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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=05&nav_category=9&nav_id=615750 

Ппшиое талас щтрајкпва у Србији 
ИЗВПР: Б92 

Бепград -- Деп заппслених у бепградскпм грађевинскпм предузећу "Партизански пут" ступип у щтрајк 

збпг неисплаћених зарадаПрптест радника 

У щтрајк су ступила 132 радника кпји су шланпви АСНС-а, дпк предузеће има 514 заппслених кпји плате 

нису примили пд нпвембра 2010. гпдине. 

Ппвереник Аспцијације слпбпдних и независних синдиката у "Партизанскпм путу" Дпбривпје Ристић 

изјавип је да радници захтевају исплату запсталих зарада, регулисаое задравствене защтите и уплату 

запсталих дппринпса. 

Щтрајк су јуше заппшели и шланпви пба репрезентативна синдиката у краљевашкпј Фабрици вагпна, 

Индустријскпг и Сампсталнпг, такпђе збпг неисплаћених зарада.  

 

Председник Индустријскпг синдиката Мпмшилп Вилптијевић је рекап да су радници "Фабрике вагпна“ 

тпкпм 2012. примили самп три зараде, пд кпјих је ппследоа била за јун прпщле гпдине. 

 

Мпгућ гршки сценарип? 

Бета, архива 

Судећи према најавама кпје пвих дана стижу из синдиката, пви щтрајкпви су самп ппшетак. Какп је за 

Јутарои дневник радија Б92 изјавип пптпредседник Већа Савеза сампсталних синдиката Србије Зпран 

Михајлпвић на јесен нас шекају велики прптести.  

 

Михајлпвић каже да је спцијална ситуација у земљи алармантна и да се излаз из кризе, кп гпд да 

фпрмира владу, не назире.  

 

"Мислим да ће се, нажалпст, десити пнп щтп се дещавалп пп Гршкпј, Шпанији и Италији, да ће Србију 

захватити један талас незадпвпљства, пднпснп прптеста и щтрајкпва кпји ће се прелири на улицу. 

Мислим да ће у пвпј ситуацији једнпставнп сваке екпнпмске мере изазвати талас незадпвпљства", каже 

Михајлпвић.  

 

Пн каже и да врлп брзп ппсле фпрмираоа владе пшекује притисак на оу.  

 

“Нажалпст, мислим да пна неће мпћи да пдгпвпри захтевима заппслених, али не самп оих, већ и 

пних кпји су пшекивали неки искпрак напред. Мислим да смп у вепма тещкпј ситуацији и мислим да 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=05&nav_category=9&nav_id=615750
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=04&nav_category=12&nav_id=615654
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=04&nav_category=12&nav_id=615654
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су и пви људи кпји су тпга свесни и мпжда и збпг тпга тактизирају и не састављају владу",пцеоује 

Михајлпвић.  

 

Србији су, акп дпдаје, пптребне пдређене мере, један кпнсензус између синдиката, заппслених и људи 

кпји крпје пплитику, и бащ збпг тпга, пцеоује пн, не види неки излаз.  

 

"Мислим да ће пва гпдина бити врлп тещка, нажалпст ни следећа неће бити нищта бпља и пшекује нас 

једна врлп тещка ситуација", закљушип је Михајлпвић. 
 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1115734/%C5%A0trajk+u+Kraljevu+i+Kragujevcu.html 

Щтрајк у Краљеву и Крагујевцу 

Радници фабрике вагпна у Краљеву ступили су у щтрајк јер им, какп навпде, није исплађенп једанаест 
плата. Збпг неисплаћених зарада щтрајкују и радници Щумадије ДЕС у Крагујевцу. 

Свих 400 прпизвпдних радника Фабрике вагпна у Краљеву ступилп је у генерални щтрајк збпг 
неисплаћених једанаест зарада. 

Два репрезентативна синдиката, Сампстални и Индустријски захтевају хитну исплату две плате и трећу 
дп краја пвпг месеца. 

Највећи прпблеми Фабрике вагпна, кпја је у већинскпм власнищтву државе, су већ гпдину и пп 
дана блпкирани рашуни и немпгућнпст наплате, већ заврщених ппслпва. 

Генерални щтрајк радника "Щумадије" 

У крагујевашкпм предузећу "Шумадија ДЕС" заппслена је 51 пспба са инвалидитетпм. Збпг неисплаћених 
зарада и лпщег ппслпваоа  ппшели су генерални щтрајк, захтевајући да им ппслпдавац пбезбеди ппсап. 

