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Раст привреде чека хитне мере 
Е. Е. Р.  

Новости откривају - шта Национални савет за економски опоравак Србије 

предлаже Влади. Централизовати постојеће фондове и субвенције и изменити 

Закон о јавним набавкама 

НАЦИОНАЛНИ савет за привредни опоравак припремио је и Влади доставио предлог 
краткорочних и средњорочних мера које би могле да допринесу привредном расту Србије. 
- Суштина мера о којима би Влада требало да се изјасни до краја месеца јесте да се олакша рад 
фирмама у Србији - тврди извор "Новости" из Савета за привредни опоравак. - Приоритети су, 
свакако, решавање проблема неликвидности и успостављање финансијске дисциплине, 
стварање услова за јачу кредитну активност и снижавање цене капитала, повећање инвестиција 
у инфраструктуру која ангажује домаћу привреду, смањење трошкова пословања и реформа 
инспекцијских служби која би требало да доведе до смањења сиве економије. 
 

Привредници верују да је бројне мере могуће донети већ до краја ове године или, најкасније, за 
шест месеци. 
- Верујемо да би при кабинету премијера требало основати међуресорску групу за сузбијање 
сиве економије, али и донети програм њеног пореског обухвата. Влада би могла и одређеним 
стимулацијама утицати на оне који данас раде на црно како би ушли у легалне токове - тврде 
привредници. - Очекујемо и повећање ефикасности судских поступака и одговорност 
правобранилаца за рокове спровођења покренутих спорова. Важно је и централизовати 
фондове и субвенције за подршку привреде, али и хитно изменити Закон о јавним набавкама. 
ЈЕДАН ШАЛТЕРПривредници се залажу за један шалтер за издавање дозвола. Ако инвеститор 
има право коришћења на парцели где планира изградњу објекта онда би требало да добије 
локацијску дозволу, тачније тражи се да конверзија, односно право власништва, не буде услов. 
Грађевинска дозвола би, истичу привредници, требало да се издаје на основу идејног пројекта. 
На листи предлога су и плаћање пореза на додату вредност по наплати изведених радова за све 
фирме, репрограм заосталих дуговања грађевинских фирми према држави, доношење 
посебног закона, који ће уредити наступ страних компанија на српском тржишту. 

Привредници сматрају да треба пронаћи начин за бржи упис јавне својине у катастру, помоћу 
софтвера за аутоматско прекњижење. Аутоматски би, према њиховом мишљењу, требало да се 
пољопривредно преводи у грађевинско земљиште у градским срединама и насељеним 
местима. 
- Када је реч о конверзији права коришћења у право својине над градским грађевинским 
земљиштем, предлог је да конверзију иницирају Републички геодетски завод и 
правобранилаштва - објашњавају привредници. - У пракси се дешава да правобранилаштва 
непрекидно подносе жалбе на издата решења РГЗ у поступку конверзије, утврђивања јавне 
својине и за такво аутоматско подношење жалби требало би увести одговорност. Јер, треба 
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водити рачуна о изгубљеној добити инвеститора због одуговлачења поступка. Исто тако 
конверзија би морала да буде бесплатна за све кориснике на изграђеном земљишту.  
ПРЕДЛОЗИ ПРИВРЕДНИКА ВЛАДИ 
* Донети Закон о роковима измирења обавеза 
* Донети план измирења старих дугова државе 
* Увести обавезно пријављивање ненаплаћених потраживања 
* Основати Биро за подршку великим инвестицијама 
* Покренути јавно приватно партнерство 
* Смањити царине на репроматеријал 
* Обезбедити предвидив реални курс динара 
* Регистровати извозне капацитете малих предузећа 
* Увести реалне цене за комуналне и сличне услуге 
* Формирати Развојну банку 
* Појефтинити кредите привреди 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:400536-Duplo-vise-para-za-vise-posla 

Дупло више пара за више посла 
Б. СТЈЕЉА  

Министарство рада тражи два пута већи буџет за запошљавање - уместо 3,4 

милијарде динара захтева шест. Запослење би могло да добије 50.000 уместо 

30.000 незапослених 

Како би иоле покушала да среже списак од рекордних 751.458 незапослених у Србији, Влада ће 
у идућој години потрошити скоро дупло више новца за запошљавање него што је у овој. 
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике је, како ”Новости” сазнају, затражило 
да се у буџету за 2013. издвоји шест милијарди динара уместо 3,4 милијарде колико је тренутно 
предвиђено финансијским планом. 
- Првобитни износ од 3,4 милијарде се показао као недовољан да ублажи оволику стопу 
незапослености у Србији. Зато смо од Министарства финансија и привреде затражили више 
новца како бисмо уместо 30.000 незапослених могли да збринемо 50.000 - објашњава Зоран 
Мартиновић, државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. 
 

