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Тендер странцима, а ппла ппсла нашим радницима 

Аутпр: Р. Даутпвић 

Ращтркана у некпликп министарстава, грађевинска пбласт кпја би мпгла извући земљу из кризе и у 

време ппщте беспарице дпнети Србији пристпјан девизни прилив – щтп је виђенп јпщ псамдесетих 

гпдина прпщлпг века, дпведена је на руб прппасти, ппщта је пцена заппслених у тпј привреднпј грани.  

Укпликп држава жели да сашува грађевински сектпр, мпраће с вище пдгпвпрнпсти да се оиме ппзабави, 

щтп знаши да неће бити свеједнп ни кп ће бити министар грађевинарства, ни да ли ће изградоа бити 

јединствена, независнп пд тпга да ли се ради п станпвима, путевима или пругама. 

Републишки пдбпр Синдиката грађевинара већ је ппставип захтеве нпвпј влади и упутип их председнику 

Србије, кпалиципним групама за фпрмираое владе, Привреднпј кпмпри Србије и Унији ппслпдаваца, а 

међу захтевима је фпрмираое јединственпг министарства грађевинарства кпје би преузелп 

надлежнпсти дпсадащоих министарстава надлежних за ту пбласт. 

Тражи се и хитна израда стратегије развпја грађевинарства Србије ради веће уппсленпсти дпмаћих 

предузећа, какп на дпмаћем, такп и на инпстранпм тржищту. Председник синдиката Дущкп Вукпвић 

каже да је, да би се ппвећала уппсленпст дпмаћих фирми, неппхпдан партнерски пднпс дпмаћих 

грађевинских предузећа с инпстраним кпмпанијама, а не садащои статус ппдизвпђаша, кпји трајнп 

елиминище нужне референце за ппбеду на тендерима. Ппслпви се мпрају угпварати такп да инпстране 

кпмпаније пбезбеде дпмаћим предузећима најмаое 50 пдстп вреднпсти угпвпрених радпва. 

Такпђе, треба ангажпвати самп пне фирме кпје ппщтују Грански кплективни угпвпр и легалнп 

заппщљавају раднике, прекинути праксу расписиваоа тендерских услпва кпји нанпсе щтету дпмаћим 

фирмама јер се прилагпђавају искљушивп страним кпмпанијама. За тп треба ствприти закпнске услпве 

изменпм Закпна п јавним набавкама. И вище је негп нужнп да држава измири ствпрене пбавезе према 

грађевинским фирмама за дп сада изведене радпве. 

Вукпвић каже да је ппсебнп важна дпследна примена Ппсебнпг кплективнпг угпвпра за грађевинарствп, 

кпји има прпщиренп дејствп дп 2014. и кпји гарантује исплату пснпвне зараде и других примаоа, шиме 

би сви радници и ппслпдавци у сектпру грађевине били дпведени у приближнп исте услпве 

егзистенције и привређиваоа. Самп такп је мпгуће пбезбедити раст грађевинске прпизвпдое, 

ппвећаое заппсленпсти, сузбијаое нелпјалне кпнкуренције, спрешаваое спцијалнпг дампинга и 

редпвне исплате зарада и уплате ппреза и дппринпса, пд шега ће целп друщтвп имати кпристи. 

Да би се елиминисала „сива екпнпмија„ и рад „на црнп„, Вукпвић истише да је неппхпднп да се дпнесе 

закпн п инспектпрату и предвиди ппстављаое главнпг инспектпра за грађевинарствп. Сагпвпрник 

сматра да пракса кпнтрпле самп легалне привреде дпдатнп гура и друщтвенп пдгпвпрна предузећа у 
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нелегални сектпр и ппдстише нелпјалну кпнкуренцију, кпјпј је дппринпсила и сама Влада, пслпбађаоем 

привилегпваних ппслпдаваца пбавеза плаћаоа ппреза и дппринпса на 

зараде.                                                       

 

Неимар заппшљава псам других радника 

– Грађевинарствп пбухвата шитав низ привредних активнпсти кпје се пбједиоавају и манифестују крпз 

изградоу разних пбјеката и прпизвпдоу грађевинскпг материјала и ппреме – каже Вукпвић. – 

Мултипликативни ефекат ппкретаоа сектпра грађевинарства укљушује ппкретаое: електрпиндустрије, 

металне и прерађивашке индустрије, базне хемије, али свпј утицај има и на финансијски сектпр. 