Председник Сампсталнпг синдиката металаца "Шумадија" Дејан Маркпвић рекап је агенцији Бета да је 
у щтрајку 56 радника пд 85 заппслених, а међу пнима кпји щтрајкују је вище пд двадесет пспба са 
инвалидитетпм. 

Пн је навеп да се радницима дугује щест и пп зарада пд 2010. гпдине дп данас, и да је ппследои пут, 
крајем прпщле недеље, исплаћен деп мартпвске плате. 

Пдлука радника кпји щтрајкују је, какп је рекап Маркпвић, да испуоавају радне налпге. 

Директпр "Шумадије" Радпслав Јпванпвић недавнп је ппднеп пставку, незадпвпљан пднпспм 
Министарства екпнпмије према радницима. Према оегпвим решима, исплате за рефундацију зарада 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1115734/%C5%A0trajk+u+Kraljevu+i+Kragujevcu.html


4 

 

пспбама с инвалидитетпм касне пд шетири недеље дп два месеца, збпг шега је предузеће у тещкпј 
ситуацији. 

Заппслени у "Шумадији" су у марту щтрајкпвали збпг кащоеоа исплате зарада и недпстатак ппсла. Тада 
је ппстигнут дпгпвпр да се исплате зараде за 2012. гпдину и утврди план исплата за ранији перипд, щтп 
није урађенп. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/obustava_rada_u_partizanskom_putu.4.html?news_id=241688 

Пбустава рада у Партизанскпм путу 

АУТПР: БЕТА 

Бепград - Деп заппслених у бепградскпм грађевинскпм предузећу „Партизански пут“ ступип је јуше у 

щтрајк збпг неисплаћених зарада. 
Пгласите се на www.данас.рс 
У щтрајку су 132 радника кпји су шланпви Аспцијације слпбпдних и независних синдиката (АСНС), а 
предузеће има 514 заппслених кпји плате нису примили пд нпвембра 2010. гпдине. „Партизански пут“ је 
у реструктурираоу пд раскида угпвпра п приватизацији, у августу 2011, а заступник државнпг капитала 
је Рпдпљуб Тпдпрпвић. Предузеће је билп у саставу Нибенс групе шији је власник Милп Ђуращкпвић 
ухапщен у мају 2011. збпг сумое да је пщтетип предузећа кпја је куппвап у приватизацији. Радници 
„Партизанскпг пута“ траже и регулисаое здравствене защтите јер 94 заппслена немају пверене 
коижице, кап и уплату запсталих дппринпс 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/povecan_broj_stecaja.4.html?news_id=241693 

Ппследице лпше приватизације у ужичкпм регипну 

Ппвећан брпј стешаја 

АУТПР: Н. КПВАЧЕВИЋ 

Ужице - Брпј предузећа у стешају у сталнпм је ппрасту, а приватизација, уместп да пбезбеди већи брпј 

радних места и мпдернизује привреду, узрпкпвала је ппвећаое незаппсленпсти, решенп је јуше на 

семинару п стешају кпји су у Ужицу прганизпвали Фпндација Фридрих Еберт, у сарадои са Већем Савеза 

сампсталнпг синдиката Златибпрскпг пкруга и Регипналнпм привреднпм кпмпрпм Ужице. 

 
На скупу, на кпме су гпвприли др Михаел Ерке, директпр те фпндације, Петращин Друлпвић, 
председник Већа тпг синдиката, Јасминка Пбућина, председница Тргпвинскпг суда Ужице, привредници 
и синдикални представници, пцеоенп је да је сусрет бип неппхпдан какп би се радници инфпрмисали п 
свпјим правима тпкпм стешајнпг ппступка. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/obustava_rada_u_partizanskom_putu.4.html?news_id=241688
http://www.danas.rs/marketing.7.html
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/povecan_broj_stecaja.4.html?news_id=241693
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- Приватизацију не треба спрпвпдити на брзину и свакакп не без испуоеоа пдређених услпва. Пптребнп 
је защтитити главна индустријска језгра и ппдстицати оихпв развпј - ппрушип је Ерке и дпдап да је 
важнп да се у Србији усппстави спцијални дијалпг, али не самп на наципналнпм негп и на регипналнпм 
нивпу. 

Јасминка Пбућина, председница Тргпвинскпг суда Ужице, кпја је гпвприла п пствариваоу права радника 
кап ппверилаца у стешајнпм ппступку, али и ппступку прпдаје стешајне импвине, истакла је да је пд 
ппшетка гпдине тај суд примип 190 нпвих предлпга за ппкретаое стешајнпг ппступка, пд шега је птвпренп 
14 стешаја. У међувремену, какп је рекла, пд укупнпг брпја предмета у тпм суду, закљушена су 102 
стешајна ппступка, щтп знаши да је тпликп предузећа престалп да ппстпји. 

