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У пензију пп старпм 
АУТПР: Р. ДРАГПВИЋ  

Држава за сада не планира пппштраваое услпва за пдлазак заппслених у пензију, али је пна мнпгима 

недпстижна. Кључ је бпља наплата дппринпса, а не тежи услпви 

 
СТРАХ већине заппслених да ће цеп живпт прпвести у раднпм веку тренутнп је - без пснпва. Држава за 
сада неће ппдизати старпсну границу за пдлазак у пензију. Шврсте најаве из Владе да ће бити 
настављена рефпрма система ПИП прати и пбећаое да се прпблеми са беспарицпм и пуоеоем 
пензијске касе неће рещавати прекп леђа најстаријих. 
Иакп је ппдизаое лествице за пензипнисаое тренд и у свету, у Влади кажу да такве мере за сада нису у 
плану. Тп знаши да ће врата пензије дпгпдине бити птвпрена свим мущкарцима кпји су наврщили 40 
гпдина раднпг стажа и најмаое 54 гпдине живпта. За мирпвину лепщег ппла минимум ће бити псам 
месеци маое и живпта и радне каријере 
 
У Министарству за рад, заппщљаваое и спцијалну пплитику кажу да старпсна граница за прекид 
активнпг ппсла не сме да буде у раскпраку са пшекиваним живптним векпм станпвнищтва. 
- Рещеое прпблема финансираоа није у ппдизаоу лествице прекп разумне биплпщке границе за рад - 
наппмиое Зпран Милпщевић, ппмпћник министра. - Заппшете рефпрме биће настављене ппвећаоем 
прихпда система ПИП, а пре свега бпљпм наплатпм дппринпса за спцијалнп псигураое. 
Пут ка ппправку система ПИП, међутим, у Фискалнпм савету виде другашије. Пни сматрају да треба 
делимишнп прпменити нашин на кпји се пдлази у пензију. 
 

ПРПСЕК ЗА ПРВИ ППСАП 34 ГПДИНЕБУДУЋНПСТ пензијскпг система Србије птежава све касније 
заппщљаваое грађана. Према ппдацима Наципналне службе за заппщљаваое, прпсешна старпст пспба 
кпје су заснпвале радни пднпс у 2012. гпдини је шак - 34 гпдине. Прецизни ппдаци п гпдинама пних кпји 
су премијернп задужили радну коижицу не ппстпје, али се претппставља да је оихпв прпсек свега кпју 
гпдину маои. 

- Примаое псигураника пензипнисанпг пре времена требалп би умаоити за щест ппстп - пбјащоава 
Павле Петрпвић из Фискалнпг савета.  
- За исти прпценат треба, међутим, ппвећати пензије пних кпји су се пензипнисали ппсле регуларне 
старпсне дпби. Неппхпднп је и фазнп ппвећаваое старпсне границе за пдлазак жена у пензију. На крају 
прелазнпг перипда пд щест гпдина лествица за пензипнисаое жена требалп би да буде најмаое 63 
гпдине. 
Циљ пвих мера је и да плакщају пуоеое касе из кпје се намирује 1,6 милипна пензипнера. 
Финансираое је гпдинама хрпнишан прпблем, а гптпвп пплпвина нпвца дплази из републишкпг бучета. 
Ппред тпга, вище пд 300.000 заппслених у сивпј зпни ради без псигураоа. 
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- Уплате дппринпса за ПИП ппвећане су између три и шетири ппстп - каже Љубища Милпсављевић, 
државни секретар Министарства финансија и привреде, кпје спрпвпди уплате дппринпса за заппслене. - 
Ненаплаћенп је јпщ пкп 152 милијарде, пд шега је 61 милијарда динара главница, а псталп су камате. 
 

УСКОРО И РЕГИСТАР ДОПРИНОСА 
БПЉПЈ наплати дппринпса за ПИП дппринеће Централни регистар пбавезнпг спцијалнпг псигураоа, 
кпји је у заврщнпј фази припреме. Када пвај систем, на кпме раде Министарствп рада и Ппреска управа 
заживи, сваки заппслени мпћи ће да прпвери да ли му је ппслпдавац уплатип дппринпсе. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:406032-Srbija-rekorder-po-poskupljenjima 

Србија рекпрдер пп ппскупљеоима 
 
АУТПР: Д. МАРИНКПВИЋ  

У ппскупљеоима и трпшкпвима живпта наша земља “на врху” Еврппе. Месп за чак 50 пдстп скупље 

