
1 

 

          

 

26.октобар  2012. 

                                        

  

 
 

Нови буџет: За губиташе нема помоћи;(стр.2) 
Просек плата све тањи;(стр.3) 
Отпис дуга покренуо Ваљевску пивару;(стр.4) 
Вучић: Преиспитивање свих спорних приватизација;(стр.5) 
НОПС: Бојкот трговинских ланаца; (стр.6) 
Два месеца до пензије;(стр.6) 
Радници 14. октобра опет у протесту;(стр.7) 
Усвојен предлог буџета; (стр.8) 
Цене оборили наши празни џепови;(стр.10) 
Буџетски дефицит следеће године 121,9 милијарди динара;(стр.12) 
Покрајина спрема субвенције за нова радна места;(стр.13) 
Породични дан за раднике „Хипола”;(стр.14) 
Комуналци неће намештеничке плате;(стр.15) 

Струја јефтинија за 500.000 најсиромашнијих, за све остале – скупља; (стр.16) 

Директор: Неће бити отпуштања у Колубари;(стр.17) 

Мисија ММФ долази средином новембра у Србију;(стр.18) 

Динкић: Неодрживо пословање ЈАТ-а, Галенике и Србијагаса;(стр.19) 
Лазаревац прешишао Београд - просек плата 60.000 динара;(стр.20) 
Оруђе у рукама послодавца;(стр.21) 

Горан Милић изабран за председника СССВ;(стр.22) 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

Има ли решења за запослене у фирмама ухапшеног Боровице?;(стр.22) 

Окончан штрајк на ТВ Мозаик, остаје само осам запослених;(стр.23) 
 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:402978-Novi-budzet-Za-gubitase-nema-pomoci 

Нови буџет: За губиташе нема помоћи 
С. БУЛАТОВИЋ  

Влада Србије у четвртак усвојила предлог буџета за 2013. који предвиђа „минус“ од 

око 132 милијарде динара. Субвенције веће за аграр. Привреди мање 5,8 

милијарди. Раст плата и пензија симоболичан 

БУЏЕТ за следећу годину ће бити великодушнији према најугроженијим грађанима, 
пољопривредницима, индустрији која има перспективу. Губиташима ће, с друге стране, 
„пресушити“ дотације. 
Србија током следеће године рачуна на укупно 956,4 милијарде динара прихода и 1.078 
милијарди динара расхода, што је „минус“ од 3,3 одсто домаћег производа. Када се у обрачун 
уврсте и покрајине, општине, организације обавезног социјалног осигурања и ЈП „Путеви 
Србије“, мањак достиже 132,3 милијарде динара што је 3,6 одсто БДП-а и мање је од 
овогодишњих 6,8 одсто дефицита. Ово предвиђа предлог буџета који је у четвртак усвојила 
Влада Србије. 
 
ПОЉОПРИВРЕДА 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ су ретка категорија за коју је буџет ове године одвојио више новца за 
субвенције и то за шест милијарди динара. Поред уобичајних подстицаја, пољопривредна 
газдинства ће од ове године добијати и бесповратна средства за инвестиције. Уколико одлуче 
да купе нову опрему, држава ће им поклонити од 30 до 40 одсто улагања. Укупан 
пољопривредни буџет у 2013. години ће достићи четири одсто БДП-а, а у 2014. један одсто 
више. 
ЗАШТИТАСОЦИЈАЛНА заштита, а у то спада и дечја заштита и родитељски додатак, биће већа 
за више од седам милијарди динара. У буџету је за њу одвојено укупно око 190 милијарди 
динара. Током следеће године на зараде запослених потрошиће се 266 милијарди динара, што 
је 16,9 милијарди више него ове године. Буџет ће за пензије морати да одвоји 500,7 милијарди 
динара. 

ПРИВРЕДА 
ОВО би могла да буде тешка године за поједина јавна предузећа која не послују позитивно. 
Министарство финансија је решило озбиљно да смањи помоћ државним предузећима. 
Субвенције ће бити мање за 5,8 милијарди динара. Гаранције којима ће држава стати иза 
задуживања јавних предузећа биће чак пет пута мање. Укупне гаранције Србије у овој години 
су износиле близу 150 милијарди динара, тако да би у 2013. требало да се зауставе на 30 
милијарди динара. А на њих неће више моћи да рачунају „Јатервејз“, „Галеника“ и „Србијагас“. 
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„Србијагас“ и Министарство енергетике ће морати да пронађу начин да ово предузеће опстане 
без помоћи, али и без губитака. „Србијагас“ годинама упозорава да је у лошој ситуацији јер гас 
домаћинствима продаје испод тржишне цене, али су надлежни уверени да поскупљење овог 
енергента није једини излаз. С друге стране, током последње четири године, „Србијагас“ је 
уписао 800 милиоан евра губитка. Како је иза кредита стала држава, уколико не изађу из 
проблема, на крају би их могли враћати грађани Србије. 
Што се тича предузећа у реструктурирању, она тренутно односе 750 милиоан евра годишње. 
Највећи део смањених субвенција за привреду биће заправо њима „откинуто“. Држава је дала 
рок до јуна 2014. за њихов коначан расплет. Опстаће она која буду сама себе финансирала и она 
која нађу стратешког партнера. Добар део завршиће у - стечају. Како су већ ове године мање 
дотације, неки од запослених у њим ће остати без посла. Број се, међутим, још не зна. 
ДУГОВИ 
ДРЖАВА нема прецизну рачуницу колико дугује приватном сектору. Први на листи су 
фармацеути, којима болнице дугују око 10 милијарди динара, а Фонд око 15 милијарди динара. 
Држава планира да се старих обавеза реши тако што би фармацеути пристали на отпис дела 
дуга, а остатак би се претворио у јавни дуг и враћао би им се током пет година. Сличан 
сценарио понудиће и путарима. Комуналне услуге, с друге стране, државне установе сада ће 
морати прве да измирују. Уколико пре него што плате грејање унајме „уговорца“, следи казна. 
 
ММФМИСИЈА Међународног монетарног фонда у београд би требало да дође до 10. новембра. 
Већ су упознати са предлогом буџета за наредну годину и, како кажу у Министарству финансија 
и привреде, задовољни су. Предлажу нам чак и нешто већи „минус“ од оног који је предвиђен. 
До 4,5 одсто. 

ОСИРОМАШЕНА ЗЕМЉА 
НАРАВНО да не могу да будем задовољан ребалансом буџета, али, живимо у осиромашеној 
земљи у којој је све уништено - оценио је у четвртак, у Тителу, потпредседник Владе Србије. 
Вучић је истакао да би побољшање требало да се види у следећем буџету, који ће припремити 
ова влада. 
- Очекујемо да ћемо, у следећем буџету, дефицит смањити за 90, до 100 милијарди, а то је 
огромна ствар за Србију и за све грађане - рекао је Вучић. - У предстојећем периоду очекујемо 
веће подстицаје економији, а наравно и веће резултате.  
Н. С. 
У СКУПШТИНИ 
НАРОДНИ посланици ће ове године имати скоро месец дана на располагању да добро 
„пречешљају“ предлог буџета за наредну годину. Скупштинска расправа би требало да почне 
око 20. новембра. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:403019-Prosek-plata-sve-tanji 

Просек плата све тањи 
С. Б.  

