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СИНДИКАТИ: ВЛАДА И ДИЈАЛПГ ИЛИ ШТРАЈКПВИ 

 

ИЗВПР: ТАНЈУГ  

Синдикати пшекују да нпва влада щтп пре ппшне спцијални дијалпг јер се у супрптнпм мпгу пшекивати 
серије щтрајкпва 

Председник Савеза сампсталних синдиката Србије Љубисав Прбпвић рекап је да у нареднпм перипду 
пшекује жестпку бпрбу за радна места и истакап да нпва влада синдикате и ппслпдавце треба да укљуши 
у израду закпнске регулативе. 

"Људи су спремни да се жестпкп бпре за свпја радна места, за егзистенцију", навеп је председник С С С 
С и дпдап да су људи свесни да ће акп изгубе ппсап сада нпви тещкп наћи. 
 
Прбпвић је казап да су сада щтрајкпви ппкренути углавнпм у металскпј индустрији и фабрикама кпје су у 
реструктуираоу где, какп је истакап, заппслени не мпгу свпјим радпм да дпђу дп зарада. 
 
Истишући да нпва влада мпра бити мала и ефикасна, пн је дпдап, да је за С С С С маое битнп кп ће 
фпрмирати владу, већ је важнп щта ће и какп ће пна радити, кап и да ли ће усппставити дијалпг са 
синдикатима кпји је сада на врлп нискпм нивпу. 
 
Према оегпвим решима, Синдикат ће у кпнтакту са нпвпм владпм акценат ставити на стандард грађана, 
радна места и ппкретаое привреде. "Акп не будемп имали дијалпг, пнда ће тп сасвим сигурнп изазвати 
ревплте и щтрајкпве", навеп је Прбпвић, а слишнпг је мищљеоа и пптпредседник Уједиоених гранских 
синдиката "Независнпст" Зпран Стпјиљкпвић. 
 
Пн је пценип да ппстпји велики ризик пд щтрајкпва и прптеста укпликп нпва влада не буде усппставила 
дијалпг са кљушним спцијалним партнерима. "Влада мпра да схвати да јпј је у пвакп тещкпј ситуацији 
неппхпдан дијалпг и дпгпвпр са кљушним спцијалним партнерима. Акп се не усппстави, пнда је ризик пд 
щтрајкпва и прптеста пгрпман", пценип је Стпјиљкпвић. 
 
И пн истише да нпву владу треба фпрмирати щтп пре и да пна мпра изаћи да јасним прпгрампм и 
стратегијпм, пценивщи да је између предизбпрних пбећаоа и ппстизбпрне реалнпсти у Србији пгрпман 
јаз. 
Стпјиљкпвић је дпдап да ће парцијалних щтрајкпва увек бити, истакавщи истпвременп да ће "силнп 
незадпвпљствп грађана акп се не каналище, ппстати пптпунп стихијскп и дезпрганизпванп". 
 
Председница Аспцијације слпбпдних и независних синдиката (АСНС) Ранка Савић пцеоује да је свакп 
пдлагаое фпрмираоа владе "крајоа непдгпвпрнпст". "Влада мпра да ппшне да ради, да ппшне са 
системским прпменама првпг дана кпнституисаоа. Пву агпнију вище никп не мпже да трпи", истакла је 
Савић, кпја сматра да раднике шекају јпщ тежа времена и да ће щтрајкпви дп краја гпдине "преплавити" 
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Србију. 
 
Какп је дпдала, први кпрак нпве владе треба да буде усппстављаое Спцијалнп-екпнпмскпг савета, у кпји 
ће бити укљушен и АСНС, и спцијалнпг дијалпга са синдикатима, а пптпм треба дпнети адекавтне мере. 
 
Пна је пценила да је неппхпднп реструктуирати јавни сектпр и смаоити брпј заппслених у 
администрацији, рефпрмисати пензипни фпнд и укинути мнпге агенције јер, какп је истакла, привреда 
кпја је на издисају тп не мпже да финансира. 
 
Савић је нагласила да не треба забправити да је Међунарпдни мпнетарни фпнд прекинуп сарадоу са 
Србијпм, да дплазе на наплату пгрпмне рате кредита, да никаквпг ппмака нема у индустријскпј 
прпизвпдои, да је вище исплаћених пензија негп зарада. "Пптребни су брзи и ефикасни резпви, акп не 
желимп да имамп гршки сценарип. У Србији би пн бип јпщ гпри, јер Гршка има ЕУ кпја је спремна да јпј 
ппмпгне. Не знам кпга би Србија имала у таквпј ситуацији - спремнпг да уђе са нпвцем и пружи јпј 
ппдрщку", навела је председница АСНС. 

 
  

  

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1116602/Aktivniji+socijalni+dijalog.html 

Активнији спцијални дијалпг 

Пшекујем жестпку бпрбу за радна места у нареднпм перипду, каже председник Савеза сампсталних 
синдиката Србије Љубисав Прбпвић. Нпва влада мпра да усппстави дијалпг са синдикатима и 
ппслпдавцима, иситише Прбпвић. 

Председник Савеза сампсталних синдиката Србије Љубисав Прбпвић рекап је да у нареднпм перипду 
пшекује жестпку бпрбу за радна места и истише да нпва влада мпра да усппстави дијалпг са синдикатима 
и ппслпдавцима и укљуши их у израду закпнске регулативе. 

Стпјиљкпвић: Дијалпг спрешава щтрајкпве 

Пптпредседник Уједиоених гранских синдиката "Независнпст" Зпран Стпјиљкпвић сматра да ппстпји 
велики ризик пд щтрајкпва и прптеста укпликп нпва влада не буде усппставила дијалпг са кљушним 
спцијалним партнерима. 

"Влада мпра да схвати да јпј је у пвакп тещкпј ситуацији неппхпдан дијалпг и дпгпвпр са кљушним 
спцијалним партнерима. Акп се дијалпг не усппстави, пнда је ризик пд щтрајкпва и прптеста пгрпман", 
пценип је Стпјиљкпвић. 

Какп је истакап Стпјиљкпвић, парцијалних щтрајкпва ће увек бити, истакавщи истпвременп да ће "силнп 
незадпвпљствп грађана акп се не каналище, ппстати пптпунп стихијскп и дезпрганизпванп". 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1116602/Aktivniji+socijalni+dijalog.html
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Прбпвић је навеп да су сада щтрајкпви ппкренути углавнпм у металскпј индустрији и фабрикама кпје су 
у реструктуираоу где, какп је истакап, заппслени не мпгу свпјим радпм да дпђу дп зарада. 

"Људи су спремни да се жестпкп бпре за свпја радна места, за егзистенцију", истакап је председник 
СССС, дпдавщи да су људи свесни да ће акп изгубе ппсап сада нпви тещкп наћи. 

Према оегпвим решима, нпва влада мпра бити щтп пре фпрмирана, мпра бити мала и ефикасна. 
"Међутим, акп им треба перипд пд јпщ месец или два да је фпмирају, какп ће пна бити ефикасна? Знаши 
да пд тпга нема нищта", сматра Прбпвић. 

Прбпвић је ппрушип да је за СССС маое битнп кп ће фпрмирати владу, већ је важнп щта ће и какп ће пна 
радити, кап и да ли ће усппставити дијалпг са синдикатима кпји је сада на врлп нискпм нивпу. 

"Акп не будемп имали дијалпг пнда ће тп сасвим сигурнп изазвати ревплте и щтрајкпве", навеп је 
Прбпвић и дпдап да ће Синдикат према нпвпј влади, без пбзира на тп кп је буде фпрмирап у старту бити 
кпректан. 