Ни овај новац, међутим, не може да избрише рекордну стопу незапослености од скоро 30 одсто, 
коју је Србија забележила у последњој декади. Према Мартиновићевим оценама, осим 
”активних мера запошљавања” у које спадају разне обуке, преквалификације, јавни радови, 
неопходно је стабилизовати привреду: 
- Очекујемо и да ће мере које је усвојила Влада бар делимично растеретити привреду јер су 
укинуте многе таксе и дажбине, а то би могло да се одрази повољније и на нова запошљавања. 
ПОСАО НАШЛО 2.600 ИНВАЛИДАОсим новца који је планиран за спровођење активних мера 
за запошљавање, из републичке касе је намењено додатних 700 милиона динара за 
запошљавање особа са инвалидитетом. У овој години до посла је дошло око 2.600 грађана са 
хендикепом. 

У Националној служби за запошљавање подсећају да је са овогодишњим скромним буџетом од 
3,4 милијарде динара, колико је потрошено за активне мере, до посла дошло око 27.000 
грађана. 
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- Само кроз јавне радове који су били намењени запошљавању неквалификованих радника, 
дугорочно незапослених, Рома, избеглица, старијих од 45 година, запослено је 3.700 
најугроженијих грађана - објашњава Срђан Андријанић из НСЗ. 
- А захваљујући субвенцијама од 160.000 динара, ове године је сопствени посао покренуло њих 
2.229, док је кроз програм ”Стручна пракса” ангажовано 2.728 младих без преходног радног 
искуства... 
У мањим срединама НСЗ је, додаје Андријанић, обучила и 2.477 кандидата за тражена 
занимања којих до тада није било у понуди и сви они сада раде за плату. Од почетка године је и 
24.950 незапослених научило како да буде атрактивније на конкурсима, а за њих 4.000 се то 
знање и исплатило. Кроз разне тренинга у клубовима за тражење посла прошло је 2.498 
полазника, а 415 је нашло радно место, а на разним сајмовима послодаваца 8.000 лица. 
 

ПОМАЖУ И БЕЗ ПАРА 
У НСЗ кажу да је, осим запослених кроз ове ”активне мере” до новог посла дошло још најмање 
120.000 грађана и то захваљујући ”нефинансијским методама” које пружа ова служба - 
посредовањем у запошљавању, професионалном оријентацијом, саветовањем, прављењем 
индивидуалних планова... 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:400518-Cene-ruse-sve-prognoze 

Цене руше све прогнозе 
Е. Е. Р.  

Економисти упозорили да ће инфлација већ крајем новембра премашити 

рекордних 12 одсто. Та инфлација није подстакнута тражњом и у том смислу 

монетарна политика је немоћна 

ГОДИШЊА инфлација у Србији премашиће 12 одсто већ крајем новембра - тврди економиста 
Владимир Вучковић. - Тако сада изгледа да је утврђена граница од десет одсто у овој години 
сада исувише оптимистична. 
И професор Миладин Ковачевић оцењује да ће раст цена прекорачити десет одсто, а можда 
доћи и на 12 одсто, али је напоменуо и да није добро да се о томе лицитира. 
- Наше прогнозе кажу да би у септембру могло доћи до раста цена од један одсто, у октобру 
показују значајан скок од целих четири одсто и тако до краја године - наводи Ковачевић. - Та 
инфлација није подстакнута тражњом и у том смислу монетарна политика је немоћна. 
 

