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Орбовић: Протести због цена основних 
намирница 
Танјуг  

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић затражио је 

од Владе Србије да врати цене основних животних намирница у наредних 15 дана 

 
БЕОГРАД - Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић затражио је 
данас од Владе Србије да врати цене основних животних намирница у наредних 15 дана, које су 
неоправдано поскупеле, а уколико то не учине, синдикат ће позвати грађане на масовне 
протесте. 
"Повећањем ПДВ-а нису обухваћене основне животне намирнице, тако да је повећање цена 
ових дана неоправдано. Даћемо влади 15-ак , 20 дана да врате цене, на ниво који је био пре 1. 
септембра, а уколико то не учини, позваћемо људе на масовне протесте у свим градовима 
Србије", рекао је Орбовић. 
 

Он је подсетио да су током септембра значајно поскупеле основне животне намирнице и услуге, 
пре свега, млеко и млечни производи, уље, брашно, пециво, тестенина, јаја, воће, сокови, 
хемија, енергенти, превоз. 
"Код већине произвођача цене су повећане од 15 до чак 30 одсто у односу на исти период 
претходне године, а у појединим случајевима повећање цена износи и до 100 одсто", подсетио 
је Орбовић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:399583-Pola-miliona-gradjana-nema-ni-dinara 

Пола милиона грађана нема ни динара 
Б. СТЈЕЉА 

Плату у Србији не прима чак 19 одсто оних између 55 и 64 године, а пензију 27 

одсто старијих од 65 година. Транзиција без посла оставила 200.000 старијих 

радника и 320.000 најсиромашнијих без пензије 

БЕЗ иједног динара плате или пензије у Србији тавори најмање пола милиона старијих од 55 
година. А мало којем међу њима је пошло за руком да оствари право на државну социјалну 
помоћ па се већина, потврђују и у Министарству рада и социјалне политике, ослања на 
подршку породице или туђу милостињу. 
Највише је оних ”ни тамо ни овамо”. Према речима Зорана Милошевића, помоћника министра 
рада, транзиција је ”дебело” осиромашила оне који су још у стању да сами зарађују. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:399489-Orbovic-Protesti-zbog-cena-osnovnih-namirnica
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:399583-Pola-miliona-gradjana-nema-ni-dinara
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- Велики је број оних између 55 и 64 године који нису запослени, али још нису ни у пензији. У 
ову категорију спада чак 19 одсто старијег становништва, односно њих најмање 200.000. Сви 
они су углавном у стању социјалне потребе - каже Милошевић. 
Према његовим речима, овако лош социјални положај старије радне снаге је последица 
друштвено-економског стања у земљи. 
- Постепено су пооштравани услови за пензионисање и подизана је старосна граница, а у 
међувремену је угашен и добар део индустрије у којим је стаж бенефициран. У тим 
предузећима је и највећи број радника остао без посла, а међу њима су најбројнији баш они 
између 55 и 64 године. 
НЕМА НИ ”ТРИНАЕСТЕ”НА проблем најсиромашнијег старог становништва указао је и 
Фискални савет, критикујући критеријуме по којима им држава помаже. Они су подсетили да 
су из исплате ”13. пензије” потпуно дисквалификовани они који нису у систему ПИО, иако је 
баш њима помоћ најпотребнија. 

Ни онима који су већ увелико у седмој деценији није ништа лакше. Према истраживању које је 
урадио ”Амити”, највећа организација чији су фокус старији грађани, најугроженији у земљи су 
управо ови становници. 
- Од 1.220.000 људи са 65 и више година, више од 320.000 (27 одсто) није у систему ПИО - каже 
мр Надежда Сатарић из ”Амитија”. 
- Неки никада нису ни били у радном односу као што су жене војних лица, свештеника, 
службеника... а неки су радили у пољопривреди али нису уплаћивали доприносе. Има и 
100.000 оних који су уплаћивали новац у Фонд ПИО, али краће од 15 година, што је минимум 
за остваривање права на пензију. 
Према њеним речима, највећи број тих људи су из руралних средина, живе у старачким, а 
најчешће самачким домаћинствима: 
- Живе од онога што наберу из сопствене баштице, печурки, купина, природних чајева, од неке 
козе или овце ако имају. Они највише гладују, неретко живе и од онога што им уделе комшије 
или од пакета Црвеног крста. 
 

