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Укидаое царина: Ценама преузимају рафпве 
АУТОР: Е. В. Н.   

Либерализацијпм тржищта и укидаоем царинских пптерећеоа, храна из Еврппе биће јефтинија пд 

дпмаће. Српски прпизвпђаши уппзправају да и са увпзним наметима једва издржавају кпнкуренцију 

ХРАНИ из Еврппе без царинских пптерећеоа, у Србији пп ценама никп неће мпћи да кпнкурище. Нема 

сумое, увпзне намирнице биће јефтиније пд дпмаћих, а све тп би мпглп да има ужасне ппследице и пп 

српскпг сељака и пп нащу прпизвпдоу. 

Либерализација тржищта и ппстепенп смаоиваое и укидаое царина на увпз из Еврппске уније, не иде 

наруку дпмаћим прпизвпђашима хране. Они имају јпщ гпдину дана да сашувају купце, а акп не успеју 

2014. ће изгубити српскп тржищте. Преузеће га, наиме, велики еврппски прпизвпђаши. 

Такп пд следеће гпдине граница неће ппвећавати цене шпкплада, кекса, тестенина, сладпледа, 

минералних впда, жестпких пића... кпји у нащу земљу улазе из Еврппе. 

НИСМО СПРЕМНИ- Смаоеое царина са 40 пдстп на нула пд наредне гпдине птежаће дпдатнп 

ппслпваое кпмпанијама кпје се баве прпизвпдопм минералне впде - каже Бранка Шерпвић, 

председник Удружеоа минералних впда Србије.  

- Свакакп се пшекивала либерализација тржищта, али не пвакп брзп. За наще „минералце“ тп ће знашити 

птвпренп тржищте и праву бпрбу за свакпг купца. Тпталнп смп неспремни и неприпремљени за такп јаку 

кпнкуренцију, иза кпје стпје ппдрщка и ппдстицај државе за извпз прпизвпда. Уз тп, нащи прпизвпђаши 

ппсебнп су већ пптерећени брпјним накнадама, таксама и виспкпм стпппм ПДВ. 

- Оснпвни прпблем је щтп дпмаћи прпизвпђаши немају стимулације кап пни на Западу - каже Илија 

Ђурић, директпр „Млинтеста“ из Шида. - Наглп смп се птвприли за друге дпбављаше, а практишнп нам 

не дпзвпљавају извпз, јер без ппдрщке и ппмпћи државе тп је неизвпдљивп.  

Не плащимп се кпнкуренције, имамп дпбру и сирпвину и струшну радну снагу, али тещкп је ппредити се 

са неким кп има извпзне стимулације и дп 40 пдстп, а у тпме ппсебнп предоаше Италијани. А када се 

сада избрище царина пд 50 пдстп, кпликп је изнпсила за тестенине, биће тп велики прпблем пвпј 

индустрији. Ипак, успели бисмп некакп да станемп на нпге да су већи уппсленпст и стандард грађана. 

У трци са еврппским такмацима, ппсебнп ће бити тещкп српскпм сељаку. Не самп да се не мпгу 

ппредити пп прпдуктивнпсти, већ је између оих пгрпман јаз и када је ппмпћ државе у питаоу. 

- Прпдуктивнпст нащих ппљппривредника некпликп пута је маоа у пднпсу на привреднике из Еврппске 

уније - пбјащоава за „Нпвпсти“ Впјислав Станкпвић, из Привредне кпмпре Србије. - Тп је, пре свега, збпг 

дпста скрпмнијих улагаоа државе. Субвенције за ппљппривреду су у „западним“ земљама, кап и у 

пнима у регипну и пп некпликп пута веће негп кпд нас, па ће такп дпмаћи ппљппривредници изгубити 

трку са инпстранпм кпнкуренцијпм. 
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Павле Паја Терзић, ппвртар из Бегеша, каже да ће птвараое тржищта Србије неминпвнп ппгпдити 

ппљппривреднике. 

- Наща прпизвпдоа је скупа, субвенције су мале, па самим тим не мпжемп адекватнп да се нпсимп са 

кпнкуренцијпм - истише Терзић. - Сами, међутим, без ппдрщке државе, вепма малп мпжемп да 

ушинимп. Какп, на пример, сами да дпведемп струју дп оива, и да кап енергент за системе за 

навпдоаваое, уместп дизела, кпристимп 10 пута јефтинију струју. Дпк се пвакви прпблеми не ппшну 

рещавати, ми ћемп тещкп ппстати... 

Бранкп Марпвић, впћар из Нпвпг Сланкамена, каже да границе треба птвприти тек када 

ппљппривредници дпбију исте субвенције кап оихпве кплеге из Еврппе. Марпвић пшекује пгрпмне 

прпблеме, јер нема ппмпћи државе, а трпщкпви прпизвпдое су им изузетнп велики. 

- Биће нам вепма тещкп када се смаое царине, а јпщ теже када се царине на увпз ппљппривредних 

прпизвпда сасвим укину - навпди Мирпслав Катић, из Стапара, прпизвпђаш млека и власник фарме 

музних крава. - Већ сада, са царинама, тещкп мпжемп да ппстанемп, и да издржимп кпнкуренцију 

увпзнпг млека. Чак и са пваквпм ценпм, једва да имамп зараде. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:407054-Izmene-Zakona-o-privatizaciji-Do-gazde-samo-srecni 

Измене Закпна п приватизацији: Дп газде самп срећни 
АУТОР: С. БУЛАТОВИЋ  

Окпншаое реструктурираоа за већину предузећа ће знашити стешај и нестанак. Средства пптребна за 

птпущтаое пбезбедиће се из ппмпћи Светске банке 

СА ппследоим данпм јуна 2014. гпдине предузећа у реструктурираоу вище неће бити изузета пд 

принудне наплате. Тп предвиђају најављене измене Закпна п приватизацији. Сусрет са тржищним 

услпвима за већину ће знашити улазак у стешај и кпнашни нестанак. 

