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Падају цене хране 
М. П. - Д. М.   

После вишемесечног дивљања цена, појефтинили су шећер, уље, свеже месо. 

Лоша вест је да ће се списак појефтињења ту и задржати 

КОНАЧНО у Србији падају цене хране. После вишемесечног дивљања цена, ових дана 
појефтинио је шећер, уље, свеже месо. Лоша вест је да ће се списак појефтињења, по свему 
судећи, ту и задржати, јер код осталих намирница нема ни назнака о појефтињењима. Држава 
је појединим својим одлукама, попут забрана извоза или бесцаринског увоза, подстакла 
произвођаче да преиспитају своје цене, али је главни разлог све више празних корпи у 
трговинама. 
- Вишу инфлацију од пројектоване на коју монетарне мере немају утицај, изазвале су моћне 
монополске структуре које су изнудиле дуге рокове плаћања - открива гувернерка НБС 
Јоргованка Табаковић. - Такође, структура тржишта је таква да преовладава доминиција 
монопола и картела. Да би цене биле ниже потребно је заштитити конкуренцију и спречити 
монополско понашање. 
 

Због астрономских цена свежег меса, промет ове намирнице је готово симболичан. С друге 
стране, сточари у недостатку хране распродају своја стада и празне оборе. Цена товљеника пала 
је са 250 на 220 динара, па је то сигнал да цене коначно крену у "рикверц". Тако је цена 
свињског бута уместо просечних 650, у уторак у појединим трговинама "пала" на 590 до 610 
динара, са тенденцијом даљег пада. Свињски каре са костима више не кошта 590, већ 550, док 
је килограм свињског врата 560 динара. Поједине трговинске куће спустиле су цене јунетине, 
па је тако килограм јунећег бута уместо 730 сада 680 динара за килограм, а од среде ће пилеће 
месо уместо досадашњих 355 коштати 330 динара по килограму. Код деликатеса, међутим, 
снижења има искључиво на акцијама. 
КО ЈОШ ПРАТИ КУРСУВОЗНИЦИ одавно обрачунавају робу по курсу од 120 динара, иако је 
евро у уторак нешто више од 111 динара. У трговинским кућама кажу да нема најава да ће 
појефтинити увозна храна, хемија, козметика и пића. Економиста Драгован Милићевић каже, 
за "Новости", да би цене свих производа због раста вредности динара, свакако требало да иду 
надоле. Међутим, тај сценарио, ни овог пута нећемо гледати, јер је тржиште код нас још увек 
неуређено, а здраве конкуренције нема. 

Свеже месо у Србији од почетка лета поскупело је 30 и више одсто. Цене су најпре спустиле 
мање месаре, а потом и веће, попут "Матијевића". 
- Свињско месо јефтиније је за 7,2 одсто - каже Жељко Милошевић, директор "Биг була". - Цена 
јунетине је нижа за око три одсто. Међутим, верујемо да то није крај и да ће цене и даље ићи 
надоле, па тако очекујемо појефтињење за још неких 25 динара по килограму. 
У свим малопродајним објектима "Универекспорта" од ове недеље свеже месо је, по речима 
Оливере Ћирковић, пи-ара те трговинске куће појефтинило за од 30 до 40 динара по 
килограму. У "Макси" трговинама у последње две недеље у четири наврата дошло је до пада 
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цене свињског меса. Бут се са првобитних 649, спустио на 637, па 619, да би данас износио 594 
динара за килограм, што је укупно снижење од осам одсто. 
Стручњаци процењују да су цене меса достигле максимум и да потрошачи не могу да га 
плаћају, а трговцима се не исплати да роба стоји. 
- Сигурно ће почетак следеће године бити веома неповољан за произвођаче и прерађиваче 
меса, јер неће бити довољан број грла стоке - сматра Ненад Будимовић, стручни сарадник 
Привредне коморе Србије. - Пад у сточарству је око три одсто на годишњем нивоу, али су 
прогнозе да ће ове године бити између 10 и 15 одсто. Могуће је очекивати и увоз меса, оних 
категорија за прераду и производњу месних прерађевина. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:401581-Prodaju-banje-kao-firme 

Продају бање као фирме 
Б. СТЈЕЉА  

Новости сазнају: Пензијски фонд се жалио Уставном суду на одлуке Владе и 

стопирао отуђење болница. Тражи се власништво над тридесетак објеката у које је 

ПИО уложио 500 милиона евра 

 
Специјалне болнице у Новој Вароши и Куршумлијској бањи неће моћи да се продају јер је 
потенцијалне купце управо зауставио - Пензијски фонд Србије. Како ”Новости” сазнају, у 
намери да заштити даље расипање сопствене имовине, Фонд ПИО је потражио помоћ пред 
општинским судовима, али и пред Уставним судом Републике Србије! 
Влада је, објашњавају у Управном одбору Фонда ПИО, својим ”незаконитим одлукама” угасила 
специјалне болнице ”Златар” у Новој Вароши и ”Жубор” у Куршумлијској бањи и претворила 
их у предузећа, иако поступци пред Врховним касационим судом у погледу власништва још 
нису окончани. 
 