Сличан став има и проф. Стојан Стаменковић, који је рекао да раст инфлације ове године није 
био изазван монетарном експанзијом, већ растом цена на тржишту. 
НА ИВИЦИПрофесор Стаменковић упозорио је у уторак на то да Србија већ следеће године 
може упасти у кризу јавног дуга, уколико настави да се задужује, наглашавајући да је нашој 
земљи неопходан нови аранжман са ММФ-ом јер, између осталог, смањује оцену ризика за 
улагање. Стопа кредитирања спољног дуга Србије је тренутно висока, упозорио је Стаменковић 
и оценио да на кратак рок криза спољног дуга може да повећа инфлацију, а на средњи рок 
може да подстакне депрецијацију динара. 
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Према пројекцији НБС, пројектована инфлација за 2012. годину износила је 4,5 плус-минус 1,5 
одсто. Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је у уторак да повећа референтну 
каматну стопу са 10,5 на 10,75 одсто. Имајући у виду да је раст цена хране и регулисаних цена 
већи од очекиваног, као и да су повећана инфлациона очекивања, Извршни одбор је одлучио 
да повећа референтну каматну стопу, како би спречио да се ефекти раста тих цена прелију на 
остале цене. 
Говорећи о стању у реалном сектору, Вучковић је рекао да је у Србији заустављен пад 
привредне активности, мада нема јасних показатеља привредног опоравка, док су извоз и увоз 
и даље близу стагнације. 
ММФ је, иначе, у уторак саопштио најновију прогнозу економског раста за Србију, нижу у 
односу на претходну, и ове године предвиђа негативан привредни раст од 0,5 одсто, снизивши, 
такође, прогнозе за економије бивших југословенских република и региона југоисточне 
Европе, као и света. 
Фонд предвиђа да ће бруто домаћи прозвод Србије ове године бити негативан и износити 
минус 0,5 одсто, у односу на прогнозу позитивног раста од 0,5 одсто из априла, док је прогноза 
за идућу годину снижена на два са три одсто, наводи се у Извештају објављеном на интернет 
страници ММФ-а. 
ММФ очекује да ће потрошачке цене у Србији ове и следеће године порасти за 5,9, односно 7,5 
одсто, након скока од 11,1 одсто из прошле године. Фонд је у прогнози из априла очекивао раст 
потрошачких цена од 4,1 односно 4,3 одсто за 2012. и 2013. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/346985/Pirot-Za-osam-radnih-mesta-na-deponiji-270-kandidata 

Пирот: За осам радних места на депонији 
270 кандидата 

Бета  

За осам радних места на будућој депонији смећа из све четири општине Пиротског округа 

јавило се 270 кандидата. Директор Јавног предузећа "Регионална санитарна депонија" Зоран 

Станковић рекао је Агенцији Бета да се за депонију која се отвара 1. новембра, траж домаћица 

зграде управе која ће бити и секретарица, чувари, мерач на колској ваги, један економиста. 

Депонија је требало да већ буде отворена, али општине нису могле да се договоре о управљању 

Кандидати за радна места су из Пирота, Бабушнице, Беле Паланке и Димитровграда, а избор 

ће највероватније трајати до краја октобра, казао је Станковић.  

У припрему будуће депоније као регионалног пројекта, Европска унија је уложила 3,5 милиона 

евра, а Министарство животне средине Србије 1,5 милион евра. 
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Капацитет депоније је 1,25 милиона кубних метара, али је у првој фази депонија припремљена 

за одлагање је око 450.000 кубних метара, казао је Станковић. 

  

Цена одлагања смећа на депонији је 11 евра по тони, али још се очекује сагласност све четири 

општине. 

  

Депонија је требало да већ буде отворена, али општине нису могле да се договоре о управљању. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zelezara-tender-za-poznatog-kupca.sr.html 

Железара – тендер за познатог купца 

Министарство финансија у јавном позиву не наводи колики удео у компанији нуди стратешком 

партнеру, што указује да, после достављања понуде, постоји простор за преговоре 

Министарство финансија и привреде објавило је јуче јавни позив за избор стратешког партнера 
за „Железару Смедерево”, а по томе како су срочени услови овог тендера, сва је прилика да је 
позив упућен конкретном инвеститору с којим је влада спремна и додатно да преговара. 
Познаваоце прилика на то најпре упућују кратки рокови за откуп документације – до 19 
октобра, и достављање понуде – до 26. октобра. 

Понуде, како је наведено у позиву, морају да садрже бизнис план, са обавезним минималним 
ивестиционим програмом за период од четири године, у износу од 50 милиона америчких 
долара, који ће бити усмерен на покретање производње, започињања инвестиционог циклуса и 
ревитализације. 

У јавном позиву, Министарство финансија не наводи колики удео у компанији нуди 
стратешком партнеру, што указује да, после достављања понуде, постоји простор за преговоре. 

Право на подношење понуде имају учесници са статусом правног лица које обавља делатност 
експлоатације руда метала или других руда и производње сировог гвожђа, кокса, челика или 
феролегура или делатност из области производње металних производа и машина и које је у 
2011. години остварило укупан приход од најмање две милијарде америчких долара. 

Критеријум је и да укупна имовина тог правног лица, према финансијским извештајима на дан 
31. децембра 2011. године, износи најмање 2,5 милијарди америчких долара. 

Јавни позив за проналажење стратешког партнера за обезбеђење континуитета пословања и 
даљег развоја „Железаре Смедерево” расписан је на основу закључка Владе Србије од 4. 
октобра 2012. године. 