негп лане, а следе уље, млекп, јаја 

 
СРБИЈА пп висини цена држи рекпрд у Еврппи. Инфлација је прпщлпг месеца ппрасла на највищи нивп 
пд 12,9 пдстп и највећа је пд априла прпщле гпдине. Укупнпм расту цена највище су дппринела 
ппскупљеоа хране, шије су цене према статистишарима биле за 17 пдстп вище негп у истпм месецу 2011. 
гпдине. 
Нема прпизвпда кпме није прпмеоена цена, а и без тпга у Србији је све билп скупље негп у пкружеоу, 
ппсебнп кад се уппреди са висинпм прпсешних плата. Статистишари кажу да је пд прпщле јесени уље 
скупље за 28,1 пдстп, свеже месп 26,3 пдстп, риба за 17, а млекп, сир и јаја за 10,3 пдстп... Пптрпщашима 
када уђу у прпдавнице, међутим, те брпјке су вище негп дуплиране. Литар уља сада кпщта прпсешних 
170 динара, щећер 95, млекп 85 динара... Ипак, акп ппстпји намирница на нащем тржищту кпја је 
рекпрдер пп ппскупљеоима, пнда је тп месп кпје је за гпдину дана ппскупелп за шак 50 пдстп! Пдмах 
иза јунећег и свиоскпг меса је уље, кпје је у некпликп наврата ппскупљивалп, следе млекп, јаја и 
сухпмеснати прпизвпди. 
  
“ТАНКА” КПРПАПРПСЕШНА зарада у Србији изнпси пкп 40.000 динара и са ппстпјећим ценама у 
тргпвинама, самп суграђани кпји имају натпрпсешна примаоа мпгу да ппдмире све месешне пптребе. 
Прпсешну пптрпщашку кпрпу, пд пкп 55.000 динара, кпја се “мери” пп нпвпј еврппскпј метпдплпгији, 
мпгу да ппкрију свега два-три града у Србији, дпк зарада у псталим местима ппкрива самп минималне 
живптне трпщкпве, међу кпјима је храна највећа ставка. А управп ту је и највећи прпблем. 

- Месп је тпликп ппскупелп пве гпдине да је у једнпм тренутку дпстиглп и неверпватних 670 динара, а 
сада се збпг драстишнпг пада прпмета цена “држи” на пкп 500 динара - каже Мирпслав Ј. из Бепграда. - 
Снизили су у мпјпј месари цене салама и кпбасица у прпсеку за пкп 100 динара, јер нема другпг нашина 
да се рпба прпда. 
Екпнпмиста Саща Ђпгпвић прпцеоује да су ппскупљеоа пснпвних живптних намирница ппследица суще 
и ппдбашаја ппљппривреднпг рпда, а тиме је дпщлп и дп вищих цена ппљппривреднп-прехрамбених 
прпизвпда. Какп каже, тп је дпвелп дп ценпвнпг “урагана”. 
- Незапамћена суща препплпвила је рпд, ппскупљује стпшна храна, щтп ппследишнп диже цену живе ваге 
тпвљеника - кпментарищу струшоаци. - Месп у тргпвинама је знатнп ппскупелп, щтп је услпвилп даљи 
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пад ипнакп ниске куппвне мпћи станпвнищтва. Мнпгп вище пара грађани ће у нареднпм перипду 
издвајати за куппвину хране, щтп је тендеција у сирпмащним земљама. Затп се щппинг туризам на 
велика врата враћа у Србију. Купује се све, пд хране дп гардерпбе. 
Псим хране, у ппследоих гпдину дана знатнп су ппвећани и издаци дпмаћинстава за енергенте и 
кпмуналне услуге, у прпсеку за пкп 10 пдстп, дпк је трансппрт ппскупеп за неверпватних 15 прпцената. 
 

 

 
 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:406035-Dinar-jaca-samo-proizvodnja 

Динар јача самп прпизвпдоа 
АУТПР: Д. И. КРАСИЋ  

Екпнпмски стручоаци уппзправају да је кплебаое курса дпмаће валуте неминпвнп збпг изузетнп 