Просечна септембарска плата у Србији била је 40.258 динара. У односу на 

августовску „тања“ је за 6,5 одсто, показују подаци Републичког завода за 

статистику 
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ПРОСЕЧНА септембарска плата у Србији била је 40.258 динара. У односу на августовску „тања“ 
је за 6,5 одсто, показују подаци Републичког завода за статистику. 
Традиционално најплаћеније делатности сачувале су примат и прошлог месеца. Најбоље 
зараде су имали запослени у услужним делатностима у рударству - 87.201 динар. Дуванџије су у 
просеку зарадиле по 84.821 динар, а произвођачи кокса и деривата нафте по - 81.882 динара. 
Банкари су остварили просек од 80.959 динара, а директори 77.473 динара. 
 

Најмања зарада и у септембру је, као и годинама уназад, у кинематографској, телевизијској и 
музичкој продукцији. Просек од 19.617 динара заправо је мањи од загарантованог минималца. 
Запослени у агенцијама које пружају заштиту и детективске услуге примили су у просеку 
21.608 динара. Бољи дани још нису стигли ни прерађивачима дрвета, а доказ је плата од 21.788 
динара. Припремање и послуживање хране и пића донело је зараду од 22.463 динара, а 
производња коже свега 132 динара више, 22.595 динара. 
Гледано по градовима највећа зарада је била у Лајковцу - 56.340 динара. Друго место је заузео 
Бор са просеком од 48.971 динар, а Београд је трећи са 48.827 динара. У Опову је просек био 
46.520, а у Вршцу - 46.209 динара. 
Најмање плате у септембру су примили житељи Куршумлије - 24.297 динара. Само 45 динара 
бољи просек је постигнут на Убу - 24.342 динара. У Димитровграду је септембар донео у 
просеку зараду од 24.527 динара, а у Белој Паланци - 24.571 динар. У Ариљу се зарадило по 
24.690 динара. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:403020-Otpis-duga-pokrenuo-Valjevsku-pivaru 

Отпис дуга покренуо Ваљевску пивару 
Б. ПУЗОВИЋ  

Држава одустала од потраживања због кога је познатој фабрици претио стечај. 

Планом реорганизације предвиђено да се половина дуга делом намирује 

конверзијом у државни капитал 

 
Дугови за камату због неплаћених пореза више нису оптерећење за Ваљевску пивару. Наиме, 
Влада Србије отписала је око 950 милиона динара тог дуга, па је ова фирма постала потпуно 
ликвидна. 
Влада Србије, у свом закључку, подсетила је да је Планом реорганизације предвиђено да се 
половина од око две милијарде динара укупног дуга Ваљевске пиваре делом намирује 
конверзијом у државни капитал. Око 950 милиона динара за камате репрограмира се на пет 
година, уз репрограм од 365 дана и отплату на 48 месечних рата. 
 

- План реорганизације неће трајати пет година, већ ће практично бити завршен за две - каже 
Зоран Божић, в. д. директора Ваљевске пиваре. - Показали смо да фирма може успешно да 
ради, као и да је „ваљевско пиво“ одличан бренд, један од највећих не само у граду, већ и 
региону и има добру прођу на тржишту. 
Ваљевској пивари, међутим, недавно је претио стечај, који је предложила Пореска управа, јер 
измирење дуга није почело 31. јануара, када је било предвиђено. Привредни суд у Ваљеву 
покренуо је претходни стечајни поступак, који је обустављен, с обзиром на то да је средином 
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септембра Пореска управа повукла свој предлог. Предложено је, наиме, да се дуг пиваре 
отпише, јер је након конверзије потраживања Ваљевска пивара постала државна фирма, а по 
усвајању Плана реорганизације наставила је успешно да послује, увећа производњу и омогући 
редовну исплату зарада. 
- Део поверилаца измирен је кроз конверзију и отпис камате - каже Божић. - Потраживања 
осталим повериоцима биће исплаћена кад буде почео да се спроводи План реорганизације, 
односно до марта наредне године, за шта смо већ обезбедили потребних четири милиона 
динара. 
Божић истиче да држава наредних месеци треба да одлучи хоће ли и даље бити власник, или ће 
Ваљевска пивара бити поново приватизована, продата. Ако се одлучи на приватизацију, 
наглашава, постоје сви услови да се пронађе квалитетан стратешки партнер. Ваљевска пивара 
основана је још 1860. године и међу најстаријим је фирмама у западној Србији. Одскоро, 
„ваљевско пиво“ први пут откад постоји, почело је да се продаје у лименкама од пола литра. 
- Сматрам да би евентуални стратешки партнер требало да се обавеже да неће да угаси бренд - 
каже Божић. - Односно, да ће „ваљевско пиво“ и даље да се точи у кригле на задовољство 
љубитеља овог пића. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:402964-Vucic-Preispitivanje-svih-spornih-privatizacija 

Вучић: Преиспитивање свих спорних 
приватизација 
Танјуг  

У плану преиспитивање свих спорних приватизација, истакао потпредседник 

Владе Србије Александар Вучић. Мора да се води рачуна о правној сигурности 

 
Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић најавио је у четвртак да је у плану да се 
свуда где је то могуће преиспитају спорне приватизације предузећа, али да то неће бити лак 
посао. 

"Наша намера је да свуда где је могуће и где нису спроведени социјални програми идемо у 
преиспитивање приватизације, али то није ни лак ни једноставан процес и у сваком тренутку 
морамо да водимо рачуна о правној сигурности," рекао је Вучић, одговарајући на посланичка 
питања у Скупштини Србије. 

Обећавам да ћемо покушати да што више случајева истражимо и да бар у појединим 
случајевима омогућимо бољи положај запослених у тим компанијама, истакао је Вучић. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:402955-NOPS-Bojkot-trgovinskih-lanaca 

НОПС: Бојкот трговинских ланаца 
Танјуг  

Национална организација потрошача (НОПС) позвала је грађане Србије на бојкот 

великих трговинских ланаца због неоснованог повећања цена основних животних 

намирница 

Национална организација потрошача позвала је у четвртак грађане на први организован 
протест против великих трговинских ланаца, уздржавањем од куповине на један дан, због 
неоснованог поскупљења основних животних намирница, изазваног повећањем ПДВ. 

Потрошачи су незадовољни, јер поскупљења нису утемељена на реалним тржишним 
законитостима већ као "лов у мутном", а профит великих трговинских ланаца из ових 
поскупљења намирује се из већ испражњених џепова потрошача. 

Националне организације потрошача Србије-НОПС и Удружења за заштиту потрошача 
Војводине заказали су за уторак, 30. октобра, бојкот продавница Маxи и Темпо, за среду 31. 
октобра бојкот Идеје, а за четвртак, 1. новембра, бојкот Меркатора и Меркатора Рода. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:402999-Dva-meseca-do-penzije 

Два месеца до пензије 
Б. СТЈЕЉА  

Од почетка ове године чак 84 одсто свих захтева Фонд пензијског и инвалидског 

осигурања решио на време. Најдуже чекају они са непуним и стажом зарађеним у 

иностранству 

Службеници Фонда ПИО имају боље пролазно време у односу на претходне године у 
потписивању свих захтева, а таквих је за протеклих девет месеци било чак 338.570. Међу њима 
су, осим за ”стандардну” старосну пензију којих је било 114.130, били и они за породичну и 
инвалидску, за туђу негу и помоћ, телесно оштећење... 
- У укупном броју свих захтева, око 294.000 решено је у законском року. То значи да је 84 одсто 
свих предмета решено за мање од 60 дана - рачуна Владимир Станковић, директор Сектора за 
остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања у Фонду ПИО. 
 