Саветник за страна улагања Милан Ковачевић сматра да је нови тендер за избор стратешког 
партнера за „Железару Смедерево” само форма да би могли да се наставе започети разговори с 
једном руском компанијом. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zelezara-tender-za-poznatog-kupca.sr.html
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– Иза свега се крије покушај владе да се покаже да то предузеће може да настави да ради. Са 50 
милиона евра, колико се тражи од стратешког партнера, не може се много урадити. Бојим се да 
договор може да буде такав да тај потенцијални руски инвеститор „Железари” продаје кокс и 
руду, што за нас није повољно и што ће само додатно да кошта пореске обвезнике – каже 
Ковачевић уз оцену да се ради о политичком аспекту очувања 5.500 радних места због чега 
може да се направи лош аранжман и да се прескупо плати да је неко оспособи да послује. 

Он је нагласио да би најбоље било да се анализира да ли је исплативо уопште одржавати 
железару у Смедереву или је потпуно треба напустити. „Ми смо је јако скупо платили и са оним 
једним доларом. Железара данас има имовину од 700 милиона евра и исто толико дуга, а плус 
јој недостаје капитал од 330 милиона евра са акумулираним губицима”, додао је Ковачевић. 

Према његовим речима, било би боље да се на социјални програм за раднике железаре 
обезбеди 60 или 70 милиона евра, уместо да се на одржавање да око 150 милиона, колико ће 
бити губитка и ове године. 

На тендеру за стратешког партнера очекује се пријава извесног руског партнера са којим, 
наводно, држава озбиљно преговара већ дуже време, потврђено је за „Политику” из извора 
блиском руководству фабрике. Ни овог пута нико није желео да открије име потенцијалног 
партнера. Незванично, преговори су запели око покретања „Високе пећи 1”, коју наводно „Ју-Ес 
стил” није прописно угасио у пролеће прошле године, па је за њено покретање сада потребно 
много више новца него да су Американци испоштовали технологију гашења. Такође, 
незванично, друга тачка „ спотицања” био је будући статус енормног броја менаџера са 
огромним платама,који ће највероватније, за разлику од радника, бити отпуштени или 
распоређени на друга радна места. 

Исти извори тврде да је договорено партнерство у којем би држава задржала комплетну 
примарну производњу – Челичану, Високе пећи и Агломерацију, јер је тај део за купце 
неисплатив, а уступила би финални део производње – Ваљаонице и Беле лимове у Шапцу. 

Синдикати верују у позитиван исход тендера. 

– Очекујемо да до краја године започнемо производњу и да се сви радници врате на посао, 
каже за наш лист Драган Миловановић, председник АСНС у железари. Он додаје да не зна 
детаље око будућег власништва, односно, да ли ће држава задржати удео у фабрици, али верује 
да производња може да се покрене максимално за 40 дана од продаје железаре. 

Лидер синдиката „Слога” Жељко Веселиновић тендер посматра из два могућа угла. 

– Или је расписан за неку конкретну фирму са којом је унапред све договорено или ће, судећи 
по прилично оштрим критеријумима, доћи до директне погодбе, што значи да је тендер 
прављен да нико не може да се јави и испуни услове. Судећи по изузетно кратком року, верујем 
да већ постоји заинтересован партнер. Реално је да до краја године буду увезени слабови и да се 
евентуално покрене топла ваљаоница, али примарна производња може да оживи тек након 
зиме. За њу је потребно доста пара и времена. Треба допремити сировине,а долази зима, па је 
питање да ли ће временски услови то дозволити – каже Веселиновић. 

Ј. Рабреновић, О. Милошевић 
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http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/cele_godine_bez_plata.73.html?news_id=249000 

Запослени у предузећу „Ерозија“ најављују блокаду саобраћајница и установа 

Целе године без плата 
АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Запослени у предузећу „Ерозија“ д.о.о. које, према информацији из те фирме, 

послује у оквиру државног Јавног предузећа „Србија воде“, најавили су скорашње радикалне 

протесте, односно блокаду саобраћајница, установа и институција не би ли натерали надлежне 

и пословодство да им исплати 14 заосталих зарада и поправи статусни и материјални положај 

„Ерозије“. 

 
Председник синдиката у „Ерозији“ Звонко Радовић каже да запослени у тој фирми од почетка 
2012. нису примили ниједну плату, те да им није исплаћено ни пет плата из прошле године. 

- Не можемо више да радимо без плата. Доста смо трпели и догорело је до ноката. Из предузећа 
је већ отишла половина од доскорашњих 60-так радника. Нас 29, колико нас је остало, немамо 
где, а доведени смо на ивицу егзистенције. Није нам, дакле, остало ништа друго, него да 
покушамо да се боримо за своја права и то свим легитимним средствима - истиче Радовић. 

У синдикату „Ерозије“ кажу да су у незавидној финансијској ситуацији искључиво предузећа 
тог типа јужно од Саве и Дунава, док је групација сродних фирми окупљених око Београда и у 
Војводини у доброј пословној ситуацији. Синдикалци „Ерозије“ такође тврде да управо држава 
својим административном мерама гуши то крагујевачко предузеће, које се још од 1957. у 
Шумадији бави регулацијом речних корита и осталих водених токова, затим обезбеђивањем 
брана и пословима нискоградње. 