СРАМОТА ИХ ДА ТУЖЕ ДЕЦУ 
НОВЧАНУ социјалну помоћ од државе прима тек нешто више од 11.000 старијих од 65 година, 
наводи Сатарићева: 
- Многи и не знају да имају право на помоћ државе, а и они који су за то чули немају 
могућности да иду у центар за социјални рад, општине, катастре... и да се боре са 
компликованим процедурама. Други, пак, не желе да туже децу или сроднике ради утврђивања 
могућности учешћа у издржавању. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:399594-Trgovci-zgrcu-na-prevaru 

Трговци згрћу на превару 
Е. В. Н.   

Из Владе Србије најављују све могуће мере у циљу стабилизације тржишта 

основних животних намирница. Динкић: Произвођачи и продавци искористили 

моменат када је повећан ПДВ да би поскупили робу 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:399594-Trgovci-zgrcu-na-prevaru
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ВИШЕ је него јасно да су бројни произвођачи и трговци покушали да искористе моменат када 
је повећан ПДВ како би подигли цене својих производа, иако код многих од њих стопа пореза 
није промењена - каже за "Новости" министар финансија и привреде Млађан Динкић. 
Према речима министра Динкића, у поскупљењу основних животних намирница апсолутно 
нема никаквих пореских елемената. 
- У преводу, код ових производа, неко је себи ту разлику ставио у џеп. Јер, повећање пореза у 
тим случајевима је - нула. Код остале робе широке потрошње где је пореска стопа повећана са 
18 на 20 одсто, ефекат тог увећања намета је 1,7 одсто и сва поскупљења изнад тог процента су 
директан приход произвођача или трговца. 
 

Да ПДВ није разлог огромних поскупљења, слажу се и у Самосталном синдикату Србије. Ипак, 
они су дали рок Влади да за 15 до 20 дана врати цене на ниво пре 1. септембра, у супротном ће 
позвати грађане на улице. 
И МЛЕКО АКО ЗАТРЕБАКАДА је у питању прерада млека и млечних производа, у Влади 
Србије, за “Новости”, кажу да засада нема разлога за то да се донесе одлука о бесцаринском 
увозу. - Ребалансом буџета за ову годину предвиђена су средства за исплату заосталих 
субвенција за млеко произвођачима, као и повећање премије за сваки произведени литар са 
садашњих пет на седам динара - подсећају у Немањиној 11 и констатују да, након тих исплата, 
неће више бити разлога за озбиљнија поскупљења или несташице. - Уколико до поремећаја на 
тржишту, ипак дође, Влада Србије ће донети одлуку и о привременом бесцаринском увозу 
млека у праху. 

