уплате ппреза 
и дппринпса. 

Накпн тпга Ппреска управа ће, какп је навеп, пбвезнику дати рпк пд пет дп седам дана да уплати 
дажбине, а акп тп не уради заппшеће кпнтрплу и ппступак принудне наплате, кпји ће, какп је истакап, 
бити приметнп краћи негп дп сада. 

Према решима Виденпвића, у Ппрескпј управи мисле да ппступак принудне наплате мпгу скратити са 
садащоих два месеца на 15 дп 30 дана. 

Рекап је да ће друга фаза, пднпснп пуна примена измена Закпна п ппрескпм ппступку и ппрескпј 
администрацији, кпјим је предвиђенп да банке преузму кпнтрплу уплата дппринпса и ппреза на зараде, 
ппшети 1. јануара идуће гпдине. 

Према оегпвим решима, нпви систем наплате јакп је слишан систему кпји је усппстављен у Македпнији 
пре некпликп гпдина, кап и систему кпји је Хрватска увела пве гпдине. Такви системи наплате ппстпје и 
у великпм брпју еврппских земаља, рекап је Виденпвић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srpski-standard-a-statistika-evropska.sr.html 

Српски стандард, а статистика еврппска 

АУТПР: С. Деспптпвић 

Храна у Србији 30 пдстп јефтинија негп у ЕУ, ппказују ппдаци Еврпстата, али је затп прпсешна плата три 
пута маоа 

Какп живи прпсешан грађанин Србије? Судећи према ппследоим ппдацима еврппске статистике не такп 
лпще. Оихпв извещтај ппказује да купујемп гптпвп најјефтинију храну на Старпм кпнтиненту. Ипак, 
такви ппдаци нам гптпвп нищта не знаше укпликп не узмемп у пбзир и другу страну медаље – да су нам 
плате најмаое. 

Наиме, ппследои извещтај Еврпстата, еврппскпг статистишкпг завпда, ппказује да је храна у Србији 
јефтинија негп у земљама Еврппске уније, пднпснп да је прпсешан нивп цена прехрамбених прпизвпда у 
Србији тпку 2011. гпдине бип на 71,50 пдстп прпсешних цена у ЕУ. И дпк су пхрабрени таквим ппдацима 
пвдащои прпизвпђаши и тргпвци нащли аргументе за пдбрану свпјих ценпвника, из пптрпщашких 
прганизација ппдсећају на други деп извещтаја Еврпстата. Пн ппказује да су грађани Србије прпщле 
гпдине имали три пута нижи стандард пд прпсека Еврппске уније. 

Па какп би пнда бип леп живпт са еврппскпм платпм и српским ценама, реклп би се на прву лппту. Али, 
није бащ такп, закљушиће свакп кп прпшита цеп извещтај Еврпстата, пднпснп кп ппгледа цене других, 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srpski-standard-a-statistika-evropska.sr.html
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непрехрамбених прпизвпда. Јер, цене пбуће, пдеће и електрпнских уређаја у Србији су изнад прпсека 
ЕУ и вище негп у већини земаља регипна и мнпгих бпгатијих земаља кап щтп су Француска и Италија, 
ппказују исти ппдаци. 

Све тп заправп знаши да, у прпсеку, три пута маое зарађујемп пд Еврппљана, а храна нам је тек 
тридесетак пдстп јефтинија. Примаоа су нам знатнп маоа, а технику и гардерпбу плаћамп скупље. 
Защтп је тп такп? 

Екпнпмиста Александар Стеванпвић сматра да за вище цене гардерпбе и технике негп у земљама 
Еврппске уније мпжемп захвалити „картелизацији увпза и неппстпјаоу дпвпљне кпнкуренције у тпј 
пбласти”. 

– Псим тпга, ту су и царине кпје јпщ имамп, кап и трансппртни трпщкпви. Мада, треба бити искрен па 
признати да разлика у ценама гардерпбе и технике између нас и земаља ЕУ није вище тпликп драстишна 
кап пре некпликп гпдина. Пад стандарда је и увпзнике и тргпвце натерап да снизе марже – пбјаснип је 
Стеванпвић, дпдавщи да се слишна анализа мпже правити и када је п ценама хране реш. 

– Храна кпју купујемп углавнпм је дпмаћег ппрекла, нема царина, нити виспких трансппртних трпщкпва, 
па нема разлпга да буде скупља. Међутим, какп наща ппљппривреда није дпвпљнп ефикасна и 
прпдуктивна, не би ме изненадилп да тп ппшне да се меоа и да наще цене хране ппшну да се 
приближавају еврппским – закљушује Стеванпвић. 

У пптрпщашким прганизацијама сматрају да је извещтај Еврпстата неупптребљив укпликп се у пбзир не 
узме расппдела кућнпг бучета у Србији. Какп истишу у Наципналнпј прганизацији пптрпщаша Србије, акп 
прпсешна српска ппрпдица за храну пптрпщи 40 пдстп месешнпг бучета, дпк се у развијеним земљама та 
сума креће између 10 и 15 прпцената, малп кп мпже да каже да је храна у Србији јефтина. Збпг тпга у 
пвпм удружеоу ппдатке пп кпјима купујемп најјефтинију храну у Еврппи сматрају, ни маое ни вище, 
шистпм прпвпкацијпм. 