У реструктурираоу је тренутнп 175 предузећа у Србији. У оима ради пкп 55.000 радника. Тржищни 

услпви ће мнпгима пд оих дпнети губитак ппсла. 

- Није упутнп лицитирати брпјевима дпк се не сашине све детаљне анализе - каже, за "Нпвпсти", 

Владислав Цветкпвић, директпр Агенције за приватизацију. - Изгледнп је да већих птпущтаоа неће бити 

у 2013. гпдини, ппщтп су у бучету ппредељена врлп пгранишена средства за рещаваое питаоа 

заппслених. Акп дпђе дп дпгпвпра са Светскпм банкпм, 2014. гпдине би мпгли да се пшекују кредити за 

прпграмску ппдрщку бучету, кпји би мпгли да се кпристе за исплату нпвшане накнаде заппсленима кпји 

ће пстати без ппсла. Закљушак је да дп већих птпущтаоа мпже дпћи у 2014. гпдини. 

Агенција је припремила акципни план и пн предвиђа да се већ тпкпм 2013. гпдине прпдају пдређене 

фирме или оихпви делпви. Реш је п пнима за кпје ппстпји интереспваое инвеститпра. 

МАКАР РАВНОПРАВНОСКОРО пуну деценију у реструктурираоу је и ФАП кпрппрација из Прибпја. Ту 

ради 1.500 људи, кпји уз субвенције државе успеју да зараде пкп 22.000 динара месешнп. - Пптребна 

нам је ппмпћ државе у смислу защтите дпмаћег тржищта и прпхпднпсти на тендерима - каже, за 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:407054-Izmene-Zakona-o-privatizaciji-Do-gazde-samo-srecni


4 

 

"Нпвпсти", генерални директпр пве фирме Миркп Стпјпвић. - Треба нам макар равнпправан третман, а 

не да се траже референце кпје ниједнп дпмаће предузеће не мпже да испуни. Тпкпм пве гпдине 

расписани су тендери за набавку укупнп 57 впзила и ми смп дпбили ппсап за 15. Да бисмп ппстали, 

мпрали бисмп да прпизвпдимп пд 500 дп 700 впзила гпдищое. 

- У сарадои са Светскпм банкпм, ангажпван је саветник, кпји ће анализирати ппслпваое 70 највећих 

предузећа у реструктурираоу и дати предлпг на кпји нашин се ппјединашнп предузеће мпже 

приватизпвати - пбјащоава Цветкпвић. - Спајаоем акципнпг плана и тријаже, дпбићемп јасне смернице 

кпја предузећа ће имати перспективу за приватизацију, а за кпја ће већ у перипду дп јуна 2014. гпдине 

бити пкпншанп реструктурираое. 

Вреднпст импвине предузећа у реструктурираоу, према коигпвпдственим ппдацима на крају 2010. 

гпдине, изнпсила је пкп 338 милијарди динара. У истпм тренутку оихпве пбавезе су дпстигле 325 

милијарди динара. Не треба забправити ни тп да, према важећим закпнима, пве фирме не плаћају 

никакве пбавезе према држави. Мнпге пд оих нису исплаћивале ни минималне зараде заппсленима, па 

су, пре свега некадащои радници, пресавили табак и тужили фирме у кпјима су радили збпг 

неизмирених зарада, птпремнина, бплпваоа. Дпнете пресуде у кприст бивщих заппслених дпвпдиле су 

и дп блпкада рашуна. Такп се дещавалп да, збпг принудних исплата, виспких камата, судских трпщкпва и 

разних такса, фирме у реструктурираоу буду и блпкиране. Ову судбину дпживелп је скпрп 700 радника 

"Аутпсапбраћаја" из Крагујевца и "Фпнтане" из Вроашке Баое, а кпјима збпг исплате старих дугпва нису 

уплаћиване плате. Слишнп је билп и у ФАП, "Мпстпградои, "Партизанскпм путу"... 

- Екпнпмски ппсматранп, скпрп сва та предузећа су већ сада зрела за стешај, али се мпра гледати щири 

кпнтекст - дпдаје Цветкпвић. - Оснпв за пдлуку биће прпцена пдрживпсти пвих предузећа. Стешајни 

ппступак не ппдразумева нестанак импвине предузећа, већ оегпву трансфпрмацију ка ефикаснијем 

искприщћеоу. Заинтереспванпст инвеститпра ппстпји за ппјединашна предузећа и тп махпм за 

функципналне целине. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/354287/Vlada-naduvala-prihode-u-budzetu-da-bi-mogla-vise-da-trosi 

Влада надувала прихпде у бучету да би мпгла вище да трпщи 

АУТОРКЕ: Данијела Нищавић/Снежана Кривпкапић  

Влада Србије дпставила је амандмане кпји ће заједнп са бучетпм за 2013. данас бити пред ппсланицима 

Нарпдне скупщтине. Расхпди су ппвећани за 10,5 милијарди динара, а кап изнуђени пптез, и пшекивани 

прихпди су ппвећани за 9,5 милијарди динара, иакп је и претхпдна маоа прпјекција била, бар према 

пцени ММФ, пренадувана. Укупни бучетски прихпди за 2013. гпдуну према пвим дпкументима требалп 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/354287/Vlada-naduvala-prihode-u-budzetu-da-bi-mogla-vise-da-trosi
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би да изнпсе 956,44 милијарде динара а расхпди 1.078,32 милијарди динара, щтп ће рећи да ће 

дефицит бити 121,9 милијарди динара. 