Пценивщи ефекте приватизације у ужишкпм регипну кап „катастрпфалне“, Петращин Друлпвић је навеп 
да је пд 36 приватизпваних предузећа, раскинут купппрпдајни угпвпр у 16 фирми, те да трећина 
приватизпваних предузећа ради, а да су пстала у стешају. 

- Пд некадащоих 115.000 заппслених сада имамп 58.000, а пд 56.000 индустријских радника, псталп их 
је свега 17.000 у Златибпрскпм пкругу. Тп је илустрација пустпщи кпју је приватизација пставила за 
спбпм - уппзприп је Друлпвић. 

Препреке ка Еврппскпј унији 
Михаел Ерке, директпр Фпндације Фридрих Еберт кпја је у Ужицу у сарадои са Удружеоем грађана 
Ппслпвни клуб прганизпвала и трибину „Србија на путу еврпинтеграција“, рекап је за Данас да 
препреке на еврппскпм путу Србије шини сама ЕУ, кпја збпг кризе у еврпзпни пклева са прпщиреоем, 
али да је кпшница и недпвпљан привредни развпј наще земље. 
- Екпнпмска пплитика у Србији углавнпм се свпди на шекаое страних инвестиција и мислим да тп није 
дпвпљнп. Уместп да се шека страни инвеститпр кап принц на белпм кпоу, требалп би да се усппстави 
сарадоа између привреде, приватнпг сектпра, синдиката и државе какп би се ппдстакап развпј 
привреде“, уппзприп је др Ерке. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/326966/Za-penzije-se-odvaja-14-odsto-BDPa 

СРБИЈА МЕЂУ НЕГАТИВНИМ РЕКПРДЕРИМА 

За пензије се пдваја 14 пдстп БДП-а 

Међу првима смп у Еврппи пп издатку за пензије и плате из бучета. У ппређеоу с пствареним брутп 

дпмаћим прпизвпдпм, шак 14 пдстп БДП кпји прпизведемп утрпщи се на пензије, дпк 12,6 пдстп за плате 

у јавнпм сектпру. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/326966/Za-penzije-se-odvaja-14-odsto-BDPa
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Плате у јавнпм сектпру су шак 39,6 пдстп веће негп у приватнпм. Никпла Алтипармакпв, шлан Фискалнпг 

савета, каже да је тренутни закпнски пквир за пдређиваоа плата у јавним службама изузетнп 

кпмпликпван и да садржи шак пет разлишитих пснпвица и пкп 600 разлишитих кпефицијената. 

 

- Управп тп ствара ппгубни ефекат за привреду. Синдикати у јавнпм сектпру су јаки, захтеви за ппвищице 

се услищују. Такп смп дпщли дп скпрп 40 пдстп разлике у примаоима у ппређеоу на приватним 

сектпрпм - каже Алтипармакпв. 

  

Рещеое је у увпђеоу система платних разреда, какп би се рещилп питаое нивпа плата за слишне 

ппзиције у разлишитим државним службама. Када је реш п пензијама, два псетна ванредна ппвећаоа 

тпкпм 2008. пзбиљнп су дестабилизпвала пдрживпст пензијскпг и шитавпг фискалнпг система. 

  

 
  

- Затп наще ушещће расхпда за пензије у БДП прекп 14 пдстп и даље сврстава Србију међу негативне 

рекпрдере, заједнп с Италијпм и Аустријпм - уппзправа Никпла Алтипармакпв. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/326885/Ili-reforme-ili-125-dinara-za-evro0 

Или рефпрме или 125 динара за еврп 

ИЗВПР: Танјуг, Блиц   

Акп се рефпрме не спрпведу, девизне резерве ће наставити да се смаоују, курс евра би дп краја гпдине 

дпстигап нивп пд 125 динара за један еврп, дпк би инфлација била између девет и десет прпцената, 

уппзприли су данас екпнпмисти Екпнпмскпг инситута 

Уредник Макрпекпнпмских анализа и трендпва (МАТ) Владимир Вушкпвић казап је данас да је приметнп 

да ппстпји снажан притисак на девизнпм тржищту и неппвереое у динар, истакавщи да те лпще 

тенденције мпже да спреши "самп пдгпвпран пквир екпнпмске пплитике". 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/326885/Ili-reforme-ili-125-dinara-za-evro
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- Збпг тпга је битнп да имамп фпрмираое пдгпвпрне владе щтп пре и једнпг пзбиљнпг, пдгпвпрнпг 

пквира за екпнпмску пплитику - рекап је пн и дпдап да 

укпликп дп тпга не дпђе пнда ћемп верпватнп и даље имати притиске и куппвину евра распплпживим 

динарима. 

