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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1020:Srljamo-u-propast,-a-vlade-ni-na-

vidiku&catid=31&Itemid=101 

Срљамп у прппаст, а владе ни на видику  

АУТПРКА: Дпбрила Сплеща 

Србији је неппхпдан пзбиљан, брз спцијални пакт какп би се зауставила агпнија и дубпка екпнпмска 
криза. Укпликп не дпђе дп тпга мпгуће је да ускпрп, верпватнп у септембру, дпђе дп маспвних прптеста 
грађана и да се у Србији искаже сценарип кап у Гршкпј, Шпанији и Италији, истакап је јуше Зпран 
Михајлпвић, пптпредседник Савеза сампсталних синдиката Србије (СССС). Пн је на кпнференцији за 
нпвинаре указап на непдрживпст садащоег стаоа, јер странке и оени лидери сталнп тактизирају пкп 
пдугпвлашеоа рещеоа и састављаоа владе иакп су на прагу тещке рефпрме система ПИП, закпна п 
раду, дизаое ПДВ-а. 

.. Раст курса евра на 120 и вище динара, кап и инфлација кпја је пкп 20 прпцената пд ппшетка гпдине 
девалвирали су плате и сва примаоа, раднишка и привреднишка права. Срљамп у прппаст и уместп да 
дпђе дп дијалпга и рещаваоа прпблема, ппстајемп све вище банана република, дпдап је Михајлпвић 
пцеоујући изјаве неких пплитишара п пакту ипак - нејасним. Питам се уз тп кп ће да буде спреман да 
пптпище и стпји иза пбавеза из тпг пакта имајући у виду да су мнпги дпсадащои трипартитни сппразуми 
прппадали, те да је јасан сппразум требалп направити јпщ пре 15 гпдина, дпдаје пн. Директпр Уније 
ппслпдавца Србије Драган Марјанпвић апелује на све државне пргане и пплитишке партије да прекину 
да праве ппделе, кпје су захватиле и синдикалне и ппслпдавашке прганизације. УПС је испунип гптпвп 
све пбавезе пкп пптписиваоа кплективних угпвпра, дизаоа цене рада и друге дпк држава није 
смаоила, већ самп ппвећала дппринпсе и брпјне намете привреднпм сектпру, навеп је пн. Драган 
Миланпвић, пптпредседник Уједиоених гранских синдиката Независнпст, најавип је ппднпщеое 
кривишних пријава прптив државне секретарке Министарства рада Снежане Лакићевић и министра 
Расима Љајића, јер су Кпнфередерацији слпбпдних синдиката дпделили републишку репрезентативнпст. 
Пдлука је дпнесена нелегалнп, мимп ппстпјаоа Пдбпра за репрезентативнпст, и тп накпн разгпвпра са 
тадащоим председникпм Бприспм Тадићем. Власт пшигледнп бира себи нпве спцијалне партнере са 
кпјима ће се дпгпварати, навпди Миланпвић. Пн сматра да је на видику тргпвина да АСНС дпбије 
репрезентативнпст акп странка ЛДП уђе у владу и пита се да ли ће свака партија имати дилпве са свпјим 
синдикалним и ппслпдавашким прганизацијама. У изјави за Привредни преглед Ивица Цветанпвић, 
председник КСС-а, демантује пптужбе шланпве пдбпра за репрезентативнпст рекавщи да је пдлука 
кпмисије пбјављена 1. јуна у Службенпм гласнику и да је претхпднп регуларнп пребрпјанп пкп 184.000 
приступница. Пре тпга, Пдбпр за репрезентативнпст, кпга шине СССС, УГС и УПС, щест пута је пдбип да 
изда рещеое КСС-у и тп без пбразлпжеоа. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1020:Srljamo-u-propast,-a-vlade-ni-na-vidiku&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1020:Srljamo-u-propast,-a-vlade-ni-na-vidiku&catid=31&Itemid=101
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:Veliki-i-poznati-pred-

bankrotom&catid=20&Itemid=124 

Велики и ппзнати пред банкрптпм  

АУТПР: Слпбпдан Ракпвић 

Ппшеткпм свакпг месеца, када Нарпдна банка пбјави списак фирми кпји су збпг једнпгпдищое блпкаде 
испуниле услпв за аутпматски стешај збпг трајне немпгућнпсти плаћаоа, ппшиоу прпблеми и за дужнике 
и ппверипце. Наиме, у релативнп краткпм рпку треба направити прпграм репрганизације и убедити 
ппверипце да дају јпщ једну щансу. Један пд нащих сагпвпрника, кпји је желеп да пстане анпниман, 
истише да закпн не ппзнаје радни стешај али да се у пракси, истина реткп, тп дещава. За тп су пптребни 
пдређени услпви. Закпн је фпрмулисап да стешајни управник има пбавезу да заврщи заппшете ппслпве, 
али без уласка у нпве набавке. 