- Управни одбор Фонда је зато пред Уставним судом покренуо поступак оцене законитости ове 
Владине одлуке - за ”Новости” потврђује и Драгана Калиновић, директорка Фонда ПИО. 
БОГАТСТВО ОТИШЛО НА ЛЕКОВИТЕ ИЗВОРЕФонд ПИО је деценијама улагао чак у тридесет 
рехабилитационих центара. Тако је центар на Златибору уложио око 30,6 милиона евра, на 
Златару 37,9 милиона евра, Нишку Бању око 30 милиона евра, Врњачку Бању 17 милиона евра, 
Куршумлијску бању 18 милиона евра, Јошаничку бању осам милиона евра, Бању Ковиљачу 10 
милиона евра, Новопазарску бању 19 милиона евра, Ивањицу 26 милиона евра... 

- А пред надлежним судовима у Куршумлији и Новој Вароши је затражено да се донесу и 
привремене мере којима би се забранило свако даље располагање ”Жубором” и ”Златаром”. 
Овај је потез, међутим, само један у низу покушаја да Фонд врати право власништва над 
тридесет болница и бања широм Србије. У њих је од вишкова доприноса до данас уложио више 
од 500 милиона евра, али ниједном још не газдује. 
У радној групи за реформу Фонда ПИО подсећају да се са распродајом специјалних болница у 
бањама Србије, а кроз њих и термалних извора са лековитом водом и других природних 
ресурса, без сагласности Фонда, који је такве болнице и градио - започело још 2007. године. 
- Влада је у међувремену донела препоруку Агенцији за приватизацију и Министарству за 
економију да се пре приватизације сваке бање, са Фондом споразумно уреде власнички односи. 
Такав је закључак, међутим, остао мртво слово на папиру, а Агенција је наставила са започетом 
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продајом бања - објашњава и Славенко Гргуревић, председавајући радне групе за 
реструктурирање Фонда ПИО. 
А упркос томе што је Фонд већ добио пресуде којима се уписује као власник лечилишта у 
Врњачкој, Куршумлијској, Јошаничкој, Новопазарској, Бањи Ковиљачи, Ивањици... судови су 
поново покренули поступке и поништили првобитне одлуке. То је Управни одбор Фонда ПИО 
оценио као - саботажу. 
- Фонд је био на добром путу да, преко имовине, оствари прве кораке ка својој реформи, али 
убрзо се почело са преиначавањем пресуда на штету Фонда - додаје Гргуревић. - Зато се радна 
група за имовину Фонда обратила и Министарству правде, а Унија послодаваца, чији су 
представници чланови УО, обратила се и Специјалном тужилаштву за организовани криминал. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:401582-Za-pet-evra-nema-zdravlja 

За пет евра нема здравља 
Б. РАДИВОЈЕВИЋ  

Деца и труднице којима се не уплаћује допринос мораће свака три месеца по 

потврду. Држава терет пребацила на оне који редовно уплаћују допринос за 

здравство 

ТРУДНИЦЕ и деца за које се не уплаћује здравствени допринос, до измене Закона о 
здравственом осигурању, мораће на свака три месеца да узимају посебне потврде на основу 
којих ће моћи да остваре право на здравствену заштиту. Колико ће пута због тога морати да иду 
на шалтере матичних филијала РФЗО тренутно нико не зна. У Министарству здравља кажу да 
су измене Закона у припреми, али се не зна када ће бити готове и када би предлог новог Закона 
могао да уђе у скупштинску процедуру. 
 