 

Тада, према оегпвим решима, "не би билп изненађеое да еврп дп краја гпдине престигне 120 па и 125 

динара". 

  

Фискални савет је предлпжип нпвпј влади мере кпје ппдразумевају 

замрзаваое плата и пензија у јавнпм сектпру, те ппвећаое стппе ПДВ-а. 

  

Ситуација је алармантна, указап је аутпр МАТ- Стпјан Стаменкпвић, 

истишући да су девизне резерве земље пале пд краја прпщле гпдине дп 

краја априла за нещтп вище пд 1,5 милијарду евра. 

  

- Курс динара је за пет месеци ппвећан за 12 прпцената, а самп у петак уз 

рекпрдну интервенцију Нарпдне банке Србије пд 89 милипна евра, курс 

евра у пднпсу на динар ппвећан је на рекпрдних 12,47 пдстп пд ппшетка 

гпдине - навеп је Стаменкпвић. 

 

Пвај струшоак указап је да је ппсебнп изражен пад вреднпсти динара 

накпн 21. маја, када су пдржани председнишки избпри, щтп указује на тп 

да су дещаваоа у пплитишкпј сфери утицала на перцепцију страних 

инвеститпра и кредитпра. Стаменкпвић навпди и да су девизни приливи у 

земљу вище негп скрпмни, јер су инвеститпри "резервисани". 

  

Ни уппла страних инвестиција кап прпщле гпдине 

 

Приметнп је и смаоеое девизних дпзнака пд наще дијасппре, щтп се упшава из анализе платнпг 

биланса земље, навеп је Стаменкпвић. 

 

- Дефицит платнпг биланса је за 52 пдстп ппвећан у пднпсу на први квартал прпщле гпдине, а сам 

платни биланс за 900 милипна евра нащап се у 'негативнпј зпни'", нагласип је. 

 

Када је реш п инвестицијама, у јануару смп имали пдлив збпг пткупа удела у "Телекпму Србије" дпк, акп 

се ппсматрају приливи у фебруару и марту, пни су месешнп изнпсили између 80 и 90 милипна евра. 

 

- Пп пвпј динамици не бисмп пстварили ни пплпвину прилива кпју смп пстварили у прпщлпј гпдини- 

казап је пн и нагласип да га када је реш п нпвпм задуживаоу вище брине да не дпђе дп екстерне 

сплвентнпсти земље (сппспбнпст измиреоа пбавеза према инпстранству), негп тп да ли смп прпбили 

усппстављену границу дпзвпљенпг јавнпг дуга. 

Еврп 116 динара да је 

ММФ ту 

Дпк су у фебруару трајали 

прегпвпри са ММФ-пм, 

екпнпмисти су 

предвидели да ће при 

расту брутп дпмаћег 

прпизвпда (БДП) пд ппла 

прпцента дпћи дп 

ппвећаоа курса евра дп 

краја гпдине за пкп 10 

пдстп, пднпснп 116 

динара за један еврп, 

ппдсетип је Стаменкпвић. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/326944/Radnici-Porecja-traze-raskid-privatizacije-na-lageru-stoji-1500-galona-rakije 

Радници Ппрешја траже раскид приватизације, на лагеру стпји 1.500 галпна ракије  

ИЗВПР: БЕТА, ТАНЈУГ  

Вище пд 200 радника ппљппривреднпг кпмбината "Ппрешје" у Вушју кпд Лескпвца прптестпвалп је данас 
захтевајући раскид приватизације са бепградскпм фирмпм "Агрптрејд", јер им није исплаћенп десет 
зарада, а фирма је у блпкади.  

- Не видимп излаз из ситуације. Плате се не исплаћују, дппринпси се не уплаћују, прпизвпдоа је стала, 
нема извпза, струја је искљушена. Тражимп да се раскине купппрпдајни угпвпр - рекап је председник 
фабришкпг синдиката Раде Стпјиљкпвић.  

 
Према навпдима радника, Ппрешје је дужнп и пкп 20 милипна динара кппперантима, а ппстпје и 
милипнски дугпви према банкама и старим пбавезама из перипда пре приватизације.  

Ппрешје је приватизпванп пре вище пд гпдину дана, пднпснп, прпдатп за 150.000 евра.  
 
Власник "Агрптрејда" Стеван Алаваоа, кпји се затекап у предузећу, рекап је да нема нищта прптив 
раскида купппрпдајнпг угпвпра.  
 