- Овп дпсад нисам јпщ видеп. Дещавалп се да већ у марту дпбијемп ребаланс за текућу гпдину, али да 

пвпликп меоају бучет пре негп щтп се усвпји у Скупщтини - каже Бпјан Ђурић, ппсланик ЛДП. 

 

Према сазнаоима “Блица”, пваква прпмена у предлпгу бучета десила се накпн сугестија мисије ММФ. 

Представници пве међунарпдне институције замерили су министру финансија Млађану Динкићу да је 

нереалнп виспкп планирап неппреске прихпде кпји су амандманима на бучет смаоени. ММФ сумоа и 

да ће расхпди бити на ппстпјећем нивпу, будући да се пшекује вища инфлација пд 5,5 пдстп 2013, збпг 

шега ће мпрати да ппрасту и расхпди за спцијалну защтиту. Према нащим сазнаоима, прпјекције 

министра Млађана Динкића и ММФ разликују се за 15 дп 30 милијарди динара. 

  

И Фискални савет јуше је на пдбпру за финансије исказап бпјазан да ппстпји јаз пд планираних прихпда и 

расхпда, и тп за пкп 25 милијарди динара. Павле Петрпвић, председник савета, предлпжип је да се 

смаое трансфери лпкалним сампуправама за дпдатних шетири милијарде динара. „Ппстпји и ризик да 

субвенције буду веће за пет дп 10 милијарди динара пд планираних“, уппзприп је Петрпвић. За 

министра финансија и привреде, међутим, нема бпјазни да ће маоак у каси за 2013. бити већи пд 

планираних 3,6 пдстп БДП. Он ппвећаое прихпда пбразлаже увпђеоем ппреске стппе пд 25 пдстп за 

трансакције у ппреским рајевима и увпђеоем “услпвне ппреске амнестије”. 

 

Миркп Цветкпвић, некадащои премијер, међутим изразип је жаљеое збпг тпга щтп сппразум са ММФ 

није пптписан. Министар Динкић на тп је пдгпвприп да је оему жап щтп претхпдна влада није пставила 

реализпван кредит са Светскпм банкпм. 

 

- Жап ми је и щтп сте задуживали земљу с каматпм пд 7,5 пдстп - рекап је Динкић. 

Брпјке 

9,3 милијарде динара ппвећаое укупних прихпда 

18,3 милијарде динара ппвећаое ппреских прихпда 

9 милијарди динара смаоеое неппреских прихпда 

1,65 милијарди динара пд ппреза на дпхпдак 

5,3 милијарде ппвећаое прихпда пд ПДВ 

8,3 милијарде динара веће субвенције ппљппривреди 
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Веће акцизе на гпривп 

 

Бпјан Ђурић, ппсланик ЛДП, каже да је Влада затражила да се акциза на 

дизел ппвећа за шетири дп 4,5 динара, ппшев пд 1. јануара 2014. пп 

предлпгу Закпна п акцизама. “Евп прегледа већих акциза: дизел за 4. дин. 

2014. и јпщ 4. дин 2015. ТНГ јпщ 5. дин 2014. и 5. дин. 2015. Све у свему, 

држава ће пд акциза на гприва у 2013. узети 80 милипна евра вище негп 

щтп је планирала пре месец дана”, пбјавип је Ђурић на свпм Твитер 

прпфилу. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Radnicima-prekipelo-u-Mlekari-Subotica.lt.html 

Радницима „прекипелп” у Млекари „Субптица” 

АУТОР: А. Исакпв 

Најављене репрганизације претхпдиле су гащеоу некпликп млекара, а тим ппвпдпм синдикат захтева 

пбјащоеое пд рукпвпдства 

Субптица – Уместп најављиванпг изласка на стране берзе или прпдаје некпј великпј кпмпанији, 
Млекари „Субптица“ прети затвараое, тврди за „Пплитику“ Јелена Нимшевић, председник фабришкпг 
синдиката. Први шпвек синдиката те млекаре каже да је пдлушила да изађе у јавнпст јер је реш п 
репрганизацији кпја је већ дпвела дп затвараоа млекара у Очацима, Пивницама, Нпвпм Саду и 
Зајешару. 
– Нащ дистрибутивни центар премещтен је у наципнални лпг, а синдикат је дпбип и званишнп 
пбавещтеое да је у плану премещтаое нащег магацина, кап и трансппрта у Бепград. Такпђе, најављенп 
је и да ће пд 1. јануара наредне гпдине и целпкупна администрација „Млекаре“ бити пресељена у 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Radnicima-prekipelo-u-Mlekari-Subotica.lt.html
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„Имлек”. Ми не знамп щта тп знаши за наще заппслене, кпји ће дпбити птпремнине или ће пптписати 
угпвпр п преласку у наципнални лпг, где им се у наредних гпдину дана гарантује плата у висини 
садащое, али оихпва будућнпст је неизвесна – каже Нимшевићева. 

Упсталпм, у Млекари „Субптица“ сада ради 12 бивщих радника „Нпвпсадске млекаре“ кпји сваки дан 
путују 200 килпметара дп свпг раднпг места. За сада имају прганизпвани превпз и сви раде у дневнпј 
смени, щтп је ппдразумевалп да се Субптишани ангажпвани на пвим ппслпвима пребаце у нпћну смену. 
Јелена Нимшевић каже да је најављенп да ће и пви „нпвпсадски“ радници бити размещтени пп 
пдељеоима, щтп ће верпватнп дпвести дп тпга да ће пдустати пд таквпг раднпг места. 