Међутим, реална ситуација ппнекад налаже да се мпрају предузети неки други ппслпви какп би се 
заврщип заппшети прпцес прпизвпдое, јер би щтета у супрптнпм била мнпгп већа, па се и у стешају 
мпрају ппщтпвати пдређени екпнпмски параметри, каже нащ сагпвпрник. Прпблем је и щтп наще 
фирме пдлазе у стешај када је прпцес прпизвпдое стап и ретке су пне кпје су јпщ увек у технплпщкпм 
прпцесу рада. Такав слушај је бип у Ваљевскпј пивари и лајкпвашкпј Крешани кпје сада раде. Фабрика 
вијака „Градац“ је верпватнп мпгла да настави прпизвпдоу али ташку на кпнашан лпщ исхпд, 
банкрптствп, ставили су и лпщи међуљудски пднпси, тврди нащ сагпвпрник. Најдрастишнији примери 
унищтаваоа фирми су Србијанка и Стефил. Реалнп је пшекивати да ппверипци буду за наставак рада, 
акп им пн пмпгућава већи прпценат наплате дуга пд банкрптства. Импвина фирми се тещкп прпдаје, јер 
су нащи инвестиципни пптенцијали слаби, иакп се ствари ппсле стешаја прпдају исппд оихпве 
функципналне вреднпсти. Затп је намиреое у банкрптству малп, углавнпм дпстиже 10 дп 15 пдстп дуга. 
Пп нпвпм Закпну п стешају ппстпје три исплатна реда ппверилаца. Први су заппслени са неисплаћеним 
зарадама у ппследоих гпдину дана пре ппкретаоа стешаја и пбавезама за ппрезе и дппринпсе за 
ппследоа 24 месеца. Пнп щтп препстане иде у други и трећи исплатни ред у кпјима су неизмирени 
јавни прихпди пд ппследоа три месеца, кап и дугпваоа банкама, дпбављашима и псталима. Држава, 
кпја је најшещће највећи ппверилац када су у питаоу друщтвена предузећа, преузима пбавезу 
ппвезиваоа раднпг стажа. Тамп где је већински капитал приватни или акципнарски, пна тп не шини. 
Занимљивп је да је сценарип у свим слушајевима стешаја или банкрпта приватизпваних фирми гптпвп 
идентишан. Најпре се јавља синдикат кпји је незадпвпљан ппслпвнпм пплитикпм и кпји ппкущава да на 
све нашине утише на ппслпвне пдлуке. Пптпм следи званишни щтрајк, а пнај бели пбишнп траје пд уласка 
нпвпг власника. Следећи кпрак је укљушеое лпкалне сампуправе кпја, пп правилу, стаје на страну 
щтрајкаша. Сви заједнп врще притисак на Агенцију за приватизацију да се купппрпдајни угпвпр ппнищти. 
Најшещћи исхпд је гащеое какве-такве прпизвпдое, кпја је пре тпга ппстпјала. И тада је пут без ппвратка 
трасиран. Ппсебан прпблем су страни инвеститпри, ппсебнп из ЕУ. Наиме, оихпве владе врще притисак 
на Србију да се приватизација не ппнищтава. Други прпблем је недпвпљна кпнтрплна функција Агенције 
за приватизацију. Наставак рада и накпн стешаја у самп две фирме у Кплубарскпм пкругу указује и на 
вищегпдищое ппгрещнп впђеое екпнпмске пплитике кпја шека да прпизвпдни прпцеси буду угащени, 
да ппрема буде унищтена, па да се приватизација ппнищти. На губитку су сви. И радници и држава. У 
нареднпм перипду се пшекује да ће бар пет великих, махпм приватних фирми из ваљевскпг краја бити 
на ивици банкрпта. Оихпва судбина ће умнпгпме зависити пд тпга да ли ће са банкама, пре свих 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:Veliki-i-poznati-pred-bankrotom&catid=20&Itemid=124
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:Veliki-i-poznati-pred-bankrotom&catid=20&Itemid=124
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Агрпбанкпм и бивщпм Металс, а садащопм Развпјнпм банкпм Впјвпдине, успети да се нагпде п 
репрпграму, а щтп је јпщ битније, п нпвим кредитима за пбртна средства, пднпснп прпналаску 
стратещкпг партнера спремнпг да пбезбеди нпвац. Наравнп, власнишка структура ће се драстишнп 
прпменити. @ЛЕГЕНДА: Вищегпдищоа ппгрещна пплитика и шекаое да прпизвпдоа буде угащена а 
ппрема унищтена: ппгпни Стефила  

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=04&nav_category=12&nav_id=615475 

Синдикати туже Љајића 
 

ИЗВПР: БЕТА 

Бепград -- Три синдиката најавила да ће прптив министра рада Расима Љајића ппкренути кривичну 

пријаву збпг даваоа репрезентативнпсти Кпнфедерацији слпбпдних синдиката. 

Какп је решенп на данащопј кпнференцији за нпвинаре, Савез сампсталних синдиката, синдикат 

Независнпст и Унија ппслпдаваца Србије ппднеће кривишну пријаву збпг те пдлуке и прптив државне 

секретарке у Министарству рада и спцијалне пплитике Србије Снежане Лакићевић. 

"Кпнфедерацији слпбпдних синдиката дата је репрезентативнпст, а збпг такве пдлуке Пдбпр за 

утврђиваое репрезентативнпсти синдиката и удружеоа ппслпдаваца ппднеће кривишну пријаву прптив 

пдгпвпрних и цела приша ће се пренети и на међунарпдни нивп", казап је ппредседавајући тпг пдбпра 

Зпран Михајлпвић.  

 

Пн је нагласип да Пдбпр за утврђиваое репрезентативнпсти синдиката не пспправа никпме 

репрезентативнпст укпликп се пна дпкаже, али да тп пвде није слушај.  

 

Према оегпвим решима, синдикат је пре гпдину и пп тражип да се утврди ташан брпј заппслених, али тих 

ппдатака јпщ нема, а пни су неппхпдни и кљушни да би знали какп утврдити репрезентативнпст 

синдиката.  

 

Представници синдиката "Независнпст" казали су да представници Владе Србије кпји су шланпви 

Пдбпра за утврђиваое репрезентативнпсти синдиката, пд сампг старта, рад тпг пдбпра ппкущавају да 

дпведу на нивп кпји пдгпвара влади.  

 

"Псим изнутра, ту намеру су ппкущали да спрпведу и фпрмираоем независне кпмисије за утврђиваое 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=04&nav_category=12&nav_id=615475
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репрезентативнпсти, а тп није у складу са закпнпм", тврде у синдикату Независнпст.  

 

Генерални секретар Уније ппслпдаваца Србије Бпщкп Савкпвић казап је да је репрезентативнпст 

синдиката у Србији дпведена дп апсурда и да се 

кпристи за манипулацију, а не за пнп за щта је предвиђенп.  

 

"У Србији је питаое репрезентативнпсти ствар пплитишке пдлуке, пднпснп кпје партнере држава жели, а 

не ствар закпна. Питаое репрезентативнпсти је питаое пплитишке пдлуке", казап је пн, дпдајући да, 

псим свпјих предузећа, сада свака пплитишка партија жели да има и свпј синдикат. 

Љајић: Ппштпваћемп пдлуку суда 

Министар рада и спцијалне пплитике Расим Љајић, с друге стране, каже да је пдлука п 

репрезентативнпсти Кпнфедерације слпбпдних синдиката дпнета на пснпву мищљеоа независне 

кпмисије и да ће, укпликп шитав слушај стигне пред суд, министарствп ппщтпвати сваку пдлуку.  

 

У изјави агенцији Бета Љајић је навеп да рещеое п репрезентативнпсти није пптписап пн, већ државна 

секретарка.  

 

"Пдлука је пптписана на пснпву мищљеоа независне кпмисије, ппщтп је рад Пдбпра за 

репрезентативнпст синдиката блпкиран", казап је Љајић.  

 

Министар нема нищта прптив тпга да кпнашну пдлуку дпнесе Управни суд и истише да ће се свакп 

рещеое ппщтпвати.  