Какп сматра Прбпвић, нпва влада синдикате и ппслпдавце мпра да укљуши у израду закпна, пднпснп да 
акти кпји се тишу, на пример, раднпг пднпса мпрају имати мищљеое Спцијалнп - екпнпмскпг савета пре 
негп щтп пду у парламент. 

"Без пбзира да ли је тп мищљеое ппзитивнп или негативнп, Спцијалнп екпнпмски савет мпра изнети 
свпј став. Тп ће пмпгућити квалитетнији дијалпг", пценип је Прбпвић. Према оегпвим решима, Синдикат 
ће у кпнтакту са нпвпм владпм акценат ставити на стандард грађана, радна места и ппкретаое 
привреде. 

Прбпвић је ппрушип да је неппхпднп ппкренути реални сектпр, щтп би мпглп да пбезбеди птвараое 
нпвих радних места, ппраст стандарда и маое прпблема у бучету. 

 

 

http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.php?yyyy=2012&mm=06&dd=06&nav_id=616201 

Прбпвић: Бпрбу владе за радна места 
 
ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Бепград -- Нпва влада мпра да усппстави дијалпг са синдикатима и ппслпдавцима и укљуши их у 

израду закпнске регулативе, каже председник СССС Љубисав Прбпвић. 

Прбпвић наглащава да у нареднпм перипду пшекује жестпку бпрбу за радна места. 

Прбпвић је казап да су сада щтрајкпви ппкренути углавнпм у металскпј индустрији и фабрикама кпје су у 

реструктуираоу где, какп је истакап, заппслени не мпгу свпјим радпм да дпђу дп зарада. 

"Људи су спремни да се жестпкп бпре за свпја радна места, за егзистенцију", навеп је председник С С С 

С и дпдап да су људи свесни да ће акп изгубе ппсап сада нпви тещкп наћи.  

http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.php?yyyy=2012&mm=06&dd=06&nav_id=616201


6 

 

Пн је истакап да нпва влада мпра бити щтп пре фпрмирана, да мпра бити мала и ефикасна.  

"Међутим, акп им треба перипд пд јпщ месец или два да је фпмирају, какп ће пна бити ефикасна? Знаши 

да пд тпга нема нищта", сматра Прбпвић.  

 

Какп је навеп, за С С С С је маое битнп кп ће фпрмирати владу, већ је важнп щта ће и какп ће пна 

радити, кап и да ли ће усппставити дијалпг са синдикатима кпји је сада на врлп нискпм нивпу.  

 

"Акп не будемп имали дијалпг пнда ће тп сасвим сигурнп изазвати ревплте и щтрајкпве", навеп је 

Прбпвић и дпдап да ће Синдикат према нпвпј влади, без пбзира на тп кп је буде, фпрмирап бити у 

старту кпректан.  

 

Пн је дпдап да нпва влада синдикате и ппслпдавце мпра укљушити у израду закпна, пднпснп да акти 

кпји се тишу, на пример, раднпг пднпса мпрају имати мищљеое Спцијалнп - екпнпмскпг савета пре негп 

щтп пду у парламент.  

 

"Без пбзира да ли је тп мищљеое ппзитивнп или негативнп, Спцијалнп - екпнпмски савет мпра изнети 

свпј став. Тп ће пмпгућити квалитетнији дијалпг", сматра Прбпвић.  

 

Према оегпвим решима, Синдикат ће у кпнтакту са нпвпм владпм акценат ставити на стандард грађана, 

радна места и ппкретаое привреде.  

 

Прбпвић је ппрушип да је неппхпднп ппкренути реални сектпр, щтп би мпглп да пбезбеди птвараое 

нпвих радних места, ппраст стандарда и маое прпблема у бучету. 

 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=06&nav_category=12&nav_id=616209 

Нпвинари траже пријем кпд Никплића 
ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Бепград -- Представници заппслених на ТВ Авала, листпва Правда, Екпнпмист и Синдиката нпвинара 

Србије предаће сутра захтев да их прими председник Србије Тпмислав Никплић. 

Заппслени на ТВ Авала вище месеци не примају плате, дпк Правда и Екпнпмист вище не излазе. 

Према навпдима щтрајкашкпг пдбпра ТВ Авала, захтев за пријем кпд председника Србије биће предат 

какп би га инфпрмисали п катастрпфалнпм стаоу у пвим медијским кућама, изазваним непдгпвпрним и 

бахатим ппнащаоем власника. 

Заппслени на ТВ Авала ппдсећају да месецима ппкущавају да дпбију пријем кпд надлежних институција 

и да су сви ппкущаји пстали без пдгпвпра. 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=06&nav_category=12&nav_id=616209
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-srbiji-100000-ljudi-radi-ne-prima-platu 

У Србији 100.000 људи ради, а не прима плату 

АУТПР: Д. Млађенпвић 

Један пд највећих прпблема с кпјима се Србија супшава у пвп кризнп време је велика незаппсленпст, 
јер је брпјка раднп сппспбних, али без ппсла далекп изнад 700.000 људи. 

Када се тпм брпју дпдају и пни радници кпји раде, али не примају плату, а оих је, пп решима 
председника Савеза сампсталних синдиката Србије Љубисава Прбпвића пкп 100.000, пнда се размере 
кризе знашајнп ппвећавају, јер је пнда некпликп стптина хиљада људи (и шланпва оихпвих 
ппрпдица)без примаоа. Затп је сигурнп да се брпј грађана Србије кпји живе исппд границе сирпмащтва 
ппвећава и тп се стварнп мпже видети. 

Ппред тпга, сасвим је мпгуће да ће, будући да је пптрпщоа ппада, да је прпизвпдоа све маоа, а да 
инвестиција гптпвп да нема, брпј незаппслених, али и пних кпји раде, а не примају зараде расти и да ће 
стаое бити и гпре. Тп, наравнп, негативнп утише на пплпжај радника кпји су,  уплащени да не пстану без 
ппсла, спремни да раде и дуже и за маое паре, или да их уппщте не примају, или да раде 
непреијављени, у црнпј или сивпј зпни. 

Пп Прбпвићевим решима, пплпжај радника у Србији је вепма лпщ, иакп се, на пснпву ппстпјећих закпна 
не би мпглп такп рећи. 

- Укпликп би се на пплпжај радника у Србији гледалп на пснпву  закпна и кплективних угпвпра, пнда се 
мпже рећи да су права радника дпбра и да су пни защтићени - каже Прбпвић.  - Наравнп, ситуација није 
таква, а сущтина је да се ппстпјећи закпни не ппщтују, а мпбинг на раднпм месту је све приустнији па су, 
фактишки, права радника у нащпј земљи, у пднпсу на пна кпја важе у Еврппи, на вепма нискпм нивпу. 
Чак и кад се ппведе неки сппр из пбласти раднпг права, тп траје гпдинама и ппптунп се губи смисап 
ппступка. У ппследое време све су јаши и притисци ппслпдаваца на раднике, кпји, пбесхрабрени 
пплпжајем у кпјем су, пдустају дп бпрбе за свпја права. 

Председница Аспцијације слпбпдних и независних синдиката Ранка Савић указује да су радници у 
Србији апсплутнп пбесправљени, да их мнпгп ради, а не прима зараде, а да велику пдгппрнпт за тп 
снпси респрнп министартвп. 

- Радници у Србији немају никава права, у пшајнпј су психплпщкпј ситуацији и не буне се, а велику 
пдгпвпрнпст за таквп стаое снпси министар рада Расим Љајић, кпји у ппгледу унапређеоа права 
радника није урадип нищта - каже Ранка Савић. - П тпме сведпши и брпј незаппслених у земљи, али и тп 
щтп никада није бип већи брпј изгубљних радних места негп у претхпдних некпликп гпдина, щтп је и 
дпказ да министарствп кпје пн впди није дпбрп пбављалп свпј ппсап. 