Уппсленпст једнпг грађевинскпг радника ппвлаши уппсленпст седам-псам радника из других делатнпсти. 

 

http://www.danas.rs/dodaci/biznis/pogubna_privatizacija_u_komunalnoj_oblasti.27.html?news_id=243893 

Упозоравајућа искуства синдиката суседних земаља  

Ппгубна приватизација у кпмуналнпј пбласти 

Аутпр: Весела Лалпщ 

Субптица - Субптишки Сампстални синдикат пдржава дпбре кпнтакте са синдикатима регипна, пре свега 
са пнима из Мађарске и Хрватске, а једна пд тема оихпвих разгпвпра и размене искустава је и питаое 
приватизације јавних кпмуналних предузећа. 

Председник Сампсталнпг синдиката радника у кпмуналним и српдним делатнпстима Хрватске Маркп 
Маслић, кпји је у пквиру размене синдикалних искустава у пвпј пбласти бправип и у Субптици, навпди 
да су хрватска искуства у тпме разпшаравајућа.  

- У Хрватскпј, али и другим земљама у транзицији, кпје су такпђе ущле у Еврппску унију, приватизација 
кпмуналних предузећа ппказала се вищеструкп щтетнпм. У првпм реду, реш је п драстишнп смаоенпм 
квалитету услуга, кпје су пдмах накпн приватизације и ппскупеле. Затим, нпви власници су се малп 
ангажпвали на пбнављаоу кпмуналне инфраструктуре, щтп је све дпнелп вище щтете лпкалним 
сампуправама негп кпристи. Такп су накпн првих ппкущаја да се крпз кпнцесију кпмуналне услуге дају 
приватним лицима, пппут пних у Вараждину и Пули, и негативних резултата у тпме, сва кпмунална 
предузећа у Хрватскпј пстала у власнищтву лпкалних сампуправа - каже Маслић.  

Слишна су и искуства оихпвих мађарских кплега, кпји пбјащоавају да је, рецимп, впдпвпд у Будимпещти 
прпщап крпз тај прпцес, па су накпн тпга платили три пута вище негп щтп су дпбили пд приватизације, 
какп би тп кпмуналнп предузеће вратили у државне руке. Нпрмалнп, власници приватних кпмпанија 
кпји су ущли у тп, гледали су какп да пстваре щтп већи прпфит, а грађани су се затим супшили са виспким 

http://www.danas.rs/dodaci/biznis/pogubna_privatizacija_u_komunalnoj_oblasti.27.html?news_id=243893


4 

 

ценама услуга, пднпснп впде, мпнппплпм, небригпм п инфраструктури. Тп су примери кпји би мпгли нас 
да ппщтеде таквих лпщих искустава, кажу синдикалци.  

- Чим се измени закпнска регулатива, верпватнп ће мнпги ппшети да раде на прпмени власнишке 
структуре впдпвпда, предузећа кпја се баве пдржаваоем хигијене итд. Ми смп, управп захваљујући 
шиоеницу да су нащи суседи већ прпщли крпз слишне прпцесе, мпгли да дпбијемп из прве руке 
инфпрмације п тпме какп функципнищу такви системи, пднпснп градпви кпји су у намери да унапреде 
рад пвих служби, кренули у оихпву приватизацију. И мпгу рећи да су искуства врлп ппразна - каже 
Милан Ппппвић, председник Градскпг већа сампсталнпг синдиката у Субптици.  

Он истише да збпг таквих искустава, синдикат сматра да је и за та кпмунална предузећа и за грађане, 
најбпље да та предузећа пстану у власнищтву државе.  

- Наравнп, пре тпга се мпра рещити прпблем кпји је ствпрен увпђеоем партијских рукпвпдстава у та 
предузећа, кпја су тиме ппстала избпрни плен странака, а пни су у оих заппщљавали свпје партијске 
кадрпве, рпдбину и пријатеље. Укпликп би се тп прпменилп, лакще би пдустали пд приватизације тих 
система и били бисмп ппщтеђени пнпга щтп су већ искусили станпвници градпва у кпјима је тп 
ппкущанп - наглащава Ппппвић.  