 

"Ми смп затрпани тужбама. Министарствп рада и спцијалне пплитике ппсталп је кплатерална щтета у 

пднпсима репрезентативних синдиката и 

пних кпји тп желе да ппстану", казап је Љајић. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/svaka-partija-hoce-svoj-sindikat 

Свака партија хпће свпј синдикат? 
 

Савез сампсталних синдиката, синдикат „Независнпст” и Унија ппслпдаваца Србије најавили су да ће 
прптив министра рада и спцијалне пплитике Расима Љајића ппкренути кривичну пријаву збпг даваоа 
репрезентативнпсти Кпнфедерацији слпбпдних синдиката, а Љајић је изјавип да је пдлука п даваоу 
репрезентативнпсти пптписана на пснпву мищљеоа независне кпмисије. Уз наппмену да тп 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/svaka-partija-hoce-svoj-sindikat
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министарствп нема нищта прптив да ту пдлуку преиспита суд, Љајић је  Таоугу рекап да ће свака пдлука 
суда бити исппщтпвана. Министар Љајић је пбјаснип да је пдлука п репрезентативнпсти Кпнфедерације 
слпбпдних синдиката дпнета на пснпву мищљеоа независне кпмисије, будући да је рад Пдбпра за 
репрезентативнпст синдиката блпкиран, кап и да пдлуку није пптписап пн, већ државна секретарка у 
тпм министарству Снежана Лакићевић. Представници синдиката и ппслпдаваца најавили су да ће 
кривишну пријаву ппред министра ппднети и прптив Лакићевић, збпг, какп тврде, незакпните пдлуке п 
дпдељиваоу репрезентативнпсти Кпнфедерацији слпбпдних синдиката. Пни тврде да је министар 
Љајић фпрмирап „независну кпмисију” кпја је дпнела незакпниту пдлуку п репрезентативнпсти 
Кпнфедерације на нивпу државе. „Тражили смп пдгпвпр защтп је дата сагласнпст п репрезентативнпсти 
Кпнфедерације слпбпдних синдиката на нивпу Републике 17. априла, јер смп управп тада, кап Пдбпр 
кренули у прпцес утврђиваоа репрезентативнпсти тпг синдиката. Знаши, репрезентативнпст им је дата 
ретрпактивнп”, рекап је пптпредседник Већа Савеза сампсталних синдиката Србије Зпран Михајлпвић. 
Какп је рекап Михајлпвић, прганизације синдиката и ппслпдаваца ппднеће кривишне пријаве прптив 
надлежних у министарству збпг дпдељиваоа репрезентативнпсти „кпја није принципијална”. „Ми се не 
бпримп прптив синдиката, већ се бпримп за принцип да статус репрезентативнпг синдиката мпже имати 
самп пнај кп има шланпве, и за такве синдикате ћемп гласати”, закљушип је Михајлпвић. Генерални 
Секретар Уније ппслпдаваца Србије Бпщкп Савкпвић тврди да се пплитишке партије мещају у 
синдикалне активнпсти и да пснивају „сппствене прганизације ппслпдаваца”. „Изгледа да је план да 
свака пплитишка партија има сппствени синдикат. Акп ЛДП уђе у владу, пшекујем да ће и АСНС дпбити 
репрезентативнпст. Међутим, нас тп неће спрешити да радимп на спцијалнпм пакету”, казап је 
Савкпвић.  Пн је навеп да ће прпблем репрезентативнпсти синдикати и ппслпдавци представити 
Међунарпднпј прганизацији рада у Женеви. 

 Незадпвпљствп излази на улице 

Србију на јесен шекају велики прптести акп држава хитнп не предузме онеке мере и защтити стандард 
заппслених, каже пптпредседник Већа Савеза сампсталних синдиката Србије  Зпран Михајлпвић. 

„Србију пшекује сценарип Гршке, Шпаније и Италије, људи су незадпвпљни и пшекујемп да се тп 
незадпвпљствп на јесен прелије на улице, акп држава не ппкрене неке механизме да се пвп щтп се сада 
дещава не заустави”, казап је Михајлпвић на кпнференцији за нпвинаре. 

Према оегпвим решима, и спцијални пакт, билп кп да га пптпище, тещкп да ће мпћи да заустави великп 
незадпвпљствп људи и пнп ће, какп је пценип, „сигурнп на јесен експлпдирати”. 

„Људи су незадпвпљни, а пни (пплитишари) тактизирају и дпгпварају се кп ће да састави владу и какп ће 
пна да изгледа. Верпватнп шекају да се еврп заустави на неких 120 динара и пнда да дпђу на шелп те 
владе и кажу какп су зауставили оегпв раст„, казап је Михајлпвић. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/veci-pdv-izbor-izmedju-goreg-i-mnogo-goreg 

Већи ПДВ избпр између гпрег и мнпгп гпрег  

АУТПР: В. Чвпркпв 

Стппа ппреза на дпдату вреднпст је у Србији међу најнижима у Еврппи, али је све извесније да ће пна 

ускпрп бити ппвећана какп би се закрпиле рупе у државнпј каси. ПДВ се у Србији плаћа пп стппи пд 18 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/veci-pdv-izbor-izmedju-goreg-i-mnogo-goreg
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пдстп, с тим щтп се на маоу групу прпизвпда - пснпвних намирница, плаћа нижа стппа пд псам 

прпцената.  

Прпсешан изнпс стппе ПДВ-а у Еврппи је 21 прпценат. 

У прва шетири месеца пве гпдине држава је пптрпщила прекп пд 80 милијарди динара вище негп щтп је 

имала, иакп је претхпднп, у дпгпвпру са Међунарпдним мпнетарним фпндпм, планиранп да тај минус, 

за прва три месеца, не буде већи пд 26 милијарди динара. Укпликп би се наставилп пвим темппм, 

држава би дп краја гпдине пптрпщила вище пд две милијарде евра вище негп щтп ће прикупити из 

ппреза и псталих прихпда. 

Да би се тп не неки нашин испеглалп, будућа влада има три мпгућа рещеоа: да смаои расхпде, да 

ппвећа ппрезе или да се ппнпвп задужи. Најверпватније је, барем какп сада ствари стпје, а да не би 

дпщлп дп већих спцијалних лпмпва, да ће мпрати да кпмбинује сва три пва ншина. 

Председник Фискалнпг савета Павле Петрпвић, кпји је прпщле недеље предлпжип пдређене мере 

кпнсплидације јавних финансија - међу оима и ппвећаое ПДВ-а и замрзаваое јавних плата и пензија, 

каже да не сппри да ће те мере утицати на пад привредне активнпсти, али и да је алтернатива мнпгп 

гпра. 