Највише посла имала је београдска централа: 
- Тамо је предато 102.200 различитих захтева, што је и очекивано будући да је на подручју ове 
филијале концентрисан највећи број осигураника. 
ВОЈВОЂАНИ ВРЕДНИЈИПроценат захтева које су запослени у Покрајинском фонду решавали 
дуже од два месеца износи свега 15 одсто, док су њихове колеге из осталих делова Републике у 
сваком четвртом предмету пробијали законске рокове. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:402955-NOPS-Bojkot-trgovinskih-lanaca
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:402999-Dva-meseca-do-penzije
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Ипак, да радници не постају пензионери истом брзином свуда у Србији, доказују и подаци из 
Дирекције Фонда ПИО. Током прошле године највише су се начекали они из Смедерева, 
Ужица, Алексинца, Крушевца, јер у овим градовима чак 40 одсто предатих захтева није било 
решено како закон налаже. С друге стране, најбрже се до првог чека стизало у Зајечару, 
Пироту, Сенти, Апатину, Кули...  
У овим срединама се више од 90 одсто захтева решавало за мање од два месеца, по чему су ове 
општине обориле рекорд у ефикасности. 
Према подацима из Дирекције Фонда, у свим филијалама су се службеници прошле године 
бавили са чак 574.711 различитих предмета, а тачка на њих је, мимо законског рока, стављена 
на 119.543. Ипак, 40.939 захтева и даље нема никакав епилог. 
- Најчешћи разлози због којих се на решење за пензионисањем чека дуже од два месеца јесте 
стаж непокривен доприносима или део стажа остварен у иностранству. Такав се стаж мора 
потврдити, и то подразумева додатни период у коме инострани носилац осигурања доноси 
решење - објашњава Станковић. 
У Фонду ПИО кажу да су међу разлозима због којих се на решење не стави параф у законском 
року и непотпуна документација, сумњиви налази када је реч о вештачењима, неадекватни 
докази којима се потврђује радни век. 
 
 
ПРАШИНА ПОБЕДИЛА У СМЕДЕРЕВУ 
У Фонду кажу да је прошле године од пола милиона различитих предмета, 61.572 пренето из 
2010. А још 13.451 фасцикла је старије од две или више година. 
Највише застарелих предмета пронађено је у фиокама Фонда у Смедереву (2.241), Лесковцу 
(2.204), Ужицу (1.895) и Нишу (1.488). Најмање таквих имају Пирот (2), Кикинда (3) и Бечеј (7). 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=25&nav_category=12&nav_id=654870 

Радници 14. октобра опет у протесту 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Крушевац -- Запослени у фабрици "14.октобар" поново су протестовали испред 

градске управе у Крушевцу, јер и поред договора с министарством, нису добили 

заостале зараде. 

Наиме, Министарство привреде и финансија је уплатило само једну од четири транше 

кредитне помоћи, у износу од 22 милиона динара. 

Указујући на веома тежак материјални положај радника, Дејан Мутавџић, председник 

синдиката “Независност”, рекао је на скупу да су запослени у овој индустрији за месец и по, 

када је уплаћена транша од 22 милиона динара, примили само по 2.130 динара.  

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=25&nav_category=12&nav_id=654870
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"Обраћали смо се Центру за социјални рад за помоћ, али су нам рекли да нисмо у стању 

социјалне потребе. Обећали су нам да се радницима неће искључивати струја док се проблем у 

'14. октобру' не реши, а свакодневно долази до обуставе електричне енергије и утужења", рекао 

је Мутавџић.  

 

Он је подсетио да су запослени у овој индустрији протестовали од 15. августа до 5. септембра 

тражећи исплату заосталих зарада, покретање производње и оверу здравствених књижица и 

нагласио да је протест прекинут јер је руководство фабрике постигло договор с Министарством 

привреде и финансија.  

 

Тада нам је обећано, каже Мутавџић, да ће држава као већински власник делегирати четири 

нова представника у надзорни одбор, да ће проблем здравствених књижица бити решен до 15. 

септембра, а до 15. октобра Министарство је требало да уплати другу траншу кредитне помоћи.  

 

"Од обећаних 112 милиона динара, ми смо добили само 22 милиона, проблем здравствених 

књижица још није решен, а немамо ни нове чланове надзорног одбора", рекао је Мутавџић.  

 

У обраћању запосленима, Љубиша Велимировић, председник самосталног синдиката, изразио 

је незадовољство што ова индустрија није у саставу наменске индустрије Србије и нагласио да 

протест није политички оријентисан.  

 

"Народ је гладан, а после свих обећања се апсолутно ништа не дешава", закључио је 

Велимировић. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Usvojen-predlog-budzeta.sr.html 

Усвојен предлог буџета 

БЕОГРАД – Влада Србије усвојила је данас предлог Закона о буџету за идућу годину, који 
представља баланс између штедње и привредних подстицаја, рекао је данас министар 
финансија и привреде Млађан Динкић. 

Предлог предвиђа приходе од 956,4 милијарди динара, расходе од 1.078,3 и смањење буџетског 
дефицита на 3,3 одсто вредности оствареног БДП - а. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Usvojen-predlog-budzeta.sr.html
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Планирани буџетски дефицит је 132,3 милијарде динара, а укупан дефицит Републике је 121,9 
милијарди динара и тај дефицит износи 3,3 одсто БДП - а.Приходи на нивоу целе државе 
износе 1,685,2, а расходи 1.817,5 милијарди динара. 

Највеће уштеде у буџета остварене су у расходима за субвенције - седам милијарди динара, 
издацима за куповину робе и услуга - 4,6 милијарди, као и расходима по основу буџетских 
кредита - 4,1 милијарду динара.Расходи за социјалну заштиту повећани су за око седам 
милијарди динара. 

Пројекцијом буџета очекује се привредни раст од два одсто, а циљ је да се буџетски дефицит 
преполови, омогући заустављање раста јавног дуга, заштите најугроженији и обезбеде развојни 
постицаји привреди, рекао је министар финансија и привреде Млађан Динкић на 
конференцији за новинаре у Влади Србије. 

Министар је казао да ће Војводина имати 7,05 одсто укупних прихода српског буџета, што је 
загарантовано законом о буџетском систему. 

Он је додао и да није тачна изјава покрајинског премијера Бојана Пајтића да приликом 
доношења буџета нису консултоване покрајинске власти. „Није умесно говорити да их нисмо 
консултовали, били смо тамо пре две недеље и разговарали”, рекао је министар. 

Динкић је казао да је буџет донет на време, развојно је оријентисан и успостављен је баланс 
између штедње и подстицаја.Министар је истакао да ће бити повећани расходи за капитална 
улагања за пољопривреду, привреду и то за профитабилне компаније и инфраструктуру. 