Сампстални синдикат Србије је управп збпг такве неизвеснпсти и затражип измену Закпна п 
кпмуналним делатнпстима, кпји предвиђа да ће у јавнпм власнищтву пстати самп снабдеваое питкпм 
впдпм, трплејбуски превпз и деп ппгребних делатнпсти. Синдикат у ствари тражи пд лпкалних 
сампуправа, пд кпјих инаше зависи пдлука п приватизацији тих предузећа, да у следећих пет гпдина не 
буде приватизације, а да се у међувремену изврщи реструктурираое свих кпмуналних предузећа, да се 
смаои брпј заппслених, да се директпри бирају путем кпнкурса, а да у управне пдбпре уђу људи кпји 
ппзнају делатнпст предузећа, а не ппет партијски кадрпви. 

Регипнална сарадоа 

Синдикат кпмуналних делатнпсти Субптице свпјевременп је са српдним синдикатпм Осјешкп-бараоске 
жупаније пптписап и прптпкпл п сарадои. „Живимп у времену у кпјему капитал не ппзнаје границе и не 
бира нашин на кпји ће дпћи дп нпвпг прпфита, такп да је сарадоа и те какп пптребна какп не бисмп 
ппнпвили ппгрещке кпје су нащи суседи већ направили“ пбјащоавају у синдикату један пд мптива кпјим 
су се рукпвпдили. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:387549-Stizu-nova-poskupljenja 

Стижу нпва ппскупљеоа 

АУТОР: Д. Маринкпвић  

Бучет се није ппправип пд ппследоих ппскупљеоа, а тргпвци најављују нпва. Дп пет пдстп плаћаћемп 
вище за свеже месп, прерађевине, напитке...  
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ЈУНСКИ ценпвници се нису ни псущили, а дпбављаши и тргпвци већ најављују јулски талас скуппће, пд 
намирница, па дп кпмуналија и енергената. Дп краја пвпг месеца требалп би да ппскупе дп пет пдстп 
ппједине врсте свежег меса и прерађевина, безалкпхплних пића, спкпва и впде, кпнзервираних 
прпизвпда... 

Из “Србијагаса” и Електрппривреде су најавили да су ппскупљеоа неминпвна. Званишни захтеви се већ 
спремају, а п нпвпј цени гаса и струје пдлушиваће, наравнп, нпва влада Србије. Уз тп, и тпплане сматрају 
да би цене грејаоа требалп ппдићи и тп, ни маое ни вище, између 30 и 40 пдстп, правдају се великим 
дугпваоима за гас, мазут, кредите и ненаплаћеним пптраживаоима пд пптрпщаша. У серију летоих 
ппскупљеоа, верпватнп ће се уврстити и цигарете, кап и алкпхплна пића, јер се пшекује ппвећаое 
акцизе на пве прпизвпде да би се, наравнп, пппуниле рупе у државнпј каси. 

 

Међутим, пнп щтп је свакакп изнервиралп грађане је и шиоеница да су са жетвпм пщенице ппшеле и 

калкулације пекара пкп нпве цене хлеба. Из Уније пекара најпре је најављенп да би векна “саве” мпгла 

да пде пд пет дп 10 динара. Ипак, пекари су се ппвукли кпрак назад па су рекли да ће се сашекати, 

најверпватније, септембар.  

Инаше, тпкпм прпщлпг месеца већ су ппскупеле неке врсте месних прерађевина, а ппвећане су и цене 
свежег меса, уља, безалкпхплних пића, спкпва, млека и млешних прпизвпда неких прерађиваша, 
тестенина, кућне хемије, кпзметике... У ппследоем таласу ппскупљеоа дпщлп је дп енпрмнпг ппвећаоа 
цена ппсебнп свежег меса. Такп сада килпграм јунећег бута прве класе без кпстију кпщта пкп 670, 
свиоски бут кпщта дп 550, а свиоски филе дпстиже и 820 динара. За целп пиле треба издвпјити пп 299 
динара за килпграм, а за пилећи филе дп 630. 

ВРУЋЕ И НА ПИЈАЦИ ПпврЋе и впће на пијашним тезгама скупље је за пкп 20 пдстп негп прпщлпг лета. И 

пвде се правдају падпм динара и ппскупљеоем гприва. Ппшеткпм јула парадајз плаћамп дп 120 динара, 

а лани је гпроа цена у истпм перипду дпстизала дп 80 динара. Паприка на тезгама и даље “држи” јаку 

цену за пвп дпба гпдине, килпграм изнпси дп 130, а прпщлпг јула за тп ппврће плаћали смп дп 100 

динара. 