– Ти ппдаци Еврпстата су самп једна страна прише. Нищта не вреде без ппређеоа прпсешних плата. А 
реалнпст је пптпунп другашија. Псим тпга, и ппдаци да дпмаћинствп пптрпщи 40 пдстп бучета на храну 
нису пптпунп ташни јер важи самп за пне кпји зарађују прпсешну плату пд неких 40.000 динара. А сви 
знамп да је најшещћа плата у Србији пкп 30.000 динара. Да не пришамп п пнима кпји раде за 20.000 
динара – пбјащоава Гпран Паппвић, председник Наципналне прганизације пптрпщаша Србије. 

На питаое – какп се кап купац псећа када шује да су у Србији цене хране гптпвп најниже у Еврппи, 
пдгпвара кап и пре гпдину дана када је видеп извещтај Еврпстата: 

– Тп ми вређа дпстпјанствп. И мени и свакпм другпм купцу. За наще прилике, храна у Србији је прескупа 
– каже Паппвић. 

Ипак, треба бити искрен, па рећи да су, према ппдацима Еврпстата, у Србији убедљивп најјефтинији 
струја, гас и друга гприва, са индекспм цена пд 48 пдстп еврппскпг прпсека, щтп је тек благи раст у 
пднпсу на 2010. гпдину. И ппрпци су у Србији знатнп јефтинији негп у земљама Еврппске уније. У Србији 
су цене алкпхплних пића и цигарета на 53 пдстп еврппскпг прпсека, дпк је у 2010. гпдини тп билп 49 
пдстп. Пп тпм ппказатељу, Србија је скупља јединп пд Македпније и Албаније. 
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=29&nav_category=12&nav_id=622581 

"МУП да расппдели летое унифпрме" 

ИЗВПР: БЕТА  

Бепград -- Независни пплицијски синдикат Србије апелпвап је на МУП да штп пре пплицајцима 

расппдели летое унифпрме узимајући у пбзир најављене трппске врућине.  

"Будући да су метепрплпзи за наредне дане прпгнпзирали трппске температуре, кпје ће ићи и дп 38 

степени, Независни пплицијски синдикат Србије апелује на Министарствп унутращоих ппслпва да, у 

најкраћем мпгућем рпку, пбави расппделу летое ппреме, кпщуља и летоих мајица пплицијским 

службеницима", рекап је председник тпг синдиката Мпмшилп Видпјевић.  

Какп је наведенп, синдикат сматра да је оегпв захтев у складу са преппрукама Владе Србије за 

ппслпдавце из 2007. гпдине п раду на виспким температурама.  

Видпјевић је рекап да су виспке температуре самп јпщ једна пд ситуација у кпјима се ппказује 

неадекватна ппремљенпст пплицајаца. 

 

Аkter 

http://akter.co.rs/27-drutvo/8487-odr-an-trajk-upozorenja-zdravstvenih-radnika.html 

Пдржан штрајк уппзпреоа здравствених радника  
ИЗВПР: ТАНЈУГ 
Представници три синдиката здравства прганизпвали су данас једнпчаспвни прптест уппзпреоа 
испред зграде Клиничкпг центра Србије незадпвпљни материјалним и спцијалним пплпжајем 
заппслених тражећи да се Уредба п кпрективнпм кпефицијенту стави ван снаге 

Прптестнп пкупљаое прганизпвали су представници, какп тврде, репрезентативних синдиката Нпвпг 
синдиката Клинишкпг центра Србије, Јединствене синдикалне прганизације у тпј устанпви, кап и 
представници Синдиката здравства Слпга. 
 
Председник Нпвпг синдиката здравства Живпрад Мркић казап је да су заппсленима у здравству већ 
смаоеое плате за 36 пдстп у пднпсу на зараде кпје су имали 2008. гпдине. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=29&nav_category=12&nav_id=622581
http://akter.co.rs/27-drutvo/8487-odr-an-trajk-upozorenja-zdravstvenih-radnika.html
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"Не тражимп пдлагаое уредбе већ оенп укидаое јер је щтетна и дискриминатпрна", казап је 

Мркић указујући да здравственпм систему Србије недпстаје кадрпва и да велики брпј лекара ради 

прекпвременп какп би све ппстигап. 

"Недпспустив је дефицит кадрпва у здравственпј делатнпсти где ппстпји пгрпман недпстатак 

кадрпва ппшев пд лекара специјалиста, медициских сестара и здравствених технишара дп спремаша 

и псталпг пспбља", казап је пн. 

Такпђе, тај синдикат тражи и пптписиваое кплективнпг угпвпра кпд ппслпдавца шији је псниваш 

Република Србија.Какп је казап, укпликп се у нареднпм перипду, накпн фпрмираоа владе не 

испуне оихпви захтеви, синдикати ће прганизпвати маспвнија пкупљаоа испред зграде владе. 

 

Председник Јединствене синдикалне прганизације КЦС Радмила Пбренпвић рекла је да је су шланпви 

те прганизација незадпвпљни лпщим финансираоем здравственпг система и да је 250 евра пп глави 

станпвника недпвпљнп. 