У прилог тврдњи да су надлежни државни органи најодговорнији за пословно-финансијску 
агонију своје фирме, запослени у „Ерозији“ наводе да је и последњи договор те фирме са 
овдашњом локалном самоуправом о регулацији корита реке Угљеђнице, коју је заједнички 
требало да финансирају град Крагујевац и ЈП „Србија воде“, осујећен противљењем Републичке 
дирекције за воде. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/neuspeh__prvi_korak_ka_uspehu.4.html?news_id=248977 

Лоша ситуација у земљи обесхрабрује младе да се упусте у сопствени бизнис 

Неуспех - први корак ка успеху 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - Више од 50 одсто младих у Србији је незапослено, то је званичан податак. Нема 

сумње да су криза и константна немаштина у којој је држава обесхрабриле млади свет који 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/cele_godine_bez_plata.73.html?news_id=249000
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/neuspeh__prvi_korak_ka_uspehu.4.html?news_id=248977
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после много покушаја да пронађе било какав посао полако одустаје чекајући динар за џепарац 

од родитеља. То дизање руку од свега постала је свакодневица у Србији, баш као и пребацивање 

кривице на власт. Неспремност овдашње омладине да се ухвати у коштац с неуспехом и 

супротстави му се, донекле може да се објасни ситуацијом у земљи. Међутим, они који су 

схватили да сами себи највише могу да помогну, изборили су се са страхом од неуспеха и - 

успели. 

 
- Твитер је, рецимо, првобитно био неуспела платформа за подкастинг. Тек када су његови 
оснивачи потпуно променили концепт и покушали поново, уследио је планетарни успех, па 
Твитер данас има преко 500 милиона корисника - каже за Данас уредник портала Стартит.рс 
Вукашин Стојков објашњавајући како су ретки случајеви где ИТ компанија или неки производ 
успеју из првог пута. 

Интернет је, истиче наш саговорник, младим предузетницима отворио врата да ступе у контакт 
са људима и организацијама којима су њихови производи и услуге потребни. „Увек се можете 
жалити на разноразна ограничења, али у овом послу на крају успеју најупорнији и они који 
нису губили наду и мотивацију“, напомиње Стојков. 

Драгана Петковић, извршна директорка организације СЕЕ ИЦТ која помаже домаћим стартап 
предузетницима организовањем радионица и курсева, повезујући их са стручњацима и 
потенцијалним инвеститорима, објашњава за Данас да се неуспех у стартап култури доживљава 
као важно искуство и степеница ка успеху. 

- У Силицијумској долини, светском центру технолошког предузетништва, неуспех се готово 
слави. У Србији и региону постоји култура која у неуспеху види срамоту која дисквалификује 
предузетника и демотивише га да покуша поново. Наравно, овакав став је погрешан, јер се 
управо из неуспеха много учи - напомиње Петковићева. Што пре изменимо наш колективни 
поглед на неуспех, истиче она, тим пре ћемо брже и боље напредовати ка напредној економији 
и напредном друштву. 

Млади програмери и представници цивилног друштва ће тако у дводневном „маратону“ 26. 
октобра, у организацији СЕЕ ИЦТ имати прилику да развијају друштвено - корисне 
апликације. „Наш план је да најуспешније идеје подржимо како би из њих настале корисне 
апликације за паметне телефоне. За младе предузетнике то ће бити важно искуство и 
стимуланс за покретање сопственог ИТ бизниса“, објашњава Петковићева. 

Тренутно лоша финансијска ситуација и замрлост привреде нису обесхрабрили Владимира 
Преловца, програмера са десетогодишњим искуством који се пре две године осмелио да оснује 
своју фирму која се бави креирањем wеб и мобилних апликација. У њој сада ради 35 људи, 
седиште је у Београду, а представништво у САД. предузеће је, како каже, одлучио да покрене да 
би и сам имао могућности да креира интересантне ствари за које мисли да вреди утрошити 
време и ресурсе. Када се прича делује лако и једноставно, али није тако. 

- Ако изузмемо финансирање иновација, бирократија је озбиљна препрека за људе који желе да 
уђу у нови посао. Новопечени власник фирме мора да потроши много енергије да схвати како 
систем функционише, а не функционише оптимално. Имамо много заоставштина из 
прошлости а модеран бизнис тражи потпуно другу динамику. На жалост, не помажу ни 
скорашња повећања пореза - напомиње Преловац и додаје да упркос свему воли да послује у 
Србији јер је овде окружен породицом и пријатељима. 
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Пословањем је задовољан, истиче за Данас, али увек може боље. 