- Повећањем ПДВ-а нису обухваћене основне намирнице, тако да је поскупљење ових дана 
неоправдано - упозорава Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије. 
- Код већине произвођача цене су повећане од 15 до чак 30 одсто у односу на лане, а у 
појединим случајевима и до 100 одсто. Оно што је некада било сиротињска храна, сада је 
мисаона именица за многе породице. Имамо разумевања да је Влада наследила тешку 
економску ситуацију, али то не значи да их треба ослободити обавеза, јер су обећали да ће 
имати контролу над ценама. 
Како је "Новостима" потврдио министар за унутрашњу и спољну трговину Расим Љајић, Влада 
Србије ће, већ на седници у четвртак, размотрити могућност бесцаринског увоза шећера и уља. 
Према предлогу Министарства трговине, а о ком ће се у четвртак расправљати на седници 
Владе, идеја је да се привремено укине царина на увоз уља која тренутно износи 30 одсто, као и 
она на увоз шећера, а која је 20 одсто. Био би, на неко време, укинут и прелевман на увоз 
шећера, који је за ЕУ земље 15 динара по килограму, а остале државе 18 динара. Рачуна се, 
наиме, да би, с обзиром на то да је забрањен извоз шећерне репе и сунцокрета домаћи 
прерађивачи морали да имају довољно сировина за своју производњу. 
Несташица уља траје готово месец дана, упркос интервенцији из Робних резерви. Литар 
зејтина ових дана достиже цену до 200 динара, посебно у малим трговинама. Држава планира 
да увозом од 20.000 тона уља подмири потребе тржишта, а то су количине које се уобичајено 
потроше за око три месеца. 
- Уље неће бити јефтиније, без обзира на бесцарински увоз - кажу водећи произвођачи уља у 
Србији. - Квалитет увозног и домаћег уља не може ни да се пореди. Искуство из досадашњих 
интервенција из увоза показује да су то углавном изузетно мале количине, које не могу да 
подмире ни потребе већег насеља у престоници. 
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У Влади су, тврди министар Динкић, изненађени и одлуком појединих градских управа да 
подигну цене градског превоза и грејања. Поскупео је градски превоз у Београду, Зрењанину, 
Кикинди... 
- Лично сам, пре три недеље, разговарао са градоначелником Београда Драганом Ђиласом и 
предочио му да ће ГСП, након измена закона о акцизама, имати повраћај намета, односно да ће 
им се враћати и 2,5 динара више него до сада - тврди Динкић. 
- Сматрам да би било поштеније да је, након поскупљења превоза у Београду, из градске управе 
речено да морају да поскупе, јер дају огромне субвенције за ГСП и да ова фирма производи 
велике губитке. Слично је и са осталим локалним самоуправама које су 1. октобра поскупеле 
градски превоз. 
Челници Београда су својевремено поздравили одлуку Министарства финансија о повраћају 
акциза ГСП од 2,5 динара по литру. Међутим, уз назнаку да је од последње промене цене 
превоза у јануару 2011. године гориво поскупело за скоро 40 одсто. Из седишта града 
презентовани су и подаци: приликом претходног поскупљења евродизел је коштао 105, а сада 
је скоро 150 динара, док је евро у истом периоду скочио са 105,5 на 116 динара. За потребе 
функционисања престонице ГСП троши три милиона литара месечно, а Београд свакога 
месеца дотира ГСП са 520 милиона динара. 
Од 1. октобра грађани у многим градовима плаћају више и за грејање. За топле радијаторе 
издваја се од 10 до чак 20 одсто више него досад. Захтеви за поскупљење који су протеклих 
месеци пристизали из топлана добили су "зелено светло" градских управа. 
- Топлане имају силне проблеме и губитке и разлог за поскупљење грејања у већини градова у 
Србији није повећање намета државе, већ њихово нерентабилно пословање - наглашава 
министар Динкић. 
УВОЗ НИШТА НЕ МЕЊА 
У "Викторија оилу" истичу да бесцарински увоз неће значајније утицати на њихову 
производњу, јер фабрика већ упошљава максимум својих капацитета и на тржиште пласира 30 
одсто више уља него у истом периоду лане. 
- Фабричке цене уља у Србији су и даље међу нижима у региону тако да се увозом неће утицати 
на цену - кажу у "Викторија оилу". - Такође, треба водити рачуна не само о цени већ и односу 
цене и квалитета. "Искон уље" тренутно заузима око 30 одсто укупног домаћег тржишта 
сунцокретовог уља, а наша фабричка цена уља износи 151 до 153 динара по литри. 
Малопродајне цене формирају трговачки ланци, а она за уље "искон" износи око 170 до 180 
динара по литри уља. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:399590-Propale-investicije-nista-od-posla 

Пропале инвестиције, ништа од посла 
С. Б. | 

Инвеститори држави до сада вратили 2,6 милиона евра. Улагачи нису запослили 

обећани број радника 

АГЕНЦИЈА за страна улагања и промоцију извоза до сада је од инвеститора наплатила 2,66 
милиона евра вредне банкарске гаранције. Још 143.750 евра ускоро ће бити враћени у буџет. 
Реч је о девет инвеститора који су од Србије добили субвенцију за обећана новоотворена радна 
места, а до запошљавања нису ни стигли. Уговори су раскинути, јер нису успели да испуне 
обавезе. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:399590-Propale-investicije-nista-od-posla
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Међу њима, највише новца од државе је добила текстилна компанија "Замбер" која је требало 
да гради фабрику у Врању. На крају је морала да врати 1,5 милиона евра. Немачки "Реум", који 
је дуго покушавао да отпочне производњу у Свилајнцу, такође је одустао. Србији је вратио 
532.000 евра. Ту су још "Субекс" и "Медаки" који нису остварили планове у Новом Пазару, 
"Моравац" ког су ишчекивали у Лесковцу, као и "Југовоће" и "Дрвопромет". Од "Пакома", који 
се очекивао у Нишу и "Албокса" који је планирао инвестицију у Кули, процес наплате новца 
још је у току. 
 