Гпвпрећи п Уредби, пна је рекла да капитација, пднпснп плаћаое пп ушинку, није дпбрп псмищљена и 

да затп рещеое, какп је казала, није самп оенп пдлагаое дп 1. пктпбра већ да се пна стави ван снаге. 

Пбренпвић је уппзприла да следеће гпдине ппсебни кплективни угпвпри престају да важе и да та 

синдикална прганизација тражи да се права из ппсебнпг кплективнпг угпвпра примеоују дпк траје 

кплективни угпвпр у устанпви и да оихпвп пптписиваое на пдређенп време није дпбрп. 

Жељкп Веселинпвић из синдиката Слпга казап је да пацијенти не пстварају на адекватан нашин свпја 

права и да су здравствени радници недпвпљнп плаћени.Пн је рекап да ће тај синдикат сашекати 

фпрмираое нпве владе какп би са нпвим министрпм здравља наставили разгпвпре п рещаваоу 

прпблема. 

Синдикат заппслених у здравству и спцијалнпј защтити пре некпликп дана најавип је щтрајк 

уппзпреоа али је пдлушип да га пдлпжи накпн щтп је Влада дпнела пдлуку п пдлагаоу примене 

сппрне Уредбе п кпефицијентима за пбрашун плата. 

Председник тпг синдиката Зпран Савић је Таоугу рекап да синдикалци пшекују да ће п свим 

прпблемима у здравству разгпварати са нпвим министрпм здравља.На предлпг Министарства 

здравља, Влада Србије усвпјила је измену Уредбе п платама за заппслене у здравственим устанпвама. 

Предлпженпм изменпм, кпја је усвпјена пре два дана, предвиђенп је да пва Уредба ппшне да се 

примеоује на пбрашун и исплату плата заппслених у здравственим устанпвама пд 1. пктпбра 2012. 
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гпдине, уместп пд 1. јула 2012. гпдине, какп је првпбитнп билп предвиђенп.Министар здравља Зпран 

Станкпвић изјавип је раније да нема разлпга за прптесте и щтрајкпве здравствених радника јер 

Уредба не предвиђа смаоеое плата пнима кпји испуне прпсешну нпрму рада на нивпу сппствене 

прганизације, већ самп пнима кпји не испуне ту нпрму. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:386273-Lekari-nezadovoljni-placanjem-po-ucinku 

Лекари незадпвпљни плаћаоем пп учинку 

АУТПР: Ј. СУБИН  

Здравствени радници незадпвпљни Уредбпм кпјпм ће се лекари плаћати пп ушинку. Десет пдстп 
прихпда зависи пд ушинка. Правила пцеоиваоа нејасна 

ЗДРАВСТВЕНИ радници у Србији, незадпвпљни материјалним и спцијалним пплпжајем, тражили су у 
петак да се Уредба п кпрективнпм кпефицијенту укине. Плаћаое лекара пп ушинку требалп је да заживи 
пплпвинпм пве гпдине, али је ппшетак оене примене пдлпжен за пктпбар. Бели мантили пдлушили су, 
међутим, да је за пву прпфесију неприхватљивп свакп смаоиваое пснпвице плате, ппд билп кпјим 
изгпвпрпм. 

Плата лекара, предвиђена Уредбпм, требалп би да буде фпрмирана на пснпву прпсешнпг ушинка кпји 
пстваре здравствени радници у матишним устанпвама. Тп, какп су недавнп пбјащоавали у респрнпм 
министарству, не ппдразумева смаоеое плате, већ ће самп 10 пдстп прихпда зависити пд раднпг 
ушинка. Недпумице су, међутим, кп ће пцеоивати оихпв рад и на пснпву шега. 

МАОАК РАДНИКА ЗДРАВСТВЕНПМ систему Србије недпстаје кадрпва и велики брпј лекара ради 

прекпвременп, какп би све ппстигап - каже Живпрад Мркић, председник Нпвпг синдиката здравства.  

- Недпстају специјалисти, медицинске сестре, здравствени технишари и спремашице. Тражимп и 

пптписиваое кплективнпг угпвпра кпд ппслпдавца шије је псниваш Република Србија. 

Какп пбјащоава др Драган Цветић, председник Синдиката лекара и фармацеута Србије, када је реш п 
параметрима на пснпву кпјих ће се мерити рад здравствених радника, пни гптпвп и да не ппстпје. 

- Уредба предвиђа да се у примарнпј здравственпј защтити гледа брпј пацијената кпје има изабрани 
лекар, раципналну пптрпщоу кпју прави писаоем рецепата, ефикаснпст и превентива - приша др 
Цветић. - Пцеоује се пбим ппсла и квалитет пбављенпг рада пп стандардима. Никп пд нас не зна щта тп 
знаши. Рад заппслених у дпмпвима здравља пцеоиваће РФЗП, а на вищим нивпима све ће да надгледа 
ппслпдавац. Тп је ппсебнп ппаснп, јер, акп се већ нещтп и мери, треба да ппстпје стандарди, а не да све 
зависи пд једнпг шпвека. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:386273-Lekari-nezadovoljni-placanjem-po-ucinku
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И дпк др Цветић сматра да је пдлагаое примене Уредбе самп делимишнп испуоаваое оихпвих захтева, 
представници групе синдиката на једнпшаспвнпм прптесту тражили су укидаое Уредбе, а не пдлагаое. 
Плаћаое пп ушинку требалп је у дпмпвима здравља да ппшне у јулу, а у бплницама пд 2013.  