Још је непознаница и на који ће се тачно начин осигурати лечење становника, посебно 
осетљивих категорија као што су труднице и деца, за које се не уплаћује допринос. 
Једна од могућности је да се пооштри контрола уплате доприноса, на чему се већ годинама 
инсистира. 
- Послодавци за доприносе тренутно дугују око милијарду евра - речено је ”Новостима” у РФЗО. 
Иако нико не оспорава да трудницама и деци треба обезбедити здравствену заштиту независно 
да ли су здравствено осигурани, у овом тренутку њихово лечење иде само на терет оних који 
уредно плаћају допринос. То значи да се маса новца који се прикупља од доприноса за лечење 
сада ”развлачи” на већи број корисника. 
- Нису рађене процене колико би могло да кошта пружање здравствене заштите трудницама и 
деци, којима је сада омогућено да се лече бесплатно - речено је у уторак ”Новостима” у 
Министарству здравља. 
ПРАВИЛАПотврде трудницама и деци издају матичне филијале РФЗО. Труднице треба да 
донесу извештај гинеколога, а деци се потврде издају на основу матичног броја. 

Ни РФЗО нема податак за колико деце и трудница се тренутно не уплаћује допринос за 
здравство. Чињеница је, међутим, да ове године здравство располаже, са око 27.000 динара по 
сваком осигуранику за здравствену заштиту. 
Према важећем Закону, књижице могу да се оверавају искључиво осигураницима за које се 
редовно уплаћује допринос. Изменама и допунама Правилника о коришћењу здравствене 
легитимације, којим је од прошле недеље омогућено бесплатно лечење трудницама и деци, 
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није, међутим, први пут ”изврдан” Закон. Јер, и за претпрошлу годину су здравствене књижице 
овераване без провере уплате доприноса. И то - по налогу државе, а управо је она највећи 
дужник доприноса за здравство, јер већ годинама не измирује своје обавезе за незапослене, 
социјално угрожене и посебне заштићене категорије становништва, за које би здравствени 
допринос од 13,6 одсто на најнижу основицу требало да се уплаћује из државног буџета. 
По том основу, држава је за здравствено осигурање укупно око 1,25 милиона становника који се 
сврставају у ове категорије, требало да издвоји око 12 милијарди динара, а ”одвезала је кесу” за 
свега пола милиона. То значи да је за сваког неосигураног издвојила једва четири - пет евра, 
док ће просечан осигураник и његов послодавац за здравство издвојити 240 евра. 
До 2009. године је из буџета за здравствене доприносе људи без примања и посебно 
заштићеног становништва издвајана бар трећина законом прописане суме, или око четири 
милијарде годишње. Почетком економске кризе, међутим, заведена је штедња, бар кад је реч о 
уплати доприноса, па се годишње уплаћује тек око пола милијарде. Тако држава за последњих 
пет година за здравствени допринос дугује више од 50 милијарди динара! 
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У Србији 100.000 људи живи испод границе 
сиромаштва 
Танјуг  

Процењује се да у овом тренутку у Србији око 100.000 људи живи испод доње 

границе сиромаштва, рекла је државни секретар у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике Бранкица Јанковић 

 
БЕОГРАД - Процењује се да у овом тренутку у Србији око 100.000 људи живи испод доње 
границе сиромаштва, рекла је Тањугу државни секретар у Министарству рада, запошљавања и 
социјалне политике Бранкица Јанковић. 

Она је, поводом Међународног дана борбе против сиромаштва који се обележава сутра у свету, 
истакла да су међу најугроженијима стара, самачка, сеоска домаћинства и деца, посебно у 
јужној и источној Србији. 

"У овом тренутку новчану социјалну помоћ прима око 86.000 особа, док дечји додатак месечно 
прима око 400.000 деце.", навела је Јанковићева. 

Она је објаснила да се новчана социјална помоћ креће од 6.774 динара до 21.500 динара, у 
зависности од броја чланова домаћинства, и то 6.774 је новчана помоћ за једночлано 
домаћинство, док су шесточлане породице примају 21.500 динара. 

Према њеним речима, дечји додаци се редовно исплаћују и сада износе 2.280 динара, док је 
увећани додатак 2.960 динара. 

Осим социјалне помоћи и дечјег додатка, Јанковићева је навела да Министарство рада 
обезбеђује средства за 72 народне кухиње, које у овом тренутку имају око 32.000 корисника. 
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"Осим народних кухиња Министарство на основу уредбе Владе обезбеђује и пакете за 105 
општина које су сврстане у другу, трећу и четврту категорију по угрожености и девастирности. 
Обезбеђено је 41.540 породичних пакета који се састоје од 30 артикала хране и хигијенских 
средстава које су помоћ за најугроженије", нагласила је Јанковићева. 