Килпграм шајне кпбасице впдећих дпбављаша кпщта дп 1.130 динара, а приватних рпбних марки пд 845 
навище. Пешеница маое ппзнатих дпбављаша у впдећим тргпвинским ланцима је пд 699 дп 928, а 
димљени врат мпже да се нађе пд 990 дп 1.390 динара. За динар дп два пп литру, скупљи су млекп и 
јпгурт неких дпбављаша, а павлака за 10 динара... 
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Никада раније тпкпм лета није билп такп брпјних ппскупљеоа, не самп у прпдавницама негп и на 
пијацама. Прпизвпђаши хране се правдају ппскупљеоем сирпвина и нестабилним курспм динара. 

- Курс је у знашајнпј мери уздрмап цене, а ту се надпвезалп и ппскупљеое гприва - каже Владана 
Хампвић, екпнпмиста. - Разлпг шестих ппскупљеоа ппред тпга је и недпстатак кпнкуренције, нема 
стабилне ппнуде и прпизвпдое. 

Председник Ппкрета за защтиту пптрпщаша Петар Бпгпсављевић наглащава да је и најмаое ппскупљеое 
живптних намирница велики ударац на ипнакп танак чеп српскпг пптрпщаша. 

- У прптекла два месеца скпрп све је већ знашајнп ппскупелп, па акп се има у виду куппвна мпћ и да се 
две трећине кућнпг бучета пдваја на храну, пнда је јаснп у каквпм су пплпжају грађани, па и не шуди 
защтп пада прпмет у тргпвинама - нагласип је Бпгпсављевић.  

Privredni PREGLED 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:prioriteti-novih-vlasti-iz-

zamrzivaca&catid=9&Itemid=120 

Припритети нпвих власти из замрзивача  

АУТОР: Маркп Ристић 

Шта је тп щтп у првих 100 дана мпра да ушини нпва влада Србије акп се, упркпс свему, ипак фпрмира? 
Кпје су тп мере кпје треба предузети какп би се бар малп расхладип “врућ крпмпир” кпји нпвпј влади у 
наслеђе пставља кабинет Мирка Цветкпвића? Шта нам ваља шинити какп бисмп избегли гршки 
сценарип? Да ли је рещеое пакет кпји предлаже Фискални савет или ппстпји неки други шарпбни 
щтапић? Чему да се надају привредници супшени са све тежим услпвима ппслпваоа и грађани шији је 
стандард, ппсле краткпг перипда бпљитка, ппнпвп ппшеп да се српзава? О тпме за Привредни преглед 
гпвпре Кпри Удпвишки, регипнална директпрка Прпграма УН за развпј (УНДП), Љубпдраг Савић, 
прпфеспр Екпнпмскпг факултета у Бепграду, и Мирпслав Здравкпвић, уредник сајта макрпекпнпмија. 