- Компанија је отворила представништво у Сједињеним Америчким Државама, а почели смо да 
се бавимо израдом игара за таблет уређаје. Желимо да дамо и шансу још већем броју младих 
људи да искажу свој таленат - истиче Владимир Преловац. 

Међународни дан неуспеха 
Међународни дан неуспеха је годишње прослављање неуспеха. Установљен је у Финској 2010. 
и помаже људима широм света да прихвате неуспех као важно искуство у учењу и 
напредовању. И овог 13. октобра многи познати предузетници широм света поделиће своје 
лоше потезе у фирмама, школама и на факултетима. У Србији мало познати дан афирмишу 
невладине организације и млади стартап предузетници који личним примером показују 
важност искуства неуспеха. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ulja_dovoljno_ali_nece_biti_jeftinije.4.html?news_id=248975 

Уља довољно, али неће бити јефтиније 
АУТОР: БЕТА 

Београд - Уља ће бити довољно за потребе домаћег тржишта, али у овом тренутку због високих 

цена сировина та намирница не може да појефтини, саопштила је компанија Инвеј. 

„Откупљено је довољно сунцокрета, што значи да ће бити довољно уља до следеће сезоне“, 

наводе у Инвеју. Произвођачи уља јуче су имали састанак са министром спољне и унутрашње 

трговине Расимом Љајићем, на коме се разговарало о могућности снижења цена уља у Србији. 
 

У Инвеју наводе да су уљари предложили да бесплатно понуде своје услуге контроле квалитета 
уља које би се увозило, како би грађани били сигурни да троше квалитетно уље, које им нуде 
уљаре у Србији. Фабричка цена уља „витал“ и „сунце“, које производи Инвеј, је 172 динара, а 
сада се у радњама та намирница продаје по ценама од 160 до 180 динара за литар. Уље из 
робних резерви у продавницама се продаје по ценама од 142,56 динара. Влада Србије је у 
септембру одлучила да из робних резерви прода пет милиона литара уља, а прошле недеље је 
одобрена додатна интервентна испорука од три милиона литара. Донета је и Уредбу о 
бесцаринском увозу 20.000 тона уља због стабилизације тржишта, спречавања несташица и 
обарања цена, а важиће наредних шест месеци. Пословна заједница за индустријско биље 
навела је да треба водити рачуна да уље из увоза буде истог квалитета као домаће уље, јер се 
раније увозило мешано уље слабијег квалитета. Представници уљара и Министарства трговине 
требало би да се поново састану за две до три недеље. 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ulja_dovoljno_ali_nece_biti_jeftinije.4.html?news_id=248975
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1048:Nema-mesta-privrednom-

optimizmu&catid=31&Itemid=101 

 

Нема места привредном оптимизму 
  

У августу је заустављен пад привредне активности, али ипак нема места за оптимизам, јер је 
привредна активност и даље на ниском нивоу без јасних показатеља њеног опоравка. Осим 
тога извоз и увоз, као и промет у трговини на мало стагнирају, а цене ће у првих 11 месеци 
достићи 12 одсто, оценио је Владимир Вучковић, уредник Макроекономских анализа и 
трендова (МАТ) публикације Економског института и Привредне коморе Србије. Уз 
констатацију да је прекинуто тромесечно опадање индустријске производње, која је у августу 
десезонирано била 1,7 одсто већа од јулске, Вучковић је упозорио да је она и даље мања него у 
истом месецу прошле године и да је у чак 13 области, дакле у више од половине области у 
прерађивачкој индустрији забележен међугодишњи пад производње. 