– Убеђују нас да се целпкупна репрганизација ради збпг смаоеоа трпщкпва прпизвпдое, а дпказанп је 
да не ппстпји екпнпмска пправданпст пребациваоа нащих пдељеоа у наципнални лпг. Тражили смп те 
екпнпмске ппдатке пд ппслпдавца, али их нисмп дпбили и искпристићемп све закпнске мпгућнпсти да 
нам пни буду дпстављени. Ми нисмп прптив нащег ппслпдавца и не радимп прптив оега, али се не 
слажемп са неким оегпвим ппступцима – каже Јелена Нимшевић. 

У Млекари „Субптица“ заппсленп је 250 радника, пд шега је 239 синдикалнп ангажпванп. Овп је и једина 
наща млекара кпја има дпзвпле за извпз, и све међунарпдне сертификате кпјима се пптврђује да је 
пвдащои прпцес прпизвпдое исти кап и у билп кпјпј другпј млекари у Еврппи. Субптишка млекара има и 
стабилан улаз млека са 237 фарми и дп сада су прерађивали пкп 170.000 литара дневнп, а Јелена 
Нимшевић каже да накпн затвараоа пкплних млекара сада прерађују и дп 220.000 литара. Од 2003. 
гпдине ппслују у пквиру Инвестиципнпг фпнда „Салфпрд“ кпји је фпрмирап и Деоуб фудс групу, и у 
вище наврата најављивана је оена прпдаја великим еврппским брендпвима, али су у ппследоем 
тренутку купци пдустајали. 
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/bez_dogovora_vlade_i_sindikata_prosvete_.55.html?news_id=251592 

Без дпгпвпра Владе и синдиката прпсвете 

АУТОР: В. А. 

Бепград - „Ми тражимп ппвећаое плата, пни тврде да немају паре и тп је зашарани круг из кпга не 

видимп излаз.“ Овакп је Слпбпдан Брајкпвић, председник Синдиката радника у прпсвети Србије, пписап 

за Данас јушеращои састанак синдиката прпсветних радника и представника Владе Србије, кпји је 

заврщен без пптписиваоа ппнуђенпг прптпкпла п платама за идућу гпдину. Синдикати имају рпк да 

дпставе свпје предлпге дп шетвртка, а у наредни петак би требалп да буде пдржан нпви састанак. 
 

- Кпрекција кпефицијената и тп већ у пвпј гпдини нащ је једини захтев и акп тпга не буде, ја нищта нећу 
пптписати. Они су пд нас тражили да пптпищемп нещтп щтп пище у Закпну п бучету. Са априлпм 2013. 
нам нуде ппвећаое пд шетири пдстп, а прпјекције су да ће инфлација дп јуна бити 14 пдстп - каже 
Брајкпвић. 

У предлпгу прптпкпла кпји је ппнуђен синдикатима прпсветара, у 2013. су планирана два ппвећаоа 
зарада и тп два пдстп у априлу, дпк ће пктпбарска ппвищица бити „у складу са фискалним правилпм 
дефинисаним у Закпну п бучету“. Иакп прптпкпл предвиђа кпрекцију кпефицијената у рпку пд три 
гпдине, ппшев пд 2013, Брајкпвић истише да не верује таквим пбећаоима. Он ппдсећа да је у сппразуму 
накпн прпщлпгпдищоег щтрајка прпсветара билп предвиђенп да се прегпвпри п кпрекцији 
кпефицијената заврще дп краја 2011, али да влада тп није испунила. 

У пдгпвпру на ппнуду Владе Србије ГСПРС „Независнпст“ такпђе ппдсећа на пвп пбећаое, наппмиоући 
да влада сада тражи „даље пдлагаое кпригпваоа кпефицијената, шији ппшетак је неизвестан, а крај се и 
не назире“. 

И Драган Матијевић, председник Уније синдиката прпсветних радника Србије, каже за Данас да је 
предлпг прптпкпла неприхватљив. 

- Сущтински прпблем је тп щтп влада нема намеру да пдустане пд везиваоа раста плата у јавнпм 
сектпру за раст пензија. Овп је пплитишкп питаое и мпже га рещити самп влада. Ппгптпвп щтп се пшекује 
даљи пад прпсешних пензија и плата, шији раст у наредним гпдинама неће бити већи пд један дп два 
пдстп гпдищое, щтп ће бити знатнп исппд инфлације. Тим средствима се никада не мпже вратити пднпс 
највище и најниже зараде на ранијих три према један. Предлпг владе да се п тпме разгпвара тпкпм 
2013. гпдине, са евентуалнпм применпм у 2014, 2015. и 2016. гпдини, самп је ппкущај куппвине времена 
за наивне кпји ће мпжда пптписати пвакав прптпкпл - сматра Матијевић. 
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Предщкплци задпвпљни 
Представници синдиката предщкплских устанпва пптписали су јуше прптпкпл кпји предвиђа да Влада 
дп краја пве гпдине усвпји уредбу, кпјпм ће се пбезбедити да сви заппслени у предщкплским 
устанпвама Србије са истпм струшнпм спремпм имају исту плату. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_autosaobracaja_ponovo_traze_zastitu_.4.html?news_id=251581 

Синдикат крагујевачкпг превпзника тврди да група рукпвпдилаца гпдинама уништава фирму, нпви 

директпр најављује ппправак 

Радници Аутпсапбраћаја ппнпвп траже защтиту 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Радници крагујевашкпг Аутпсапбраћаја (АС-а), пкупљени у нпвпфпрмиранпм Слпбпднпм 

синдикату ппнпвп су јавнп затражили защтиту јер их „щиканира група људи кпја је, дугпгпдищоим 

малверзацијама и злпупптребама, ппљашкала предузеће“. Они тврде да у фирми влада безакпое, да се 

минималне зараде исплаћују нередпвнп, здравствене коижице нису пверене а спцијални прпграм кпји 

би пмпгућип да већина заппслених дпбрпвпљнп пде из фирме, пбећан је али није сашиоен. 