– Укпликп никп не буде желеп да нам ппзајми нпвац, супшићемп се са шиоеницпм да неће бити пара за 

исплату плата и пензија – изјавип је Петрпвић медијима и дпдап да нас у тпм слушају шека и 

хиперинфлација и мпнетарни хапс. 

Прптивници ппвећаоа ПДВ-а указују да би тај пптез мпгап да дпведе дп скпка инфлације и да би се 

тиме терет кризе превалип на сирпмащније слпјеве станпвнищтва. Ипак, ппједини струшоаци указују да 

привредници и тргпвци верпватнп не би кренули у драстишније ппвећаваое цена, ван пнпга щтп би 

нужнп мпрали, пднпснп у складу са ппвећанпм ппрескпм стпппм. Наиме, ппщтп је прпмет у 

малппрпдаји у Србији и пнакп жестпкп смаоен (прекп 10 прпцената за гпдину дана), тргпвци се не би 

усудили да пзбиљније ппвећају цене. 

Већина еврппских земаља је тпкпм ппследоих кризних гпдина ппвећала стппу ПДВ-а, какп би спрешила 

лпмпве у свпјим јавним финансијама. Међу ппследоима су тп ушиниле наще кпмщије Хрвати и Мађари, 

где је стппа пвпг ппреза ппвищена на 25, пднпснп шак 27 пдстп. ПДВ су ппвећале и Естпнија, Шпанија, 

Италија, Летпнија, Хпландија, Ппљска, Румунија, Слпвенија, Велика Британија... У свим пвим 

екпнпмијама инфлација је претхпдних гпдина била нижа негп у Србији. 

Прпцене су да би нпва Влада мпгла да ппвећа нижу стппу ПДВ-а на 10, а вищу на 22 прпцента. 

Екпнпмиста Гпран Никплић каже да би у тпм слушају дпщлп дп раста цена пд пкп два и пп пдстп, щтп би 

знашилп и смаоеое куппвне мпћи за истп тпликп. Кад су у питаоу пснпвни живптни прпизвпди, оихпв 

раст цена бип би пкп 1,5 пдстп. 

Прпблем би мпгап да настане и акп би се Нарпдна банка, супшена са растпм цена већим пд планиранпг, 

пдлушила на ппвећаое каматне стппе и рестриктивну мпнетарну пплитику. Тп би, кап и пад пптрпщое, 

негативнп утицалп на стппу раста привреде. 
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Ппаснпст пд ппвећаоа ПДВ-а прети и са друге стране. Ефикаснпст наплате ппреза у Србији је далекп пд 

еврппскпг, а вища стппа ПДВ-а мпгла би да дпведе дп ппвећаоа ппреске евазије, пднпснп јпщ већег 

избегаваоа ппреза. Укпликп би тп ппстала маспвнија ппјава, питаое је и да ли би ппвећаое ПДВ-а 

ималп икаквпг ппзитивнпг ефекта на бучет. 

Даље, мпглп би дпћи дп јпщ веће неликвиднпсти у привреди, щтп би ппет изазвалп даље задуживаое 

предузећа кпд банака какп би дпбиле средства ликвиднпсти збпг плаћаоа ПДВ-а кпји се у Србији 

пбрашунава на фактурисану, а не наплаћену рпбу и услуге. 

Један пд ефеката вище стппе ПДВ-а свакакп би бип и „пеглаое„ сппљнптргпвинскпг дефицита. Вищи 

ПДВ би неминпвнп би дпвеп дп ниже пптрпщое и маоег увпза рпбе. 

 

Telegraf 

http://www.telegraf.rs/vesti/236043-rasim-ljajic-na-sudu-zbog-sindikata 

Расим Љајић на суду збпг синдиката 

АУТПРИ: (И. М. / Бета) 

Синдикати и ппслпдавци ће прптив министра рада ппкренути кривичну пријаву збпг даваоа 

репрезентативнпсти Кпнфедерацији слпбпдних синдиката. Љајић нема ништа прптив да пдлуку 

дпнесе Уставни суд 

Савез сампсталних синдиката, синдикат Независнпст и Унија ппслпдаваца Србије најавили су кривичну 
пријаву прптив министра рада збпг даваоа статуса репрезентативнпсти Кпнфедерацији слпбпдних 
синдиката. 
Министар рада и спцијалне пплитике брани се да је пдлука п репрезентативнпсти Кпнфедерације 
слпбпдних синдиката дпнета на пснпву мишљеоа независне кпмисије и да ће, укпликп шитав слушај 
стигне пред суд, Министарствп ппщтпвати сваку пдлуку. 

Какп је решенп на данащопј кпнференцији за нпвинаре синдиката и УПС, кривишна пријава, збпг те 
пдлуке, биће ппкренута и прптив државнпг секретара у Министарству рада и спцијалне пплитике 
Србије Снежане Лакићевић. 

- Кпнфедерацији слпбпдних синдиката дата је репрезентативнпст а збпг такве пдлуке Пдбпр за 
утврђиваое репрезентативнпсти синдиката и удружеоа ппслпдаваца, ппднеће кривишну пријаву 
прптив пдгпвпрних и цела приша ће се пренети и на међунарпдни нивп – казап је ппредседавајући тпг 
пдбпра Зпран Михајлпвић. 

Љајић је навеп да рещеое п репрезентативнпсти није пптписап пн, већ државна секретарка. 

- Пдлука је пптписана на пснпву мищљеоа независне кпмисије, ппщтп је рад Пдбпра за 
репрезентативнпст синдиката блпкиран – казап је Љајић. 

http://www.telegraf.rs/vesti/236043-rasim-ljajic-na-sudu-zbog-sindikata
http://www.telegraf.rs/teme/rasim-ljajic
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Министар нема нищта прптив да кпнашну пдлуку дпнесе Управни суд и истише да ће се свакп рещеое 
ппщтпвати. 

 

 

http://www.pravda.rs/2012/06/04/rasim-ljajic-postovacemo-svaku-odluku-suda/ 

Расим Љајић: Ппштпваћемп сваку пдлуку суда 
 

ИЗВПР: БЕТА 

БЕПГРАД –Министар рада и спцијалне пплитике Расим Љајић изјавип је да је пдлука п 

репрезентативнпсти Кпнфедерације слпбпдних синдиката дпнета на пснпву мишљеоа независне 

кпмисије и да ће, укпликп читав случај стигне пред суд, министарсвп ппштпвати сваку пдлуку. 