Јавни дуг би на крају ове године требало, како се очекује, да се увећа на око 60 одсто од 
вредности БДП, а испод тог нивоа почеће да се смањује од 2014. У 2014. влада намерава да 
буџетски дефицит додатно смањи на 1,9 одсто, а у 2015. на свега један одсто. 

Са буџетом за 2013. годину у Скупштини ће се наћи и Предлог закона о ограничавању рокова 
плаћања, најавио је министар.Тим законом, уведена је обавеза да држава све своје обавезе мора 
да измири најкасније у року од 45 дана, од потписивања неког уговора, а за привреду тај рок ће 
бити 60 дана, прецизирао је Динкић. 

То је први пут до сада да ће држава имати краћи рок од привреде за измиривање својих 
обавеза, рекао је Динкић и поручио да ће бити уведена лична одговорност министара и 
директора јавних предузећа, који ће за непоштовање рокова плаћања бити кажнејни са 100.000 
динара месечно, а друга санкција ће бити затезна камата. 

Динкић је најавио и да ће представници Међународног монетарног фонда почети разговоре о 
новом аражману са Владом Србије у наредне две недеље. 

ММФ ће у Србију доћи најкасније до 10. новембра, прецизирао је он и додао да је јуче имао 
телефонски разговор са шефом мисије ММФ-а која долази у Србију Сузаном Бургасовом, која је 
изразила задовољство досадашњим техничкима разговорима са Владом Србије. 

Динкић: Забранићемо болницама да купују лекове 
Министар финансија и привреде Млађан Динкић најавио је данас да ће у Србији бити уведене 
централне јавне набавке за лекове и санитетски материјал, које ће обављати републички фонд 
за здравствено осигурање. 
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„Забранићемо болницама да купују лекове и санитетски материјал јер директори болница 
треба да се баве лечењем и оранизацијом лечења пацијента”, рекао је министар на 
конференцији за новинаре у Влади Србије. 

Према речима Динкића, биће елиминисане ценовне и структурне неусклађености између 
апотека и фонда за здравствено осигурање, који сада губи на рачун фиктивног профита апотека 
јер се паре суштински преливају из једне установе у другу. 

Министарство здравља би до краја године требало да донесе мере за спречавање гомилања 

нових дугова, рекао је он и додао да истовремено треба да буде предложен закон којим ће 

постојећи дугови према фармацеутском сектору бити претворени у јавни дуг републике, не у 

пуном износу већ након дисконтовања у преговорима са произвођачима лекова. 

Танјуг 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/cene-oborili-nasi-prazni-dzepovi 

Цене оборили наши празни џепови 

Да ли је за појефтињење хране више заслужна држава која је интервенисала из 
својих резерви, ограничавала марже и претила увозом, или, пак, празни џепови 
грађана – тешко је утврдити, али како год, 

поједине најважније намирнице последњи месец појефтиниле су десет до 15 одсто. 

Међу њима су уље, шећер, свињско и пилеће месо... Уље и шећер продају се десетак динара 
јефтиније, а цене свињског меса снижене су и за стотинак динара. Истовремено, свеже млеко, 
јогурт и павлака бележе раст цена јер је у међувремену у два-три наврата поскупело по динар-
два по литру. 

Уљари су снизили произвођачке цене сунцокретовог уља три до десет одсто, у зависности од 
произвођача и врсте тог производа. "Интервентни" зејтин се може пазарити за 142 динара, а 
онај из редовних фабричких испорука могуће је наћи и за мање од 170 динара. До пре неколико 
недеља цена му је достизала и 200 динара, што није занемарљиво појефтињење.  

Месо је такође појефтинило па је свињски бут, који је прошлог меесца достигао безмало 700  
динара, сада 549, с тим што месари ипак нису до краја испратили пад цена живе ваге – оборили 
су цене у радњама када је жива вага пала с 250 на 220 динара, али даље нису ишли иако се 
товљеници сада крећу око 190 динара. За утеху је да неке цене ипак иду надоле, али питање је 
зашто нису могле и раније. 
– Приликом свих повећања цена произвођачи и трговци покушавају да убаце и нешто што није 
оправдано. Тешко је, међутим, утврдити који је део утицао на цену, а да није оправдан. 
Повећања цена су се свакако очекивала услед кретања курса динара, временских непогода и 
осталих фактора и она се догађају. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/cene-oborili-nasi-prazni-dzepovi
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Али, имамо, рецимо, пример да су уљари снизили цену када је запрећено увозом. Ако су 
повећали цене па их после одређених примедби смањили, то ипак значи да су имали простора 
за то – каже за "Дневник" редовна чланица Научног друштва економиста Србије Владана 
Хамовић. – С друге стране, произвођачи нису Црвени крст па да због тога што је ниска куповна 
моћ чине уступке потрошачима. То њих не занима јер зна се која је цена коштања производа. 
Све у свему, тешко је утврдити оправданост поскупљења.  

Наша саговорница каже да то што је све скупо и потрошачима све мање доступно, па чак и 
основне намирнице, тешко може да се реши. Код нас не би уродила плодом ни идеја неких 
држава да се субвенционише производња основних прехрамбених производа да се не би цео 
терет скупоће прелио на потрошаче. Наиме, с обзиром на то у каквом нам је стању економија и 
привреда, не можемо очекивати да располажемо парама које немамо. 

– Све у свему, то је затворени круг, где не видимо много могућности за побољшање куповне 
моћи – каже Владана Хамовић. 
А колико нам је куповна моћ ослабила – по њој, најобјективније је мерити је падом курса 
динара јер статистика објављује раст цена на мало, а у стварности свакодневно констатујемо да 
је то много више. Подсетимо, пад домаће валуте од почетка године до јесени износио је око 15 
одсто.  

Председник Покрета за заштиту потрошача Петар Богосављевић сматра да најновије снижење 
цена меса, уља и шећера подсећа на већ устаљена понашања произвођача, трговаца и 
надлежних државних органа. Прво су, по њему, извршени психолошки притисци на потрошаче 
и јавност је припремљена да прихвати велико повећање цена меса, уља и шећера, наводно 
условљеног спољним и унутрашњим факторима раста цена. 

– После најаве могућности слободног увоза, постигнут је договор о снижењу економски 
неодрживо високих цена – објаснио је Богосављевић. – Из тога треба извући поуку да се 
комбинацијом економских мера може утицати на одговорно корпоративно понашање 
произвођача и трговаца. Сазнање да ће се на њихова неекономска понашања одговорити 
либерализацијом увоза, што би угрозило њихове интресе на тржишту, деловало је ефектније од 
свих интервенција из Робних резерви, апела и притисака. 

С. Глушчевић 

Бојкот потрошача 
Национална организација потрошача позвала је грађане на први велики организован бојкот 
великих трговинских ланаца због неоснованог поскупљења основних животних 
намирница.Уздржавањем од куповине на један дан потрошачи треба да бојкотују у уторак, 30. 
октобра, продавнице "Макси" и "Темпо", у среду, 31. октобра, продавнице "Идеа", а у четвртак, 
1. новембра, куповине у "Меркатору" и "Меркатор Роди". 