прг. Кпри Удпвишки: Хитнп замрзнути плате и пензије У складу са преппрукама Фискалнпг савета нпва 
влада мпра усппставити сарадоу са ММФ-пм и щтп пре уравнптежити бучетске тпкпве. Тиме се ппстиже 
пдрживпст макрпекпнпмске стабилнпсти, щаље важан ппзитиван сигнал инвеститприма п екпнпмскпј 
стабилнпсти Србије и пбезбеђује прпстпр да банке финансирају привреду уместп да инвестирају самп у 
државне хартије пд вреднпсти. Затп хитнп треба замрзнути плате и пензије и ппвећати ПДВ и ппрез на 
импвину, нарпшитп неактивну, смаоити ппрезе и дппринпсе на зараде и смаоити или укинути 
парафискалне намете. Уз тп, неппхпднп је јашаое финансијске дисциплине државе и привреде ради 
прекидаоа ланаца неликвиднпсти (у краћем рпку) и ппправљаоа ппщтег амбијента ппслпваоа (у 
дужем рпку). Треба усвпјити и спрпвести динамишан план измириваоа такпзваних старих дугпваоа 
државе према привреди уз пптпуну елиминацију дпцои у плаћаоима државе. У вези с тим влада треба 
да треба да фпрмира тим струшоака и представника привреде кпји ће идентификпвати пптребне 
измене у регулативи и прпцедурама платнпг прпмета, принудне наплате и ппкретаоа стешаја, кпји 
дпвпде дп маспвнпг и непгранишенпг пдлагаоа наплате пптраживаоа. А у вези с тим врлп је важнп да 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:prioriteti-novih-vlasti-iz-zamrzivaca&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:prioriteti-novih-vlasti-iz-zamrzivaca&catid=9&Itemid=120
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се усппставе регистар меница и регистар финансијске истприје привредних субјеката, оихпвих власника 
и ппвезаних лица. У рпку пд два месеца пд фпрмираоа владе треба усвпјити хитан прпграм 
пживљаваоа привреде уз усвајаое нпвпг механизма кппрдинације пдлушиваоа владе и нпвих 
административних прпцедура кпје ће пмпгућити истинску припритизацију, кап и дпследнпст и 
јединственп делпваое респра у спрпвпђеоу пплитика. Тп захтева усппстављаое центра – на пример у 
Министарству финансија или нпви прган уз канцеларију пптпредседника владе задуженпг за екпнпмију 
– кпји ће имати ппвереое свих партнера у влади такп щтп ће оегпвп рукпвпдствп укљушивати кадрпве 
из сваке странке у влади, кпји су кап пзбиљни струшоаци признати и пд стране других партија у влади. 
Капацитети тпг центра мпрају се пјашати тимпм екпнпмских струшоака кпји у ппшетку мпгу бити 
ангажпвани пп угпвпру, али би билп дпбрп да тп ппстане клица трајнијег јашаоа екпнпмскп-аналитишкпг 
капацитета владе кпји би бип кпмплементаран капацитету Фискалнпг савета. Такав центар би 
ппсредпвап у анализи и избпру припритета међу партнерима у влади, дпк би се респрна министарства 
ппвезивала са привредницима и струкпм у развијаоу припритетних пплитика. Такпђе, центар би 
предлпжип влади усвајаое ппјашаних административних прпцедура за спрпвпђеое прпграма и 
механизам за међуспбнп надзираое оихпвпг ппщтпваоа пд стране шланица владе. Применпм пвих 
прпцедура усппставип би се систем праћеоа реализације прпграма на нивпу председника владе, али и 
редпвнпг и видљивпг пбавещтаваоа грађана п исхпду. Нпва влада треба да изабере ппљппривреду кап 
један пд стратещких сектпра и да на све нашине пружи ппдрщку оенпм развпју. Неппхпднп је ппвећаое 
бучетских издвајаоа за ппљппривреду, између псталпг и кап припрема институципналнпг капацитета за 
прилагпђаваое режиму ппдрщке ЕУ, али и знатнп веће улагаое у инфраструктуру (мелипративне 
захвате, дренажне системе, кпнзервацију земљищта и такп даље). Затим, ту је ппвећаое бучетских 
издвајаоа за ппљппривреду, између псталпг и кап припрема институципналнпг капацитета за 
прилагпђаваое режиму ппдрщке ЕУ. Уз хармпнизацију закпнпдавства и институција са регулативпм и 
пракспм ЕУ важнп је и унапредити стандарде и кпнтрплу квалитета у свим сегментима прпизвпднпг 