 
- Препущтени смп на милпст и немилпст ппслпвпдству кпје на разлишите нашине малтретира заппслене 
и ппкущава да предузеће пдведе у стешај, какп би избеглп пдгпвпрнпст, иакп ће тим шинпм без ппсла и 
егзистенције да пстане 480 радника и вище стптина шланпва оихпвих ппрпдица - навпди се у саппщтеоу 
Слпбпднпг синдиката, 

Радници АС-а и летпс су ппкущавали да скрену пажоу на ппслпваое фирме, и крајем августа 
аутпбусима су блпкирали Крагујевац тражећи пверу здравствених коижица. И тп им је пбећанп, али дп 
данас није испуоенп, па ни радници кпји бплују пд најтежих бплести, не мпгу да кпристе медицинске 
услуге, каже за Данас Сузана Маркпвић, ПР Слпбпднпг синдиката. 

Генерални директпр Аутпсапбраћаја Слпбпдан Сретенпвић у јушеращопј изјави нащем листу најпре 
каже да је пн п свим пптужбама и примедбама већ разгпварап са рукпвпдствпм Слпбпднпг синдиката, 
те да ће тп ушинити ппнпвп. Истише, пптпм, да пд 6. августа, пд кад је пн на шелу предузећа, нпвп 
ппслпвпдствп интензивнп ради на нпрмализацији ситуације у предузећу. 

- Успели смп да ппбпљщамп ефикаснпст сапбраћаја и да ппвећамп прихпде, с једне, а да смаоимп 
трпщкпве ппслпваоа, с друге стране. Знашајнп смп смаоили пптрпщоу гприва кпја шини 50 пдстп свих 
нащих трпщкпва. Наравнп да тп јпщ ни издалека није дпвпљнп, јер свакпг месеца издвајамп пкп пет 
милипна динара за пбавезе из ранијег перипда. Успевамп да враћамп дугпве и пдржимп ликвиднпст 
без нпвих задуживаоа предузећа. Оснпвни циљ нам је да смаоимп трпщкпве и кпнсплидујемп 
предузеће - каже Сретенпвић 

Он наглащава, притпм, да пшекује реализацију дпгпвпра са надлежнима п спцијалнпм прпграму, те да 
ће накпн примене тпг прпграма и пкпншаоа реструктурираоа фирме, Аутпсапбраћај ппшети нпрмалнп 
да ппслује, шиме ће се ствприти услпви за редпвну исплату зарада и пверу здравствених коижица свим 
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радницима. Сретенпвић јуше није желеп да кпментарище пптужбе синдиката и радника на рашун 
ранијих ппслпвпдстава предузећа. 

Малверзације 
У Слпбпднпм синдикату тврде и да ппседују дпказе п малверзацијама ппслпвпдства и ппмиоу 
дпкументацију п прпдаји гаража фирме, пре пет гпдина, купцу из Аустрије, за 3,3 милипна евра. „Тај 
нпвац, какп нам је ппслпвпдствп пбећавалп, требалп је да буде утрпщен за ппвезиваое раднпг стажа, 
за плаћаое ппреза и пбнпву впзнпг парка. Нищта пд тпга није урађенп, а нпвца пд прпдаје гараже 
нигде нема“, кажу у Слпбпднпм синдикату и дпдају да је сппрна и прпдаја пдмаралищта фирме у 
Буљарицама, али и 167 слпбпдних впжои шији налпзи нису ппкривени угпвприма и признаницама... 

 
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radniku_preceno_gepekiranjem.4.html?news_id=251568 

Ппсле приче кпју је Данас пбјавип п малтретираоу заппслених и ппвредама на раду у иришкпј 

фабрици дрвених гајби 

Раднику прећенп „гепекираоем“ 

АУТОР: А. ИВАНИШЕВИЋ 

Нпви Сад - Славища Љубишић, радник из Ирига кпји је бип жртва злпстављаоа ппслпдавца, дпбип је 

претое да ће се „впзити у гепеку“, накпн щтп је у јавнпст изнеп детаље п малтретираоу. Љубишић је 

тещкп ппвређен приликпм рада на преправљенпм циркулару у фабрици дрвених гајби „Бпки-

Вушенпвић“, а накпн пперације му је пдстраоен тестис. Он је, кап и 140 радника гајбаре, радип без 

здравственпг и пензипнпг псигураоа, а ппследоих месеци и без плате, а слушај је пбјавип Данас накпн 

щтп је Љубишић ппвређен на раду. Према сведпшеоу радника, власник Бпжп Вушенпвић и оегпви 

рпђаци, малтретирали су их физишки и нпвшаним казнама.  

 
- Вушенпвићев 19-гпдищои син Милан је прексинпћ прищап мпм брату и мени и питап нас кпји је пд нас 
дап инфпрмације медијима. Онда нам је рекап да ће нас прпвпзати у гепеку збпг тпга. Слушај сам пдмах 
пријавип пплицији - каже Љубишић. 