слабе привреде у Србији 

ППСЛЕ десет дана јашаоа, динар ппнпвп пада, па ће еврп на курсним листама у шетвртак бити гптпвп 
цеп динар “скупљи”- 112,67 динара. Екпнпмисти указују на тп да се курс стабилизпвап на пдређенпм 
нивпу, али дпк једни пшекују да ће такп и наставити, други уппзправају да слаба привреда не пмпгућава 
јак динар на дужи рпк. 
- Дпмаћа валута јаша пре свега збпг ппвећане ппнуде девиза, щтп је директна ппследица раста 
субвенципнисаних кредита са валутнпм клаузулпм. Такпђе, динар јаша и збпг велике разлике динарских 
у пднпсу на еврп каматне стппе, щтп је привлашнп за стране улагаше кпји “играју” на разлици каматних 
стппа - каже за “Нпвпсти” Зпран Петрпвић, заменик председника изврщнпг пдбпра Рајфајзен банке. - 
Краткпрпшнп ппсматранп, збпг утицаја сезпне, у наредним месецима пре пшекујемп пад динара у 
пднпсу на еврп. Дугпрпшнп, пак, све зависи пд кретаоа извпза, дпзнака и страних директних 
инвестиција. 
 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:406035-Dinar-jaca-samo-proizvodnja


5 
 

Екпнпмиста Љубпмир Мачар сматра да је јашаое динара привременп. 

- Пвакав курс сигурнп неће ппстати, нити треба да ппстане у нареднпм перипду. Јер, уз пвакп јак динар 
не мпжемп да ппвећамп извпз, щтп је кљушнп за развпј - каже за Мачар за “Нпвпсти”. 
ППТРАЖОАПРИВРЕДНИЦИ кпји су пкренути дпмаћем тржищту уппзправају да би их знашајније 
слабљеое динара увелп у блпкаде, ппщтп су и те какп задужени и тп у - еврима. Екпнпмиста Гпран 
Никплић кпнстатује да се ситуација на девизнпм тржищту стабилизпвала, а да је дпбрп щтп је Нарпдна 
банка Србије ппслала и јасан сигнал да неће дпзвплити ни претеранп јашаое динара. 

Пн пбјащоава да шинипци кпји су дппринпсили тпм “шуднпм стицају пкплнпсти” да имамп јак динар, а 
слабу привреду, све маое делују и јпщ ће слабити. 
- Ту првенственп мислим на пгрпман девизни прилив у прптеклих десет гпдина, кпји је независан пд 
извпза - навпди Мачар. - Мнпгп смп се задуживали у инпстранству и јпщ се задужујемп. Али, прихпди 
пд директних страних инвестиција су знашајнп нижи, а вище нема ни великих прихпда пд приватизације. 
Да је јак динар ппасан за привреду уппзправа и Павле Петрпвић, председник Фискалнпг савета. 
- Извпри раста у 2013. мпгу да нам буду самп нетп извпз и инвестиције - истише Петрпвић. - Јединп тп 
препстаје у услпвима пбараоа дефицита, пада тражое, пада државне а пптпм и приватне пптрпщое. 
Ппаснп је у идућу гпдину ући са непрпмеоенпм вреднпщћу динара уз пгрпмну инфлацију, јер би тп 
“пдсеклп” нетп извпз кап једину мпгућнпст рас 

 

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:405919-Evropu-guse-strajkovi 

Еврппу гуше штрајкпви 
АУТПР: Д. САВИЋ  

Грађани 23 земље Еврппске уније прганизпвали симултане демпнстрације. Незадпвпљствп стрпгим 

мерама штедое. Захтев - нпва радна места 

 
ПРПТЕСТИ су у среду "беснели" симултанп у Еврппскпј унији. Незадпвпљствп радника владиним мерама 
щтедое кпје су им "срезале" не самп плате, пензије, бенефиције и спцијална даваоа, већ и радна 
места, у ппјединим местима претвприлп се у директне сукпбе са снагама реда кпје су кпристиле 
пендреке. 
Прпгласивщи Дан акције сплидарнпсти, грађани 23 земље ЕУ са пкп 40 раднишких прганизација 
симултанп су "паралисали" Унију, тражећи птвараое радних места, кап и да све земље утишу на 
еврппску екпнпмску пплитику. На маспвни щтрајк је ппзвала Еврппска кпнфедерација синдиката (ЕТУЦ) 
кпја се пщтрп прптиви мерама щтедое и сматра да пне гурају Еврппу дубпкп у екпнпмску стагнацију, 
руще еврппски спцијални мпдел. 
 

Иакп се прптести щире Еврпппм, "кплпвпђе" су у тещкп кризпм ппгпђеним Ппртугалији, Гршкпј, 
Щпанији. У Атини су радници на улицама изражавали прптивљеое ппследопј рунди мера щтедое пд 
13 милијарди евра. У Ппртугалији су блпкирани престпница Лисабпн и Ппртп, а у главнпм граду 
Щпаније, Мадриду је метрп престап да ради. 
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НЕМАШКАУ НЕМАШКПЈ, кпју мнпге јужне шланице ЕУ виде кап главнпг "кривца" за увпђеое мера 
щтедое, унија синдиката - ДГБ прганизује прптесте щирпм земље.  
- Засад, већина људи у јужнпј Еврппи трпи ппследице кризе за кпју нису пдгпвпрни. Али ппследице ће се 
сигурнп псетити у пстатку Еврппе - саппщтип је тај синдикат. 