Пба представника синдиката слажу се да је неппхпднп предузети мере кпје ће дппринети ппбпљащоу 
привредне ситуације у земљи, ппвећаоу прпизвдпое и бпљем пплпжају радника. Наравнп, не треба 
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бити превище мудар и увидети да се нещтп мпра брзп предузети, јер је стаое све лпщије, кап ни да ће 
пдугпвлашеое у рещеоу садащоих, већ нагпмиланих прпблема, дпвести дп јпщ гпре ситуације. 

Некпликп важних месеци у пвпј гпдини већ је изгубљенп, а какп ствари стпје, пни кпји треба да стварају 
атмпсферу у кпјпј би се стаое прпменилп набпље, за сада не журе. Дпк се важне пдлуке не дпнесу, 
Србија ће, извеснп је, бити земља у кпјпј се ппсап мнпгп лакще губи негп дпбија/налази/заслужи, а 
таква ситуација дпдатнп ппгпрщава пплпжај пних кпји јпщ раде. Јер какп другашије пбјаснити да је пунп 
радника кпји раде а не примају зараде и ћуте, псим да страхују да ли ће сутра имати ппсап и надају се 
да ће, кад тад, ппслпдавци ипак платити оихпв рад. И такп ћуте све дпк страх пд губитка ппсла, макар и 
неплаћенпг, не буде надвладан страхпм пд тпга да ли ће се преживети. Буквалнп. И затп није ни шудп 
щтп су ппједини пшајнишки кпраци на кпје се радници ппсле вище месеци несипалћиваоа плата пдлуше 
радикални, и щтп јавнпст занеми. Али брзп и забправи.       

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Emerkurova%E2%80%9D-prodaja-okacena-o-klin 

''Меркурпва'' прпдаја пкашена п клин 

АУТПР: М. Сучум 
Затешени или не, али препсталих 50-так радника Акципнарскпг друщтва „Меркур“ из Башке Паланке, а 
билп их је свпјевременп пкп 800, прекп свпг председника Синдиката сазнали су да је пп други пут 
државна Агенција за приватизацију раскинула угпвпр са купцем. 

Наиме, држава је раскинула угпвпр са Данкпм Бпканпм кпји је пвај еврппски ппзнати бренд у 
прпизвпдои тащни, пднпснп кпжне галантерије купип 28. јуна 2008. гпдине. 

- Пбавещтеое агенције за приватизације Републике Србије пд 29. маја п раскиду угпвпра п прпдаји 
друщтвенпг капитала метпдпм јавне аукције, а субјект  приватизације билп је АД „Меркур“ из Башке 
Паланке, све нас је затеклп – каже председник препсталпг фабришкпг Савеза сампсталних синдиката 
Србије Зпран Бпгданпвић. – Дпбили смп дппис пп кпме се пд 5. јуна 2012. гпдине не дпзвпљава 
изнпщеое из круга фабрике билп каквих материјалних вреднпсти без уредне дпкументације, а улаз и 
излаз впзила и лица без ппсебнпг пдпбреоа директпра. Пище, између псталпг, да пдлука ступа пдмах, а 
и ви нпвинари видите да је тп пптписап директпр, инаше диплпмирани екпнпмиста Петар Чабрилп.   

Чак и искусним нпвинарима билп је у једнпм тренутку тещкп, јер су ппшели да се пкупљају радници, 
бивщи заппслени, па и кпмщије и прплазници, јер је „Меркур“ важип за дпмицилну фирму, а и дан 
данас има најлепще уређен фабришки круг са ружама, травнмјацима, зеленилпм и паунпвима кпји су 
защтитини знак пве фирме кпја је некада пп мпднпј галантерији пд кпже била ппзната у Еврппи, па шак и 
пре негп щтп је ппстпјала ЕУ. 

- Пва фирма ппстпји пд 1926. гпдине, а убеђен сам да ће и ппсле пвих дпгађаоа ппстпјати – каже Бпгдан 
Сантраш, шлан Управнпг пдбпра АД „Меркур“, а каже да  у пвпј фабрици ради пд 1980. гпдине. – Прише 
да некп изнпси импвину акципнара највећим делпм  нису ташне, а ташнп је да је сувласник фирме пп 
неким сазнаоима изнеп свпје мащине. Сви смп изненађени пваквпм пдлукпм Агенције за 
приватизацију мада смп знали да нам се услужни ппсап са децениским партнерпм „Стратик“ из 
Немашке не мпже исплатити. Међутим, имамп пстварив ппсап са партнерпм из Русије, па сада се све 
дпвпди у питаое – кпликп ја знам -  каже Сантраш.   

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Emerkurova%E2%80%9D-prodaja-okacena-o-klin
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Група садащоих и бивщих радника, те акципнара пкупила се и сматра да „некп“ извлаши све из 
фабрике, а има и пних кпји кажу да је из пве фирме пдавнп све извушенп. Чак најбпље плаћени радници 
кажу да су плате примали , на пример, 23. априла 7.000 динара, прпщлпг петка 4.000 динара, а јуше 
3.000 динара. Сппмиоу да ппстпје три фирме, пднпснп АД „Меркур“, „Меркур плус“, па и „Интер трејд“ 
кпји се бави прпдајпм. Има пних кпји сматрају да и када дпђе заступник државнпг капитала ппсла има 
за 50-так радника, јер предивни и пгрпмни пбјекти фабрике у щирем центру града предивнп изгледају и 
представљају украс варпщи.         

Бпкан: Плаћап сам дуг 
 -  Бпјим се да такпзвани стешајни управник не распрпда импвину АД „Меркур“, а ја сам власник 76 
пдстп пве фабрике – рекап нам је у телефпнскпм разгпвпру Данкп Бпкан. – Питали сте ме защтп сам 
свпјевременп купип већински деп пве, већ тада ппсрнуле фабрике, а ја вас ппдсећам да сам ја 
Башкппаланшанин и да није ташан ппдатак да данас „Меркур“ има 50-так заппслених већ ташнп 137 
радника. Шанса за ппстанак фабрике ппстпји, али не у пвпм фпрмату, па сам затп већ ппслап жалбу на 
адресу Агенције за приватизацију. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/siva-ekonomija-opljacka-srbiju-za-milijardu-i-po-evra-godisnje 

Сива екпнпмија ппљашка Србију за милијарду и пп евра гпдищое 

Удружеое „Ппслпдавац” сматра да, укпликп влада жели да направи пзбиљне ущтеде у бучету какп 
би се ппдстакап привредни ппправак и развпј, мпра да смаои пбим сиве екпнпмије, збпг кпје се 
гпдищое губи пкп 1,5 милијарди евра. 

Став тпг удружеоа је да је јединп ’на тај нашин мпгуће пбезбедити услпве за равнпправнп ппслпваое и 
избећи прибегаваое другим пплумерама, пппут ппвећаоа ппреза на дпдату вреднпст и изједнашаваоа 
старпсне границе за пдлазак у пензију између мущкараца и жена’. 

„Једна пд тих мера јесте дпнпщеое Закпна п спрешаваоу пбављаоа нерегистрпване делатнпсти, щтп би 
за ппследицу ималп смаоеое сиве екпнпмије. Прпцене разлишитих извпра гпвпре да су бучетски 
губици Србије збпг сиве екпнпмије гпдищое пкп 1,5 милијарду евра, кап и да је брпј грађана 
ангажпваних у сивпј екпнпмији између 650.000 и милипн”, навпди се у саппщтеоу Удружеоа 
„Ппслпдавац”. 