Савез сампсталних синдиката, синдикат „Независнпст“ и Унија ппслпдаваца Србије најавили су да ће 

прптив министра рада Расима Љајића ппкренути кривишну пријаву збпг даваоа репрезентативнпсти 

Кпнфедерацији слпбпдних синдиката. 

Какп је решенп на кпнференцији за нпвинаре, кривишна пријава, збпг те пдлуке, биће ппкренута и 

прптив државнпг секретара у Министарству рада и спцијалне пплитике Србије Снежане Лакићевић. 

-Кпнфедерацији слпбпдних синдиката дата је репрезентативнпст, а збпг такве пдлуке Пдбпр за 

утврђиваое репрезентативнпсти синдиката и удружеоа ппслпдаваца, ппднеће кривишну пријаву прптив 

пдгпвпрних и цела приша ће се пренети и на међунарпдни нивп – казап је ппредседавајући тпг пдбпра 

Зпран Михајлпвић. 

У изјави агенцији Бета Љајић је навеп да рещеое п репрезентативнпсти није пптписап пн, већ државна 

секретарка. 

-Пдлука је пптписана на пснпву мищљеоа независне кпмисије, ппщтп је рад Пдбпра за 

репрезентативнпст синдиката блпкиран – казап је Љајић. 

Министар нема нищта прптив да кпнашну пдлуку дпнесе Управни суд и истише да ће се свакп рещеое 

ппщтпвати. 

-Ми смп затрпани тужбама. Министарсвп рада и спцијалне пплитике ппсталп је кплатерална щтета у 

пднпсима репрезентаивних синдиката и пних кпји тп желе да ппстану – казап је Љајић. 

 

 

 

 

 
 

http://www.pravda.rs/2012/06/04/rasim-ljajic-postovacemo-svaku-odluku-suda/
http://www.pravda.rs/2012/06/04/rasim-ljajic-postovacemo-svaku-odluku-suda/
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1115214/Sindikati+tu%C5%BEe+Ljaji%C4%87a+.html 

Синдикати туже Љајића 

Збпг даваоа репрезентативнпсти Кпнфедерацији слпбпдних синдиката, Савез сампсталних 
синдиката, Синдикат "Независнпст" и Унија ппслпдаваца Србије најавили кривичне пријаве прптив 
министра за рад и спцијалну пплитику Расима Љајића. 

Савез сампсталних синдиката, синдикат "Независнпст" и Унија ппслпдаваца Србије најавили су да ће 
прптив министра рада и спцијалне пплитике Расима Љајића ппкренути кривишну пријаву збпг даваоа 
репрезентативнпсти Кпнфедерацији слпбпдних синдиката. Љајић пдгпвара да је пдлука п даваоу 
репрезентативнпсти пптписана на пснпву мищљеоа независне кпмисије. 

Уз наппмену да тп министарствп нема нищта прптив да ту пдлуку преиспита суд, Љајић је рекап 
за Таоуг да ће свака пдлука суда бити исппщтпвана. 

Министар Љајић је пбјаснип да је пдлука п репрезентативнпсти Кпнфедерације слпбпдних синдиката 
дпнета на пснпву мищљеоа независне кпмисије, будући да је рад Пдбпра за репрезентативнпст 
синдиката блпкиран, кап и да пдлуку није пптписап пн, већ државна секретарка у тпм министарству 
Снежана Лакићевић. 

Представници синдиката и ппслпдаваца најавили су да ће кривишну пријаву ппред министра ппднети и 
прптив Лакићевићеве, збпг, какп тврде, незакпните пдлуке п дпдељиваоу репрезентативнпсти 
Кпнфедерацији слпбпдних синдиката. 

Пни тврде да је министар Љајић фпрмирап "независну кпмисију" кпја је дпнела незакпниту пдлуку п 
репрезентативнпсти Кпнфедерације на нивпу државе. 

"Тражили смп пдгпвпр защтп је дата сагласнпст п репрезентативнпсти Кпнфедерације слпбпдних 
синдиката на нивпу Републике 17. априла, јер смп управп тада, кап Пдбпр кренули у прпцес утврђиваоа 
репрезентативнпсти тпг синдиката. Знаши, репрезентативнпст им је дата ретрпактивнп", рекап је 
пптпредседник Већа Савеза сампсталних синдиката Србије Зпран Михајлпвић. 

Синдикати: Непринципијелна пдлука 

Михајлпвић је дпдап да ће прганизације синдиката и ппслпдаваца ппднети кривишне пријаве прптив 
надлежних у министарству збпг дпдељиваоа репрезентативнпсти "кпја није принципијелна". 

"Ми се не бпримп прптив синдиката, већ се бпримп за принцип да статус репрезентативнпг синдиката 
мпже имати самп пнај кп има шланпве и за такве синдикате ћемп гласати", закљушип је Михајлпвић. 

Генерални Секретар Уније ппслпдаваца Србије Бпщкп Савкпвић тврди да се пплитишке партије мещају у 
синдикалне активнпсти и да пснивају "сппствене прганизације ппслпдаваца". 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1115214/Sindikati+tu%C5%BEe+Ljaji%C4%87a+.html
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"Изгледа да је план да свака пплитишка партија има сппствени синдикат. Акп ЛДП уђе у владу, пшекујем 
да ће и АСНС дпбити репрезентативнпст. Међутим, нас тп неће спрешити да радимп на спцијалнпм 
пакету", навеп је Савкпвић. 

Према оегпвим решима, прпблем репрезентативнпсти синдикати и ппслпдавци представиће 
Међунарпднпј прганизацији рада у Женеви. 

 

novi magazin 

http://www.novimagazin.rs/vesti/krivicna-prijava-protiv-rasima-ljajica 

Кривична пријава прптив Расима Љајића 

 
АУТПР: М.П. ИЗВПР: Бета/Нпви магазин 

 
Савез сампсталних синдиката, синдикат Независнпст и Унија ппслпдаваца 
Србије најавили су данас да ће прптив министра рада Расима Љајића ппкренути кривичну пријаву 
збпг даваоа репрезентативнпсти Кпнфедерацији слпбпдних синдиката. 
Кривишна пријава, збпг те пдлуке, биће ппкренута и прптив државнпг секретара у Министарству рада и 
спцијалне пплитике Србије Снежане Лакићевић. 
 
"Кпнфедерацији слпбпдних синдиката дата је репрезентативнпст, а збпг такве пдлуке Пдбпр за 
утврђиваое репрезентативнпсти синдиката и удружеоа ппслпдаваца, ппднеће кривишну пријаву прптив 
пдгпвпрних и цела приша ће се пренети и на међунарпдни нивп", казап је ппредседавајући тпг пдбпра 
Зпран Михајлпвић. 
 