На стптине летпва птказанп, щкпле не раде, аутпмпбилска индустрија је у прекиду. Прптестанти су 
пнемпгућили рад банкпмата такп щтп су их ппсули лепкпм и металним кпваницима, а на некпликп 
места пплупани су излпзи. 
Демпнстрације нису мимпищле ни Немашку, Француску, Британију. Ппрука лидерима земаља ЕУ је 
јединствена - да пдустану пд мера щтедое и пдгпвпре на пгрпмнп незадпвпљствп. 
Незадпвпљствп радника, кпје "кљуша" месецима, дпщлп је дп усијаоа у Щпанији, у кпјпј је сваки шетврти 
станпвник земље незаппслен. Брпј незаппслних међу младима је већи. На пијаци у Барселпни 
щтрајкаши су запалили аутпмпбилске гуме. У Щпанији су 62 пспбе ухапщене, а 34 ппвређене. И у Риму је 
билп сукпба, где су пкупљени студенти каменицама засипали пплицајце. 
Синдикати су саппщтили да је пдзив у щтрајку прелази 85 пдстп, дпк власти ппкущавају да ублаже оегпв 
знашај, тврдећи да није дпщлп дп знашајнијег смаоеоа у пптрпщои струје щтп указује да велике 
кпмпаније нису ни прекидале прпизвпдоу. Синдикати су, међутим, навели примере гиганата "Данпнеа" 
и "Хајнекена", кпји су прекинули рад. 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/353044/Produzen-kolektivni-ugovor-za-radnike-Zelezare-Smederevo 

Прпдужен кплективни угпвпр за раднике Железаре Смедеревп 

ИЗВПР: БЕТА  

Радна група Владе Србије за Железару Смедеревп пдпбрила је данас прпдужеое кплективнпг угпвпра 

за раднике у тпм предузећу дп 15. јануара 2013. гпдине, саппщтили су репрезентативни синдикати у 

Железари. 

Какп се навпди у саппщтеоу, тп ће спрешити да 5.200 заппслених у Железари Смедеревп пстане без 

Кплективнпг угпвпра и да настане перипд у кпме се не би знала права и пбавезе заппслених и 

ппслпдавца. 

  

Прпдужеоем трајаоа кплективнпг угпвпра за месец дана даје се щанса 

нпвпм стратещкпм партнеру да са репрезентативним синдикатима Железаре Смедеревп угпвпри нпви, 

навпди се у саппщтеоу три репрезентативна синдиката у смедеревскпј Железари. 

  

Железара Смедеревп је пд јануара 2012. у власнищтву државе Србије јер је дптадащои власник, 

америшки Ју Ес стил (УС Стеел), пдлушип да је прпда за један дплар затп щтп је фабрика имала губитке. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/353044/Produzen-kolektivni-ugovor-za-radnike-Zelezare-Smederevo
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Прпизвпдоа у Железари привременп је пбустављена ппшеткпм јула. На други тендер за стратещкпг 

партнера српске железаре јединп се пријавилп зависнп предузеће руске кпмпаније Уралвагпнзавпд. 
 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Strajkovi-tresu-Evropu-sukobi-i-hapsenja-u-Spaniji.sr.html 

Прптест милипна ширпм ЕУ 

Щтрајкпви и демпнстрације пд Щпаније и Ппртугалије, прекп Белгије и Француске, дп Италије и Гршке. 

Сукпби са пплицијпм у Мадриду и Риму 

Мадрид – Милипни радника щирпм Еврппе ушествпвали су јуше у серији щтрајкпва и прптеста прптив 
растуће незаппсленпсти и драстишних мера щтедое за кпје кажу да самп ппгпрщавају екпнпмску кризу. 

„Еврппски дан акције и сплидарнпсти” представља највећи дпсад забележен паневрппски изазпв 
прганизпванпг рада пплитици щтедое кпја је тпкпм три гпдине пд избијаоа дужнишке кризе убрзала 
рецесију и незаппсленпст у ЕУ ппвећала на 26 милипна. 

Маспвни прптест прптив мера щтедое кпје владе земаља ппгпђених дужнишкпм кризпм кпмбинују са 
ппвећаоем ппреза, смаоеоем плата, пензија и спцијалних бенефиција, дпвеп је дп сукпба на улицама 
Мадрида и Рима, у мнпгим земљама је зауставип или птежап ваздущни, кппнени и ппмпрски сапбраћај 
и затвприп велике фабрике. 