- У пвакву ситацију дпспели смп збпг губитка инпстранпг партнера, па не лагеру стпји 1.500 галпна 
ракије. Радници су нестрпљиви и укпликп желе раскид приватизације, ја ћу се кпд Агенције за 
приватизацију придружити оихпвпм захтеву - казап је Алаваоа.  
"Ппрешје" ппседује пкп 500 хектара засада впћоака, ппгпне за прпизвпдоу ракије, чемпва, кпмппта, 
зимнице и једну пд највећих хладоаша у Србији.  

Пд ппшетка гпдине 275 предлпга за ппкретаое стешаја 
У Мправишкпм пкругу пд ппшетка гпдине ппднетп је 275 предлпга за ппкретаое стешајних ппступака, 
рекли су данас у Привреднпм суду у Чашку. Нарпдна банка Србије је самп у пвпј гпдини предлпжила 
стешај за 266 привредних субјеката пвпг пкруга шији су рашуни у непрекиднпј блпкади дуже пд 
дванаест месеци. 
- С пбзирпм на шиоеницу да нема заинтереспваних купаца за импвину кпја је предмет прпдаје, 
ппступци трају мнпгп дуже. Предлпзи за ппкретаое стешајних ппступака у пднпсу на претхпдне 
гпдине су брпјнији - рекла је судија Привреднпг суда Биљана Ђпкпвић. 
Пд ппшетка примене нпвпг Закпна п стешају, кпја траје три гпдине, пвпм суду ппднетп је 1.000 
предлпга за ппкретаое стешаја, пд кпјих је 100 у прпцесу.  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/326944/Radnici-Porecja-traze-raskid-privatizacije-na-lageru-stoji-1500-galona-rakije
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Бета 

http://www.naslovi.net/2012-06-05/beta/generalni-strajk-radnika-sumadije/3525158 

Генерални щтрајк радника Щумадије 

КРАГУЈЕВАЦ, 5. јуна 2012. (Бета) - Радници предузећа Шумадија ДЕС из Крагујевца, у кпјем је заппслена 
51 пспба са инвалидитетпм, ппшели су у утпрак генерални щтрајк збпг неисплаћених зарада и траже да 
им ппслпдавац пбезбеди ппсап. 
 
Председник Сампсталнпг синдиката металаца Шумадија Дејан Маркпвић рекап је агенцији Бета да је у 
щтрајку 56 радника пд 85 заппслени, а медју пнима кпји щтрајкују је вище 20 пспба са инвалидитетпм. 
 
Пн је навеп да се радницима дугује щест и пп зарада пд 2010. гпдине дп данас, и да је ппследои пут, 
крајем прпщле недеље, исплаћен деп мартпвске плате. 

Novi magazine 

http://www.novimagazin.rs/vesti/mere-za-sprecavanje-kraha-penzionog-sistema 

Мере за спрешаваое краха пензипнпг система 

АУТПР: З.М  
ИЗВПР: БЕТА  
Радна група за реструктурираое Фпнда пензијскпг и инвалидскпг псигураоа припремила је мере за 
смаоеое издатака Фпнда за 13,2 пдстп или за 74,4 милијарде динара, какп би се пбезбедила редпвна 
исплата пензија. 
 
Према аутприма тпг предлпга, међу кпјима су струшоаци Фпнда, Унија ппслпдаваца Србије, Савез 
пензипнера Србије, некпликп синдиката и  других прганизација, акп се усвпје те мере Фпнд ће мпћи да 
редпвнп исплаћује пензије, дпк би у супрптнпм прихпди најстаријих грађана били неизвесни. 

Какп је навеп Блиц, предлпг за рефпрму пензипнпг система кпји садржи щест кпнкретних 
мера ускпрп ће се наћи на стплу нпвпг председника Србије, премијера и шланпва Владе. 
 
Једна пд оих је и пребациваое исплата впјних и ппљппривредних пензија на бучет 
Министарства рада и спцијалне пплитике. Такпђе, уместп да се бучет ппкрива пплпвину изнпса 
исплаћених пензија, ушещће би се свелп на 41,6 пдстп. 
 
Предлаже се и да се финансираое здравствене защтите пензипнера пренесе с Фпнда ПИП на бучет 
државе, а да се накнада за туђу негу и ппмпћ, телеснп пщтећеое и инвалидску защтиту пренесе 
на спцијалнп псигураое. 
 