- Пдлагаое примене Уредбе даје прпстпр да се даље прегпвара - приша др Цветић. - Никаквп 
смаоиваое плате не дплази у пбзир, јер су зараде у здрвству већ дпвпљнп мале. И никп пд нас није 
прптив тпга да се пцеоује рад, већ да се прпнађе првп нашин кпјим ће да мере кпликп кп ради. 
Чиоеница је да мерила нема, а неће их бити ни у пктпбру. Слажемп се и да треба да се види кп пд 
лекара ради, а кп не, али је питаое да ли је разлика између оих самп десет пдстп. На инаше малу плату, 
тп није нашин да се пдвпји рад пд нерада. Сигуран сам да ће се щтрајк активирати укпликп не будемп 
дпщли дп некпг заједнишкпг рещеоа.  

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:386465-Obavezni-pregledi-Zdravlje-na-casnu-rec 

Обавезни прегледи: Здравље на часну реч 

АУТПРКА: Златица Радпвић  

Да ли би требалп увести пбавезне лекарске прегледе за све заппслене у ипле ризишним прпфесијама? 
Грађани на ппсап шестп иду бплесни какп би дпбили целу плату 

Заппслени нису пбавезни да тпкпм раднпг века ппслпдавцу дпнпсе пптврде п свпм здравственпм стаоу. 
Једини преглед кпји су дужни да прпђу јесте пнај систематски, приликпм заппщљаваоа. 

Слушај бплеснпг ушитеља у једнпј бепградскпј щкпли, кпји је туберкулпзпм заразип некпликп ђака у 
пдељеоу у кпјем је предавап, птвара, међутим, питаое да ли је, за ппједине прпфесије, пптребнп 
ппнпвп увести перипдишне пбавезне лекарске прегледе. 

Ушитељи и прпфеспри су пд пре некпликп гпдина дужни да се систематски прегледају самп када 
заснивају радни пднпс. Оихпвп здравственп стаое дп пензије вище никп не прпверава. 

- Раднп местп у прпсвети не спада у занимаоа са ппвећаним ризикпм. Збпг тпга ппслпдавци и нису 
дужни да ушитеље щаљу на систематске прегледе - пбјащоава Вера Бпжић Трефалт, директпрка Управе 
за безбеднпст и здравље на раду.  

- Али, шак и да се утврди да је заппслени тещкп бплестан, оегпв ппслпдавац не сме да зна пд шега 
бплује. Лекар мпже самп да напище да ли је сппспбан да ради на пдређенпј ппзицији или није. Има 
радника са сидпм, али оихпви ппслпдавци тп не смеју да знају. Тиме су защтићени пд дискриминације. 

Питаое кпје је, засада, без јаснпг пдгпвпра јесте треба ли направити изузетак када су у питаоу радна 

места на кпјима заппслени мпгу да заразе већи брпј људи, нарпшитп децу.  

Раденкп Марић, прпфеспр ппслпвне етике на Факултету ппслпвне екпнпмије Универзитета „Едукпнс“, 
сматра да сваки ппјединац нпси мпралну пдгпвпрнпст, а првп нашелп јесте да се не сме нанети щтета, 
пднпснп злп, другпј пспби. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:386465-Obavezni-pregledi-Zdravlje-na-casnu-rec
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- Не мпжемп никпга натерати да се ппнаща мпралнп, шак ни закпнпм - пбјащоава прпфеспр Марић. - 
Чим некп примети да му нещтп није у реду са здрављем требалп би да пде на преглед и прпвери да ли 
је оегпва бплест заразна. Акп ппстпји мпгућнпст угрпжаваоа здравља других људи мпралнп је да 
привременп напусти кплектив. 

Нащ сагпвпрник наппмиое да се све шещће дещава да људи пдлазе на ппсап и бплесни какп им 
ппслпдавци не би смаоили плату на 65 пдстп, кпликп дпбијају акп птвпре бплпваое. 

Сваки пдрастап шпвек требалп би тпкпм живпта да пде на бар 20 систематских прегледа. У дпмпвима 
здравља, међутим, кажу да се пацијенти јављају лекару тек кад их нещтп забпли. Ни здравствени систем 
није усмерен на превентиву, већ на лешеое већ пбплелих. 

МАОЕ БПЛПВАОА ПРЕМА ппдацима Републишкпг фпнда здравственпг псигураоа, дуже пд 30 дана збпг 

бплести је са ппсла прпщле гпдине пдсуствпвалп пкп 67.000 псигураника, щтп је за 3.000 маое негп 

2010. А заједнп су бплпвали 188.757 дана маое негп пни кпје је бплест гпдину раније привременп 

спрешила да раде. Највище се бплпвалп у Бепграду, најмаое у Јагпдини. Најшещће дијагнпзе биле су 

труднпћа и рађаое, збпг шега је са ппсла пдсуствпвалп 24 пдстп пних кпји су кпристили бплпваое. На 

другпм месту су бплести мищићнп-кпщтанпг система (пкп 10 пдстп), а на трећем ппвреде и трпваоа 

(девет пдстп). 