Пва ппслпвна аспцијација сматра да су „сива екпнпмија и ппдстицаое нелегалнпг пбављаоа делатнпсти 
дугпрпшни прпблеми, кпје је пптребнп хитнп зауставити”. 

Удружеое „Ппслпдавац” истише да је самп крпз кпнтрплу јавних набавки и спрешаваое сиве екпнпмије 
мпгуће направити пгрпмне ущтеде у бучету и пбезбедити привредни раст. Удружеое „Ппслпдавац” 
пкупља близу 43.000 привредних друщтава и предузетника, кпји заппщљавају вище пд 500.000 радника 
на теритприји Републике Србије. 

Чланице Удружеоа „Ппслпдавац” су: МК група, ИТМ Група, Србијагас, кпмпаније Делта хплдинг, АБС 
Минел, Интеркпмерц, САГА и друге. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zamrzavanje-nema-alternativu 

Замрзаваое нема алтернативу? 
 

Замрзаваое плата и пензија неминпвнп је бар на гпдину дана, ппрушип је јуше сарадник Института за 
тржищна истраживаоа (ИЗИТ) Саща Ђпгпвић пценивщи да су тп „гпрки плпдпви” претхпдне, 
ппгрещне екпнпмске пплитике. 

Пн је на кпнференцији за нпвинаре истакап је да је екпнпмска ситуација пзбиљна и да не би требалп 
пптезати за „спцијалнпм демагпгијпм, пппулизмпм и пплитиканствпм”. 

Ђпгпвић је нагласип да нпва влада треба да на реалним претппставкама базира свпју екпнпмску 
пплитику. „Укпликп се пплитишка елита супши са реалнпщћу и крене пд релних а не виртуалних 
претппставки имамп щансе да изађемп из кризе”, ппрушип је пн. Гпвпрећи п пензијама Ђпгпвић је 
нагласип да би требалп размптрити да се не смаое те принадлежнпсти пензипнерима са ниским 
пензијама, рецимп пни кпји примају пд 15.000 дп 20.000 динара. 

Према оегпвим решима, укпликп не дпђе дп замрзаваоа плата и пензија, али и птпущтаоа вищка 
заппслених у јавнпм сектпру, неминпвнп је нпвп задуживаое, а ппследица тпга је даљи пад девизних 
резерви, пад вреднпсти динара и инфлација.  Знаши, без пбзира да ли ће дпћи дп ‘замрзаваоа’ плата и 
пензија стандард станпвнищтва ће ппасти, тврди пн. Ђпгпвић је ппрушип да треба избећи краткпрпшнп 
задуживаое, а накпн извеснпг времена узети средопрпшне и дугпрпшне кредите и тп за инвестиције у 
стратещки важне сектпре кап щтп су - ппљппривреда, индустрија грађевинскпг материјала, енергетика и 
текстилна индустрија. 

Пн је нагласип и да уз извесне псцилације, треба пшекивати наставак пада вреднпсти дпмаће валуте, 
щтп ће уз све пстале фактпре, узрпкпвати у једнпм делу и ппвећаое малппрпдајних цена. 

Ђпгпвић је навеп да ппстаје све извесније да ће инфлација пве гпдине премащити прпјектпвану гпроу 
границу пд 5,5 прпцената. Уз даљу депресијацију динара, неизбежнп ппдизаое ппреза на дпдату 
вреднпст пд најмаое два пдстп и мпгуће ппдизаое цена прпизвпда или услуга кпје су ппд кпнтрплпм 
државе тпкпм ппследоег квартала 2012. гпдине све је извесније да ће пвпгпдищоа инфлација 
прекпрашити жељене пквире, сматра Ђпгпвић. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dinar-i-pdv-dizu-cene-hrane-pet-posto 

Динар и ПДВ дижу цене хране пет ппстп? 

АУТПР: С. Глущшевић 

Пад динара већ гура цене хране и других пптрепщтина, а све извесније ппвећаое ПДВ-а, пдуваће 
трпезе и нпвшанике, сматрају агрпекпнпмски струшоаци. Пвих дана, пптврђенп нам је у впдећим 
тргпвинским кућама, цене неких прехрамбених прпизвпда, кућне хемије и кпзметике, скпшиће збпг 
слабљеоа динара и за десет пдстп. 

Млекп и млешни прпизвпди „иду” за два пдстп, кафа за седам, риба у кпнзерви за пет, смрзнутп месп за 
псам, а тпликп ће бити скупља и увпзна мпрска риба. Впћни спкпви и напици, кап и увпзни пасуљ 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zamrzavanje-nema-alternativu
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ппскупеће за десет, а кућна хемија за псам пдстп. Какп кажу тргпвци, већ пре две недеље им је један 
прпизвпђаш уља најавип ппскупљеое за псам пдстп, али ће се пнп прпдавати пп старпм дпк има залиха. 

И тргпвци негпдују збпг ппскупљеоа јер им не иду на руку с пбзирпм да се и прпмет смаоује, те 
ппкущавају да задрже пптрпщаше такп щтп вище прпизвпда стављају на акције и дпзвпљавају пдлпженп 
плаћаое дп 180 дана. 

У Привреднпј кпмпри Србије пцеоују да цене расту збпг курса, а да би у слушају ппвећаоа ПДВ-а 
дпдатнп ппала пптрпщоа намирница. Експерт ПКС Впјислав Станкпвић за нащ лист је казап да би цене 
прехрамбених прпизвпда у прпсеку би мпгле да буду ппвећане за шетири дп пет пдстп, узимајући у 
пбзир и кретаое курса и евентуалнп ппвећаое ПДВ-а. Међутим, пн пшекује да ће раст цена 
прехрамбених прпизвпда делимишнп ублажити прпгнпзирана дпбра рпдна гпдина и нещтп пбимнија и 
квалитетнија ппнуда. Да није тпга, ппскупљеоа би била и жещћа. Станкпвић је прецизирап да ће цене 
самп збпг курса бити вище за два дп шетири пдстп. Наппменуп је да ПДВ за прехрамбене прпизвпде у 
Србији тренутнп изнпси пд псам дп 18 пдстп, а тргпвашке марже за пснпвне живптне намирнице су у 
претхпднпм перипду биле сведене, пднпснп кпнтрплисане. И ппред тпга, какп је Станкпвић уппзприп, 
куппвна мпћ  станпвнищтва је била изузетнп ниска, такп да је храна ушествпвала у лишнпј пптрпщои са 
вище пд 42 пдстп. 

Станкпвић је нагласип да такви ппдаци указују да је храна била главна ставка у ппрпдишнпм бучету 
грађана, збпг шега су неки пд оих мпрали да се пдрекну куппвине неких других прпизвпда или неких 
садржаја кап щтп су културплпщки. У тпм смислу билп би умеснп, иакп је тп непппуларнп у тржищним 
услпвима привређиваоа,  да се настави са кпнтрплисанпм маржпм, барем за пснпвне прехрамбене 
прпизвпде, пценип је пн, дпдајући да је пптрпщоа тих артикала изузетнп ниска, најнижа у Еврппи. 

Станкпвић је наппменуп да гпдищоа пптрпщоа млека пп глави станпвника у Србији изнпси 57 литара, 
щећера 11,8 килпграма, свежег меса пкп 44 килпграма... Меса и месних прерађевина јели смп прпщле 
гпдине вище, и тп 3,4 ппстп у пднпсу на претхпднп истраживаое. Наиме, на трпезама нам је бип укупнп 
61,7 килпграм. Пд тпга смп јунећег трпщили шетири килпграма, щтп је, дакакап, малп, али је тп раст пд 
шак 11 ппстп. 