Синдикати Щпаније и Ппртугалије први пут су кппрдинисали генерални щтрајк. У Щпанији је гптпвп пет 
милипна заппслених, гптпвп сваки пети, ушлаоенп у синдикате, дпк је у Ппртугалији тп сваки шетврти пд 
5,5 милипна заппслених. 

Маои щтрајкпви и прптести пдржани су и у Гршкпј, Италији, Белгији. Рашуна се да је пкп 40 разлишитих 
група из 23 земље ЕУ ушествпвалп у јушеращоим демпнстрацијама. 

 

Чудит Киртпн-Дарлинг из ЕТУЦ-а изјавила је Би-Би-Сију да се ппказалп да пвакве мере щтедое не 
функципнищу и да су кпнтрапрпдуктивне: „Пне ппвећавају неједнакпст, ппјашавају спцијалну 
нестабилнпст у друщтву и не рещавају екпнпмску кризу”. 

Синдикати Щпаније, шетврте екпнпмије зпне евра, никада дп сада нису прганизпвали два генерална 
щтрајка у истпј гпдини. Хиљаде људи су, упркпс кищи, хладнпћи и ветру, у среду у ппнпћ изащле на 
улице Мадрида, Валенсије или Барселпне. 

Щтрајк, у кпме ушествују и службеници јавних служби, пбуставип је гптпвп све ппслпвне активнпсти, 
паралисап трансппрт збпг шега је птказанп 600 летпва, затвприп щкпле. „Щтрајкујемп да бисмп спрешили 
пву сампубилашку пплитику”, рекап је Кандидп Мендес, лидер друге пп снази щпанске синдикалне 
федерације УГТ, пренпси Рпјтерс. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Strajkovi-tresu-Evropu-sukobi-i-hapsenja-u-Spaniji.sr.html
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Страсти у Щпанији ппсебнп су се распламсале пд прпщле недеље када је једна жена изврщила 
сампубиствп пре негп щтп је требалп да буде избашена из стана кпји је припап банци, ппщтп пна вище 
није мпгла да плаћа кредит. 

Щпанци су ппсебнп кивни на банке кпје се спасавају нпвцем ппреских пбвезника, дпк су милипни људи 
запали у сирпмащтвп. Демпнстранти су лепкпм или нпвшићима блпкирали банкпмате и пп излпзима 
радои лепили антивладине транспаренте. 

Дпщлп је и дп сукпба демпнстраната и пплиције кпја је упптребила гумене метке. Ппвређене су 34 
пспбе, 18 пзбиљнп. Министарствп унутращоих ппслпва саппщтава да је ухапщенп најмаое 81 пспба. 

Велики брпј Щпанаца плащи се „гршкпг сценарија”, дпк други сматрају да је држави хитнп пптребан 
радикални нпви ппшетак, јавља Дпјше веле. 

Пензипнисани прпфеспр истприје Албертп Лппез 40 гпдина је ппкущавап да студенте науши да је 
щпанска демпкратија, збпг јпщ присутних ппследица грађанскпг рата и Франкпве диктатуре, вепма 
крхка: „Щпанци, ппсле 40 гпдина диктатуре, јпщ нису наушили да цене демпкратију. Нисмп савладали 
прпцес транзиције. Мислим да мпрамп изнпва да прганизујемп нащу државу, да мпрамп ппшети пд 
ппшетка.” 

Тп мисле и демпнстранти кпји захтевају већу транспарентнпст и правду, и желе да сашувају ппсап у 
земљи у кпјпј је незаппсленпст близу 25 пдстп, највище у ЕУ. Ппд ударпм критике налази се и јавна 
администрација збпг бескприсних фпндација, щкпла, универзитета и преклапаоа надлежнпсти. 

Представник синдиката ШПП Фернандп Лпканп каже: „Щтедоа и раст мпрају се кпмбинпвати такп да 
стимулищу привреду и птвараое нпвих радних места.” 

Дпк влада премијера Маријана Рахпја умаоује знашај прптеста, ппзивајући се на ппдатак да 
електрпдистрибуција региструје 80 пдстп нпрмалне пптрпщое, синдикати тврде да је вище великих 
кпмпанија, укљушујући „Данпн” и „Хајнекен”, мпралп да прекине прпизвпдоу. 

У суседнпј Ппртугалији, кпја је спасилашки план ЕУ прихватила прпщле гпдине, прптест јавнпсти и 
пппзиције увећава притисак на владу деснпг центра премијера Педра Паспса Кпеља. 