- Од 2006. године, од када траје програм, 51 пројекат није остварен - објашњава Александар 
Милорадовић из СИЕПА. - Девет компанија је повукло део средстава, али није успело да 
испуни инвестицију. Остале фирме су одустале од улагања, али пре тога нису ни узеле новац из 
буџета. С друге стране, у истом периоду је завршено или се још остварује укупно 226 
инвестиција. 
Главни разлог одустајања, у већини случајева, била је криза. Чак пет од девет компанија од 
којих је враћен новац, улагање је планирало 2007. године, па је светска рецесија сасекла 
амбиције. 
- Фирме су започеле изградњу, купиле земљиште, али их је криза зауставила - додаје 
Милорадовић. - Ти плацеви су остали у корову. Нису могли да испуне инвестицију, нити да 
запосле раднике. Кренули су преамбициозно. 
ПЛАТЕ 
ОД 14. конкурса за подстицајна средства државе, који је расписан новембра прошле године, 
инвеститорима је додата нова обавеза. 
Њихови запослени морају да примају најмање за петину већу плату од минималца. 
За контролу је задужена Национална служба за запошљавање. Ниједна од тих инвестиција, 
међутим, још није окончана, па ни послодавци нису контролисани. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345785/Ljajic-Nema-razloga-za-proteste 

МИНИСТАР СУТРА НА САСТАНКУ СА СИНДИКАТИМА 

Љајић: Нема разлога за протесте 

Танјуг  

Минситар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић уверен је да нема 

разлога да се грађани позивају на масовне протесте због најновијих поскупљења, јер је Влада 

Србије искористила све механизме који су јој стајали на раполагању да стабилизује тржиште и 

спречи поремећаје. 

- Не видим основа за то упркос томе што као грађанин делим незадовољство што су неки 

неоправдано подигли цене својих производа, а пре свега произвођачке цене - рекао је Љајић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345785/Ljajic-Nema-razloga-za-proteste
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Уз оцену да држава не може да уради ништа више од онога што је већ урадила, Љајић је најавио да ће 

на наредној седници владе у четвртак донети нову одлуку о бесцаринском увозу нових количина уља 

што,како тврди, још једном потврђује да не постоји ништа што је влада у овом тренутку могла да 

уради, а да то није учинила.   

- Цене се формирају слободно на тржишту у зависности од понуде и 

тражње. Ми смо урадили све што можемо и све механизме које 

имамо на располагању смо искористили почевши од тога да је за пет 

основних животних намирница, до краја године,на снази уредба о 

ограничењу маржи на 10 одсто - рекао је Љајић после заједничке 

седнице Владе Србије и Владе Републике Српске у Бањалуци. 

 

Он је подсетио и да је донета уредба о ограницењу цене хлеба тип 

“Сава”, од брашна типа 500, одлука о забрани извоза сунцокрета, 

шећерне репе и соје, одлуку о бесцаринском увозу кукуруза, 

пшенице, соје, шећерне репе, а све са циљем да се спречи поремећај на тржишту.  

  

Министар је обећао да ће влада, уколико буде било потребе, додатно интервенисати из робних 

резерви, као што је то чинила и раније, и додатно омогућити бесцарински увоз неклих других 

живтних намирница.  

  

- Волео бих да чујем шта то у датим околностима треба да учинимо, а да то већ нисмо урадили. 

Морамо да будемо крајње реални, ни ми нисмо срећни због овога што се догађа, тачно је да су 

неки произвођачи искористили повећање ПДВ са 18 на 20 одсто да потпуно неоправдано 

подигну цене, али ми не можемо да ограничимо произвођачке цене било ког производа нити 

то било где у свету данас постоји - рекао је Љајић. 

 

Он је истакао да Србија, уколико жели да буде део Светске трговинске организације и Европске 

уније, мора да поштујете неке принципе који важе у земљама ЕУ. 

  

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је раније данас затражио 

од Владе Србије да врати цене основних животних намирница у наредних 15 дана, које су 

неоправдано поскупеле упозоривши да ће, уколико то не учине, синдикат позвати грађане на 

масовне протесте. 