Инаше, Вушенпвић је, ппред фабрике гајби, власник некпликп угпститељских пбјеката у Иригу и на 
Фрущкпј гпри, пд кпјих је неке дпбип без плаћаоа закупа пд лпкалних власти. Ппдсетимп, пн је јавнпсти 
ппстап ппзнат 2009, накпн щтп су медији пбјавили пптресну исппвест Срба и Бпщоака кпје је преварип и 
злпстављап у Азербејчану. Писалп се тада да је радницима кпје је ппвеп на градилищте у ту азијску 
земљу, пбећап редпвне месешне плате, али кпнашне исплаћене суме биле су умаоеое за изнпс пд 1.000 
дп 3.700 дплара. Бпсанскпхерцегпвашки медији ппщирнп су извещтавали п тпме какп су људи били 
третирани кап рпбље, да су за једнпминутни прекид рада кажоавани пдбијаоем 50 дплара пд плате, а 
за негпдпваое је казна била 200 дплара. Вушенпвић им је, писалп се, пдузеп паспще, управа је тукла и 
на друге нашине малтретирала раднике, кпји су живели у кплективнпм смещтају, такпзваним дпмпвима 
у ужасним услпвима. Неки су били и затварани накпн щтп су се ппбунили, дещавалп се да пстану без 
хране. Збпг таквпг третмана Вушенпвића тражи га правпсуђе из некпликп земаља, БиХ и Азербејчана пре 
свега. Он сам је, у изјави за Данас, казап да су све пптужбе непснпване, а да ће у тпм слушају 
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злпстављаоа радника у Азербејчану пред судпм дпказати невинпст. Он, међутим, није пбјаснип када и 
какп ће изнети пдбрану пред правпсуђем те земље. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mlekara-subotica-radi-punom-parom 

Млекара Субптица ради пунпм парпм 

Млекара Субптица саппщтила је данас да је у тпку репрганизација у кпмпанији, али да и даље ппслује 
успещнп и да ће наставити да ради. Реш је п првпј и јединпј српскпј млекари с дпзвплпм за извпз на 
тржищте Еврппске уније, а у кпмпанији наглащавају да ппслује успещнп и не планира никакве измене у 
ппгледу ппслпваоа на дпмаћем и инпстранпм тржищту. У августу је, навпди се у саппщтеоу, забележен 
рекпрд у пбради пристиглпг млека, щтп представља дпвпљан дпказ дпбрих резултата те кпмпаније. 

– У тпку је репрганизација сектпра лпгистике и тренсппрта. На тај кпрак рукпвпдствп Млекаре Субптица 
пдлушилп се ради пствариваоа бпље кпкурентнпсти на тржищту и ефикаснијег ппслпваоа – изјавип је 
директпр Милан Грујић. – Млекара Субптица, дакле, наставља да ради неизмеоенп, уз прпмене унутар 
кпмпаније ради ппстизаоа јпщ ефикаснијих резултата. 

Председница синдиката радника субптишке млекаре Јелена Ниншевић изјавила је прекјуше да групација 
„Салфпрд” има намеру да затвпри и субптишку млекару, збпг шега ће без ппсла пстати 40 радника. Она је 
рекла да „Салфпрд„ намерава да уради реструктурираое пп принципу пребациваоа трансппрта, 
радника, магацина и канцеларија у бепградски „Имлек„, ппд пбразлпжеоем да је тп јефтиније. 

„Салфпрд„ управља „Деоуб фудс группм„, у пквиру кпје су, псим Млекаре Субптица и „Имлек”, „Бамби–
Банат” и „Коаз Милпщ”. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zaduzuju-nas-143-evra-u-sekundi 

Задужују нас 143 евра у секунди 

АУТОР: В. Чвпркпв 

Од дпласка нпве Владе, Србија је наставила да се задужује да би ппкрила минус у бучету па је јавни 
дуг земље у претхпдна три и кусур месеца ппрастап вище пд милијарду евра. 

Какп се навпди у анализи специјализпвнпг интернет-сајта „макрпекпнпмија.прг„, Србију је нпва Влада у 
прптеклих 100 дана задуживала фантастишним темппм пд 130 евра у секунди. 

Пп ппдацима Управе Министарства финанија за јавни дуг, дуг Србије на крају пктпбра бип је 16,59 
милијарди евра, щтп је 57,5 пдстп брутп дпмаћег прпизвпда. На крају септембра јавни дуг земље бип је 
15,85 милијарди евра, щтп знаши да је у пктпбру ппвећан пкп 740 милипна евра. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mlekara-subotica-radi-punom-parom
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zaduzuju-nas-143-evra-u-sekundi


14 

 

Највећи утицај на ппвећаое дуга имале су еврппбвезнице кпје дпспевају на наплату у септембру 2021. 
гпдине. Тпкпм пктпбра, Србија се дпдатнп задужила крпз хартије пд вреднпсти денпминпване у 
динарима за 21,57 милијарду, кап и хартије денпминпване у еврима за 47,66 милипна. 

У анализи на сајту „макрпекпнпмија.прг„ се ппдсећа и на ушинак претхпдне владе на тпм ппљу: у 
трајаоу кабинета Мирка Цветкпвића, јавни дуг Србије је ппвећан 6,8 милијарди евра, пднпснп с 8,6 на 
15,5 милијарди. Тп је, дпдаје се, у 1.470 дана трајаоа те владе знашилп дневни ппраст јавнпг дуга пд 
4,66 милипна евра или 53,9 у секунди. Унутращои дуг је тада бип ппвећан 2.343 милипна евра (с 3.249 
на 5.592), сппљни 2.962 милипна (са 4.516 на 7.478), а индиректне пбавезе 1.541 (с 876 на 2.400), навпди 
се. 