Демпнстранти су на улице изащли јуше ранп ујутру нпсеће транспаренте кпји нападају ЕУ, ММФ и 
Еврппску централну банку – кредитпре кпји су презадуженпј Гршкпј наметнули ригпрпзну бучетску 
дисциплину и пщтре мере щтедое кпје су пзбиљнп ппгпдиле стандард људи. 

Иста трпјка је и Ппртугалији дала спасилашки пакет вредан 78 милијарди евра, захтевајући заузврат 
мере какве је наметнула и Гршкпј. 

У Лисабпну је метрп бип пптпунп заустављен, птказанп је 200 летпва, дпк су мнпге щкпле и јавне 
устанпве биле затвпрене. 

Највећа италијанска синдикална централа, ЦГИЛ, прганизпвала је серију шетвпрпшаспвних щтрајкпва 
щирпм земље кпји су пзбиљнп ппреметили железнишки сапбраћај и трајекте. 

Студенти су у центру Рима пплицију засули каменицама прптестујући прптив предвиђенпг владинпг 
плана ущтеда у систему щкплства, дпк је пплиција узвратила сузавцем. 

Гршка је јуше била супшена са трећим великим прптестпм у ппследоа два месеца. Дпк влада у Атини 
ппкущава да прпгура вепма непппуларне мере смаоиваоа пптрпщое, ппвећаоа ппреза, смаоиваоа 
примаоа и птпущтаоа у јавнпм сектпру, демпнстранти не пппущтају. 
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На улице Атине изащлп је пкп 10.000 људи, щтп је пп гршким стандардима ипак бип релативнп мали 
брпј демпнстраната кпји пдбијају да прихвате мере ЕУ и ММФ-а какп би Гршка дпбила нпву транщу 
кредита пд 31,5 милијарди дплара и такп избегла банкрпт. „Дпста је дпста”, узвикивали су 
демпнстранти кпји су се пкупили на вище тргпва у центру Атине. 

Француска синдикална централа ЦГТ прганизпвала је марщеве у вище пд 100 градпва, али за разлику пд 
већине других земаља ЕУ, прптести у Францускпј нису уперени прптив спцијалистишке владе 
председника Франспа Планда, већ су вище прилика да француски радници ппкажу сплидарнпст са 
кплегама пп Еврппи. 

Упркпс тпме, јавља Рпјтерс, критишари са левице тврде да Планд није успеп да разрещи бриге 
француских радника кпји имају исте страхпве кап и радници са југа Еврппе. „Тп је безуслпвна предаја”, 
рекап је лидер крајое левице Жан-Лик Меланщпн телевизији Франс-2. 

Слишнп је и у Белгији, где неки синдикати нису ппзвали на прптесте, али пни кпји су изащли на улице 
такпђе су желели да ппкажу да су уз угрпжене у другим земљама, па су прптести забележени пред 
амбасадама Щпаније, Ппртугалије, Гршке, Кипра и Републике Ирске. 

Железнишке везе Брисела према Паризу и Лпндпну биле су у прекиду. 

Иакп се ради п прптесту реткп виђене щирине, аналитишари пцеоују да је тещкп пшекивати да ће 
еврппске владе пдустати пд стратегије смаоиваоа трпщкпва какп би се зауставип раст бучетских 
дефицита. 

Щпански министар екпнпмије Луис де Гуиндпс пптврдип је јуше да влада неће пдступати пд прихваћенпг 
курса смаоиваоа трпщкпва какп би пстварила амбиципзни циљ смаоиваоа дефицита. 

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

Шпанска драма 
Мадрид – Незаппсленпст у Щпанији је близу 25 пдстп. У десет прпцената щпанских дпмаћинстава пба 
рпдитеља не раде, дпк је незаппсленпст међу младима прещла 50 пдстп. Вище пд 500 људи свакпг дана 
губи крпв над главпм јер нису у стаоу да плате хипптеку. „Људи губе куће и пптпм мпрају дпдатнп да 
плаћају дугпве. Тп је зашаран круг”, каже Ана Сакистан, струшоак за импвинска права. 
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http://www.danas.rs/danasrs/svet/globus/strajkovi_zbog_stednje_u_23_drzave_eu.12.html?news_id=251091 

Свееврппска пбустава рада збпг ппгрещне екпнпмске пплитике 

Штрајкпви збпг штедое у 23 државе ЕУ 

АУТПР: С. Д. 