Пн је нагласип да Пдбпр за утврђиваое репрезентативнпсти синдиката не пспправа никпме 
репрезентативнпст укпликп се пна дпкаже, али да тп пведе није слушај. 
 
"Ми самп бранимп закпн и желимп да се пн ппщтује", казап је Михајлпвић. 
 
Према оегпвим решима, синдикат је пре гпдину и пп тражип да се утврди ташан брпј заппслених, али тих 
ппдатака јпщ нема, а пни су неппхпдни и кљушни да би знали какп утврдити 
репрезентативнпст синдиката. 
 
Генерални секретар Уније ппслпдаваца Србије Бпщкп Савкпвић казап је да је репрезентативнпст 
синдиката у Србији дпведена дп апсурда и да се кпристи за манипулацију, а не за пнп за щта је 
предвиђенп. 
 
"У Србији је питаое репрезентативнпсти ствар пплитишке пдлуке, пднпснп кпје партнере држава жели, а 
не ствар закпна. Питаое репрезентативнпсти је питаое пплитишке пдлуке", казап је пн дпдајући да псим 
свпјих предузећа, сада свака пплитишка партија жели да има и свпј синдикат.  
 

http://www.novimagazin.rs/vesti/krivicna-prijava-protiv-rasima-ljajica
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=25406&oglId=1188&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1338879312&sc=5adb1396f5693fd25cb9989726c97686&dl=1
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=25494&oglId=1188&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1338879312&sc=3bfcb99dc46e3bf5f1d1a0f7cfd2c5d3&dl=1
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=25705&oglId=1130&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1338879312&sc=774ea33da34c53fcab7e753d15c2b6b3&dl=1
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Љајић: Ппштпваћемп пдлуку суда 
Расим Љајић, са друге стране, тврди да је пдлука п репрезентативнпсти Кпнфедерације слпбпдних 
синдиката дпнета на пснпву мищљеоа независне кпмисије. Пн је данас рекап да ће, укпликп шитав 
слушај стигне пред суд, министарсвп ппщтпвати сваку пдлуку. 

У изјави агенцији Бета Љајић је навеп да рещеое п репрезентативнпсти није пптписап пн, већ државна 
секретарка. 

"Пдлука је пптписана на пснпву мищљеоа независне кпмисије, ппщтп је рад Пдбпра за 
репрезентативнпст синдиката блпкиран", казап је Љајић. 
Министар нема нищта прптив да кпнашну пдлуку дпнесе Управни суд и истише да ће се свакп рещеое 
ппщтпвати. 

"Ми смп затрпани тужбама. Министарствп рада и спцијалне пплитике ппсталп је кплатерална щтета у 
пднпсима репрезентаивних синдиката и пних кпји тп желе да ппстану", казап је Љајић. 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zamrzavanje-primanja-za-vise-od-2_000_000-gradjana.sr.html 

Замрзаваое примаоа за више пд 2.000.000 грађана 

АУТПР: А. Телескпвић 

Србији прети тещка криза јавнпг дуга кпја ће бити пзбиљнија негп у Гршкпј, јер нама неће имати кп да 
ппмпгне, кажу у Фискалнпм савету 

 

Укпликп нпва влада пдлуши да примени мере, кпје је преппрушип Фискални савет, а кпје ппдразумевају 
замрзаваое плата и пензија, тп ће директнп ппгпдити најмаое два милипна људи. Међу оима је пкп 
1,6 милипна пензипнера и пкп 471.000 заппслених кпји раде у јавнпм сектпру. Тпликп је, судећи према 
Билтену јавних финансија, људи заппсленп у државним и лпкалним јавним предузећима, 

http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=25672&oglId=1191&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1338879312&sc=1ee1d6be404d2577fe46e84be4a68c35&dl=1
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zamrzavanje-primanja-za-vise-od-2_000_000-gradjana.sr.html
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администрацији, пбразпваоу и здравству. Када би се тпм кпрпусу дпдали и пни кпји раде у впјсци и 
пплицији – тај брпј би бип јпщ већи.  

Нема грађанина Србије кпга неће ппгпдити евентуалнп ппвећаое ПДВ-а са 18 на 22 пдстп. Мпра ли 
смаоеое минуса у бучету и нивпа државнпг задуживаоа да буде такп бплнп и мпра ли да ппгпди бащ 
све грађане Србије? Све рашунице Фискалнпг савета ппказују да мпра и да је свака друга варијанта 
мнпгп бплнија.  

– Управљаое јавним финансијама је кап впжоа танкера. Тп је тежак брпд кпји се сппрп пкреће и треба 
му вище времена да прпмени смер – пвакп Никпла Алтипармакпв, шлан Фискалнпг савета пписује 
ппзицију у кпјпј се сада Србија налази. Укпликп пдмах применимп мере кпје предлаже Фискални савет, 
нащ државни дуг у наредних некпликп гпдина, пплакп мпже да се врати у закпнске пквире.  

– У супрптнпм, нащ танкер ће ударити правп у санту леда, щтп за Србију знаши слпм јавнпг дуга. Тп ће 
бити мнпгп пзбиљније негп у Гршкпј. Јер, нама неће имати кп да ппмпгне. Мпжемп мпжда малп да 
усппримп брзину кпјпм се крећемп ка тпј санти, али ће смер пстати исти – уппзправа Алтипармакпв.  

Мпже ли „танкер” да се запкрене без замрзаваоа плата и пензија, питали смп нащег сагпвпрника. 
Тепретски да, али би пнда билп неппхпднп драстишнп ппвећаое ПДВ-а на шак 25 дп 27 пдстп, щтп је 
неппжељнп и непдрживп, пдгпвара. Мпже и без ппвећаоа пвпг намета, али је пнда неппхпднп 
смаоеое плата и пензија, а не самп замрзаваое, щтп је ппет неппжељнп. Дакле, ущтеда пд пкп 
милијарду евра је превище велика сума да би мпгла да се ппстигне закидаоем на ситним ставкама. 
Збпг тпга је Фискални савет, предлпжип две мере кпје се пднпсе на ущтеде на најкрупнијим ставкама – 
и са прихпдне и са расхпдне стране бучета.  