  

Прочитајте још и: 

Љајић: Поскупљење 

је неоправдано 

Синдикати прети 

протестима ако влада 

не врати цене 

основних намирница 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345570/Ljajic-Poskupljenje-je-neopravdano
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345570/Ljajic-Poskupljenje-je-neopravdano
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/345733/Sindikati-preti-protestima-ako-vlada-ne-vrati-cene-osnovnih-namirnica
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/345733/Sindikati-preti-protestima-ako-vlada-ne-vrati-cene-osnovnih-namirnica
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/345733/Sindikati-preti-protestima-ako-vlada-ne-vrati-cene-osnovnih-namirnica
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/345733/Sindikati-preti-protestima-ako-vlada-ne-vrati-cene-osnovnih-namirnica
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Сутра са делегацијом СССС 

Потпредседник Владе Србије и министар трговине 

разговараће сутра са делегацијом Савеза самосталних 

синдиката Србије о мерама које министарство и влада 

предузимају у циљу стабилизације тржишта основним 

животним намирницама и цена у Србији, речено је вечерас 

у том министарству. 

Љајић ће делегацију, коју ће предводити председник СССС 

Љубисав Орбовић упознати са већ предузетим мерама 

усмерених у том правцу, као и о оним које ће бити 

предузете у наредном периоду. 

Сутрашњи састанак биће први у низу које ће Министарство 

спољне и унутрашње трговине и телекомуникација имати 

са представницима синдиката у циљу да се заједнички, 

кроз социјални дијалог, пронадју набоља решења и мере 

како би се стабилизовало тржиште и цене и омогућило 

уредно снабдевање потрошача животним намерницама. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/345733/Sindikati-preti-protestima-ako-vlada-ne-vrati-cene-osnovnih-namirnica 

Синдикати прети протестима ако влада не 
врати цене основних намирница 

Танјуг  

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић затражио је данас од 

Владе Србије да врати цене основних животних намирница у наредних 15 дана, које су 

неоправдано поскупеле, а уколико то не учине, синдикат ће позвати грађане на масовне 

протесте. 

Орбовић: Даћемо влади 15-ак , 20 дана да врате цене 

- Повећањем ПДВ-а нису обухваћене основне животне намирнице, тако да је повећање цена 

ових дана неоправдано. Даћемо влади 15-ак , 20 дана да врате цене, на ниво који је био пре 1. 

септембра, а уколико то не учини, позваћемо људе на масовне протесте у свим градовима 

Србије - рекао је Орбовић. 

 

Он је подсетио да су током септембра значајно поскупеле основне животне намирнице и услуге, 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/345733/Sindikati-preti-protestima-ako-vlada-ne-vrati-cene-osnovnih-namirnica
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пре свега, млеко и млечни производи, уље, брашно, пециво, тестенина, јаја, воће, сокови, 

хемија, енергенти, превоз. 

 

- Код већине произвођача цене су повећане од 15 до чак 30 одсто у односу на исти период 

претходне године, а у појединим случајевима повећање цена износи и до 100 одсто - подсетио 

је Орбовић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345732/Bugarin-Privreda-ce-2012-verovatno-zavrsiti-u-recesiji 

Бугарин: Привреда ће 2012. вероватно 
завршити у рецесији 

Танјуг  

Српска привреда ће ову годину вероватно завршити у рецесији, изјавио је данас председник 

Привредне коморе Србије Милош Бугарин. 

Бугарин: Нова влада мора да ојача фискалну дисциплину 

На седници Управног одбора ПКС, оцењено је да су највећи проблеми српске привреде пад 

привредне активности и извоза, висока неликвидност и дуг државе према реалном сектору од 

110 милијарди динара, раст "сиве"економије и раст незапослености која је достигла рекордних 

28 одсто. 

  

Бугарин је оценио да нова влада мора да ојача фискалну дисциплину, али и да побољша 

пословни амбијент, спроведе реформу јавног сектора, уведе професионализацију у управљању 

јавним предузећима и реформу пензионог и образовног система.  

 

Он је најавио да ће ПКС до краја године влади предложити пакет мера за побољшање стања и 

јачање производње у пољопривреди. 

  

Председник ПКС је указао и на несразмерни број запослених у јавном и реалном сектору, где у 

јавном има око 500. 000 људи, док у реалном сектору има нешто више од 400.000 људи, што је 

неприродно и мора да се промени. 

  

Бугарин је подсетио на предлог мера Националног савета за привредни опоравак, 

изражавајући наду да ће то новоформирано тело понудити одговарајућа решења за побољшање 

стања у привреди. 

  

Честитајући новоизабраним члановима Управног одбора, Бугарин је рекао да од 1. јануара 

2013. ступа на снагу нови Закон о коморском систему, о чему је прошле недеље разговарао да 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345732/Bugarin-Privreda-ce-2012-verovatno-zavrsiti-u-recesiji
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министром финансија и привреде Млађаном Динкићем. 