Мадрид, Лисабпн, Париз - Радници щирпм земаља Еврппске уније ппкренули су јуше щтрајкпве и 

прптесте збпг све веће незаппсленпсти и мера щтедое кпје их ппгађају. Збпг генералних щтрајкпва у 

Щпанији и Ппртугалу прекинуте су сапбраћајне везе, затвпрене прпдавнице и щкпле, а у Мадриду је 

дпщлп дп сукпба пплиције и демпнстраната. У Щпанији и Ппртугалу јуше је птказанп некпликп стптина 

авипнских летпва. Щтрајкпве и демпнстрације прганизпвалп је 40 група у 23 државе. Свееврппске 

прптесте кппрдинирала је Еврппска кпнфедерација синдиката (ЕТУЦ). 

 
Чудит Киртпн Дарлинг из ЕТУЦ-а рекла је за Би-Би-Си да се ппказалп да мере щтедое не дпнпсе 
пшекиване резултате. Уместп да рещи кризу, щтедоа увећава спцијалне неједнакпсти и нестабилнпст, 
казала је Киртпн Дарлинг. 

Щтрајкпви у Щпанији и Ппртугалу ппшели су у ппнпћ. Пснпвна ппрука била је прптивљеое щтедои 
кпмбинпванпј са ппвећаоем ппреза и смаоиваоем плата, пензија и спцијалних бенефиција. Први 
сукпби у Мадриду дпгпдили су се на аутпбускпм деппу, ппщтп су ушесници прптеста ппкущали да спреше 
пплазак впзила. Пплиција је саппщтила да је сукпба билп и у другим градпвима. Влада је, пак, 
прпценила да щтрајк није успеп јер је, када је ппшеп, регистрпванп „80 пдстп пд нпрмалне“ пптрпщое 
електришне енергије. Синдикати су навели да је некпликп великих кпмпанија, пппут Данпна и Хајнекена, 
пбуставилп рад. 

http://www.danas.rs/danasrs/svet/globus/strajkovi_zbog_stednje_u_23_drzave_eu.12.html?news_id=251091
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У Ппртугалу су грађани изащли на улице нпсећи транспаренте кпјима су прпзивали Еврппску унију, 
Међунарпдни мпнетарни фпнд и Еврппску централну банку, „трпјку“ кпја је Лисабпну ппзајмила 78 
милијарди евра уз пбавезу владе да ппкрене рестриктивну финансијску пплитику. У Лисабпну је, какп је 
известип Би-Би-Си, збпг щтрајка настап сапбраћајни кплапс, а мнпге јавне устанпве су затвпрене. 

Италијански синдикати ппзвали су свпје ппдружнице да ппкрену наизменишне шетвпрпшаспвне пбуставе 
рада, щтп је и ппщтпванп. У Гршкпј, где су ппсланици ппшеткпм недеље усвпјили пети пакет антикризних 
мера кпји ппдразумева смаоиваое плата и пензија и рестриктивни бучет за наредну гпдину, 
прганизпван је трећи велики щтрајк за два месеца. ММФ и ЕУ су пд Атине захтевали нпвп стезаое 
каища ради јпщ једне транще „спасилашкпг пакета“ пд 31,5 милијарди евра. 

Щтрајк јавних служби у Францускпј кпји је прганизпвап највећи синдикат ЦГТ нема антивладин 
карактер, већ је израз сплидарнпсти са радницима у другим еврппским земљама, а слишнп је и у 
Белгији, сматрају аналитишари. У Бриселу су прганизпвани прптести пред амбасадама Немашке, Гршке, 
Щпаније, Кипра, Ппртугала и Ирске. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/i-oktobar-nas-skupo-kostao 

И пктпбар нас скупп кпштап 

Пптрпшачке цене прпизвпда и услуга у пктпбру су у прпсеку ппвећане 2,8 ппстп у пднпсу на 
септембар, дпк су на гпдишоем нивпу ппрасле 12,7 прпцената, саппштип је Републички завпд за 
статистику. 

 Ппсматранп пп главним групама прпизвпда, у пктпбру је највећи раст цена у пднпсу на претхпдни 
месец забележен у групи алкпхплна пића и дуван –11,1 ппстп. Следе рекреација и култура, с растпм пд 
4,3 ппстп, храна и безалкпхплна пића с 3,1, трпщкпви за стан, впду, електришну енергију, гас и друга 
гприва ппвећани су 2,2, а за намещтај, ппкућствп и текуће пдржаваое стана 1,9 ппстп. 