Према њенима речима, поједини грађани немају информацију о томе шта све могу остварити 
од својих права и једна од мера у наредној години биће излазак у сусрет тим грађанима. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:401543-Strani-investitori-Gradjevina-jos-saplice 

Страни инвеститори: Грађевина још саплиће 
с. БУЛАТОВИЋ  

Савет страних инвеститора издао десету "белу књигу" препорука намењених 

српској Влади. Највише препрека улагачи виде у области некретнина, радног 

права и пореза 

Представници државе најавили су инвеститорима нове олакшице у пословању 

ОВЕ године сабрали су 290 препорука. Нису све нове. Добар део се "преписује" из године у 
годину. Савет страних инвеститора, удружење које окупља више од 130 компанија, ствара 16 
одсто српског производа и запошљава 88.0000 људи, у уторак је представило своју десету "Белу 
књигу". 
И поред напретка у многим областима, страни улагачи Владу Србије подсећају да треба да 
олакша пословање са некретнинама и у грађевинарству, измени радно законодавство и пореска 
правила. 
 

- Компаније у Србији од Владе очекују наставак економских реформи и либерализације 
тржишта, као и наставак пута ка Европској унији - каже председник Савета страних 
инвеститора Костин Борк. 
Када је грађевина у питању, компаније се и даље "саплићу" при добијању грађевинских 
дозвола. Измене закона дале су, како кажу, скромне ефекте. Постоје проблеми при конверзији 
права својине над земљиштем уз накнаду, али и уписивању власништва у катастар. Код радног 
права Савет страних инвеститора сматра да је обрачун зарада доста компликован, да раднику 
када одсуствује са посла треба исплатити основну зараду уз минули рад, да треба дозволити да 
уговор на одређено време траје до 36, а не највише 12 месеци. 
СВИ СУ ДОБРОДОШЛИПРЕМИЈЕР Србије Ивица Дачић страним компанијама је поручио да 
су све добродошле, јер су директне инвестиције важне за нашу економију. - Добродошли су сви 
који улажу, отварају нова радна места, плаћају порезе и доносе нове технологије - каже Дачић. 
 - Влада ће у наредним недељама радити на заокружењу нове економске политике и буџета за 
наредну годину. Бићемо отворени за разговоре са ММФ и другим институцијама. Фискална 
реформа је већ почела. Покушаћемо да минимално оптеретимо приватни сектор и ограничимо 
јавну потрошњу. То отвара потребу структурних реформи. Влада ће остати доследна путу ка 
Европској унији. 

Међу пореским правилима, по мишљењу иневститора, још је доста нејасноћа. Огранци страних 
компанија, према садашњим зкаонима, не могу да рачунају на пореске подстицаје. Признавање 
трошкова рекламе за пореске сврхе је ограничено на свега пет одсто, што улагачи сматрају 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:401543-Strani-investitori-Gradjevina-jos-saplice


7 

 

неправедним. С друге стране, Влада је тек кренула у сређивање финасијских закона, тако да 
компаније неке измене тек очекују. 
- Највећа реформа коју планирамо је област грађевинских дозвола - најавио је министр 
финансија и привреде Млађан Динкић. - Мења се Закон о порезу на добит предузећа и он ће 
бити 15 уместо 10 одсто. Ко уложи око 10 милиона евра биће ослобођен овог пореза током десет 
година. Уводимо порез по добитку, то се тиче транскација ка офшор зонама, и он ће износити 
30 одсто. Током 2013. мењаћемо Закон о акцизама и произођачи цигарета ће знати шта их чека 
наредних пет година. Променићемо начин паушалног опорезивања, па ће адвокати, који нису у 
систему ПДВ плаћати више, а максимално ћемо растеретити предузетнике и занатлије. 
Мењаћемо порез на имовину правних лица како основица више не би била књиговодствена, 
већ стварна вредност непокретности. Размишљамо и о опорезивању некоришћеног 
пољопривредног и грађевинског земљишта. 
 

ОБВЕЗНИЦЕ 
СРБИЈА ће највероватније емитовати још једну емисију евро обвезница на пет година, у 
вредности од пола милијарде долара. 
Ово је у уторак најавио министар финасија и привреде Млађан Динкић. Тако обезбеђена 
средства била би намењена буџету за наредну годину, јер смо овогодишњи подмирили. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/348036/Dinkic-Vraticemo-dugove-drzavnih-firmi-privatnicima-koje-je-nagomilala-

prosla-vlada 

Динкић: Вратићемо дугове државних фирми 
приватницима, које је нагомилала прошла 
влада 

Бета  

Влада Србије ће до 31. марта 2013. године прегледати све таксе и наканаде и одлучити које ће 

одбити, а које потврдити. Циљ је да све таксе и накнаде буду фиксне, као и да се не уводе нове, 

поручио је министар финансија Млађан Динкић. 