На раст производње у августу у односу на јули највише је утицала производња деривата нафте, 
која иначе има велике месечне осцилације, затим производња моторних возила која је 
десезонирано порасла чак 37 одсто и то је очигледно утицај почетка производње новог модела 
аутомобила Фијата у Крагујевцу, који иначе за догодине најављује да ће поново почети 
производњу пунта. Производња ће, ипак, ове године, бити мања три и по одсто, проценио је 
Вучковић. Највећи утицај на раст инфлације имале су цене хране. На овако високу стопу 
инфлације утиче шок понуде, пре свега хране, односно суша, царинска заштита и раст цена и 
тражње у окружењу. Царинска заштита за неке производе премашује и 30 одсто. Због цена 
хране инфлација у септембру ће порасти за један одсто, у октобру за четири, а до краја године 
премашиће 10 и достићи 12 одсто, проценио је Миладин Ковачевић. А према речима Стојана 
Стаменковића, раст инфлације ове године није изазван монетарном експанзијом, већ растом 
цена на тржишту. (страна 2) (са 1. стране) Најактуелнији догађај у економској политици јесте 
ребаланс буџета за ову годину, истакао је Стојан Стаменковић и притом оценио да њиме није 
покренута снажна консолидација јавних финансија - нису смањени планирана јавна потрошња 
ни дефицит, који је већи од првобитно планираног, иако је нижи бруто домаћи производ. На 
ребаланс буџета није имао утицај Међународни монетарни фонд, који је након посете Србији 
на свом сајту објавио да су три највећа проблема Србије макроекономска ситуација, односно 
дефицит буџета, јавни дуг и фискална консолидација, као и нови Закон о Народној банци. 
Надам се да ће Влада бити у телефонској консултацији са ММФ-ом када буде креирала буџет за 
2013. годину, рекао је Стаменковић и притом истакао да је нашој земљи неопходан нови 
аражман с ММФ-ом јер, између осталог, смањује оцену ризика за улагање. Ребалансом буџета 
започета је реформа јавних финансија - повећан је порез на додату вредност, пореза на профит, 
али трајна консолидација могућа је само целовитом и повезаном реформом јавног сектора, 
истакао је Миладин Ковачевић и подсетио да је ребалансом буџета повећан дефицит за 65 
милиона динара, а највеће је повећање код субвенција, и то због суше, али због оизмирења 
обавеза према Фијату, а за 15 милијарди повећани су издаци за запослене. @АНТРФИЛЕ: (ЗА 
1.) Прети нам криза јавног дуга Прети нам криза јавног дуга, упозорио је Стојан Стаменковић и 
притом истакао да се догодине можемо суочити и са проблемом одрживости спољног дуга, јер 
имамо високу стопу сервисирања спољног дуга. Ако наставимо да се неопрезно задужујемо већ 
догодине биће проблема у редовном сервисирању спољног дуга. Унутрашњи дуг у динарима 
може се на кратак рок решавати инфлацијом, али на средњи рок она доводи до депрецијације 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1048:Nema-mesta-privrednom-optimizmu&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1048:Nema-mesta-privrednom-optimizmu&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=b2acd67476cc5060a860adf1d226d2b2bc9e33b1
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динара и повећања спољног дуга. Нема решавања дужничке кризе преко монетарне 
експанзије, а фискална консолидација нема алтернативу, истакао је Стаменковић. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1045:Radnicima-pukao-

film&catid=11&Itemid=122 

 

Радницима пукао филм 
 

Хаотично стање у младеновачкој фабрици Керамика, некада најзначајнијој у региону и са 
стабилном производњом, извозом и са преко 2.200 радника 1985. године, наставља се, иако је 
4. октобра половина од око 300 радника почела да ради након маратонског штрајка од 11. 
септембра. Генерални штрајк су заједнички организовали чланови Асоцијације слободних и 
независних синдиката (АСНС) и Уједињених гранских синдиката Независност, са захтевима за 
исплатом заосталих зарада, обезбеђењем ХТЗ опреме, заустављењем мобинга и враћањем 
новца запосленима којима им је незаконито одузет кроз новчано кажњавање. 

Радницима је пукао филм јер ни преговори са пословодством нису до краја успели, а 
пословодство је обезбедило исплату само 30 одсто јунске зараде. Дуготрајна обустава довела је 
у питање комплетан опстанак фирме, немогућност испуњавања и наплате уговорених извозних 
послова. Ради се о аранжманима са Немачком. Албанијом, Косовом, БиХ, Црном Гором, где 
успевамо да отпремамо 1.100 санитарија дневно. Уз то, Немци су наручили 17 шлепера 
санитарне робе, каже за Привредни преглед Миле Стојановић, нови повереник АСНС-а у 
фабрици. Прихватили смо понуду пословодства да нам се исплати око 60 одсто свих накнада и 
4. октобра прекинули штрајк. Ако се не ради нема ни плаћања ни плата, а сумњамо да бивши 
директор и део чланова Независности раде на даљњој пропасти фирме, додаје Стојановић. По 
његовим речима, већински власници бугарске компаније Дани, уз сувласништво београдске 
фирме Интергас, потписали су да неће затворити фирму. У последње време нижу се немили 
догађаји у фирми, због чега је централа АСНС-а одлучила да смени бившег повереника у 
Керамици Стојана Арсића. Једну радницу су иза леђа гађала непозната лица камењем, 
сумњамо због смене. Што је још горе, прошлог уторка је група из Независности блокирала три 
шлепера робе намењена извозу у Немачку, Аустрију и Словенију. Надлежни у општини су јуче 
упозорили штрајкаче да тиме крше Закон о штрајку, тврди Стојановић. У овом тренутку 
потпуно стоји Фабрика цеви, програм санитарија се реализује око 80 одсто, а већина 
керамичара очекује наставак рада, уходавање плата, те даље договоре како би се избегао 
банкрот. @АНТРФИЛЕ: Данас штрајк упозорења Конфедерација слободних синдиката (КСС) 
организује данас штрајк упозорења од 12 до 13 сати у пет градова, где ће се окупити око 2.000 
активиста, чланова председништва и управних одбора, најављује за Привредни преглед Ивица 
Цветановић, председник КСС-а. Овај синдикат тражи повлачење Закона о повећању зарада у 
јавном сектору и укључивање у социјални дијалог због репрезентативности. Штрајкачи ће се 
окупити испред главне поште у Таковској улици у Београду, пред Телекомом у Новом Саду, на 
корзу у Пожаревцу, у центру код Крста у Крагујевцу и пред зградом Железнице у Нишу. Од 
Владе тражимо да спречи пљачку, корупцију и распродају државне имовине и заустави 
неоправдана поскупљења, истиче се у јучерашњем прогласу КСС-а. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1045:Radnicima-pukao-film&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1045:Radnicima-pukao-film&catid=11&Itemid=122
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ПРОТЕСТ ЗБОГ НЕУСПЕХА ПРЕГОВАРАЊА 