Кпмуникације и пдећа и пбућа ппскупели су пп 1,5 ппстп, рестпрани и хптели 1,1 прпценат. Цене 
псталих прпизвпда и услуга нису се битније меоале. Индекси пптрпщашких цена се дефинищу кап мера 
прпсешне прпмене малппрпдајних цена рпбе и услуга кпје се кпристе за лишну пптрпщоу. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/visak-30000-zaposlenih-u-zdravstvu-obrazovanju-agencijama 

Вишак 30.000 заппслених у здравству, пбразпваоу, агенцијама... 
 

АУТПР: Е. Дн. 

Пп прпценама Фискалнпг савета, брпј пд 440.000 заппслених у јавнпм сектпру је превелик и мпгуће га 
је смаоити најмаое пет пдстп, пре свега у пбласти пбразпваоа, здравства, лпкалне сампуправе и 
јавних агенција. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/i-oktobar-nas-skupo-kostao
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/visak-30000-zaposlenih-u-zdravstvu-obrazovanju-agencijama
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Иакп министри тврде да у оихпвим респрима вищка заппслених нема, ситуација је наравнп другашија, а 
тп најбпље ппказује државна каса из кпје се исплаћују плате. 

Пп прпценама Фискалнпг савета, брпј пд 440.000 заппслених у јавнпм сектпру је превелик и мпгуће га је 
смаоити најмаое пет пдстп, пре свега у пбласти пбразпваоа, здравства, лпкалне сампуправе и јавних 
агенција. 

Шлан Фискалнпг савета Владимир Вушкпвић изјавип је да би Влада, ради пствариваоа пптребних 
ущтеда, требалп да тпкпм 2013. гпдине изради прпграм раципнализације заппсленпсти, укљушујући и 
лпкалну сампуправу. Навпдећи прпцену да је између 20.000 и 30.000 заппслених у јавнпм сектпру 
вищак, пн је прецизирап да је тп у сектпру здравства пре свега немедицинскп пспбље, у пбразпваоу 
пбласт пснпвнпг щкплства, а ту треба дпдати и заппслене у лпкалним сампуправама и агенцијама. 

– Ппщтп је из Владе најављенп да тпкпм кризе неће бити птпущтаоа, требалп би направити планпве да 
се с првим назнакама изласка из кризе направи напредак у тпј пбласти – казап је Вушкпвић. 

Пп оегпвим решима, у бучету за наредну гпдину биће пстварена ущтеда пд 20 милијарди динара збпг 
пгранишаваоа раста плата у јавнпм сектпру и пензија у пднпсу на раније планпве индексације. 

– Мпра се зауставити тренд да зараде у јавнпм сектпру расту брже негп щтп је тп предвиђенп закпнскпм 
индексацијпм – нагласип је Вушкпвић, и навеп да су пд 2010. дп краја 2012. зараде у јавнпм сектпру 
ппрасле 11,4 ппстп вище негп щтп је тп билп предвиђенп усклађиваоем зарада. – И у 2013. гпдини 
предвиђенп усклађиваое плата је 4,5 ппстп, дпк је Закпнпм п бучету за наредну гпдину предвиђен 
ппраст за шак седам прпцената. 

Пн је кап изражену нерегуларнпст навеп да се у ппјединим министарствима, кап щтп је Министарствп 
унутращоих ппслпва, у 2012. и 2013. гпдини на ппзицији „спцијална даваоа за заппслене” ппјављује 
гпдищое пкп щест милијарди динара дпдатних издвајаоа за зараде. Пцеоујући да су дпсадащое мере 
кпје је Влада предузела у пбласти заппсленпсти и зарада дпбре, Вушкпвић је дпдап да пне, међутим, 
самп спрешавају даље ппгпрщаое ствари. Какп је навеп, псим раципнализације брпја заппслених у 
јавнпм сектпру, Влада би требалп да уведе и јединствени систем платних разреда и изради регистар 
заппслених у разлишитим сектприма државне управе и јавних служби. 

 

Од ЕПС-а дп кпмуналаца 
С друге стране, прпблем није самп јавни сектпр, кпјим се бавип Фискални савет, већ и јавна предузећа, с 
пбзирпм на тп да није никаква тајна да и тамп има великпг вищка заппслених. Ту су наравнп и градске 
јавнп-кпмуналне фирме кпје су гпдинама ппвећавале брпј запсплених и где издаци за плате спрешавају 
сваку пзбиљнију инвестицију. 

Пример велике кпмпаније и вищка заппслених свакакп је ЕПС. У „Електрппривреди Србије” не 
пппвргавају шиоеницу да у оихпвпј кпмпанији има вищка заппслених. Спекулище се да је пкп 11.000 
људи прекпбрпјнп, али је прпблем у тпме щтп се реструктурисаое не мпже радити без нпвца. 

 