Екпнпмиста Александар Стеванпвић из Центра за слпбпднп тржищте пшекује гптпвп линеранп ппвећаое 
цена јер, какп каже, прпдавци немају прпстпра да финансирају државу, већ ће тп превалити на 
пптрпщаше. Пн, међутим, каже да мпгу да примене план Б. 

- Мпжете и да зарадите такп щтп ћете имати већи пбим прпизвпдое уместп да на исти пбрт ппвећавате 
цене - каже Стеванпвић. 

 
  

Вище щтете негп кпристи 
Ппвећаое ПДВ-а прпизвелп би вище щтете негп кпристи, а далп би ефекте самп на већи прилив у бучет, 
пценили су јуше ушесници фпрума у Прес центру  Танјуг- а. 

„Врлп је верпватнп да ће ПДВ бити ппвећан, щтп није дпбрп, јер се тиме не рещава прпблем прилива у 
бучет”, рекап је Михајлп Црнпброа, прпфеспр Факултета за екпнпмију, финансије и администрацију, на 
фпруму п екпнпмскпј реалнпсти Србије. 

И екпнпмиста Мирпслав Прпкппијевић сматра да ппвећаое ПДВ-а, кап мера нпве владе, не би рещила 
прпблем јавних финансија кпји траје вище пд једне деценије.Фискални систем треба реструктурирати и 
увести стрпжу дисциплину, указап је Прпкппијевић. Представник Уније ппслпдаваца Бпбан Атанацкпвић 
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изразип је бпјазан да ће ппвећаое ПДВ-а бити упптребљенп за ппкриваое бучетских рупа, а да 
истпвременп неће бити смаоене дажбине на плате, какп би пне биле ппвећане. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:383059-Sirotinji-izmice-i-crkavica 

Сирптиои измиче и цркавица 

АУТПРКА: Б. СТЈЕЉА  

Вреднпст пензија и спцијалних даваоа угрпжава дивљаое курса, а следеће усклађиваое, акп га 

буде, тек у пктпбру. На државним јаслама 834.367 угрпжених и 1,7 милипна пензипнера 
 
СУДБИНУ динара са зебопм прати све вище радника кпји га тещкп зарађују, али и 834.367 пних кпји 
живе на државним јаслама. И већина пд 1,7 милипна пензипнера је све уверенија да ће се дивљаое 
курса знашајније пдразити на оихпва ипнакп скрпмна примаоа. 
Разлпг за "песимизам" лежи у све гласнијим предвиђаоима екпнпмиста пп кпјима би се за један еврп 
дп краја гпдине мпглп пптрпщити 125 динара, шиме би се сва спцијална даваоа пптпунп пбезвредила. 
 
Министарствп рада и спцијалне пплитике је у 2011. пптрпщилп рекпрдних 114,2 милијарде динара, щтп 
је шак 14 пдстп целпкупнпг државнпг бучета. Самп на спцијална даваоа је са рашуна пвпг министарства 
птищлп 68 пдстп укупних средства, пднпснп шак 72,36 милијарди динара, вище негп икада дп сада. 
Притпм, тп није билп дпвпљнп. 
СПЦИЈАЛА НА ТРЕЋЕМ МЕСТУРЕПУБЛИЧКИ завпд за статистику је дпщап дп закљушка да су пензије и 

спцијална даваоа све важнија ставка у кућним бучетима. Пре самп гпдину дана плате су у прпсешнпм 

дпмаћинству ушествпвале са 45,6 пдстп прихпда, а данас са 40,4 пдстп. С друге стране, пензије су шиниле 

маое пд 30, а сада 34,2 пдстп. Спцијална даваоа су на виспкпм трећем месту. 

Према ппдацима пвпг министарства, дешји дпдатак је на крају прпщле гпдине изнпсип скрпмних 2.221 
динар, али га је прималп шак 405.462 малищана. Спцијална ппмпћ за нпсипца дпмаћинства била је 6.598 
динара, а ппдељена је на 203.408 адреса. Накнада за ппмпћ и негу другпг лица изнпсила је 8.304 
динара, а ппдиглп је 53.713 грађана шије је здравље пзбиљнп нарущенп. Свима оима су се шекпви у 
пвпм априлу "увећали" за 2,67 пдстп. 
- Спцијална даваоа ппдигнута су за пвплики прпценат јер је ташнп тпликп изнпсип раст пптрпщашких 
цена у перипду пд семтембра 2011. дп априла 2012. - пбјащоавају у Министраству рада и спцијалне 
пплитике. - Следеће усклађиваое ће бити у пктпбру, али је јпщ ранп да се прецизира кпликп. 
Дп пктпбра, међутим, акп еврп настави да јаша, примаоа ће се стппити. 
У пензипнерским прганизацијама кпје вепма ппмнп прате раст инфлације, јер се примаоа најстаријих 
такпђе усклађују у зависнпсти пд раста цена, прпгнпзирају да ће пктпбарска ппвищица, акп је уппщте и 
буде, бити најскрпмнија дп сада. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:383059-Sirotinji-izmice-i-crkavica
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- Према првим прпјекцијама, пензије би се мпгле ппдићи за самп 0,9 пдстп, щтп је сасвим занемарљив 

раст - каже Милан Ненадић, председник Савеза пензипнера Впјвпдине. - Уз тп, није извеснп ни да ли ће 

пензије уппщте расти или ће бити замрзнуте, какп се најављује. Ипак, када се узме у пбзир кплика би та 

"ппвищица" мпгла бити, испада да су и са опм пензије практишнп замрзнуте. 

Ненадић ппдсећа да пваква државна брига не иде никпме наруку: 
- Већина нащих пензипнера већ живи на рубу егзистенције и мнпги су већ спцијални слушајеви. А сваки 
даљи пад оихпвпг стандарда дпдатнп би их угрпзип. 
И у финансијскпм сектпру Фпнда ПИП не сппре да су и плате и пензије све маое. Према оихпвим 
рашуницама, прпсешна нетп зарада је 2008. била 401 еврп, 2009. пала је на 338, а 2010. на 332 евра. У 
прпщлпј гпдини изнпсила је 372 евра. Исти слушај је и са пензијама. Пре шетири гпдине прпсешна пензија 
за заппслене изнпсила је 238 евра, гпдину касније 231 еврп, да би 2010. пала на 212. У прпщлпј гпдини 
била је 228 евра. 
 
НАЈНИЖА ПЕНЗИЈА 12.654 ДИНАРА  

ПЕНЗИЈЕ су у априлу ппдигнуте за 3,46 пдстп. Такп пд пвпга маја прпсешан изнпс за пензипнере из 
категприје заппслених, укљушујући и бивще впјнике, изнпси 25.148 динара, а за сампсталне делатнпсти 
24.022 динара. Ппљппривредни пензипнери ће примати 9.694 динара. Највеће пензије изнпсиће 
109.997 динара, а најниже 12.654 динара, псим за ппљппривреднике кпјима следује 9.941 динар. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Najveca-penzija-12-puta-veca-od-najmanje.sr.html 

Највећа пензија 12 пута већа пд најмаое 

АУТПРКА: Ј. Петрпвић 

У Србији 60 пензипнера прима месешнп пп 115.787, а пкп 200.000 тек 9.900 динара 

 

Пд 1,6 милипна пензипнера оих 60 прима највећу пензију пп нпвпм закпну пд пкп 115.787 динара, али 
уз радни стаж пд 42,5 гпдина. Пп старпм закпну највећу пензију прима 1.716 пензипнера кпја изнпси пкп 
82.000 динара. 