  

Потпредседница ПКС Видосава Џагић рекла је да је у другом кварталу ове године забележен 

пад бруто домаћег производа (БДП), који је према подацима ММФ-а износио 0,6 одсто, а 

незапосленост је достигла 28 одсто. 

  

Забрињавајући је и раст инфлације, упозорила је Џагићева и указала да ће раст цена на мало од 

10 одсто у овој години "погурати" инфлацију и у 2013. 

  

Курс динара је опао за 11,6 одсто у овој години, док су девизне резерве смањене са 11,6 

милијарди на 10,1 милијарди евра, због интервенција на девизном тржишту у циљу одбране 

стабилности курса, навела је она. 

  

Јавни дуг Србије достигао је око 80 одсто БДП-а , према методологији Светске банке, 

предочила је Џагићева и додала да је наша земља до краја маја морала да издвоји 42,6 одсто 

вредности извоза за отплату дугова и те обавезе имају тенденцију раста. 

  

И даље је успорена кредитна активност банака према предузећима, а учешће ризичних 

пласмана је око 24 одсто, напоменула је потпредседница ПКС. 

  

Говорећи о паду запослености, Џагићева је рекла да је забрињавајуће што се смањује 

запосленост у производним секторима привреде, оцењујући да је потребно смањење фискалног 

оптерећења привреде, нове подстицајне мере за запошљавање и хитно измирење дугова 

државе према привреди. 

  

Џагић је нагласила да је горући проблем привреде висока неликвидност, наводећи да је 

тренутно 18 одсто малих и средњих предузећа у блокади рачуна, а дуговања државе према 

привреди износе око 110 милијарди динара. 

  

Индустријска производња је у августу опала 3,7 одсто у односу на почетак године и тај тренд се 

наставља, упозорила је она и напоменула да се смањује извоз, а расте дефицит спољне 

трговине. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Protesti-ako-vlada-ne-vrati-cene.sr.html 

Протести ако влада не врати цене 
 

БЕОГРАД – Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић затражио је 
данас од Владе Србије да врати цене основних животних намирница у наредних 15 дана, које су 
неоправдано поскупеле, а уколико то не учине, синдикат ће позвати грађане на масовне 
протесте. 

„Повећањем ПДВ-а нису обухваћене основне животне намирнице, тако да је повећање цена 
ових дана неоправдано. Даћемо влади 15-ак, 20 дана да врате цене, на ниво који је био пре 1. 
септембра, а уколико то не учини, позваћемо људе на масовне протесте у свим градовима 
Србије”, рекао је Орбовић. 

Он је подсетио да су током септембра значајно поскупеле основне животне намирнице и услуге, 
пре свега, млеко и млечни производи, уље, брашно, пецива, тестенине, јаја, воће, сокови, 
хемија, енергенти, превоз. 

„Код већине произвођача цене су повећане од 15 до чак 30 одсто у односу на исти период 
претходне године, а у појединим случајевима повећање цена износи и до 100 одсто”, истакао је 
Орбовић. 

Он је подсетио да је пасуљ у септембру прошле године коштао 200 динара, а у септембру ове 
300 динара, млеко је са 57,9 динара поскупело на 69,9, цена јогурта је са 87,9 отишла на 93,35, 
док су јаја са 143,9 динара поскупела на 169,99 динара. 

Потрошаћи су на свом дзепу у претходном периоду највише осетили поскупљење меса. Тако је 
пилетина пре годину дана коштала 246,9 динара, а данас кошта 344 динара, свињски бут је са 
459,9 повећан на 649,99, јунећи бут 559,9 на 687,68 динара. 

Према извештају самосталног синдиката, уље „Витал” је за годину дана поскупело са 130,9 на 
189,09, купус са 30 на 60 динара, маслац „Имлек” са 117,9 на 149,99 динара, кромпир са 40 на 
50 динара, парађз са 40 на 80 динара, градски превоз у Београду са 2.680 на 3.216 динара. 

„Основне животне намирнице су драстично поскупеле. Оно што је некада било сиротињска 
храна, сада је мисаона именица за многе породице. Куповна моћ становништва Србије 
драстично је опала”, нагласио је Орбовић. 