Како је образложено у саопштењу, бојкот је организован због грамзивог и неосновано великог 
поскупљења основних животних намирница и због сумње на злоупотребу повлашћеног 
положаја великих трговинских ланаца која је демонстрирана последњим поскупљењима. 
Потрошачи су незадовољни јер поскупљења ни овај пут нису утемељена на реалним тржишним 
законитостима већ су "лов у мутном", а профит великих трговинских ланаца из тих 
поскупљења намирује се из већ испражњених џепова потрошача. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/budzetski-deficit-sledece-godine-1219-milijardi-dinara 

Буџетски дефицит следеће године 121,9 
милијарди динара 

Државни секретар у Министарству финансија и привреде Влајко Сенић изјавио је 
да ће Влада Србије данас утврдити предлог буџета за 2013. годину са дефицитом од 
121,9 милијарди динара на републичком нивоу. 

 Он је навео да све иде по плану и да ће влада данас утврдити предлог буџета и проследити га 
скупштини на усвајање. 
Учествујући на самиту "Финансијска будућност региона" у Милочеру, у Црној Гори, Сенић је 
истакао да ће дефицит у наредној години бити за 100 милијарди динара мањи него у овој 
години. 
Према његовим речима, планиран је раст пореских прихода кроз повећање ПДВ-а и пореза на 
добит, огромно смањење субвенција, мањи раст плата и пензија и централизација трошкова 
кроз укидање сопствених прихода буџетских корисника. 
Он је напоменуо да је предлогом буџета за 2013. годину предвиђен раст плата у јавном сектору 
и пензија од два одсто у априлу и 0,5 одсто у октобру, што ће бити мање од раста инфлације. 
Сенић је навео да ће „целокупно фискално прилагођавање“ у 2013. Години бити између 900 
милиона и милијарду евра. 
Он је рекао и да ће влада наставити процес приватизације и ићи ће на продају „Телекома 
Србија“ ако за то предузеће буде могла да добије „прихватљиву цену“. 
Један од највећих изазова јесте како паралелно са фискалном консолидацијом успоставити и 
раст БДП-а, рекао је Сенић и додао да рестриктивним мерама буџета за 2013. Нису угрожени 
стимулуси за привредни раст. 
Према његовим речима, предлог буџета за 2013. годину предвиђа раст БДП-а од два одсто и 
инфлацију од 5,5 одсто. 
На нивоу Министарства финансија и привреде субвенције ће бити смањене за 10 милијарди 
динара, а субвенције за пољопривреду биће повећане, рекао је Сенић и додао да су драстично 
смањене гаранције предузећима као што су "Јат" и "Србијагас" и биће највећим делом 
намењене инфраструктурним пројектима. 
Сенић је напоменуо да ће дефицит буџета бити преполовљен у односу на овогодишњих скоро 
седам одсто, а за 2014. Годину планиран је дефицит од 1,9 одсто, и у 2015. Години један одсто, 
што ће омогућити да се од 2014. Године заустави раст јавног дуга који се приближава 60 одсто 
БДП-а. 
Он је најавио да ће влада данас утврдити и предлог измена Закона о порезу на добит који 
предвиђа опорезивање од 25 одсто размене услуга са пореским рајевима и омогућава да се 
новац зарађен у Србији не износи на те дестинације. 

(Танјуг) 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pokrajina-sprema-subvencije-za-nova-radna-mesta 

Покрајина спрема субвенције за нова радна 
места 

Покрајински секретар за привреду Мирослав Васин најавио је јуче да ће Влада 
Војводине ускоро донети нове мере за привлачење страних инвестиција, а које 
укључују и финансирање закупа пословног простора и израде пројектне 
документације за веће улагаче. 

 Он је на редовном дијалогу Владе Војводине с представницима инвеститора, додао да ће 
покрајинска администрација наставити досадашњу праксу новчаног субвенционисања 
отварања нових радних места. 

– Инвеститорима чије улагање премаши вредност од три милиона евра и који запосле више од 
100 радника планирамо да из буџета финансирамо закуп пословног простора у првој години 
пословања, те израду пројектне документације – казао је Васин на скупу у Новом Саду пред 
представницима око 150 компанија које су уложиле у Војводину. 

Те мере биће придодате досадашњим финансијским инструментима подршке инвестицијама, 
као што је субвенционисање новоотвореног радног места с 1.300 евра у динарској 
противвредности. С друге стране, Влада Војводине, додао је Васин, намерава да улагаче 
помогне и логистички. 

– Намеравамо да отворимо инфо-шалтер за стране инвеститоре и за страна предузећа која већ 
послују у Војводини, где ће моћи да предају своја документа а која ће имати апсолутни 
приоритет, као и стално доступну телефонску линију, путем које ће моћи да добију све 
потребне информације везане за пословање у Војводини – казао је Васин. 

Као још једну меру за привлачење инвеститора, он је навео и едукативни центар у Новом Саду 
за обуку радне снаге у складу с њиховим потребама. 

– Највише страних инвестиција у Србији стигло је у Војводину, где тренутно 230 страних 
компанија запошљава око 65.000 радника, што је 45 одсто од укупног броја страних 
инвестиција у Србији. То вас чини не само економски већ и социјално значајним фактором у 
Војводини – истакао је Васин. 

Скуп је отворио покрајински премијер Бојан Пајтић, истичући да су дуге процедура добијања 
дозвола и обученост радне снаге међу највећим проблемима за привлачење страних 
инвестиција. 

– Покрајинска влада ће покренути кораке ка значајном смањењу процедуре за добијање 
дозвола за инвестиције – казао је Пајтић, додајући да ће локалним самоуправама пружати 
саветодавну помоћ да би се те процедуре и на локалу скратиле. 

Он је подсетио на то да је Војводина од „Фајненшел тајмса” проглашена за четврту регију у 
Европи по ефективности инвестиција. 

Покрајински секретар за локалну самоуправу Бранислав Бугарски истакао је да је циљ 
покрајинске администрације да створи „војвођански стандард” у брзини реаговања на захтеве 
инвеститора општинама, односно систем „48 сати”. Директор ВИП-фонда за подршку 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pokrajina-sprema-subvencije-za-nova-radna-mesta
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инвестиција Александар Стојков је указао на то је да су лане стране компаније отвориле више 
од 3.000 радних места у Војводини, од чега преко 2.000 у фирмама које овде послују већ неко 
време. 

– Зато задатак ВИП-фонда није само привлачење нових инвестиција већ и подршка онима који 
овде већ раде – рекао је Стојков. 

В. Чворков 

Брже до водних дозвола 
Помоћник покрајинског секретара за пољопривреду Слободан Теофанов рекао је да је добијање 
водних дозвола и сагласности до сада често представљало „чеп” за инвеститоре. 

- Законски рок за издавање тих дозвола је два месеца, али се често догађа да се чекају и по осам 
месеци. У будућности ћемо настојати да њихово издавање убрзамо на осам дана, за 
најједноставније случајеве, до између месец и два за компликованије – навео је Теофанов. 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/porodicni-dan-za-radnike-%E2%80%9Ehipola%E2%80%9D 

Породични дан за раднике „Хипола” 

ОЏАЦИ: У организацији Основне организације Савеза синдиката „Хипола“ и 
самог привредног друштва, одржан је Породични дан, на којем су окупљени били 
запослени радници „Хипола“, са члановима својих породица, 

пензионери ове фирме и позвани гости. Леп и сунчан дан је учинио да Породични дан буде још 
лепши за све присутне, а проведен је у природи, у оквиру водозахвата надомак канала ДТД, 
који је део „Хипола“. Преко 200 присутних се забављало уз музику, причу, деца су се играла на 
трави, а на једном делу травнатог терена су се налазили котлићи, роштиљи, ражњеви са 
прасићима и јагњићима. 