Статистика пензијскпг фпнда ппказује да шак 87.345 пензипнера у Србији прима најнижу пензију кпја је 
пкп 13.000 динара, дпк шак 141.800 прима маое пд пвпг изнпса. У истп време пкп 800.000 пензипнера 
прима пкп 25.000 динара месешнп. 

Најнижу пензију пд 12.645 динара прима 11 впјних пензипнера дпк двадесетак има јпщ маое. Прпсешна 
пензија прпфесипналних лица изнпси 43.676 динара. Пна је гптпвп двпструкп већа пд старпсне пензије 
и прима је 26.812 бивщих впјника. Прпсешна брутп зарада у Србији је у априлу била 58.465 динара. 
Тплику пензију, рецимп, прима 40.000 впјних пензипнера. 

Међу пензипнерима фпнда сампсталаца највищу пензију пп старпм закпну пд пкп 86.227 динара прима 
32 пензипнера, дпк најнижу пензију пд пкп 12.600 динара прима 2.500 пензипнера. Маое пд најниже 
пензије прима шак 8.686 пвих пензипнера, дпк дп прпсешне пензије пд пкп 24.014 динара прима 37.038 
људи. 

Статистика ПИП фпнда пптврђује да су земљпраднишке пензије најниже и да пкп 9.941 динар прима 
173.028 пензипнера. Маое пд пвпг изнпса дпбија јпщ 33.295 ппљппривредника. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Najveca-penzija-12-puta-veca-od-najmanje.sr.html
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Пензипнери кпји примају пензије пп ппсебним услпвима – оих 12.442 ушесници НПР-а пре 1943. гпдине, 
месешнп примају пп 29.565 динара, дпк нпсипци сппменице 1941 – оих 1.277 месешнп дпбијају пкп 
48.000 динара, щтп је кап две прпсешне пензије Фпнда ПИП заппслених. 

Ушесници НПР-а ппсле 1943. гпдине – пкп 44.000 оих, месешнп дпбијају пп 22.000 динара, дпк 
заппслени у републишкпм МУП-у оих пкп 23.000 прима пп 43.000 динара. 

Пензије академика су, бар када је реш п категприји пвих пензипнера кпји пензију примају пп ппсебним 
прпписима, и даље највище. Оих 28 месешнп дпбија пп 60.000 динара. Дптле су пензије рудара пкп 
24.400 динара. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/svetska_kriza_i_losi_potezi_drzave_ugasili_preduzeca.4.html?news_id=24175

1 

Брпј угашених малих и средоих фирми у Србији већи пд нпвппснпваних 

Светска криза и лпщи пптези државе угасили предузећа 

АУТПР: Г. ВЛАПВИЋ 

Бепград - Јпщ пд 2007. гпдине у Србији се бележи стални пад брпја малих и средоих предузећа, јер се 

вище фирми гаси негп щтп се пснива.  

 

Ппдаци гпвпре да је у првих десет месеци 2011. гпдине пснпванп 7.097 малих и средоих предузећа, щтп 

је за 12 пдстп маое негп у истпм перипду 2010. гпдине. Истпвременп је угащенп 11.607 фирми, щтп је за 

шак 87,8 пдстп вище негп 2010. гпдине. Прпфеспр Екпнпмскпг факултета у Бепграду Љубпдраг Савић 

каже за Данас да је велики брпј угащених предузећа тренд кпји ппстпји и у развијеним земљама, али да 

је прпблем у Србији тај щтп се маое оих пснује негп щтп се угаси. 
- Рецимп у Немашкпј се угаси и пп некпликп десетина хиљада малих и средоих предузећа, али је са 
друге стране нпвппснпваних далекп вище пд тпг брпја. У Србији се пдвија супрптан прпцес. Треба 
нагласити да је сасвим другашији тренд бип пре ппшетка екпнпмске кризе. Тада су се у Србији пснивала 
мала и средоа предузећа, нарпшитп пна кпја су имала дп двпје заппслених. Међутим, екпнпмска криза 
је утицала на тп да власници таквих фирми не мпгу да пстваре прпфит већ стварају самп губитке и 
дугпваоа и птуда ситуација у кпјпј имамп вище затвпрених негп птвпрених малих предузећа - 
пбјащоава нащ сагпвпрник. 

Пн дпдаје да прпблем у Србији представља и недпстатак великих привредних система и индустрије 
уппщте. Мала и средоа предузећа су у мнпщтву слушајева упућена управп на сарадоу са великим 
системима кпји представљају оихпве главне клијенте. 

- У Србији ми индустрију гптпвп и да немамп и тп спада у пне ствари кпје држава није дпбрп 
прганизпвала. Наиме, с пбзирпм на ппвезанпст великих са једне и малих и средоих предузећа са друге 
стране, а кпд нас индустрије нема, пнемпгућен је нпрмалан развпј маоим предузећима у нащпј земљи . 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/svetska_kriza_i_losi_potezi_drzave_ugasili_preduzeca.4.html?news_id=241751
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/svetska_kriza_i_losi_potezi_drzave_ugasili_preduzeca.4.html?news_id=241751
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Једнпставнп мала и средоа предузећа не мпгу да ппстану без великих привредних система - истише 
Савић. 

Према оегпвпм мищљеоу држава је ппгрещила и щтп је средства из фпндпва за ппдрщку малим и 
средоим предузећима делила без плана и прпграма щтп је прпизвелп кпнтраефекат. 

- Уместп да се јаснп сагледа у кпје гране и пбласти треба улагати, па пнда и та мала и средоа предузећа 
ппмпћи, у Србији је пбишај да министри имају дискреципнп правп да пдлуше какп ће се усмерити 
средства. Збпг тпга смп дпщли у ситуацију да су се у мнпгим слушајевима паре „бацале у бунар“, а билп 
је и примера да се нпвац не кпристи за намену већ за неке друге сврхе - закљушује Савић. 

 

 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/sta-treba-odmah-uraditi-za-spas-srpske-privrede_323786.html 

Шта треба пдмах урадити за спас српске привреде? 

 Извпр: РТВ (Весна Грумић) 

НПВИ САД -  

Месец дана накпн избпра јпщ нема дпгпвпра п фпрмираоу владе. Екпнпмисти и привредници све 
гласније уппзправају на забриоавајуће ппказатеље п јавнпм дугу и на успправаое привредних 
активнпсти и рефпрми. Хитне мере за стабилизацију екпнпмије предлпжип је Фискални савет, 
најавила их је и Привредна кпмпра Србије и синдикати. Ппслпдавци такпђе пппмиоу да је за 
ппслпваое ппгубнп пдугпвлашеое и да треба пдмах псмислити мере за пживљаваое привреде и 
нпвп заппщљаваое. Радип-телевизија Впјвпдине истражила је щта треба пдмах урадити за спас 
српске привреде. 

Да би смаоеое незаппсленпсти требалп да буде један пд припритета за наредну владу, пцеоује и 
Светска банка у свпм извещтају  п југпистпшнпј Еврппи. 

Главни екпнпмиста Светске банке за Србију Лазар Шестпвић каже да није дпвпљна једна мера за 
смаоеое незаппсленпсти, кпја је, какп се ппдсећа у извещтају, у нпвембру прпщле гпдине дпстигла 23,7 
пдстп, щтп је највище у прптеклих 15 гпдина. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/sta-treba-odmah-uraditi-za-spas-srpske-privrede_323786.html
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Шестпвић уппзправа и на успправаое привреднпг раста, и преппрушује нпвпј Влади Србије да ппслуща 
Фискални савет. 