Динкић: Прегледаћемо све таксе и накнаде 

Он је истакао да ће влада радити на унапређењу пословања, и то кроз унапређење елетронске 

управе и брже издавање грађевинских дозвола.  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/348036/Dinkic-Vraticemo-dugove-drzavnih-firmi-privatnicima-koje-je-nagomilala-prosla-vlada
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/348036/Dinkic-Vraticemo-dugove-drzavnih-firmi-privatnicima-koje-je-nagomilala-prosla-vlada
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Влада Србије ће, како је навео, с Националним саветом за привредни опоравак и другим 

релевантним привредним удружењима формулисати мере за унапређење ликвидносто 

привреде. 

  

Динкић је истакао да влада већ одобрава кредите за ликвидност, али је оценио да то није 

довољно и да треба донети још неке мере. 

  

Према његовим речима, претходна влада је нагомилала велике дугове државних предузећа 

приватном сектору, а садашња влада планира да тај проблем системски реши. 

  

Дугови могу бити решени, али потребно је донети и стратегију да се то не би поновило, рекао је 

српски министар финансија и привреде. Динкић је као примере дугова државе навео дуг 

здравства фармацеутима и дугове за обављење радове на путевима. 

  

У плану је и доношење мера за ограничавање рокова плаћања у року од 60 дана и увођење 

обавезног обезбедјења, рекао је министар финансија и привреде Млађан Динкић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/347982/Bork-Otkazi-su-neminovnost-oni-ne-moraju-da-budu-losi-za-ekonomiju 

Борк: Откази су неминовност, они не морају 
да буду лоши за економију 

Тањуг, РТС  

Србија је добро место за инвестиције, има образовану и стручну радну снагу, рекао је данас 

председник Савета страних инвеститора Костин Борк, нагласивши, међутим, да је потребан 

наставак економских реформи, побољшање економске климе и приближавање Србије ЕУ. 

Борк: Србија има добру основу за индустрију 

- Србија има добру основу за индустрију, пољопривреда може да се унапреди, али је за већа 

улагања потребно стабилно и предвидиво пословно окружење, наставак структурних реформи, 

транспарентност, односно боља расподела средстава, јавност набавки, модернизација 

администрације - рекао је Борк за Јутарњи дневник РТС-а. 

 

Наводећи да су ово поруке из Беле књиге коју Савет десет година објављује, Борк сматра да 

потребно да се влада мање фокусира на краткорочна решења, а више на дугорочна и да нас, 

како каже, увери како ће наставком структурних реформи дефинитивно побољшати климу за 

улагање. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/347982/Bork-Otkazi-su-neminovnost-oni-ne-moraju-da-budu-losi-za-ekonomiju
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Ивица Дачић, Горан Питић и Зорана Михајловић на представљању Беле књиге Савета страних 

инвеститора у Србији 

 

- Бела књига влади треба да помогне да поправи услове за улагање - рекао је Борк. 

 

- Чињеница је да су нови откази неминовност, посебно кроз стечајеве, који не морају да буду 

лоши за економију - рекао је Борк и навео да Савет пажљиво прати креирање буџета за наредну 

годину. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Drzava-mora-da-garantuje-uplatu-staza.sr.html 

Држава мора да гарантује уплату стажа 

Заштитник грађана тражи да држава реагује одлучније против послодаваца који не уплаћују 

доприносе 

Иако је наплата и контрола уплата доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено 
осигурање обавеза државе, због неизвршавања те законске обавезе послодаваца, највише 
испаштају запослени који мало шта могу да ураде када открију да имају „рупу“ у стажу или да 
им здравствена књижица није оверена. 

Док запослени сматрају да не би требало да сносе последице зато што држава преко Пореске 
управе није могла да наплати обавезне доприносе, послодавци се питају како то да неки од њих 
морају да испуњавају ову законску обавезу, а други не морају. Проблемом због којег је од 1991. 
године три пута накнадно повезиван пензијски стаж о трошку државе и због којег, према 
проценама, око 100.000 радника у сваком тренутку нема оверену здравствену књижицу бави се 
и канцеларија заштитника грађана. Републички омбудсман Саша Јанковић затражиће измене 
неколико закона којима би држава била гарант радницима у остваривању њихових права и у 
случајевима када послодавац није измирио своје обавезе и уплатио доприносе. Почетком 
новембра, предлог би требало да буде упућен Влади Србије.  