Извор: ПРЕСС 

Наставља се рат синдиката и владе 
 
Порука Влада једнострано отказала основни колективни уговор, а премијер Милановић 
поручио синдикатима да се стрпе 
 

Синдикати би морали да се стрпе док се стање у земљи не поправи, а они који то још нису 
учинили требало би да потпишу колективни уговор какав им је понудила влада. 

Ту поруку послао је хрватски премијер Зоран Милановић вођама десет синдикалних централа 
окупљених у Матицу хрватских синдиката који су за сутра најавили протесте због неуспеха 
колективног преговарања. 

Први на списку за повишице 
Премијер је јавно обећао да ће просветним радницима првима подићи плате, чим то буде 
могуће, преносе хрватски медији. 

- Посвађали смо се с мањим бројем синдиката око једног додатка и регреса. Када више од 
300.000 људи нема посла, када ја преузимам егзактну политичку одговорност и дајем обећање, 
а нисам га дао ником другом, они не желе да потпишу колективни уговор. Ја мислим да то није 
добро, људи, дајте, стрпимо се годину-две - изјавио је Милановић. 

Пре неколико дана влада је једногласно одлучила да једнострано раскине основни колективни 
уговор (ТКУ) за запослене у јавним службама пошто је пропало помирење са четири синдиката 
- науке, учитеља, средњег школства и медицинских сестара. И поред раскида уговора, сва права 
за 184.000 запослених у образовању, науци, здравству, култури и социјалној заштити важиће 
још три месеца. 

До тад ће, како се очекује у влади, са синдикатима бити усаглашен нови основни колективни 
уговор, исти као постојећи, али с додатком о замрзавању дела материјалних права. Дневнице 
ће бити смањене са 26 на 21 евро, а јубиларне награде за 50 одсто. До краја идуће године 
укинути су божићни додатак и регрес, док се уводе нова правила за исплату накнаде за превоз 
(радници који раде до два километра од радног места неће имати право на превоз, а запослени 
у јавним службама који на посао долазе аутомобилом убудуће ће имати право на 75 одсто 
накнаде). 

Зашто је пропао договор 
 
Влада је са синдикатима државних служби у септембру потписала колективни уговор којим им 
гарантује садашњи ниво плата у наредне четири године, а синдикати су заузврат пристали да се 
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одрекну два божићна додатка и једног регреса, половине јубиларних награда, дела дневница и 
накнаде за превоз. 
Влада је добила пристанак само четири синдиката, док су Синдикат учитеља, Синдикат 
средњих школа, Синдикат науке и високог образовања и Синдикат медицинских сестара 
(Матица хрватских синдиката) затражили да им се сва та права исплате ретроактивно. 
Синдикалци прете немирима 
Председник синдиката науке Вилим Рибић најавио је да ће део синдиката тужити владу, а 
нагађало се да би основа за ту тужбу била оспоравање „погоршане привредне ситуације". 
Челници синдиката основних и средњих школа, науке и високог образовања и медицинских 
сестара запретили су влади периодом „социјалних немира, борбе, отпора и рата" због одлуке да 
откаже основни колективни уговор за јавне службе. 

- Озбиљно се спремамо за протесте, као и за правну битку, који ће трајати све док нам влада не 
врати отето и не потпише праведан уговор - упозорио је председник Независног синдиката 
средњих школа Бранимир Михалинец. 

Синдикати здравства, лекара, културе и социјалне заштите прихватили су владину понуду и 
најавили да ће потписати уговор јер им је „важније да сачувају плате него да се с владом натежу 
око божићног додатка и регреса. 

 

 

 

 