Директпрка ДЗ „Пбренпвац“ Маја Тпдпрпвић наппмиое да је најлпщије прганизпвана прпвера здравља 
раднп сппспбнпг станпвнищтва: 

- Предщкплци и пснпвци редпвнп дплазе на прегледе и ту имамп највећу ппкривенпст, дпк је кпд 
пдраслих другашије. Најмаое п свпм здрављу брине станпвнищтвп пд 19 дп 60 гпдина.  

ПДБИП ТЕСТ И ЗАРАДИП МИЛИПНЕ 

НЕКИ директпри щкпла ипак прганизују ванредне лекарске прегледе за заппслене, али пример из ПШ 
„Алекса Шантић“ у Степанпвићеву ппказап је да тп мпже да им се пбије п главу.  

Такп је недавнп прпфеспр, кпји пре псам гпдина није хтеп да пбави ванредни лекарски преглед и збпг 
тпга дпбип птказ, враћен на ппсап, а щкпла је мпрала да му уплати и 3,3 милипна динара пдщтете за 
запстале зараде. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:386439-Plate-i-penzije-na-tihoj-vatri 

Плате и пензије на тихпј ватри 

АУТПРКА: Гпрдана Булатпвић  

Крвна слика српских финансија драматишнп лпща, па ће тп псетити и пни кпји зараду примају из 
државне касе. Ппвећаое примаоа на јесен ппкриће ппскупљеоа самп делимишнп. Минус државе 
рекпрдан 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:386439-Plate-i-penzije-na-tihoj-vatri
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СРБИЈА је на путу да дпбије нпву владу, али прпблеми, пни екпнпмски, пстају стари. Шта пшекује 
државу, а щта грађане дп краја гпдине? У каквпм су заиста стаоу јавне финансије? 

Једнп је извеснп - неће се ићи на замрзаваое или смаоеое ппстпјећих права заппслених у државнпј 
служби или пензипнера, али ће се крпз рефпрме пвих сектпра временпм смаоивати кплишина нпвца 
пптребна за оихпвп финансираое. Да ппдсетимп, према важећем бучету, шак 70 пдстп државних 
расхпда шине управп плате у јавнпм сектпру и пензије. Пд тпга живи пкп два милипна људи, плус 
оихпве ппрпдице. 

Тренутнп се плате пних кпји раде за државу, кап и примаоа пензипнера, ппвећавају два пута гпдищое, 
у складу са ппрастпм цена на малп и растпм БДП. Какп БДП стпји у месту, јаснп је да ппвећаое пвих 
прихпда зависи искљушивп пд инфлације. А тп, ппет, знаши да ће примаоа државних службеника и 
најстаријих благп ппрасти, али да ће их ппјести ппскупљеоа. 

- Чини се да је бащ исплата плата и пензија из бучета и оихпв пбрашун главни прпблем и за ппвећаое 
ппреза на дпдату вреднпст - сматрају сагпвпрници „Нпвпсти“. - Јер, када се ппвећа ппрез на дпдату 
вреднпст, тп ће, бар једнпкратнп, утицати на раст цена, щтп знаши да ће се ппвећани прихпд државе 
ппет слити у плате и пензије. 

Ппстпји, какп сазнајемп, јпщ некпликп мпгућнпсти у вези са пбрашунаваоем плата и пензија. Једна је да 

се утврде фиксна ппвећаоа плата и пензија или да се пбрашун ппвећаоа разлишитп примеоује за 

пензипнере и заппслене у државнпј служби.  

За веће ппвећаое зарада, шак и када би ппстпјала дпбра впља, држава сада нема нпвца. Јер, Србија ће 
2013. дпшекати са рекпрдним минуспм бучета. Према ппдацима у кпје су „Нпвпсти“ имале увид, темпп 
трпщеоа државних пара је такав да ћемп дп краја гпдине забележити минус пд најмаое щест пдстп 
укупнпг брутп друщтвенпг прпизвпда. Акп се тпме дпда и изнпс емитпваних записа пд скпрп 20 
милијарди динара за дпкапитализацију Агрпбанке и Развпјне банке Впјвпдине, щтп није унесенп у 
бучетске расхпде, минус државе на крају гпдине мпгап би да буде и пгрпмних 200 милијарди динара - 
скпрп седам пдстп свега щтп Србија пве гпдине прпизведе! 

- Пвп сигурнп впди у кризу јавнпг дуга, кпја би се манифестпвала у снажнијем паду дпмаће валуте, расту 
инфлације, али и дпдатнпм паду прпизвпдое и расту незаппсленпсти - тврде сагпвпрници „Нпвпсти“ из 
струшних служби у Немаоинпј 11.  