– Већ смо одржали састанке са представницима свих синдиката који су подржали овај предлог, 
сада разговарамо и са удружењима послодаваца јер је идеја да иницијативу подрже и 
синдикати запослених и послодавци. Изменама ћемо тражити да држава реагује одлучније 
против послодаваца који не уплаћују доприносе. Некада послодавац није могао да уплати плате 
без плаћених доприноса, тражићемо да се у неком виду и та мера врати – истиче Саша 
Јанковић. 

Послодавцима је, такође, у интересу да се проблем неуплаћивања доприноса реши јер су они 
који редовно измирују ову обавезу у неравноправним положају у односу на оне који избегавају 
да то учине. Међутим, у садашњим условима пословања тешко је наплатити своја 
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потраживања, па самим тим и измирити обавезе, упозорава Драгољуб Рајић из Уније 
послодаваца Србије. 

– Најтеже опстају предузећа са 10 до 15 запослених, а највећи генератори дуга су локалне 
самоуправе јер често наруче посао предузећима и онда им годинама дугују. Пореска управа 
треба да контролише да послодавци који имају новац на рачуну, а не уплаћују доприносе, то 
морају да учине. Али, код већине се ради о томе да и њима неко дугује и да због тога немају 
новца. Нека од решења била би и када би се формирао централни регистар пореских обвезника 
како би се знало ко је дужан што би помогло и у пословању, али и када би предузећа уколико 
не исплате два-три месеца зараде са доприносима била затварана – каже Рајић. 

Он, међутим, упозорава да такве мере имају и своју другу страну: њима би, вероватно било 
затворено око 15.000 фирми и угашено стотине хиљада радних места. Ради се о системском 
проблему који не може бити решен без увођења реда у пословање, додаје Рајић. 

Питање да ли у економској кризи треба извршити притисак на послодавце да редовно измирују 
своје обавезе за Љубисава Орбовића, председника Савеза самосталних синдиката Србије, је 
питање да ли желимо да живимо у држави или у банана републици. 

– Порези и доприноси се уплаћују из дела зараде, а они који их не плаћају не користе тај новац 
за нове инвестиције него им је то екстра профит. Такође, нисмо до сада видели да су 
послодавци повећали број запослених због тога што им је дата нека повластица. Поставља се 
питање и шта ћемо са онима који редовно измирују своје обавезе? Када би сви тако чинили, 
могло би се разматрати и да се ови намети смање, али у садашњој ситуацији то није могуће – 
истиче Орбовић. 

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

Без кривичне одговорности 
Проблем неуплаћених доприноса траје већ двадесетак година, а једно од решења понуђено је и 
пре годину дана на Социоекономском савету. Тада је затражено да влада донесе измене 
Кривичног законика по којима би послодавац који три месеца на исплаћује зараду кривично 
одговарао. То, међутим, никада није унето у закон, напомиње Љубисав Орбовић. 

Банке однедавно свакодневно извештавају Пореску управу о исплатама зарада и пратећих 
пореза и доприноса. То је дало позитивне ефекте, број послодаваца који у јулу нису плаћали 
доприносе смањен је за десет одсто, али је и даље било око 50.000 оних који не извршавају ову 
обавезу. На питања Пореској управи колико је према најновијим подацима таквих послодаваца 
и какве су њихове надлежности у контроли и санкционисању, до закључења овог издања нисмо 
добили одговоре. 

Јелена Чалија 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Domaci-putari-rade-za-strance.sr.html 

Домаћи путари раде за странце 

Ниједно наше предузеће није могло да се јави на тендер, јер није могло да испуни конкурсне 

захтеве Европске инвестиционе банке 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Domaci-putari-rade-za-strance.sr.html
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На тендер за градњу аутопута и мостова на Коридору 10 од Царичине Долине до тунела 
Манајле код Владичиног Хана стигло је 12 понуда из: Италије, Чешке, Кине, Грчке, Аустрије, 
Бугарске, Турске и Босне и Херцеговине. Занимљиво је да ниједна фирма из Србије није могла 
самостално да конкурише. Да би учествовали у трци за посао вредан између 75 и 80 милиона 
евра домаћи грађевинци су били приморани да уђу у конзорцијуме са страним партнерима. Јер 
услове Европске инвестиционе банке, која финансира ових 6,7 километара аутопута домаће 
фирме чак и да су се удружиле не би могле да испуне. 