Такпђе, предлпг је да се из трансфера државе искљуши пбавеза финансираое пензија пп ппсебним 
прпписима и разлика дп минималне пензије. 

http://www.naslovi.net/2012-06-05/beta/generalni-strajk-radnika-sumadije/3525158
http://www.novimagazin.rs/vesti/mere-za-sprecavanje-kraha-penzionog-sistema
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=25496&oglId=1188&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1338965194&sc=71f0ecd8aa1faa7858f67cf19365a563&dl=1
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=18793&oglId=773&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1338965194&sc=f998968739ba62c589e9405537764f6c&dl=1
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=25466&oglId=1188&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1338965194&sc=ab432bc2574d07b5eeba6d9620316370&dl=1
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=25674&oglId=1191&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1338965194&sc=96bd4d49dfff937268355431eb14d1c5&dl=1
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Радна група тражи и да се Фпнду ПИП врати кпнтрпла над наплатпм ппреза и дппринпса, јер се 
претппставља да ће наплата тада бити већа за некпликп прпцената, щтп ће аутпматски ппвећати изнпс 
нпвца за пензије. 
 
Предлаже се, какп је пренеп Блиц, и да се Фпнду пмпгући управљаое свпјпм  импвинпм.  
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:382891-Gladuje-svaka-treca-porodica 

Гладује свака трећа ппрпдица 

 

АУТПРКА: Б. СТЈЕЉА   

У 200.000 кућа са децпм држава ппмаже при куппвини пснпвних намирница. Мнпге фамилије 

распплажу са маое пд 7.149 динара месешнп пп шлану, щтп их дпвпди на руб ппстанка 
 
ГПТПВП свака трећа ппрпдица кпја има децу не мпже да се издржава пд сппствених прихпда. Судећи пп 
брпју захтева за дешје дпдатке, кпји свакпдневнп стижу на адресу Министарства рада и спцијалне 
пплитике, у пвпм шасу шак 202.795 фамилија распплаже са маое пд 7.149 динара месешнп пп свакпм 
шлану свпје ппрпдице. А тај им нпвац, акп се завири у прпсешну пптрпщашку кпрпу, није дпвпљан ни за 
куппвину пснпвних живптних намирница. 
- Свим пвим ппрпдицама је у априлу исплаћен дешји дпдатак, јер је сасвим пшигледнп да живе са 
прихпдима кпји не задпвпљавају пснпвне егзистенцијалне пптребе - каже Зпран Мартинпвић, државни 
секретар Министарства рада и спцијалне пплитике. 
 
И математика пптврђује оегпву тезу јер, према ппследопј анкети п пптрпщои у дпмаћинству, кпју је 
пбјавип Републишки завпд за статистику, ппрпсешна трпшлана ппрпдица месешнп трпщи 48.619 динара, 
али шак 20.376 пде самп на храну. С друге стране, акп би куппвали све щтп шини стандардизпвану 
пптрпщашку кпрпу, пвпм би дпмаћинству билп пптребнп најмаое 55.657 динара. А самп за пснпвне 
намирнице издвајали би минимум 22.437 динара, пднпснп 7.497 динара пп пспби. Рашуница такп 
дпказује да брпј ппрпдица кпјима маока нпвца за пснпвне намирнице ниппщтп није занемарљив. 
ЈЕДВА СЕ ПРЕХРАНЕУ МИНИСТАРСТВУ рада и спцијалне пплитике пбјащоавају да сви рпдитељи 

малплетне деце имају правп и на дешји дпдатак упркпс тпме щтп већ примају спцијалну ппмпћ. Такп је у 

прпщлпм месецу спцијалну ппмпћ дпбилп 83.470 фамилија, али се не зна кпликп је међу оима 

малплетних шланпва. У априлу је, самп на пву ппмпћ са рашуна министарства скинутп 825.559.696 

динара. 

- Држава даје ппмпћ свакпј ппрпдици са децпм кпја живи исппд прпписанпг егзистенцијалнпг 
минимума - пбјащоава Мартинпвић. - А пна се даје акп се дпкаже да, расппређиваоем свих прихпда пд 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:382891-Gladuje-svaka-treca-porodica
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зарада, пензија, закупнина, накнада са бирпа, свакпм шлану "следује" маое пд 7.149 динара, пднпснп 
8.579 динара када је реш п сампхранпм рпдитељу или детету са сметоама у развпју. 
У Министарству рада и спцијалне пплитике кажу да је дешји дпдатак затп једна пд најзаступљенијих 
ппмпћи кпје држава дпдељује. Пд 1. маја пн изнпси 2.280 динара пп свакпм детету, пднпснп 2.965 
укпликп је признат увећани изнпс кпји се дпдељује малплетницима са здравстеним прпблемима или 
пнима кпји живе самп са мајкпм или пцем. У пвпм шасу, шак 382.595 малищана прима пве шекпве. Самп 
у априлу је укупнп исплаћенп 918 милипна динара, а дп краја гпдине за пве намене биће исплаћенп 
вище пд 10 милијарди динара. 
 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:382899-Udar-na-prazan-dzep 

Удар на празан чеп 

АУТПР: Д. И. К.  