ланца, кап и ревидирати ппстпјећи закпнски пквир када је реш п задругама, складищтеоу, рпбнпј 
берзи... Љубпдраг Савић: Замрзаваое пензија непристпјнп Србија је заиста у катастрпфалнпм стаоу, 
деп узрпка тпга стаоа јесте ппследица светске кризе, али мнпгп је вище ствари кпје су дп нас самих и 
кпје су ппследица брпјних неискприщћених щанси тпкпм прптекле деценије. И пнп щтп сви гпвпре јесте 
ташнп – незаппсленпст, дужнишка криза и стаое јавних финансија јесу нащи највећи прпблем. Али ја 
мислим да нпва влада у првих 100 дана мпра пре свега да ради на стицаоу кредибилитета и да испуни 
пна предизбпрна пбећаоа за кпја нису неппхпдне паре из бучета. На првпм месту је пбећана бпрба 
прптив партпкратије, дакле увпђеое кпнкурса за рукпвпће места у јавним предузећима на кпја треба да 
дпђу струшни људи са интегритетпм. А пних 15.000 места у управним пдбприма не смеју се пппуоавати 
на нашин на кпји су тп шиниле све претхпдне владе, а мнпгим шланпвима тих пдбпра мпрају се смаоити 
непристпјнп виспке плате. И кпнашнп, нпва влада у старту мпра предузети најпзбиљније кпраке у бпрби 
прптив кпрупције али искљушивп пп систему – сви смп једнаки пред закпнпм. Акп би влада у првих 
некпликп месеци успела да на крајое транспарентан нашин предузме пве кпраке, тп би јпј мпглп дати 
ветар у једра да се бпри са великим екпнпмским тещкпћама. А ту је најургентнији прпблем јавних 
финансија и акп се ту нищта не прпмени, акп се не уведе другашији систем и не дпђу нпви људи, мислим 
да нам ни десет милијарди евра да нам некп ппклпни из инпстранства не би ппмпглп. У тпм слушају не 
сумоам да ће се врлп брзп пстварити претоа Млађана Динкића и да за кпји месец неће бити дпвпљнп 
нпвца за исплату плата и пензија. Да се тп не би дпгпдилп, нпва влада мпра у краткпм рпку да 
радикалнп смаои трпщкпве, али тамп где тп најмаое бпли. Дакле не кпд пензија, јер су пне тпликп 
ниске да сваки захтев за замрзаваое пензија сматрам непристпјним. Али мпже врлп брзп да се смаои 
брпј непптребних агенција у кпјима је највећи брпј радних места измищљен да би се удпмили партијски 
кадрпви. Такпђе, елиминисаоем непдрживп виспких накнада за шланствп у управним пдбприма 
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гпдищое се мпже ущтедети 150 милипна евра, а тп за Србију није мала сума. Такпђе, мпра се смаоити 
државна администрација кпја је данас брпјнија негп некад у СИВ-у кпји је ппслуживап щест република и 
две ппкрајине. На средои рпк, дубпкп сам у тп убеђен, једина исправна пплитика је развпј реалнпг 
сектпра и ппвећаое извпза. Таква пријентација мпжда не даје пдмах резултате, шак је мпгуће да у првп 
време буде и теже, али јединп на тај нашин мпжемп пбезбедити нпва радна места. Наравнп, за такву 
пплитику ми немамп пара, па ће бити неппхпдна нпва задуживаоа. И тп није тпликп прпблем, али је 
прпблем какп ће се та средства кпристити. Акп ппзајмљени нпвац, кап щтп је тп дп сада бип слушај, буде 
и даље заврщавап у пптрпщои и за ппкриће спцијалнпг мира, Србија ће врлп брзп упасти у дужнишку 
кризу кпја ће бити мнпгп гпра пд пве у Гршкпј. Мирпслав Здравкпвић: Лед самп за примаоа из бучета Да 
би се рещили прпблеми, претхпднп је неппхпднп да се пни идентификују и пдреди оихпва тежина и 
важнпст. Највећи прпблеми српске привреде, пп мпм мищљеоу јесу: 1. Сппљна неравнптежа мерена 
тргпвинским дефицитпм и дефицитпм платнпг биланса 2. Ниска стппа инвестиција и негативна нетп 
щтедоа 3. Виспка незаппсленпст станпвнищтва 4. Низак нивп индустријске прпизвпдое 5. Прппадаое 
ппљппривреде и смаоиваое пбрадивих ппврщина 6. Пад наталитета кап прпблем дугпрпшне 
пдрживпсти пензипнпг система 7. Дефицит јавних финансија кап дугпрпшни пгранишавајући фактпр 
екпнпмскпм расту 8. Виспки удели пензија и плата у јавнпм сектпру у БДП-у 9. Неефикаснпст јавних 
предузећа кпја су партијски плен за испумпаваое нпвца 10. Партпкратија кап прешица да се дпђе дп 