Мере щтедое 

"Ппрука је вепма једнпставна: щтп пре ппшну мере щтедое, тп бпље. Сваки дан кпји прпђе, скупп нас 
кпщта", каже пн. 

"Нема сумое да је садащои тренутак ургентан", слаже се екпнпмиста Миладин Кпвашевић, и ппдсећа и 
на тп да се мпра наставити разгпвпр са Међунарпдним мпнетарним фпндпм, мпжда и склапаое нпвпг 
аранжмана кпји би вратип кредибилитет и ппдржап девизне резерве. 

 

И ппслпдавци уппзправају на изгубљенп време кпје је драгпценп у 
пвакппзбиљнпм тренутку.  

"Впдећи људи кпмпанија МК Грпуп, ИТМ Грпуп, Србијагас, 
Југпимппрт СДПР, Делта хплдинг, Минел, Центар Сава, ппзвали су 
пплитишаре да се пкп питаоа кап щтп су рефпрме, стабилизпваое 
привреднпг амбијента и бпрба за инвестиције и радна места щтп пре 
дпгпвпре", каже за РТВ директпрка Удружеоа ппслпдаваца 
"Ппслпдавац" Јпвана Мајстпрпвић. 

Инвестиције у енергетику, ппљппривреду, инфраструктуру и 
енергетику мпрају да буду припритети развпја. Мпра се 
редефинсиати пднпс између ппслпвних банака, фпндпва, развпјне 
банке, међунарпднпг мпнетарнпг фпнда и других међунарпдних 
институција, да би се пбезбедила и финансијска ппдрщка пваквпм 
плану, ппрушују ппслпдавци. 

Фискална кпнсплидација 

Члан Фискалнпг савета Владимир Вушкпвић каже да се пд владе 
пшекују ургентне мере за стабилизпваое тржищта. 

"Тим мерама би се ппстигла фискална кпнсплидација, елиминисап експанзиван бучетски дефицит, кпји 
би мпгап да дпстигне и 6 пдстп БДП, дугпрпшнп рефпрмисап јавни сектпр и ппкренула привреда и 
инвестиције. Жарищте прпблема је дефицит бучета услед кпга расте и јавни дуг, затп је неппхпднп да се 
усвпји ребаланс щтп пре", каже Вушкпвић. 

Према оегпвим решима ппжељнп је да се ущтеде нађу на расхпднпј страни, али тп неће бити дпвпљнп, 
па затп у Фискалнпм савету сматрају да мпра да се ппвећају и прихпди државне касе. 

"Србија је у дубпкпј кризи, пре свега кризи јавнпг дуга", слаже се сарадник Екпнпмскпг института Иван 
Никплић. 

Синдикати ће ппнудити 
предлпг 

Синдикати ће ппнудити свпј 
предлпг мера, најавип је 
председник Синдиката 
Независнпст Бранислав Чанак. 
Пцеоујући да се реални сектпр 
већ дугп урущава, а јавни јаша и 
да је ту кпрен свих прпблема: 
наще превелике пптрпщое, али 
и незаппсленпсти, пн каже да је 
пред нпвпм владпм да ушини 
неке непппуларне пптезе кап 
щтп је смаоеое брпја 
заппслених у јавнпм сектпру. 
Затп ће синдикати предлпжити, 
пре свега, да будућа влада 
птвпренп каже да следе мере 
кпје ће бити бплне, али без оих 
нам нема изласка из кризе. 
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Какп каже Никплић криза се жестпкп рефлектпвала и на курс динара и на друге ппказатеље. 

Све тп се мпже рещити, пзбиљним рефпрмама и фискалнпм кпнсплидацијпм, сматра пвај струшоак, али 
и истише да је бпље да се и сашека на дпгпвпр п влади, јер, влада јесте пптребан али не и дпвпљан услпв 
да се прпблеми реще. 

"Србији треба влада кпја ће бити спремна да се супши са изазпвима", каже пн. 

"Будући да су пгрпмни изазпви у наредним месецима, пптребнп је да влада буде шврста, да јаснп 
заузме  став п свим кпрацима кпје ће мпрати да нашини. Никакп се не сме ппнпвити да један министар 
приша једну пришу, а да се други залаже за пптпунп дургу пплитику", уппзправа Никплић. 

Privredni PREGLED  

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1005:Pred-nama-bolne-

reforme&catid=31&Itemid=101 

Пред нама бплне рефпрме 

Нема шарпбнпг щтапића за екпнпмију Србије, а пред нпвпм владпм су бплне рефпрме кпје је неппхпднп 
спрпвести ради рещаваоа кљушних реалних и финансијских прпблема, слпжили су се јуше ушесници 
фпрума у Прес-центру Таоуга. Ппвећаое ппреза на дпдату вреднпст (ПДВ) прпизвелп би вище щтете 
негп кпристи, а та евентуална мера нпве владе не би рещила прпблем јавних финансија кпји траје вище 
пд једне деценије, пценили су пни. Декан Факултета за екпнпмију, финансије и администрацију 
Михаилп Црнпброа је на фпруму п екпнпмскпј реалнпсти Србије истакап да је наивнп пшекивати да ће 
кљушни прпблеми у реалнпм и финансијскпм сектпру бити рещени пдједнпм, јер је тп прпцес кпји ће 
трајати некпликп гпдина. 

Према оегпвим решима, ппкущај да сви прпблеми буду рещени пдједнпм једнаким интензитетпм 
унапред је псуђен на неуспех, али је важнп да се пд сампг старта крене у дпбрпм правцу. Црнпброа је 
казап да се мпра направити разлика између прпблема у реалнпм и финансијскпм сектпру, пценивщи да 
је најважније најпре рещити реалне прпблеме. Тп су, какп је ппдсетип, виспка растућа незаппсленпст, 
ниска прпдуктивнпст и кпнкуретнпст, мали извпз у пднпсу на друщтвени прпизвпд, а релативнп виспк 
увпз, деиндустријализација... Рещаваое пвих прпблема је стратещкп, дугпрпшнп и сущтинскп, јер су и 
финансијски прпблеми великим делпм ппследица недпстатака у реалнпм сектпру. Другим решима, 
рещаваоем пвих прпблема ствприће се дугпрпшни пснпв за рещаваое и финансијских прпблема - 
виспкпг бучетскпг дефицита, растућег дуга, ппадајуће вреднпсти динара и неликвиднпсти привреде, 
нагласип је Црнпброа. (страна 3) (са 1. стране) Екпнпмиста Мирпслав Прпкппијевић је пценип да је 
један пд главних прпблема српске екпнпмије какп ппвећати кпнкурентнпст привреде, указујући да би 
требалп пптпунп либерализпвати тржищте рада. За државу је најскупље смаоеое плата и пензија, 
рекап је Прпкппијевић, пцеоујући да ће нпва влада пре дпзвплити раст инфлације, негп смаоити плате 
и пензије, јер је тп пплитишки јефтиније. Пн је ппдржап немашки мпдел изласка из кризе, пднпснп 
требалп би щтедети на свим нивпима, па тек касније размищљати п развпју. Директпр Фпндације 
Кпнрад Аденауер у Србији Хенри Бпнет пценип је да нпву владу Србије шекају бплне рефпрме, 
наппмиоући да је и Фискални савет ппрушип да нема вище времена за губљеое. Пн је казап да су пред 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1005:Pred-nama-bolne-reforme&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1005:Pred-nama-bolne-reforme&catid=31&Itemid=101
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владпм велика пшекиваоа станпвнищтва кпје треба испунити и рещаваое брпјних прпблема, щтп није 
мпгуће без рефпрми. Бпнет је рекап и да Скупщтина Србије мпра ефикасније да ради, и да се уместп 
пплитишких дебата, кпнцентрище на расправе п нашинима изласка из кризе. Представник Немашке 
прганизације за интернаципналну сарадоу (ГИЗ) Александар Грунауер ппдсетип је да је Наципнална 
алијанса за лпкални развпј дпнела преппруке за рад нпве владе, а једна пд оих је да би лпкалнпј 
сампуправи требалп дати пвлащћеое да сузбија сиву екпнпмију, јер пкп 54 пдстп незаппслених 
пстварује прихпде, а не плаћа никакав ппрез држави. На другпј страни, требалп би дати стимуланс такп 
щтп би се смаоили ппрези на плате, и такп би се ппдстаклп нпвп заппщљаваое и индиректнп смаоила 
сива екпнпмија, рекап је Грунауер, и дпдап да би се маоак у бучету мпгап надпкнадити ппвећаоем 
ппреза на импвину. Пн је изразип резерву према предлпгу за увпђеое прпгресивнпг пппрезиваоа. 
Један пд прпблема је и велики брпј парафискалних намета предузећима, кпјих има пкп 270, щтп треба 
смаоити или укинути, а плаћаое ппреза на дпдату вреднпст треба пдлпжити ппсле реализације фактуре 
за рпбу и услугу, навеп је Грунауер. Штп се тише наплате пптраживаоа, Грунауер се залпжип да се 
ппщтује закпн да се плаћаое мпра пбавити дп 60 дана, јер се у супрптнпм ппвећава неликвиднпст. На 
фпруму је решенп да две трећине радника прима плате кпје су исппд прпсека Републике, а једна 
трећина пплпвину прпсека, да неквалификпвани радник зарађује исппд једнпг евра на сат, а са 7. 
степенпм струшне спреме 2,5 евра на сат. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1006:PDV-ve%C4%87i,-plate-i-penzije-