Да нисмо знали о чему се ради помислили бисмо да је 1.мај. Овај несвакидашњи догађај, који је 
некада био честа појава, већ је заборављен за запослене раднике било ког предузећа у Србији. 
Насмејани, расположени, радници дружили су се са својим колегама, уз све ђаконије које су 
припремљене. Сви опуштени, далеко од својих радних обавеза, били су задовољни учешћем на 
овом дружењу, које их је мало одвојило од тешке свакодневнице. 

-Веома брзо су ме чланови Извршног одбора синдиката у фабрици, убедили да одржимо ово 
дружење. Мислим да смо направили праву ствар, организујући окупљање наших радника са 
члановима породица, баш да бисмо им омогућили да се мало опусте од свакодневних 
пословних обавеза. Жао ми је што нису могли сви да учествовују, пошто је један велики део 
радника био радно ангажован у својој редовној смени. Али ипак неко је морао и да ради данас - 
рекао је генерални директор „Хипола“ Павел Петровић. 

Добри пословни резултати фирме у последње време, су учинили да сви буду задовољни и 
учинили да ово дружење буде лепше и боље. Пословодство је такође учествовало у дружењу и 
такође било добро расположено 
-У организацији синдиката и послодавца, односно генералног директора, организовано је 
дружење за све раднике и чланове њихових породица, али и за пензионере фирме и бивше 
раднике. Радује ме што је одзив радника био овако добар и што су сви добро расположени. 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/porodicni-dan-za-radnike-%E2%80%9Ehipola%E2%80%9D
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Сигуран сам да смо направили добру ствар за наше раднике, а и то се види на њиховим 
лицима, сви су задовољни - речи су члана Извршног одбора синдиката Вељка Вајагића. 

-Гледајући како су сви добро располежни могу само да изразим изузетно задовољство што смо 
организовали Породични дан. Верујем да је овај начин дружења запослених, некадашњих 
радника, пензионера наше фирме са породицама, прави начин да сви напуне батерије и још 
боље да се ангажују на својим радним местима, али и да овим учврсте своју оданост фирми у 
овим тешким временима економске кризе и борбе за тржиште - каже председник Управног 
одбора „Хипола“ Снежана Седлар. 

С. Милер 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/komunalci-nece-namestenicke-plate 

Комуналци неће намештеничке плате 

Градска управа за комуналне делатности покренула је иницијативу у договору са 
Градским одбором синдиката радника запослених у стамбено - комуналној 
делатности, да Уставни суд Србије оцени уставност 

Како исплатити зараде у јавним комуналним предузећима за октобар 

 и законитост недавно усвојеног Закона о утврђивању максималне зарада у јавном сектору, 
изјавио је члан Градског већа за комуналне послове др Никола Ћировић. 

Ћировић, иначе доктор правних наука, каже да постоји основ да се иницијатива нађе пред 
Уставним судом Србије, јер се запослени у комуналним предузећима, чији је оснивач Град, не 
могу сврставати у државне намештенике. - Више од 80 одсто запослених у комуналним 
фирмама раде послове који спадају у основну делатност предузећа. Возачи, гробари, чистачи... 
нису државни намештеници и не могу се сврстати у четврту и пету платну групу, како то 
предвиђа Закон о максималној заради у јавном сектору - објаснио је Ћировић. 

Председник Синдиката радника у стамбено-комуналној делатности Новог Сада Зоран 
Радосављевић казао је да синдикат тражи да се закон стави ван снаге. 

- Закон о утврђивању максималне зараде је у супротности са Законом о раду и Колективним 
уговором у делу минималне зараде, чији је износ утврђен на 20.010 динара, док Закон о 
утврђивању максималне зараде у јавном сектору  каже да је минимална плата 18.443 динара - 
каже Радосаљевић. 

У синдикату је  одржан састанак представника синдиката и директора у јавним комуналним 
предузећима и одлучено је да се обавести Град и Градско веће о проблемима спровођења 
закона, те да се Градско веће обрати Министарству финансија и изнесе став да се примена 
закона одложи, или да се закон став ван снаге. 

- Предлаже се да Градско веће донесе закључак да се зараде у јавним комуналним предузећима 
за октобар исплате по посебном колективном уговору и колективном уговору код послодавца - 
рекао је Радосављевић. 

З. Делић 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/349594/Struja-jeftinija-za-500000-najsiromasnijih-za-sve-ostale--skuplja 

Струја јефтинија за 500.000 
најсиромашнијих, за све остале - скупља 

Снежана Кривокапић  

Већ до краја овог месеца би могли да буду готови социјални профили најугроженијих 

становника који ће убудуће имати бенефиције приликом плаћања струје. У Министарству рада 

процењују да је реч о 500.000 домаћинстава која ће месечно моћи да рачунају на опрост од 800 

до 1.500 динара на рачуну за струју. 

Око три милиона потрошача очекује поскупљење 

За остале ће струја бити скупља већ од следеће године, али не драстично, најављују из 

Министарства енергетике. 

 

Бранкица Јанковић, државни секретар у Министарству рада и социјалног запошљавања, каже 

за “Блиц” да ће највероватније већ са првом зимом постојати бенефиције за грађане који 

примају социјалну помоћ и имају најниже пензије у земљи.  

 

- Узели смо да то буде потрошња од око 350 киловат-часова месечно, за колико ће у просеку 

најугроженија домаћинства добити ваучер да не плаћају струју. Највероватније ћемо се 

одлучити за модел ваучера који ће корисник доносити кад плаћа рачун за струју јер је он на 

лично име, па су могућности злоупотребе најмање. Уколико потроше струје изнад тога, мораће 

да је плате - објашњава Јанковићева. Овакав вид социјалне помоћи ће добити пензионери чији 

месечни чек не прелази 12.898 динара под условом да докажу да им је то једини извор прихода. 

Потом, добиће шесточлане породице које примају до 30.550 динара социјалне помоћи, око 

80.000 корисника дечјег додатка и 25.000 људи који примају туђу негу и помоћ. 

 

У Србији је још око три милиона домаћинстава на које се ове бенефиције не односе. Иако још 

нема званичних потврда, „Блиц” незванично сазнаје да ће вероватно остати нека умањења за 

грађане који троше мало струје, а нису у овој групи најугроженијих. 

  

Како је раније најавила министарка енергетике Зорана Михајловић, догодине, кад се заврше 

социјални профили и направи нови тарифни систем који ће стимулисати потрошњу струје онда 

кад је највише има, ићи ће се на реалнију цену електричне енергије. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/349594/Struja-jeftinija-za-500000-najsiromasnijih-za-sve-ostale--skuplja
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У Министарству енергетике кажу да сигурно неће бити ценовног шока. 

 

- То би био социјални удар и за становништво, али би озбиљно угрозио и конкурентност 

привреде. Зато је немогуће цену струје одједном повећати у драстичном проценту - каже за 

„Блиц” Љубомир Аксентијевић, државни секретар у Министарству енергетике. 