У самп првих 100 дана кабинета Ивице Дашића, дуг је ппвећан 1,1 милијарду евра, щтп је раст пд 11,2 
милипна дневнп, пднпснп 130 евра у секунди. Унутращои дуг је ппвећан 568 милипна евра, сппљни 562 
а индиректне пбавезе су смаоене седам милипна евра. 

Ова влада нас је, међутим, пд краја пктпбра, щтп је перипд кпји пбухватају ппдаци Управе за јавни дуг, 
ппнпвп дпдатнп задужила, издајући дпларске пбвезнице у вреднпсти пд 500 милипна евра. Када се и тп 
зарашуна, навпде на „макрпекпнпмија.прг„, дплазимп дп убрзаоа задуживаоа на 12,3 милипна евра 
дневнп или пп 143 евра у свакпј секунди! 

Сада се, дпдуще, задужујемп ппнещтп ппвпљније негп раније: лане смп емитпвали пбвезнице с 
каматпм пд 7,25 ппстп, а у септембру пве гпдине пна је изнпсила 6,6. Министар финансија Млађан 
Динкић се, приликпм прпщлпнедељнпг нпвпг задужеоа пд ппменутих 500 милипна евра, ппхвалип да 
је камата сада јпщ нижа – 5,25 ппстп. Ипак, аналитишари указују на тп да таквп ппређеоа нема никаквпг 
смисла јер смп претхпдних пута издали пбвезнице с рпкпм птплате на десет гпдина, а сада су у питаоу 
петпгпдищое, кпје су пп прирпди ствари јефтиније. 

Какп гпд билп, јаснп је да нити једна пд цена пп кпјима ппзајмљујемп нпвац није ппвпљна пп нас – 
сматра се да је за државу дпбрп пнп задужеое када је камата нижа пд стппе раста привреде јер самп 
тада се дуг мпже враћати на пдржив нашин. Србија је тренутнп вепма далекп пд привреднпг раста пп 
стппама пд пет или седам ппстп: пву гпдину заврщићемп падпм екпнпмске активнпсти, а у нареднпј ни 
пп најпптимистишкијим сценаријима нећемп расти вище пд два прпцента. 

 

Гпдине ппнираоа 
Пп ппдацима Нарпдне банке Србије, јавни дуг је на крају прпщле гпдине бип 14,47 милијарди евра, щтп 
је билп 45,1 пдстп БДП-а. На крају 2010. бип је 12,16 милијарди евра, щтп је билп 42,9 пдстп БДП-а. 

На крају 2009. гпдине јавни дуг бип је 9,85 милијарди евра, пднпснп 34,8 пдстп БДП-а, а на крају 2008. 
гпдине изнпсип је 8,78 милијарди евра, щтп је билп 29,2 пдстп БДП-а. 
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Privredni PREGLED 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1017:Ima-li-nade-za-

privredu&catid=31&Itemid=101 

Има ли наде за привреду 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Недпвпљан извпз, виспка стппа незаппсленпсти и деиндустријализација представљају главне прпблеме 
српске привреде у пвпм тренутку, слпжили су се јуше ушесници дебате Србија у псвајаоу светских 
тржищта - мпже ли се ппкренути српска привреда у прганизацији Фпндације Кпнрад Аденауер и Бизнис 
инфп групе. Директпр Агенције за страна улагаоа и прпмпцију извпза Републике Србије (СИЕПА) 
Бпжидар Лаганин истакап је да, иакп су се у јавнпсти мпгле шути изјаве типа извпз или смрт, у пракси 
нема алата за експанзију српскпг извпза. Он је указап да ппстпје већ дпбрп преппзнати сегменти у 
кпјима Србија има кпнкурентске преднпсти кпје су првенственп везане за индустрију хране, јакп дпбре 
резултате пстварује и индустрија намещтаја, а перспективу такпђе има грађевинска индустрија. 

Када гпвпримп п грађевинскпј и индустрији намещтаја, првенственп мислим на великп тржищте 
царинске уније Русије, Белпрусије и Казахстана, прецизирап је Лаганин на скупу пдржанпм у прес 
центру Таоуга, наппменувщи да структура извпза није дпбра, јер у оему дпминирају материјали и 
сирпвине, а не прпизвпди вище дпдате вреднпсти. Он је нагласип и да се у ппследое време буде неки 
нпви сектпри и ппјављују на листи извпзника, дпдајући да је курипзитет да смп први пут успели да 
извеземп вище спфтвера негп малине. Лаганин је указап да резултати кпји се ппјављују на нащпј 
извпзнпј страни су дпбрим делпм генерисани пд кпмпанија кпје су дпщле да ппслују у Србији, навпдећи 
кап пример нащег првпг сппљнптргпвинскпг партнера у извпзу - Немашку, шијих 40 прпизвпдних 
кпмпанија у нащпј земљи генерище дпбар деп тпг извпза. Прпфеспр Факултета за екпнпмију, финансије 
и администрацију (ФЕФА) Михаилп Црнпброа истакап је да, према оегпвпм мищљеоу, прпблем брпј 
један у пвпм тренутку није извпз, ни бучет, негп виспка стппа незаппсленпсти. Он је ппдсетип да је у 
Србији 25 пдстп незаппслених, а 50 пдстп младих незаппслених, щтп је катастрпфа. За мене је и извпз и 
бучет и све псталп у функцији рещаваоа тпг највећег, капиталнпг екпнпмскпг прпблема, истакап је 
Црнпброа.  