ПДВ ГПРЕ, НАМЕТИ ДПЛЕ ЈпШ увек није ппзнатп да ли ће једна пд мера нпве владе бити ппвећаое 

ппреза на пптрпщоу и смаоеое намета на рад. Али, никп пд сагпвпрника „Нпвпсти“ не види какп би се, 

акп се не ппвећа ПДВ, мпгла санирати пгрпмна рупа у бучету. Рашунице кажу да би ппвећаое ппреза на 

дпдату вреднпст пд два пдстп дпвелп дп ппвећаоа прихпда бучета за пкп 50 милијарди динара, дпк би 

стппа ппреза пд 22 пдстп увећала прихпде државе за пкп 100 милијарди динара. Ппвећаое ппреских 

стппа, пре свега ппреза на дпдату вреднпст, мпже се ппказати кап нужнп. Ппсебнп акп се има у виду да 

је грађанима, тпкпм избпрне кампаое, пбећанп укидаое мнпгпбрпјних намета привреди и смаоеое 

дажбина на рад. Штп се акциза тише, извеснп је да ће бити ппвећане кпд цигарета и алкпхплних пића. 
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- Минус у државнпј каси у првих пет месеци изнпсип је пкп 80 милијарди динара. Пкп 95 милијарди 
динара је прпцеоен минус кпји би се мпгап пстварити пд јуна дп краја гпдине. Тп је већ за пкп 50 
милијарди динара вище пд пнпга щтп је зацртанп Закпнпм п бучету. А јпщ пкп 200 милијарди динара 
пптребнп је за птплату главнице јавнпг дуга кпји дпспева дп краја гпдине. 

Прпцене су биле да би све пвп мпглп да се пбезбеди крпз задуживаое на дпмаћем тржищту пд пкп 175 
милијарди динара, кап и крпз прпдају записа на инпстраним тржищтима. План сада технишке владе бип 
је да се тпкпм јула прпдајпм еврпбпндпва (државне хартије пд вреднпсти кпје су у нпминпване у 
еврима или дпларима) пбезбеди 48 милијарди динара, а касније јпщ 96 милијарди. 

- Пвп јесте скуп, али тренутнп једини мпгућ нашин финансираоа ликвиднпсти - тврде сагпвпрници 
„Нпвпсти“. - На ппследоих некпликп аукција динарских записа прпдата је свега петина, упркпс камати 
пд пкп 14 пдстп гпдищое. Тпкпм пве недеље аукција хартија пд вреднпсти кпје емитује Трезпр била је у 
еврима, уз плаћаое камате пд 6,25 пдстп. Прпдати су записи вредни 100 милипна евра, щтп би, према 
првим прпценама, мпжда мпглп да регулище пбавезе према инпстраним кредитприма за наредна три 
месеца. 

Птплата узетих зајмпва, са каматама, биће један пд главних прпблема за наще финансије. Дпк је, 
рецимп, 2008. гпдине за плаћаое камата на узете кредите пдлазилп пкп 15 милијарди динара на 
камате, пве ћемп мпрати да платимп 80 милијарди динара. 

Слишнп ће бити и наредних гпдина. За већ узете зајмпве 2013. ће нам бити пптребнп гптпвп две 
милијарде евра, а 2014. пкп 1,5 милијарди евра. 

УШТЕДЕ ИАКП се већ најављује укидаое пдређених институција државе и смаоеое администрације, 

извеснп је да ће тп, краткпрпшнп, ппвећати трпщкпве бучета уместп да их смаои. Треба, наиме, 

пбезбедити нпвац за стимулативне птпремнине, а затим, укпликп садащои заппслени не нађу нпва 

радна места, накнаде за незаппслене. 

- У тпм смислу, билп какав сппразум са Међунарпдним мпнетарним фпндпм мпже нам ппмпћи - 
кпнстатују сагпвпрници „Нпвпсти“ из Немаоине 11. - Укпликп не будемп имали неку врсту аранжмана 
са Фпндпм, тещкп ћемп мпћи да рашунамп на финансијску ппмпћ ЕУ или Светске банке. Ппстпји 
ппаснпст и да кредитне агенције Србији спусте рејтинг, щтп би ппскупелп кпмерцијална задуживаоа. 

А наща држава је велики дужник и мнпгпбрпјним дпбављашима кпји имају угпвпре са оеним 
институцијама. Никп не зна кпликп ташнп. 

- Кап расхпд бучета се евидентира самп пнп щтп је плаћенп, али не и пнп за щта су стигли рашуни - 
пбјащоавају у струшним службама Немаоине 11. - Ппследоих месеци прилишнп је, збпг прпблема са 
ликвиднпщћу, усппренп плаћаое дпбављашима. 

Пвп би, ппдсећају фирме кпје сарађују са републишким државним институцијама мпглп да дпведе и дп 
блпкаде, па и пдласка у стешај неких кпмпанија кпје раде за државу. 
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Америчка привредна комора препоручила кључне економске потезе 

Осам припритета за нпву Владу 

Аутпр: Е. Д.  

Бепград - Представници Америшке привредне кпмпре (АмЦхам) кпја пкупља кпмпаније из те земље кпје 

ппслују у Србији, пбјавила је јуше листу пд псам кљушних преппрука, екпнпмских припритета за нпву 

владу. Пбјащоавајући да рефпрме без таквих предуслпва нису спрпвпдиве, а јпщ су маое щансе за 

излазак из рецесије у кпју је ущла српска привреда, шланпви Америшке кпмпре тврде и да, укпликп 

влада ппсвети пуну пажоу тим темама, има и реалну мпгућнпст да ппправи свпју кпнкурентнпст. 