Струшоаци Светске банке, у нпвпм извещтају, прпцеоују да нам прети сирпмащтвп. Пред нама су 

смаоеое зарада, већа незаппсленпст и пад прилива дпзнака 
 
ЛУКСУЗА смп се давнп пдрекли, а ппшели смп да щтедимп на храни, па и на лекпвима. Судећи према 
прпценама струшоака Светске банке, у пвпј гпдини неће нам бити нималп лакще. Пшекује нас усппрени 
привредни раст и тп у услпвима када наща земља, кап и цеп регипн, бележи највище стппе 
незаппсленпсти и сирпмащтва у Еврппи. 
- Смаоеое зарада или радних сати, кап и затвараое фирми пснпвни је канал за пренпщеое утицаја 
кризе на сирпмащтвп - истише Жељкп Бпгетић, впдећи екпнпмиста за западни Балкан у Светскпј банци. - 
Средоа класа сада је угрпженија негп пре кризе, јер није билп динамишнпг раста дпхптка. 
 
Редпвни екпнпмски извещтај Светске банке за југпистпшну Еврппу указује да је други најшещћи механизам 

пренпса утицаја кризе на сирпмащтвп у Србији билп смаоеое дпзнака. 

ДАН КПШТА- ППТРПШОА земље не мпже да расте унедпглед. Раст дефицита бучета мпра да се 

заустави, кап и раст задуживаоа за оегпвп ппкриваое - истише Лазар Шестпвић, екпнпмиста Светске 

банке за Србију. - Сваки дан кпји прпђе скупп нас кпщта и щтп пре буду предузете мере фискалне 

кпнсплидације, тп ће бити бпље. У тпм смислу, Фискални савет је дап кпристан материјал будућпј 

влади. 

Дпзнаке из инпстранства већ традиципналнп представљају знашајан прилив из инпстранства кпји 
ублажава ударе кризе на пвдащоа дпмаћинства. Збпг тещке ситуације и у земљама еврпзпне, прилив 
дпзнака је ппап. Званишни ппдаци Нарпдне банке Србије ппказују да је лане у нащу земљу ущлп 4,05 
милијарди дплара дпзнака, щтп је вище пд лаоских директних страних инвестиција. Ипак, самп две 
гпдине пре тпга дпзнаке су биле за 516 милипна дплара веће. 
Најављени пакет екпнпмских мера, кпји ће нпва влада ппд хитнп мпрати да предузме да би се спрешила 
криза јавнпг дуга и даље прппадаое, представљаће дпдатни удар на чеп свакпг житеља Србије. Ту 
важну улпгу треба да има и систем спцијалне защтите, кпји би спрешип да рефпрму дпдатнп псете 
најсирпмащнији слпјеви станпвнищтва. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:382899-Udar-na-prazan-dzep
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Пптрпщоа на спцијалну ппмпћ за најсирпмащније, какп навпде струшоаци Светске банке, вепма је 
ниска у Србији. Ппследица таквих прпграма су изузетнп мала средства за вепма мали брпј људи, дпк је 
листа угрпжених знатнп већа. Какп указују, критеријуми у пдређиваоу услпва за пву врсту ппмпћи - 
имају велике грещке. 
 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-i-penzije-zamrznuce-vlada-ili-inflacija 

Плате и пензије замрзнуће влада или инфлација 

АУТПР: Е. Дн.  
 
Дпк се јпщ шека фпрмираnjе нпве владе дпмаћи екпнпмисти су сигурни у најмаnjе две ствари. Прва је да 
нас кащоеое с рефпрмама пунп кпщта, а другп је да ће плате и пензије замрзнути или влпада или 
инфлација. Тп јест кп не плати бна мпсту платиће на ћуприји.  

Екпнпмиста Стпјан Стаменкпвић сматра да сваки дан пдлагаnjа фпрмираnjа Владе Србије кпщта и тп 
врлп кпнкретнпжж, а ппгпрщаnjе платнпг биланса, свакпдневна депресијација динара, смаnjеnjе 
девизних резерви и дефицит јавне пптрпщnjе прекп пдрживих граница, самп су неке ппследице те 
ситуације. 

Презентујући јуше  макрпекпнпмске ппказатеljе из анализе кпју је урадип Екпнпмски институт, 
Стаменкпвић је навеп да су пптребне хитне краткпрпшне мере и пзбиljан рад на рефпрмама. 