  

Постојећа снижења 

  

Ко сада троши до 350 киловат-часова и корисник је 

социјалне помоћи има попуст на рачун за утрошену 

енергију од 35 одсто. На то има попуст од 15 одсто јер 

троши испод 500 киловат-часова и има попуст од још пет 

одсто ако редовно плаћа струју. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/349796/Direktor-Nece-biti-otpustanja-u-Kolubari 

Директор: Неће бити отпуштања у Колубари 

Бета 

Вршилац дужности генералног директора Рударског басена Колубара, Милорад Грчић изјавио 

је да у том угљенокопу, највећем у Србији, неће бити смањења броја радника, објављено је на 

сајтовима те компаније и Општине Лазаревац. 

- Отпуштања радника неће бити ни у Колубари, ни у њеним фирмама. Трудићемо се да се 

одласцима у пензију - корак по корак, број запослених доведе што ближе реалној бројци - 

рекао је Грчић после састанка са руководством Општине Лазаревац.  

Он није прецизирао који је то број радника, који је крајем 2011, како је тада објављено, износио 

око 10.000 запослених, а децембарски просек зарада 2011. износио је 48.000 динара. 

  

Површински копови заузимају територију општина Лазаревац, Лајковац и Уб. Како највећу 

површину Басен захвата управо у лазаревачкој општини, "Лазаревчани имају највеће право да 

се боре за санацију проблема насталих отварањем копова", додао је Грчић. 

  

То се првенствено односи на санирање оштећене инфраструктуре и на предност при 

запошљавању нових радника Колубаре са подручја те три општине. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/349796/Direktor-Nece-biti-otpustanja-u-Kolubari
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Највећи број радно-способних Лазаревчана запослен је у Колубари, лајковачка општина има 

највеће просечне зараде у Колубарском округу захваљујући платама из Колубаре, а копови се 

шире и на подручје убске општине. 

  

Нови директор Колубаре сличан радни састанак са општинским руководством, пре Лазаревца, 

имао је на Убу. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/349779/Misija-MMF-dolazi-sredinom-novembra-u-Srbiju 

Мисија ММФ долази средином новембра у 
Србију 

Бета  

Мисија Међународног монетарног фонда ће средином новембра доћи у Београд ради разговора 

са властима Србије о економском и фискалном стању, пре свега о нацрту државног буџета за 

2013. годину, изјавио је вечерас стални представник ММФ у Србији Богдан Лисоволик. 

- Та мисија (ММФ) ће вероватно почети, али не и завршити преговоре о могућем аранжману. 

Ако буде постигнут довољан степен сагласности, преговори ће бити настављени са мисијом која 

ће уследити - рекао је Лисоволик у саопштењу.  

Потпредседник Владе Србије Александар Вучић и министар финансија Млађан Динкић 

најавили су да ће ускоро у Београд доћи мисија ММФ ради разговора о новом аранжману са 

Србијом. 

 Динкић је рекао да се мисија очекује 10. новембра и да ће почети разговори о новом 

аранжману са Србијом. 

 Вучић је рекао да ће мисија ММФ "верификовати" напоре Владе за смањење дефицита 

државног буџета. 

 - Они (ММФ) ће верификовати наш напор, иако ми се чини да они мисле да 3,5 одсто 

(дефицита) не можемо да достигнемо, али да је четири одсто достижно. И то је велики успех 

који Влада покушава да направи у односу на седам одсто - рекао је Вучић данас у Скупштини 

Србије. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/349779/Misija-MMF-dolazi-sredinom-novembra-u-Srbiju
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/349755/Dinkic-Neodrzivo-poslovanje-JATa-Galenike-i-Srbijagasa 

Динкић: Неодрживо пословање ЈАТ-а, 
Галенике и Србијагаса 

Бета  

Министар финансија и привреде Србије Млађан Динкић изјавио је данас да Јат ервејз, 

Галеника и Србијагас раде на неодржив начин и да држава нема намеру да настави да то 

подржава. 

Он је на конференцији за новинаре после седнице Владе Србије казао да је намера да се Јат 

ервејз реструктурира и да та компанија купи нову флоту на бази уговора за Ербасом и 

гаранција државе за лизинг 12 нових авиона.  

Динкић је казао и да нема намеру да у буџет за наредне годину ставља гаранције за узимање 

нових кредита за одржавање ликвидности Србијагаса. 

  

- Гас је берзанска роба, зна се шта је цена и зна се ко то може, а ко не може да плати - казао је 

он и додао да би сиромашни који не могу да плате гас требало да добију субвенције, а нема 

разлога да се они који могу да плате "чешу о државу и јавни дуг". 

  

Како је нагласио Динкић, у претходне четири године Србијагас је због нереалних цена 

нагомилао губитке који су преко 800 милина евра и који ће, ако се не реше, једног дана постати 

јавни дуг Србије. 

  

Динкић је додао и да је неодрживо пословање и фармацеутска компанија Галеника која је 

жртва лошег управљања и маћехинског односа Фонда за здравствену заштиту и болница прека 

целој фармацеутској индустрији. 

  

- Потребно је увести финансијску дисциплину свуда и у јавна предузећа која сада не раде на 

оптималан начин - казао је српски министар финансија и привреде Млађан Динкић. 

  

Ограничити трајање стечајног поступка 

  

Млађан Динкић изјавио је данас да Влада Србије разматра ограничење трајања стечајног 

поступка, као и то да се стечајним управницима зарада одређује сразмерно брзини њиховог 

рада. 

  

Ссто дуже ради на стечајном поступку, стечајном управнику ће се смањивати плата, све до нуле, 

рекао је Динкић одговарајући на посланичка питања у параламенту. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/349755/Dinkic-Neodrzivo-poslovanje-JATa-Galenike-i-Srbijagasa
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Он је казао да је то једини нчин да се убрза рад стечајних управника и скрате стечајни 

поступци. 

  

- Планирамо промене у регулативи којима се уређује стечајни поступак - казао је Динкић. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:Lazarevac-pre%C5%A1i%C5%A1ao-

Beograd---prosek-plata-60.000-dinara&catid=31&Itemid=101 

Лазаревац прешишао Београд - просек плата 
60.000 динара 
  

Послодавци у Србији у септембру су својим запосленима исплатили у просеку по 55.903 
динара, односно толико је тежила бруто плата и она је у односу на августовску била номинално 
4,4, а реално шест и по одсто мања. Тачно толико мање су примили и запослени, будући да има 
зарада без пореза и доприноса била по 40.258 динара. И у поређењу са лањским септембром и 
бруто и нето плате биле су реално мање за безмало шест одсто, али је у првих девет месеци ове 
у односу на исти период прошле године зарада реално порасла око три одсто - саопштио је 
Републички завод за статистику. 