већих плата негп у приватнпм сектпру 11. Недпврщен прпцес приватизације некадащоих индустријских 
гиганата. Први прпблем се рещава реалнпм депрецијацијпм курса динара кап пснпвним циљем 
мпнетарне пплитике. Други прпблем се индиректнп рещава реалнпм депрецијацијпм курса јер 
пптискује тргпвински дефицит и лишну и јавну пптрпщоу наниже. Укпликп се не мпже прпфитирати крпз 
увпз, пнда се мпра щтедети какп би се инвестиралп у прпизвпдоу за извпз. Трећи прпблем се рещава на 
вище нашина. Први би требалп да буде пслпбађаое пд ппреза и дппринпса најнижих зарада, рецимп дп 
25.000 динара брутп зарада. На пвај нашин би стптине хиљада људи из сиве зпне ппстали регистрпвани 
кап легалнп заппслени, а ппслпдавцима би била дпступнија јефтина радна снага, ппсебнп за раднп 
интензивне прпизвпдне и извпзнп пријентисане делатнпсти. Раст ппљппривредне прпизвпдое уз 
прекидаое тренда смаоиваоа пбрадивих ппврщина рещава се дугпрпшнп прпклампванпм, 
предвидивпм и праведнпм пплитикпм субвенција. Управп се дпгађа суща кпја ће имати велике 
негативне ппследице пп ппљппривредну прпизвпдоу у пвпј гпдини. И увек када је суща сетимп се да 
имамп један пд најнижих удела земљищта кпје се навпдоава у Еврппи. Стпга би и субвенције требалп 
да иду ка ппвећаваоу ппврщина кпје се навпдоавају, ка вищим фазама прераде у земљпрадои, 
впћарству, стпшарству, ппвртарству… Без станпвнищтва теритприје не знаше нищта. Финансијска 
ппдрщка незаппсленим женама и женама на селу, пд тренутка када пдлуше да пдрже труднпћу дп друге 
гпдине детета, утицала би да се брпј рпђених у Србији ппвећа са пкп 65 хиљада на пкп 80 хиљада 
гпдищое. Или би макар утицала да се не настави тренд смаоиваоа брпја рпђених на 60 хиљада за пет 
гпдина или 50 хиљада за десет. Такп би се фпрмирали неки ппднпщљиви пднпси између будућих 
пензипнера и будућег раднп активнпг станпвнищтва. Дефицит јавних финансија ппследица је нискпг 
нивпа екпнпмске активнпсти и великпг брпја пензипнера и релативнп великпг брпја заппслених у 
јавнпм сектпру. Дугпрпшнп се прпблем рещава растпм привредне активнпсти и рещаваоем првих 
некпликп прпблема. Краткпрпшнп, у перипду пд щест месеци дп гпдину дана, неппхпднп је да се 
пензије и плате у јавнпм сектпру пгранише дпк се не пређе у бучетски суфицит. За удеп пензија и плата у 
јавнпм сектпру важи претхпднп написанп. Дпдатнп је пптребнп временски прпшити смаоиваое брпја 
заппслених у јавнпј управи на републишкпм и лпкалнпм нивпу и дпследнп се придржавати 
прпграмиранпг смаоиваоа брпја заппслених према плану и пп гпдинама. За прпблем јавних предузећа 
кап партијскпг плена тренутнп нема рещеоа јер је тп ппследица пплитишкп-избпрнпг система какав сада 
имамп. Приватизација предузећа кпја нису пд државнпг интереса је деп рещеоа прпблема. Прпмена 
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избпрнпг система кпји је заправп “прпцентащка антидемпкратија” је јпщ делић рещеоа. 
Прпфесипнализација управљаоа јавним предузећима је кпнашнп рещеое, накпн щтп се примене 
претхпдна два, приватизација и прпмена избпрнпг система. У заврщетку прпцеса приватизације, крпз 
стешај, ликвидацију, привлашеое инвеститпра, засниваое раднишких фирми у индустријским грпбљима, 
налази се највећи неискприщћени пптенцијал за индустријски ппправак кпји би рещип већину пд 
набрпјаних прпблема. Стпга би требалп временски прпшити крај пвпг прпцеса, ангажпвати најструшније 
и најискусније екпнпмисте да реще прпблеме пвих фирми и јавнп надзирати прпцес какп би се 
мпгућнпст кпрупције минимализпвала. Дакле, прпблеми су вепма кпмплексни, вищедеценијски и 
захтевају слпжен и свепбухватан приступ. Прешице не ппстпје, а предлпзи лаких рещеоа су ппзив на 
диктатуру или ппследица незнаоа. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1069:Štrajk-će-biti-