na-led&catid=31&Itemid=101 

 

ПДВ већи, плате и пензије на лед  

АУТПРКА: Лидија Ћпћај 

Ппслпвне прилике у Србији имају све карактеристике гршке кризе маоег интензитета и да би избегла да 
гршка трагедија заигра у пунпм капацитету, нпва влада ће мпрати да предузме неке краткпрпшне мере, 
кап щтп су замрзаваое плата у јавнпм сектпру и селективнп пензија, бар на гпдину дана, пценип је Саща 
Ђпгпвић, сарадник Института за тржищна истраживаоа, на јушеращопј кпнференцији за нпвинаре и 
притпм истакап да су тп гпрки плпдпви ппгрещне екпнпмске пплитике. Нпва влада би требалп да 
направи тптални запкрет пд текуће екпнпмске пплитике кпја је базирана на неплибералнпм кпнцепту и 
пплитишкпг капитализма кап нуспрпизвпда тпг кпнцепта. 

Тај пплитишки капитализам представља птуђену пплитишку елиту пд свпг станпвнищтва и и схватаоа 
свпг рада и битисаоа на пплитишкпј сцени првенственп зарад пствариваоа свпјих лишних или групних 
интереса, а не ппщтих. Једина идеплпгија кпја је врхпвни арбитар у миљеу пплитишкпг капитализма је 
нпвац и дпк се на направи птклпн пд такве идеплпгпије, не мпже се ни рашунати на прпмену климе 
ппвереоа у друщтву и оегпвпг изласка из кризе у кпјпј се налази, сматра Ђпгпвић. Укпликп се 
пплитишка елита супши с реалнпщћу и крене пд реалних а не виртуалних претппставки имамп щансе да 
изађемп из кризе, рекап је, прецизирајући да не би требалп замрзавати пензије линеарнп, већ самп пне 
изнад 15 или, рецимп, 20 хиљада динара. Псим щтп је пптребнп замрзаваое плата у јавнпм сектпру, 
треба смаоити и брпј заппслених, а у пквиру ппреске рефпрме неппхпднп је увести прпгресивнп 
пппрезиваое импвине, ппвећаое ПДВ-а, али и смаоеое ппреза на зараде. Неппхпднп је, акп не 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1006:PDV-ve%C4%87i,-plate-i-penzije-na-led&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1006:PDV-ve%C4%87i,-plate-i-penzije-na-led&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=7d19e32a70b2c9add11e9be5896eef862cbf972b
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укинути субвенције, ппгптпву пне за станпградоу и страним фирмама, пнда их бар селективнп 
пдпбравати, престати с краткпрпшним задуживаоем и средопрпшне и дугпрпшне кредите пдпбравати за 
ппљппривреднп-прехрамбени сектпр, текстилну индустрију, енергетику и грађевинарствп. Управп тп је 
мпгуће укпликп се замрзну плате и пензије и пдустане се пд краткпрпшнпг задуживаоа кпје је пмша пкп 
врата. За пве радикалне резпве имамп времена самп дп пктпбра или нпвембра, јер у супрптнпм криза 
ће се прпдубити, сматра пн. Ђпгпвић се залпжип и за рефпрму правпсуђа и прпшещљаваое 
парафискалних намета, папирплпгије кпја је ппгпднп тле за митп и кпрупцију. Пн сматра и да ће 
пвпгпдищоа инфлација премащити гпроу границу пд пет и пп пдстп, а курс динара ће уз неке 
псцилације наставити да пада, щтп ће бити и ппсебнп израженп све дпк нпва влада не ппшне прегпвпре 
са ММФ-пм. Треба пшекивати и ппвећаое референтне каматне стппе НБС за пкп ппла прпцентнпг ппена, 
щтп ће дпдатнп ппскупети кредите за станпвнищтвп и привреду збпг ппвећаоа банкарских каматних 
стппа, дпдап је: Пвпгпдищоа прпизвпдоа без перспективе Ђпгпвић сматра да пвпгпдищоа прпизвпдоа 
и нема неку перспективу. шак и Фијат касни збпг наще железнице кпја нема вагпна за трансппрт 
аутпмпбила, Железара у Смедереву и Петрпхемија једва да раде, а предстпји и ппвећаое 
сппљнптргпвинскпг дефицита, дпк ће јавни дуг дпстићи 57 пдстп брутп дпмаћег прпизвпда и улазимп у 
кризу јавнпг дуга. Управп збпг свега тпга неппхпдан нам је кризни меначмент кпји ће ствприти здраве 
темеље привреднпг ппправка, рекап је. 

 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1100:Dugovanja-radnicima-na-

Ustavnom-sudu&catid=11&Itemid=122 

Дугпваоа радницима на Уставнпм суду 

АУТПРКА: Д.С.  

Синдикат правпсуђа Србије ппднеп је Уставнпм суду иницијативу за пцену уставнпсти уредбе п 
евидентираоу дпспелих неизмирених пбавеза друщтвених предузећа пп изврщним пресудама за 
пптраживаоа из радних пднпса. Пва скандалпзна уредба пбјављена је у Службенпм гласнику 28. марта, 
а знаши стављаое ван снаге изврщне судске пресуде пп кпјима би радници требалп да наплате 
пптраживаоа пд дужника, ппслпдавца. Ради се п мнпгп приватизпваних предузећа с већинским 
друщтвеним капиталпм и некпликп десетина хиљада пщтећених радника кпји су дпбили рещеоа суда, 
тврде у Синдикату правпсуђа Србије. 

Ппстпји ли заиста нека тајна веза између Владе и ппслпдаваца те владе и судске власти, питају се у пвпм 
синдикату.  
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