– Ппстпји некпликп разлпга защтп је замрзаваое пензија и плата заппсленима у јавнпм сектпру 
пправданп – каже Алтипармакпв. – Првп, за разлику пд пних кпји раде у приватнпм сектпру, прпсешне 
зараде у државнпј администрацији су за пкп 40 пдстп веће. Такпђе тпкпм кризе, вище пд 250.000 људи 
кпји су радили у приватнпм сектпру псталп је без ппсла, за разлику пд државне администрације шија су 
радна места била сигурна – истише Алтипармакпв. 



14 

 

 



15 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/invalidi_traze_plate_i_posao.4.html?news_id=241624 

Заппслени у крагујевашкпм предузећу „Шумадија ДЕС“ за данас најавили генерални щтрајк  

Инвалиди траже плате и ппсап 

Аутпр: З. Радпванпвћ  

Крагујевац - Заппслени у крагујевашкпм предузећу „Шумадија ДЕС“, у кпјем су већина (51) пд укупнп 85 
радника пспбе са инвалидитетпм, ступају данас у генерални щтрајк, захтевајући исплату щест и пп 
запсталих зарада и пбезбеђиваое редпвнпг ппсла. 

- Сви заппслени у пптпунпсти ће пбуставити рад, збпг неисплаћених принадлежнпсти, пднпснп у знак 
прптеста щтп ппслпвпдствп није исппщтпвалп сппразум из марта, када смп такпђе щтрајкпвали, и када 
смп се са директпрпм фирме Радпславпм Јпванпвићем дпгпвприли да се дп краја маја нпрмализује 
исплата плата у предузећу, а да се, накпн тпга, прпнађе рещеое за исплату пет запсталих зарада из 
2010. и 2011. гпдине. Пд тпг дпгпвпра, међутим, није билп нищта, ппщтп смп крајем прпщле недеље 
примили пп неких 14.000 динара, щтп је тек деп плате за март - рекап је за нащ лист председник 
Синдиката металаца у „Шумадији ДЕС“ Дејан Маркпвић, наппмиоући да гпвпри и у име синдикалне 
прганизације кпја у тпј фирми пкупља пспбе са инвалидитетпм. 

У Синдикату фирме кажу да у предузећу већ данима нема ппсла, за щта је тврде, најпдгпвпрније 
ппслпвпдствп. Директпр Јпванпвић је минуле седмице активирап пставку и при тпм је пптужип 
Министарствп екпнпмије да је угрпзилп рад предузећа нередпвним рефундираоем дела зарада 
радницима са инвалидитетпм. У синдикату пптврђују да деп пдгпвпрнпсти снпси Министарствп, али 
истишу да је главни прпблем тп щтп нема ппсла, а ту је заказалп ппслпвпдствп.  

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ekonomska_strategija_za_novustaru_vladu.4.html?news_id=241623 

Из угла привредника  

Екпнпмска стратегија за нпву-стару владу 

Аутпр: Милан Кнежевић, председник Уније текстилаца и власник кпнфекције Мпдус 

Судећи пп тпме щта шека нпву - стару владу, мпглп би се рећи да је ппбедник пвих избпра пнај кпји их је 
изгубип. Екпнпмијпм земље се управљалп кап са предузећем у стешају. Сви су развлашили и аршили 
импвину. Малп кп је стварап нпву дпдату вреднпст. Пдлуке су се дпнпсиле на дневнпм нивпу без 
стратегије и плана. Ппстати на власти јпщ један дан, ппстала је мера свих ствари а уредбе пплуге за 
ппстизаое тпг циља. Оих 207 у мандату пве владе. Стаое у привреди третиранп је кап временска 
неппгпда кпја ће прпћи сама пд себе. За све смп кривили светску екпнпмску кризу а универзални лек 
прпнащли у придруживаоу ЕУ.  

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/invalidi_traze_plate_i_posao.4.html?news_id=241624
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ekonomska_strategija_za_novustaru_vladu.4.html?news_id=241623
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Акп желимп избећи транзиципни кплапс нещтп мпрамп ппшети меоати. Пплитишка елита мпра схватити 
да демпкратизација друщтва ппдразумева развлащћиваое ппјединца у кприст власти институција. Кпд 
нас прпцес теше у супрптнпм смеру - ппјединац има мнпгп већу мпћ и дискреципна права пдлушиваоа 
пд институције. 

Мере кпје је неппхпднп прпвести у нпвпј екпнпмскпј пплитици Владе мпгле би се сврстати у три групе. 
Ургентне су ребаланс бучета и пбнављаое аранжмана са ММФ-пм, депплитизација и департизација 
привреде, враћаое свих развпјних и ппдстицајних фпндпва у пквире бучета, реструктурираое и 
раципнализација јавнпг сектпра, хитнп укидаое претеранпг и скуппг државнпг администрираоа, 
дпнпщеое закпна п редпвнпсти плаћаоа. Неппхпдан је и нпви закпн п јавним набавкама, кпје су 
ппстале рак-рана српске екпнпмије и највећи извпр кпрупције и криминала. Влада мпра схватити да се 
генератпри кпрупције налазе у тргпвини утицајима са ппзиција власти. У групу хитних пптеза спада и 
усвајаое закпна п занатству, кпји већ две гпдине стпји у фипци Министарства екпнпмије, затим 
радикална бпрба прптив црнпг тржищта и сиве екпнпмије, усппстављаое инсајдерске кпнтрпле 
инспекција, укидаое сувищних агенција, лимитираое парафискалних захватаоа, ппбпљщане рада 
правпсуђа и фпрмираое ппсебнпг пдељеоа у судпвима за рещаваое стешајева и привредних сппрпва, 
пппис државне импвине и приватизација делпва те импвине, спцијалнп-екпнпмски дијалпг, ефикаснија 
наплата ппреза.  

Другп, када се заврщи „великп спремаое привреднп-екпнпмскпг амбијента“ уследиле би краткпрпшне и 
средопрпшне мере за ппвећаое брпја заппслених и раст БДП. Рефпрма ппрескпг система ппдразумева 
растерећеое ппреза на рад, ппвећаое ппреза на пптрпщоу и дпбит, ппреза на импвину, увпђеое 
прпгресивне стппе пппрезиваоа, синтетишки ппрез кап и пппрезиваое финансијских трансакција. 
Ппвећаое стппе ПДВ-а за два не би представљап велики трпщак за грађане а неппхпдна је мера будуће 
владе. Ургентна је и рефпрма здравственпг и пензипнпг система кап и рефпрма щкплства. 

Дугпрпшна стратегија развпја мпра се базирати, пре свега, на ппбпљщаоу пбразпвнпг нивпа грађана и 
пптпунпј прпмени културне матрице, ппвећаоу извпза, развпју ппљппривреде са вищим степенима 
прераде сирпвина, изградои нпвих енергетских ппстрпјеоа и инфпрмаципних технплпгија. . . 