На првпм месту, шланпви АмЦхам истишу да је неппхпдна стриктна кпнтрпла бучетскпг дефицита, крпз 
раципнализацију јавне пптрпщое. За разлику пд већине дпмаћих екпнпмиста и представника крупнпг 
капитала, шланпви Америшке привредне кпмпре, слишнп кап и мали привредници, рещеое за пунију 
државну касу не виде у ппвећаоу ПДВ-а, негп пре свега у „пдлушнпј бпрби са сивпм екпнпмијпм и 
дпследнпј наплати свих принадлежнпсти пд свих пбвезника“.  

На другпм месту АмЦхам тражи да држава пграниши и спреши „умнпжаваоа парафискалних намета, уз 
кпнсплидацију и увпђеое у бучет ппстпјећих намета. Пптребнп је и усвпјити каталпг намета, 
преиспитати оихпве сврхе и висине, усппставити стрпга правила увпђеоа дпдатних намета, увести 
једнпзнашну метпдплпгију за пдређиваое и максималне изнпсе лпкалних намета, какп би се 
пбезбедила транспарентнпст и предвидивпст за инвеститпре“ тражи АмЦхам. 

Такпђе, у пбласти структурних рефпрми, ппред рефпрме државне администрације, вепма је важан и 
заврщетак прпцеса реструктурираоа и приватизације јавних предузећа, щтп би дппринелп ппвећанпј 
ликвиднпсти у екпнпмији и ефикаснпсти јавнпг сектпра. Неппхпдна је и мпдернизација регулативе из 
пбласти радних пднпса, какп би се ппвећала предвидивпст правнпг пквира и флексибилнпсти тржищта 
рада, кап и укидаоа кпмпликпваних административних прпцедура кпје птежавају и ппскупљују 
ппслпваое.  

Америшки привредници захтевају и да се у сектпру грађевинарства и некретнина, изврщи ефикаснп 
скраћеое прпцедура за дпбијаое дпзвпла, али и да се уклпне препреке за ефикаснп пбављаое 
кпнверзије права кприщћеоа земљищта у правп свпјине. Кап прву меру, пптребнп је пбезбедити 
дпследну примену ппстпјеће регулативе, а касније и смаоити брпј разлишитих ентитета кпјима се 
инвеститпр пбраћа у прпцесу дпбијаоа дпзвпле.  

На щестпм месту са листе је пптреба да се унапреди систем јавних набавки, крпз ппвећаое 
транспарентнпсти и ефикаснпсти тендерскпг ппступка, пгранишеое слушајева затвпренпг прегпварашкпг 
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ппступка, увпђеое праксе пбјављиваоа јавних набавки на специјализпванпм ппрталу, пбјављиваое 
гпдищоег плана набавки и смаоеое папирплпгије.  

Један пд припритета нпве владе мпрала би да буде и знатнп већа транспарентнпст приликпм дпнпщеоа 
екпнпмских закпна, збпг шега су неппхпдне пбавезне јавне расправе и кпнсултације са приватним 
сектпрпм. 

На крају, иакп је пд ппшетка кризе главни адут српских власти бип да је банкарски сектпр дпбрп 

кпнсплидпван и да ће издржати глпбалну рецесију и дужнишку кризу, дпгађаоа у ппследое време 

указују да су те пцене ипак изрешене плакп. АмЦхам затп тврди да „ппсебан акценат треба да се стави 

на рещаваое питаоа виспкпг ушещћа лпщих кредита у банкарскпм сектпру“ и предлаже да се пфпрми 

заједнишки тим свих надлежних институција, са циљем да се направи кпнкретан план рещаваоа пвпг 

питаоа. 

 
 
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/stopa_nezaposlenosti_dostigla_255_odsto.4.html?news_id=243302 

Републички завпд за статистику пбјавип ппдатке п раднпј снази 

Стппа незаппсленпсти дпстигла 25,5 пдстп 

Аутпр: Е. Д.  

Бепград - Према анкети п раднпј снази, кпју Републишки завпд за статистику пбјављује два пута 
гпдищое, Србија је дпспела у врх листе земаља са највищпм стпппм незаппсленпсти, јер је у априлу пна 
премащила шетвртину раднп сппспбнпг станпвнищтва и дпстигла 25,5 пдстп, пднпснп за щест месеци 
ппрасла је за 3,3 прпцентна ппена. У регипну, Србија се налазила негде пкп средине, са 23,7 пдстп, јер је 
изнад нас Македпнија са 31,2 пдстп и БиХ са скпрп 25 пдстп, али смп сада „скпшили“ за једнп местп 
гпре. У знатнп ппвпљнијпј ситуацији су Црна Гпра са стпппм пд 18 пдстп, и Хрватска са 12,7.  

Пд еврппских земаља, испред нас била је самп Шпанија са 24,3 пдстп, али смп сада и ту земљу 
претекли. Примера ради, незаппсленпст у Гршкпј изнпси нещтп изнад 21 пдстп, збпг шега је та земља 
супшена са најпзбиљнијпм кризпм, дпк су друге шланице ЕУ у знатнп ппвпљнијем пплпжају. Такп у 
Бугарскпј стппа незаппсленпсти изнпси 12,6 пдстп, у Румунији 7,4, а у Слпвенији 8,6. Пд еврппских 
земаља, најнижу стппу незаппсленпсти имају Аустрија (3,9), Луксембург и Хпландија (пп 5,2) и Немашка 
(5,4).  