nastavljen&catid=11&Itemid=122 

Штрајк ће бити настављен  

АУТОР: Б.Љ. 

Чланпви синдиката Независнпст нищкпг Дпма здравља минулпг петка су на један сат пбуставили рад, а 
пвпј пбустави рада придружили су се и шланпви пстала два репрезентативна синдиката - Синдиката 
сестара и технишара и Синдиката лекара и фармацеута. Оснпвни разлпг једнпшаснпвнпг щтрајка је 
умаоеое јунских зарада заппслених у Дпму здравља за десет пдстп. Слишна ситуација већ се десила 
крајем прпщле гпдине, али је неправда исправљена пдмах нареднпг месеца. Овпг пута рукпвпдствп 
Дпма здравља није испунилп пбећаое, маоак плате за јун није накнаднп исплаћен. 

Сви су изгледи да ћемп умаоене плате примати тпкпм шитавпг лета, изјавип је председник Синдиката 
сестара и технишара Гпран Јпванпвић. Ппвереник синдиката Независнпст Бпјан Цекић изјавип је да је 
разлпг за смаоеое плата смаоеое трансфера из Фпнда здравства. Према оегпвим решима, фпнд има 
пбавезу пребациваоа нпвца за плате за укупнп 1.104 радника нищкпг Дпма здравља, али већ дужи 
перипд нпвац кпји се уплаћује ппкрива плате 1.089 заппслених. Ову разлику, кап и плате за јпщ 68 
неугпвпрених радника устанпва ппкрива из сппствених прихпда, па свакпг месеца Дпму здравља 
недпстаје пкп псам милипна динара. Директпр филијале Републишкпг фпнда за здравственп псигураое 
у Нищу Благпје Брадић изјавип је да је маои трансфер средстава Дпму здравља ппследица ненаменскпг 
трпщеоа пара ранијих гпдина кпје су сада стигле на наплату. Представници сва три синдиката најавили 
су да ће са једнпшаспвним пбуставама рада наставити и пве седмице.  

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Stare-zarade-ali-nadanja-
nova&catid=21&Itemid=125 

Старе зараде али надаоа нпва  

АУТОРКА: Биљана Љубисављевић 

Радна група за рещаваое спцијалних прпблема садащоих и бивщих радника Електрпнске индустрије 
ппшела је минулпг петка евидентираое свих бивщих радника кпјима предузећа из састава Еи дугују 
зараде. Они кпјима се дугује мпгу да се пријаве у Клубу пензипнера Еи-ја, у Улици Руђера Бпщкпвића, 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1069:�trajk-?e-biti-nastavljen&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1069:�trajk-?e-biti-nastavljen&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Stare-zarade-ali-nadanja-nova&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Stare-zarade-ali-nadanja-nova&catid=21&Itemid=125
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свакпг раднпг дана пд 10 дп 16 шаспва. Кппрдинатпр радне групе Радища Спасић истише да сви 
некадащои радници Електрпнске, да би се пријавили, мпрају најпре у Клубу пензипнера да узму 
пбразац Агенције за приватизацију и уредбу владе кпјпм је прпписан ппступак евиденције дпспелих, а 
ненаплаћених пптраживаоа друщтвених предузећа, пп изврщним пресудама. 

„Ппщтп прикупе сву неппхпдну дпкументацију, бивщи радници мпрају да је предају раднпј групи, а 
радна група ће све прикупити и предати Еи хплдингу. Он ће спискпве, са пбрасцима, судским пресудама 
и другпм траженпм дпкументацијпм дпставити Агенцији за приватизацију, какп би Министарствп 
екпнпмије нащлп нашина да се радници пбещтете“, рекап је Спасић. Према оегпвим решима, 
дпгпвпренп је да Еи хплдинг, уз пресуђена пптраживаоа, агенцији дпстави и пптраживаоа радника кпји 
нису тужили свпје фирме. „Велики брпј радника је са фабрикама ппстизап дпгпвпр да не ппднпси судске 
тужбе, какп се импвина фирми не би расипала и какп би ппкущали да их спасу. Неправеднп би билп да 
држава сада дискриминище пве раднике и пстави их без плата. Истпвременп са оихпвим именима и 
пптраживаоима, агенцији иду и спискпви радника кпји су се са фирмама вансудски пправнали“, изјавип 
је Спасић. Он је нагласип да је вепма битнп да се радници Електрпнске щтп пре јаве, јер ће мпрати да 
прикупљају пбимну дпкументацију, па би мпгли да дпђу у ппаснпст да не стигну на време да све ураде. 
Спасић је истакап да рпк за слаое спискпва и пратеће дпкументације истише 8. августа. Он је ппдсетип 
да је уредба Владе Србије кпјпм је прпписан ппступак евиденције дпспелих а ненаплаћених 
пптраживаоа друщтвених предузећа ступила на снагу 8. априла, али да се са ппписиваоем касни затп 
щтп је Агенција за приватизацију тек ппшеткпм пвпг месеца дпставила неппхпдне пбрасце. Према 
ппдацима Еи хплдинга, плате пптражује 1.862 бивща радника пвпг система, а оима се дугује пкп 50.000 
зарада.  

 

 

 

 

 

 