Извпзни курипзитет: у ппследое време први пут нам ппщлп за рукпм да извеземп вище спфтвера негп 
малине (са 1. стране) Враћајући се на тему извпза, Црнпброа је ппдсетип да је за време владе 
премијера Зпрана Ђинђића направљена прва извпзна стратегија 2002, 2003. гпдине кпја је била 
релативнп сплидан прпјекат, а скупља пращину пд пнда дп данас. У међувремену су направљена јпщ 
два прпјекта, пд кпјих су вајду имали кпнсултанти, а не нарпд, дпдап је пн. Јпщ увек смп у ппзицији да 
пзбиљнп размищљамп п тпме щта и какп даље да би се рещили унутращои прпблеми прекп извпза, 
кпји је средствп да се ангажује капитал, радна снага и направи тражоа, казап је Црнпброа, дпдајући да 
нисмп дпвпљнп кпнкурентни и питаое је щта извпзити, јер смп се деиндустријализпвали. Прпфеспр 
екпнпмије и наушни саветник Мирпслав Прпкппијевић пценип је да су наще власти, кпју су шиниле разне 
владе, дигле руке пд тпга да су у стаоу да саме направе неку рефпрму и сви се надају када ће ппправак 
да дпђе сппља, кап и да беже пд рефпрми кпје нпсе велики пплитишки трпщак. Укпликп се ппгледа сајт 
ЕУ, оих брине исти прпблем кап и нас - деиндустријализација, јер је индустрија пала са 20 пдстп на 15 
пдстп, а циљ је да се пна дп 2020. врати на 20 пдстп, казап је Прпкппијевић, дпдајући да је Унија 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1017:Ima-li-nade-za-privredu&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1017:Ima-li-nade-za-privredu&catid=31&Itemid=101
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пбећала да ће ппкренути трећу индустријску ревплуцију. Он је уппзприп да међутим, дп индустријске 
ревплуције мпже дпћи јединп сппнтанп, када се ствпре услпви за тп, те да треба избегавати бирпкратске 
прпграме, већ укпликп је тп мпгуће, спрпвести рефпрме. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1078:Za-10-meseci-otpla%C4%87eno-tri-

milijarde-evra-javnog-duga&catid=31&Itemid=101 

 

За 10 месеци птплаћенп три милијарде евра јавнпг дуга 

ИЗВОР: БЕТА 

Србија је за првих 10 месеци пве гпдине птплатила 329,9 милијарди динара (три милијарде евра) 
пбавеза пп пснпву јавнпг дуга, саппщтила је Управа за јавни дуг. Какп се навпди у сапщтеоу, пд тпга је 
птплаћенп 273,6 милијарди динара (2,5 милијарди евра) главнице и 56,3 милијарде динара (ппла 
милијарде евра) камата. У 2012. гпдини, јавни дуг Србије је ппрастап са 1.547 милијарди динара (14,78 
милијарди евра) на 1.880 милијарди динара (16,59 милијарди евра) на крају пктпбра. Највећи деп 
јавнпг дуга је и даље у страним валутама, пд кпјих еври шине 52,3 пдстп, навпди се и дпдаје да америшки 
дплари шине 21,1 пдстп, динари 18,6 пдстп, а специјална права вушеоа щест пдстп и пстале валуте два 
пдстп. 

Навпди се да је ушещће јавнпг дуга Србије у брутп дпмаћем прпизвпду (БДП) на крају пктпбра 2012. 
гпдине 57,5 пдстп. Прпцентуалнп највеће ушещће у птплатама главница пд јануара дп пктпбра 2012. 
шине државне хартије пд вреднпсти емитпване на дпмаћем тржищту у изнпсу пд 221,6 милијарди 
динара (1,9 милијарди евра), дпк су камате на те пбавезе плаћене 25,9 милијарди динара (200 милипна 
евра). Сервисираое дуга према Парискпм клубу шинилп је 10,2 милијарде динара (90,3 милипна евра), 
пд шега су пп ппла главница и камате (пп 5,1 милијарду динара или 45,1 милипн евра). Обавезе према 
Лпндпнскпм клубу плаћене су у укупнпм изнпсу пд 11,4 милијарди динара (101,6 милипна евра), пд шега 
је главница 6,1 милијарда динара (54,6 милипна евра), а камате 5,3 милијарде динара (47 милипна 
евра). За дпспели деп десетпгпдищоих еврппбвезница плаћенп је 6,2 милијарде динара (55,3 милипна 
евра). Обавезе према Међунарпднпј банци за пбнпву и развпј плаћене у изнпсу пд 7,8 милијарди 
динара (69,3 милипна евра), пд шега је главница плаћена 4,5 милијарди динара (40,4 милипна евра), а 
камата 3,3 милијарде динара (28,9 милипна евра). Ради благпвременпг сервисираоа јавнпг дуга, Управа 
за јавни дуг је емисијпм државних хартија пд вреднпсти на дпмаћем финансијскпм тржищту прикупила 
288,3 милијарде динара. Од тпга су 80,7 пдстп државне хартије пд вреднпсти у дпмаћпј валути, дпк 
препсталих 19,3 пдстп шине примаоа пд државних хартија у еврима. Управа за јавни дуг успела је да 
ппвећа нивп ушещћа дпмаће валуте у укупнпм јавнпм дугу са 16,2 пдстп на крају 2011. гпдине, на 18,6 
пдстп на крају пктпбра 2012. гпдине. На крају пктпбра 2012. гпдине, укупна примаоа пп пснпву емисија 
државних хартија пд вреднпсти на дпмаћем и међунарпднпм финансијскпм тржищту изнпсе 381,2 
милијарде динара, навпди се у саппщтеоу Управе за јавни дуг Србије.  

 

 

 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1078:Za-10-meseci-otpla%C4%87eno-tri-milijarde-evra-javnog-duga&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1078:Za-10-meseci-otpla%C4%87eno-tri-milijarde-evra-javnog-duga&catid=31&Itemid=101
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