Тако су „Ратко Митровић” и „МБА Миљковић” наступили са грчком „Терном”. „Путеви Ужице” 
са чешком фирмом ОХЛ ЗС. „Денеза” са италијанским компанијама „Уни еко”, „Вијанини 
лавори” и ЦБМ. „Интеркоп” са „Интеграл инжењерингом” и „Приједор путевима” из Босне и 
Херцеговине. Самостално су конкурисали „Азви” из Шаније, „Штрабаг” и „Пор” из Аустрије, 
„Догус” из Турске, „Мостовик” и „Метростав–Дорастав” из Бугарске, „Актор” из Грчке и 
„Синохидро” из Кине. 

Путари кажу да је реч о тешкој и захтевној деоници за градњу. Томе у прилог иде и податак да 
је ово једна од најскупљих деоница до сада на траси Коридора 10, а њена цена премашује 10 
милиона евра по километру. 

На питање зашто су услови тендера били такви да фирме из Србије нису могле да конкуришу у 
„Коридорима Србије” кажу да су „домаће фирме могле да учествују и самостално, међутим 
њихов избор је био да уђу у конзорцијуме са страним извођачима”. 

– Банкарска гаранција за озбиљност понуде је обавезна и износи 1.500.000 евра. С обзиром да 
је у питању двостепени поступак након отварања техничког дела понуда компаније које прођу 
квалификације позивају се на финансијско отварање, тако да у овој фази поступка не можемо 
говорити о понуди цена. Уговор ће бити додељен најнижој одговарајућој понуди која 
задовољава квалификационе критеријуме – овако је гласио писани одговор „Коридора Србије”. 

За лошу позицију домаћих фирми и неконкурентност на тржишту, према мишљењу Махмуда 
Бушатлије, консултанта за инвестиције – главни кривац је држава јер не штити свој интерес. 

– Услови међународних банака су такви да наше фирме не могу да их испуне. Онај ко у име 
државе уговара кредит мора да се избори за такве услове који ће омогућити српској оперативи 
да равноправно учествује на тендерима. А не да допустимо банкама да фаворизују своје фирме 
као у случају моста код Бешке. Захваљујући томе мост нас кошта двоструко више него што би 



12 

 

требало – објашњава Бушатлија и додаје да држава треба да стане иза грађевинаца са 
гаранцијама. 

Милан Бојовић, директор „Путева Ужице”, каже да су домаће фирме процениле да посао могу 
добити једино удружене са страним компанијама. Њега не чуди оволики број понуда на 
тендеру с обзиром на то да у земљама у окружењу нема много посла. Мада он каже да 
заинтересованост за ову деоницу није много већа него за претходне, јер су конкурисале мање 
или више исте фирме које учествују на тендерима за Коридор 10 у задњих годину и по дана. 

Горан Родић, секретар Удружења за грађевинарство у Привредној комори Србије, сматра да је 
главни проблем то што наша земља није заштитили домаћу привреду. И пошто су српске 
фирме листом у блокади странцима је како истиче отворен простор да упосле своје раднике, 
машине и стекну референце. 

– Кинези имају намеру да озбиљно улажу. Дају нам повољне кредите и нуде да граде, јер смо 
им одлична референца за улазак на тржиште Европске уније. А овде ће да запосле своје 
раднике и лепо зараде. Наши грађевинци ће моћи само да се задовоље као подизвођачи – 
наглашава Родић. 

– Наше грађевинске фирме су уситњене. Имају лоше билансе и немају референце, јер годинама 
нису радиле као главни извођачи – додаје Бушатлија. 

Он каже да су грађевинска предузећа уништена кроз лошу приватизацију. 

– Од онако јаке и моћне оперативе није остала ниједна фирма која има више од 600 
запослених. Фирма којој би могли да буду поверени озбиљни послови мора да има бар 10.000 
радника како би стварно добро организовала сваки сегмент посла. А ми такву немамо – уверава 
Бушатлија. 

На јужном краку Коридора 10 једино је остало да се распише тендер за осам километара 
аутопута од Левосоја до Српске Куће. Док на делу према граници са Бугарском предстоји само 
избор извођача радова за део Чифлик–Понор–Пирот . 

Маријана Авакумовић 

БЕТА 

http://www.naslovi.net/2012-10-16/beta/u-srbiji-nisu-moguci-masovni-protesti/3969765 

У Србији нису могући масовни протести 

   

Бета  

БЕОГРАД, 16. октобра 2012. (Бета) - Потпредседник Уједињених гранских синдиката (УГС) 
"Независност" Зоран Стојиљковић оценио је у уторак да у Србији није могуће организовати 
масовне социјалне протесте као у Грчкој или Шпанији. 
 