Све пве прише п расту стандарда и нпвим радним местима удаljавају пд реалнпсти и свпде се на ппщта 
места у пплитишкпм маркетингу”, каже пвај екпнпмиста. Пп njегпвпм мищljеnjу, пд краткпрпшних мера 
пптребни су - ппвећаnjе ппреза на прпфит предузећа, ппреза на дпдату вреднпст а истпвременп на 
расхпднпј страни замрзаваnjе плата у јавнпм сектпру и пензија, или евентуалп диференциранп 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-i-penzije-zamrznuce-vlada-ili-inflacija
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смаnjеnjе. Требалп би размптрити и смаnjеnjе плата у агенцијама, пднпснп свпђеnjе njихпвпг нивпа на 
зараде у јавнпј управи. 

Укпликп се тп не дпгпди и не дпђе дп фискалне кпнсплидације следи сценарип кпји никп не жели да се 
дпгпди, рекап је Стаменкпвић. Пн је пценип да ће се замрзаваnjа плата и пензија дпгпдити крпз 
инфлацију, да неће бити раста БДП-а пд 0,5 пдстп у пвпј гпдини а да ће девизне резерве у 2012. гпдини 
ппасти за вище дп три милијарде евра. Према njегпвим решима, еврп би мпгап да дпстигне вреднпст пд 
125 динара, мпгућа је инфлација између девет и 10 прпцената, кап и банкрпт ппједних банака и 
тещкпће у птплати кредита. Укпликп се не би спрпвеле рефпрме, слишан сценарип би се наставип и у 
2013. гпдини када би билп пптребнп смаnjити јавну пптрпщnjу за шетвртину акп не буде мпгућнпсти да 
се јаз пппуни ппвећаnjем прихпда. 

На расхпднпј страни треба размптрити замрзаваnjе плата у јавнпм сектпру, дпвпђеnjе плата у 
агенцијама, кпје се финансисирају из буdžета, у режим кпји важи за плате у јавнпј управи, евентуалнп 
замрзаваnjе пензија већих пд пдређенпг нивпа, преиспитиваnjе субвенција... 

Нпва влада би пдмах ппсле фпрмираnjа требалп да пбнпви разгпвпре са Међунарпдним мпнетарним 
фпндпм, јер би тп мпглп да ппкрене и прилив капитала, изјавип је   Стаменкпвић. „Већ самп пбнавljаnjе 
тих прегпвпра, пре ппстизаnjа сппразума, представljалп би важан сигнал кпји би мпгап да ппкрене 
известан прилив капитала, заустави депресијацију динара и ерпзију девизних резерви”, рекап је пн.  
Какп је Стаменкпвић пценип, у тпм слушају би дп краја гпдине билп мпгуће усппставljаnjе равнптеже са 
ппднпщljивим пдступаnjем пд параметара дпгпвпрених приликпм разгпвпра са представницима ММФ у 
фебруару пве гпдине. 

Председник Фискалнпг савета Павле Петрпвић изјавип је да јавнпст у Србији јпщ не схвата у каквпј се 
ситуацији налази дпмаћа привреда, уппзправајући да се мпра смаnjити пптрпщnjа на свим нивпима и на 
тај нашин у 2012. и 2013. ущтедети пкп милијарду евра, да би у 2014. мпгли да имамп привредни 
ппправак и раст. Петрпвић је ппнпвип да су неппхпдне ущтеде у јавним расхпдима, кап щтп је 
замрзаваnjе плата и пензија, смаnjеnjе субвенција, уз неизпставнп спрпвпђеnjе структурних рефпрми. 
„Велишина прпблема је таква да тражи пзбиljне мере”, нагласип је Петрпви. 

Екпнпмисти су сагласни и да неппхипдан пакет мера кпји би захвати и наплату државних прихпда али и 
трпщеnjе нпвца. На прихпднпј старани налази се  ппвећаnjе стппе ПДВ-а , а треба размптирити и 
евенталнп ппвећаnjе ппреза на прпфит.        

Дп краја гпдине дуг 55 ппстп 

Члан фискалнпг савета Никпла Алтипармакпв изјавип је јуше  да ће јавни дуг дп краја гпдине бити вищи 
пд 55 пдстп и да је неппхпднп да нпва влада усвпји пакет мера кпји ће ппмпћи „пздравljеnjу” јавних 
финансија. Пн је пценип да кап крајnjу меру треба спрпвести замрзаваnjе плата и пензија и дпдап да  
држава треба, какп би избегла кризу јавнпг дуга да направи пзбиljне ппреске рефпрме. 

 

 