Рещеое нагпмиланих прпблема мпгуће је самп акп нпва-стара влада усвпји искуства немашке 
раципналнпсти и јапанске ппсвећенпсти. Ппжељан је и енглески мпдел институципналнпг управљаоа 
земљпм. Ниједан прпблем се не мпже рещити дпк се не стекну услпви да се прпблем рещи. Прпбајмп 
меоати услпве. Мпжда ћемп бащ ми бити миљеници светскпг шуда у кпјем ће се исти пплитишари 
разлишитп ппнащати у другпм мандату. Другпг избпра немамп. Даље је агпнија. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vlada_kriva_za_previsoki_javni_dug.4.html?news_id=241625 

Пдржан пкругли стп п финансијскпј пдгпвпрнпсти власти  

Влада крива за превиспки јавни дуг 

Аутпр: А. Милпщевић 

Бепград - Државна ревизпрска институција ће у пвпгпдищои извещтај укљушити и ревизију јавнпг дуга 
Србије, пптврдип је јуше Радпслав Сретенпвић, председник Савета ДРИ, гпвпрећи на пкруглпм стплу п 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vlada_kriva_za_previsoki_javni_dug.4.html?news_id=241625


17 

 

финансијскпј пдгпвпрнпсти власти. Пн је уппзприп на убрзани темпп задуживаоа државе и на 
шиоеницу да ппстпје две разлишите метпдплпгије за рашунаое јавнпг дуга (једну кпристи Нарпдна банка 
и пна ппказује вищи дуг, а другу Министарствп финансија) и дпдап да би кпнашну пдгпвпрнпст за јавни 
дуг кпји је пдавнп премащип закпнску границу пд 45 пдстп брутп дпмаћег прпизвпда, требалп да снпси 
Влада Србије. 

Први шпвек ДРИ је најавип и да ће та институција, кпја је за сада ревизијпм преиспитује самп фпрмалнп 
ппщтпваое прпписа, пд наредне гпдине, када пјаша капацитете, ппшети да се бави и ревизијпм 
сврсисхпднпсти трпщеоа државнпг нпвца. Таква анализа би требалп да ппкаже да ли се средства трпще 
ефикаснп, а не самп да ли је исппщтпвана прпписана тендерска прпцедура или да ли су издаци 
коигпвпђственп правилнп заведени. 

- Велики прпблем је тп щтп виспки функципнери у прганима јавне управе нису свесни знашаја нити су 
заинтереспвани за увпђеое ефективне интерне кпнтрпле у свпјим институцијама. Штп је интерна 
ревизија ефикаснија тп је страх пд екстерне ревизије маое - пценип је Сретенпвић, ппдсећајући на 
пбавезу свих управних пргана да уведу службу интерне ревизије, кпја би сама кпнтрплисала правилнпст 
распплагаоа средствима. 

Сретенпвић је нагласип да пд нпве владе пшекује ппмпћ у прпщириваоу кадрпвских капацитета ДРИ, 
кпјпј недпстају ревизпри и пценип да у дпсадащоем раду није билп прпблема са сарадопм заппслених 
у кпнтрплисаним институцијама. 

Ппвереник за инфпрмације пд јавнпг знашаја Рпдпљуб Шабић пценип је да власт мпра да буде 
финансијски пдгпвпрна према свпјим грађанима, из шијих се ппреских даваоа пуни бучет. Пн је 
ппжелеп државним ревизприма да престану да се баве питаоима фпрмалне сагласнпсти трпщеоа 
нпвца са закпнпм, јер би крщеое прпписа требалп да ппстане изузетак у држави, а да ппшну да се баве 
питаоима раципналнпсти и сврсисхпднпсти у кприщћеоу средстава. Шабић је рекап и да жели да ДРИ 
ппстане мнпгп јаша институција негп щтп је сада, али да пна не сме да пстане једини кпнтрплпр 
распплагаоа јавним финансијама, већ да тп треба да буду и нарпд и пппзиција. 

Защтитник грађана Саща Јанкпвић апелпвап је на враћаое етике и мпралнпсти у државну управу, какп 
би се нпвцем ппреских пбвезника распплагалп у складу са правилима дпбре управе, а не да се када 
ревизпри прпнађу прекрщаје прпстп плати казна и настави даље.  

Пн је дпдап да Србија јпщ нема кпдекс дпбрпг управљаоа, какав ппстпји у Еврппскпј унији и шије је 
дпнпщеое пн јпщ раније предлагап. 

- За разлику пд 180 агенција, ми имамп самп некпликп институција кпје кпнтрплищу рад власти. Без 
дпбре управе, ми ћемп увек бити у маоини. Игра у кпјпј је машка велишине мища, нема смисла - рекап је 
Јанкпвић, дпдајући да је тражип да се у свакпм пргану власти ппстави прган за преиспитиваое жалби 
грађана, али да тп јпщ није урађенп. 

Милица Делевић, директпрка Владине канцеларије за еврппске интеграције, нагласила је да је ДРИ и 
даље институција у фпрмираоу у кпјпј треба заппслити јпщ дпста људи. Пна је ппдсетила да је питаое 
финансијске кпнтрпле деп прегпвпра п приближаваоу Србије ЕУ дат у ппглављу 32 Сппразума п 
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стабилизацији и придруживаоу и истакла да рецимп Хрватска није тражила никаква изузећа у вези тпг 
питаоа. 

Кап један пд главних кпрака кпје би требалп предузети у јашаоу финансијске кпнтрпле, Делевићева је 
предлпжила ппдизаое свести и знаоа самих државних функципнера п тим питаоима.  

Табакпвић: Ппдизаое ПДВ-а ппследоа мера 

Чланица Пдбпра за финансије Нарпдне скупщтине и кандидат за премијера Српске напредне странке 
Јпргпванка Табакпвић, изјавила је да би ппвећаое ПДВ-а и замрзаваое плата и пензија требалп да буду 
ппследое мере кпје ће увести нпва Влада, јер директнп утишу на стандард станпвнищтва. Према оенпм 
мищљеоу, најаве ппвећаоа ппреза указују на тп да се приступ јавним финансијама није прпменип, „јер 
се ппнпвп узима тамп где је најлакще“. Пре пвих мера, Табакпвићева сматра да би прихпде требалп 
ппвећавати бпљпм наплатпм ппреза, смаоеоем сиве екпнпмије и спрешаваоем злпупптреба у јавним 
набавкама“. 

 

 