На представљању Платформе "Заједно за излазак из кризе", коју је тај синдикат направио са 
Унијом послодаваца Србије, он је рекао да за то постоји више разлога, медју којима је и тај да је 

http://www.naslovi.net/2012-10-16/beta/u-srbiji-nisu-moguci-masovni-protesti/3969765
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ниво солидарности медју градјанима страшно опао са развојем кризе. 
 
Као разлоге, Стојиљковић је навео да је Србија земља са присутним веома великим страхом од 
губитка посла, који је према истраживањима највећи у региону и медју највишим у свету. 
 
Потпредсдник УГС "Незавосност", једне од две репрезентативне синдикалне организације, 
рекао је и да на овом простору не постоји нека посебна традиција аутономних синдикалних 
борби, као и да градјани немају свест за успешне протесте. 
 
"За успешне протесте градјана и синдикалаца мора да постоји јасна представа ко је кривац за 
лоше стање", рекао је он. 
 
Стојиљковић је рекао да су и синдикати помало одговорни зато што наступају недовољно 
координирано и обједињено, али је додао да се и запослени синдиката сете тек кад фирма у 
којој раде "додје у фазу стечаја или неуспеле приватизације". 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1193144/Antikrizni+plan+sindikata+i+poslodavaca.html 

Антикризни план синдиката и послодаваца 

Унија послодаваца Србије и Уједињени грански синдикати "Независност" 
представили су платформу за реформе, којом се Влади Србије предлажу мере за 
излазак из економске и социјалне кризе. 

Уједињени грански синдикати "Независност" и Унија послодаваца Србије усвојили су 
заједничку платформу, којом се влади предлаже низ економских и социјалних реформи, 
неопходних за излазак Србије из дубоке економске и социјалне кризе. 

Платформа за излазак из кризе биће упућена влади и министарствима, а очекује се да стигне и 
препорука Европске комисије која ће тај документ подржати. 

Представник сектора за привреду УПС-а Драгољуб Рајић навео је да Србија данас има 276.000 
запослених у производњи што је на 7,4 милиона становника однос 25 према 1 и то нашу земљу 
сврстава на ниво развијености неких афричких земаља. 

Рајић је указао да први задатак владе треба да буде стварање стабилног оквира за пословање, и 
да он буде ефикасан. Један од приоритетних задатака владе мора да буде привлачење страних 
инвеститора, али она ту није потребна као гарант страних инвестиција, већ да створи адекватно 
окружење на основу којег ће улагачи из иностранства доћи у нашу земљу, објаснио је Рајић. 

За успешније пословње привреде неопходно је основати Развојну банку, поручио је он, али је 
скренуо пажњу да уколико та банка буде усмеравала повољне кредите великим јавним 
предузећима, онда би то био промашај, јер треба новац усмеравати успешним компанијама 
које имају највише шанси да успеју. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1193144/Antikrizni+plan+sindikata+i+poslodavaca.html
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Рецензент заједничких мера за излазак из кризе Петар Ђукић рекао је да је Србија већ 
неколико година у рецесији, а до краја ове године имаћемо за 70 одсто мањи бруто домаћи 
производ него 1989. године, уз високу стопу незапослености, која је већ сада око 27 одсто. 

Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић очекује да ће се, у најбољем 
случају, домаћа привреда опоравити крајем 2013. године и доћи на ниво развијености с почетка 
2012. године. 

Атанацковић је рекао да гаји оптимизам поводом припреме буџета за 2013. годину, јер очекује 
да ће у њега бити уграђене мере које воде опоравку српске привреде. 

Он је рекао и да један од узрока раста цена хране изузетно монополизована прехрамбена 
производња, указујући да од државе не треба очекивати да стави под контролу те цене, јер би 
то значило враћање на деведесете године прошлог века. 

Потпредседник УГС "Независност" Зоран Стојиљковић рекао је да се Србија налази у дубокој 
структуралној кризи, на коју се мора што пре реаговати. У Србији се већ 60 година троши више 
него што се производи, а данас чак имате једног запосленог на једног пензионера, што је 
недопустиво, рекао је Стојиљковић. 

Одговарајући на питање зашто су синдикати у Србији пасивни, за разлику од Шпаније, Италије 
и Француске где се организују масовни протести због кризе, Стојиљковић је рекао да је у Србији 
присутан веома велики страх од губитка посла, а услед дуготрајне кризе и тешког положаја 
становника, опао је и степен солидарности међу становништвом. 

За успешне протесте грађана и синдикалаца мора да постоји јасна представа ко је кривац за 
лоше стање, објаснио је Стојиљковић. 

 

 

 