С обзиром на просечну зараду од 87.201 динар у септембру су најбоље прошли запослени у 
услужним делатностима у рударству, док је производња дуванских производа запосленима 
донела по 84.821 динар. На трећем месту ранг-листе делатности са највишим зарадама су 
запослени у производњи кокса и деривата нафте с просеком од 81.882 динара, а иза њих су се 
пласирали они у финансијском посредовању,. осим осигурања с платом од 80.959 и у 
управљачким делатностима и саветовању са 77.473 динара. Као што се у врху табеле не 
дешавају неке битније промене, тако је и на зачељу ове ранг-листе па су и даље запослени у 
кинематографској, телевизијској и музичкој продукцији најмање плаћени и њихова просечна 
зарада овога пута била је 19.617 динара, за око две хиљаде више примили су запослени у 
заштитним и истражним делатностима, тачније њихова плата била је 21.608, а око сто динара 
више, односно 21.788 динара била је зарада запослених у преради дрвета и производима од 
дрвета, осим намештаја. У делатности припремања и послуживања хране и пића плата је била 
22.463 динара, а само 132 динара више зарадили су запослени у производњи коже и предмета 
од коже, тако да је њихова зарада била 22.595 динара. Међу првих пет општина по висини 
септембарских зарада чак четири су београдске, а на водећој позицији је Лазаревац у којем су 
зараде без пореза и доприноса тежиле 60.071 динар, на другом месту је Нови Београд с 
просеком од 57.149, на трећем Лајковац са 56.340, а на четвртом и петом месту опет београдске 
општине Стари град и Врачар с просеком од 55.675, односно 53.128 динара. @АНТРФИЛЕ: У 
Куршумлији најтањи новчаници На самом дну ранг-листе просечних плата је Куршумлија у 
којој су запослени зарадили у просеку по 24.297 динара, затим следе Уб са 24.342, 
Димитровград са 24.527, Ариље са 24.690 и Бела Паланка са 24.571 динаром. На северу Србије 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:Lazarevac-pre%C5%A1i%C5%A1ao-Beograd---prosek-plata-60.000-dinara&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:Lazarevac-pre%C5%A1i%C5%A1ao-Beograd---prosek-plata-60.000-dinara&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=6ffbc685e6b666125da2e1f1f930c8d1aba9b6b1
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плата са порезима и доприносима била је 61.702 динара, а без пореза и доприноса 44.390, а 
истовремено на југу Републике бруто плата била је 48.316, а нето 34.852 динара. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:Oru%C4%91e-u-rukama-

poslodavca&catid=11&Itemid=122 

Оруђе у рукама послодавца 
 

Један од приоритетних циљева Министарства рада, запошљавања и социјалне политике је да у 
наредном периоду подигне на виши ниво систем безбедности на раду, што је посао који се мора 
заједничким снагама урадити, оценила је јуче државна секретарка у том министарству Стана 
Божовић. Она је најавила неопходност увођења посебног регистра за евидентирање случајева 
повреда на раду и болести које су последица радних услова. Инспекцијски надзор је веома 
важан због примене законских прописа, навела је она и подсетила да је прошле године у 
оквиру инспекцијског надзора донето 4. 

971 решење, покренуте су 34 пријаве о покретању кривичног поступка и 985 захтева за 
покретање прекршајних поступака. Директорка управе за безбедност и здравље на раду Вера 
Божић-Телфалт нагласила је да се наша земља определила да успостави систем безбедности 
здравља на раду, па је едукација у превенцији ризика врло важна за спровођење тог посла. 
Према њеним речима, ресорно министарство и Влада Србије успели су да ову проблематику 
успешно укључе и у школске програме - у нацрте закона о основном и средњем образовању, као 
и у нацрт закона о образовању одраслих. Процена ризика је основни алат који послодавцу 
омогућава свеобухватан увид у стање безбедности и здравља на раду, оценили су учесници 
јучерашњег скупа о безбедности на раду. Процена ризика је процес непрекидног и 
систематског евидентирања и процењивања свих фактора у процесу рада који могу довести до 
настанка повреде на раду или оштећења здравља запослених. Поступак процене ризика 
покреће послодавац доношењем одлуке којом одређује једну или више особа као одговорне за 
спровођење тог поступка. Стручно лице у овом послу мора да има положен стручни испит о 
практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, а те послове 
може да обавља и сам послодавац, наведено је у смерницама за процену ризика Министарства 
рада. Тањуг @ЛЕГЕНДА: Вера Божић-Трефалт 
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:Oru%C4%91e-u-rukama-poslodavca&catid=11&Itemid=122
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/goran-milic-izabran-za-predsednika-sssv_349426.html 

Горан Милић изабран за председника СССВ 

Извор: Тањуг 

НОВИ САД - 

Нови председник Већа Савеза самосталних синдиката Војводине (СССВ) је Горан 
Милић, који је на ту функцију изабран на данашњој седници Већа и обављаће је до 
редовних избора 2015. године. 

Милић је за председника СССВ изабран пошто је претходни председник др Милорад 
Мијатовић пре месец дана поднео оставку, јер је изабран за посланика у Скупштини Србије. 

Кандидат за председника Већа СССВ, поред Милића био је и Миодраг Брадоњић, председник 
Самосталног синдиката запослених у пољопривреди, прехрамбеној, дуванској индустрији, 
водопривреди и шумарству Војводине. 

Данашњој седници Већа СССВ присуствовао је и председник Савеза самосталних синдиката 
Србије Љубисав Орбовић. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/ima-li-resenja-za-zaposlene-u-firmama-uhapsenog-borovice_349472.html 

Има ли решења за запослене у фирмама 
ухапшеног Боровице? 

Извор: РТВ, Сремска ТВ 

РУМА  

Питање предузећа у власништву Душана Боровице из Руме мораће да решава и 
Влада Србије, истакли су представници покрајинске Владе, Синдиката Војводине 
и поменутих предузећа и локалних самоуправа на састанку у Новом Саду, који је 
био први покушај да се изађе из кризе. 

Након хапшења Душана Боровице због сумње на злоупотребу службеног положаја, неколико 
предузећа у Војводини која су у његовом власништву, запала су у још већу кризу, а највећи 
проблем је блокада рачуна. 

У питању је 1.500 запослених и одржавање великог дела путне мреже на територији покрајине 
за које су била задужена предузећа Душана Боровице. 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/goran-milic-izabran-za-predsednika-sssv_349426.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/mijatovic-podneo-ostavku-na-funkciju-predsednika-sindikata_343873.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/ima-li-resenja-za-zaposlene-u-firmama-uhapsenog-borovice_349472.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/uhapsen-dusan-borovica-vlasnik-vojvodina-puta_346787.html
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http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/okoncan-strajk-na-tv-mozaik-ostaje-samo-osam-zaposlenih_349321.html 

Окончан штрајк на ТВ Мозаик, остаје само 
осам запослених 

Извор: Бета 

НОВИ САД  

Запослени у Телевизији Мозаик који су од почетка септембра били у штрајку, 
прекинули су протест а Управни одбор је донео одлуку о рационализацији, на 
основу које ће у тој новосадској станици на мађарском језику остати свега осам 
запослених, од којих два уредника новинара. 

Вршилац дужности директора Телевизије Мозаик Артур Хофман најавио је и да ће од 1. 
новембра на снагу ступити и нова програмска шема која ће учврстити сарадњу са суботичком 
РТВ Панон.  
 
Раније се у медијској јавности спекулисало да ће ТВ Мозаик у будућности бити само 
дописништво РТВ Панон, која такође програм емитује на мађарском језику.  
 
Синдикат Независност, који је организовао штрајк, саопштио је да није задовољан 
постигнутим резултатима.  
 
Синдикалци су додали да је штрајк обустављен јер су проценили да је доведен у питање 
опстанак те медијске куће. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/okoncan-strajk-na-tv-mozaik-ostaje-samo-osam-zaposlenih_349321.html