Када је п Србији реш, незаппсленпст у женскпј пппулацији је већи прпблем, јер статистишари бележе да 
је ту стппа 26,1, дпк се мущка радна снага нащла на 25 пдстп. Стппа заппсленпсти се мери ушещћем 
незаппслених у укупнпм брпју раднп сппспбних станпвника. У Бепградскпм регипну је стппа 
незаппсленпсти дпстигла је 22,7 пдстп (у пктпбру је била 20,8) у Впјвпдини је највища, 27,2 пдстп (пре 
щест месеци је изнпсила 24,2), у регипну Шумадије и Западне Србије је 24,9 пдстп (била је 23,2) дпк је у 
јужнпј и југпистпшнпј Србији 26,9 пдстп ( а била је 26,6). 
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Анкета п раднпј снази ради се на узпрку пд 8.000 дпмаћинстава и садржи и ппдатке п стварнпм раднпм 
ангажпваоу, јер пбухвата и брпј радника кпји нису у званишнпј евиденцији, пднпснп раде „на црнп“. 
Према ппследоем истраживаоу, и у тпј категприји заппсленпст је ппала.  
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/posla_nema_gazda_seik_na_odmoru.4.html?news_id=243299 

Радници нпвпсадскпг Непбуса не примају плате девет месеци 

Ппсла нема, газда шеик на пдмпру 

Аутпр: Г. Влапвић 

Бепград - Већ девет месеци радници нпвпсадскпг предузећа Непбус не примају лишне дпхптке а власник 
фабрике, Саудијац щеик Али Магреби Мпхамедали не уплаћује дппринпсе јпщ пд јула прпщле гпдине. 

Иакп прпизвпдоа стпји а радници щтрајкују већ три месеца збпг катастрпфалнпг стаоа у предузећу, 
власник Мпхамедали се пдмара у Кану све дп септембра. У међувремену уместп плата радници су 
дпбили једнпкратну ппмпћ, пднпснп две кесе са пащтетпм и детерчентпм. Ппмпћ су дпбили на 
иницијативу впјвпђанскпг ппкрајинскпг секретара Мирпслава Васина.  

- Желеп бих да нагласим да је тенденципзнп щтп су неки медији пптенцирали да смп дпбили ппмпћ у 
виду пащтете и детерчента пд впјвпђанске владе уместп плата. Једнпставнп, тај деп је истргнут из 
кпнтекста јер ппкрајина Впјвпдина није нащ власник и није задужена за наще плате и шин секретара 
Васина са кпјим имамп пдлишну сарадоу је за сваку ппхвалу. Са друге стране, заиста није у реду да се 
пакети дпбијају уместп зараде, али за наще недаће је искљушивп крив власник фабрике а не 
ппкрајинске власти - каже за Данас Милан Шущтум, председник Синдиката Непбуса.  

Пн истише да кап први шпвек синдиката, ниједнпм није успеп да се види са Саудијцем. Када су ступили у 
щтрајк меначмент је газду мејлпм пбавестип п тпме, али им пн није нищта пдгпвприп. Председник 
Управнпг пдбпра и генерални директпр Непбуса и маоински власник предузећа Зпран Кијац је 
щтрајкашима саппщтип да се Мпхамедали налази на пдмпру дп септембра и да пн сам нема кпнтакт са 
оим.  

- Пнп щтп је сигурнп је тп да се пвакп вище не мпже. Ташнп је да је газда крив щтп немамп ппсла, али 
треба нагласити и шиоеницу да, иакп су приватизацију наще фирме бивщи председник Србије Бприс 
Тадић и впјвпђански премијер Бпјан Пајтић, прпгласили за најбпљу у Србији, град Нпви Сад на 
тендерима купује аутпбусе пд других фирми уместп да их купи пд лпкалне. Наще ппнуде биле су знатнп 
јефтиније и самим тим ппвпљније, али на ппследоа три тендера кпја је град расписап за набавку 
аутпбуса, нисмп успели да дпбијемп ппсап. Излаз из кризе ппстпји. Једнп рещеое је да се Непбус 
приппји градскпм сапбраћајнпм предузећу у Нпвпм Саду а другп је да нас некп други купи, некп кп би 
умеп да впди фирму и пбезбеди да радници дпбијају плате и живе пд свпг рада - наглащава нащ 
сагпвпрник.  

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/posla_nema_gazda_seik_na_odmoru.4.html?news_id=243299


21 

 

Дигли руке пд предузећа 

Према инфпрмацијама кпје су се пвих дана ппјављивале у медијима, Непбус је у минусу за пкп 4,5 
милипна евра, рашунајући стари дуг и блпкаду кпју је ставила Развпјна банка Впјвпдине пд 228 милипна 
динара. Гпдищои фпнд за плате изнпси 800.000 динара, а самп на камате кпје им намеће Развпјна 
банка мпрају да издвпје 1,1 милипн динара. Саудијац Мпхамедали је пп свему судећи пдлушип да дигне 
руке пд предузећа и налпжип је маоинскпм власнику Кијцу да заппшне прегпвпре п прпдаји 86 пдстп 
акција, кпје у Непбусу ппседује саудијски бизнисмен. 

 

 

 

 

 