Он је додао да има разумевање да је Влада наследила тешку економску ситуацију из претходног 
периода, али да то не значи да их треба ослободити обавеза јер су, како каже, обећали да ће 
имати контролу над ценама. 

„Представници Владе данима говоре да ли ће бити геј парада или неће и сконцентришани су 
само на то питање, а притом долази да животног угрожавања егзистенције грађана, онда 
имамо проблем са таквом Владом”, закључио је Орговић. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Protesti-ako-vlada-ne-vrati-cene.sr.html


12 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ebegej%E2%80%9D-tone-u-%E2%80%9Eminel-fepu%E2%80%9D-

generalni-strajk 

„Бегеј” тоне, у „Минел Фепу” генерални 
штрајк 
 

Привредни проблеми у Зрењанину се наствљају и док се распетљава клупко 
судбине бродоградилишта „Бегеј„, “АБС Минел Фепо” ступио је јутрос у генерални 
штрајк. 

То је учинила група од 66, од укупно 68 радника зрењанинског предузећа “АБС Минел Фепо”, и 
то је други пут током године да запослени у фирми, чији је већински власник познати српски 
бизнисмен Ненад Поповић, изражавају незадовољство. Дводневни штрајк упозорења одржали 
су и у марту. Разлог за потпуну обуставу рада овог пута је шест неисплаћених зарада, а радници 
потражују и путне трошкове, које нису добили седам месеци, као и здравствене и пензионе 
доприносе, који им нису уплаћивани две године. 

– У последња два месеца нисмо имали никакве разговоре с руководством. Покушавали смо у 
више десетина наврата да ступимо у контакт, али смо с друге стране наишли на неразумевање и 
зато је и дошло до овога – казао је председник Штрајкачког одбора у “АБС Минел Фепо” Милан 
Максимчев. 

О судбини тог предузећа, које се бави израдом електропостројења и мерних трафо-станица и 
које готово целокупну производњу извози у Русију, биће речи и на данашњем рочишту у 
Привредном суду у Зрењанину. Наиме, суд би требало да одлучи о томе да ли ће фирма отићи у 
стечај, пошто је Комерцијална банка, која рачун предузећа држи у блокади, покренула захтев 
за покретање стечајног поступка. Запослени у “АБС Минел Фепо” страхују да не доживе 
судбину људи из Грађевинско-индустријског комбината “Банат”, односно да после увођења 
стечаја исти газда купи фирму, али овог пута без радника.  

Радници зрењанинског бродоградилишта “Бегеј” одустали су од најављене блокаде 
регионалног пута између Зрењанина и Житишта, али од челника зрењанинске локалне 
самоуправе траже да се ангажују да би се стало у крај пропасти ове фабрике. Запослени су више 
пута протестовали испред фабричке капије, изражавајући незадовољство због тешке пословне 
ситуације у коју је запао донедавно један од највећих извозника у средњем Банату, у 
власништву холандске компаније “Меркуријус интернешенел”. Бродоградилиште је, да 
подсетимо, обуставило производњу, део радника је отпуштен, а део упућен на принудни одмор. 

– Након разговора представника Синдиката индустријских радника Војводине (СИРВ) са 
замеником градоначелника Зрењанина Чедомиром Јањићем, уважили смо његову и препоруку 
Полицијске управе да одустанемо од намере да блокирамо саобраћај на регионалном путу – 
изјавио је председник СИРВ-а Зоран Еремић. – Жеља нам је била да радикализујемо протест да 
би брже били решени проблеми с којима се суочавамо. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ebegej%E2%80%9D-tone-u-%E2%80%9Eminel-fepu%E2%80%9D-generalni-strajk
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ebegej%E2%80%9D-tone-u-%E2%80%9Eminel-fepu%E2%80%9D-generalni-strajk
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Он је нагласио да одустајањем од блокаде пута запослени нису одустали и од својих захтева. 
Зато су затражили хитан састанак с градоначелником Иваном Бошњаком на којем би га 
упознали са својим захтевима. 

– Тражимо да се свим радницима исплате заостале зараде и принадлежности, као и да се 
преиспита и укине решење Трговинског суда у Зрењанину од априла 2003. године којим се 
холандској фирми уписује власништво над 96,41 одсто “Бегеја” – предочио је Еремић. – 
Захтевамо и да државни органи испитају све кривичне пријаве које су поднели радници 
бродоградилишта ради поништења приватизације која није урађена по закону. 

Последњи захтев радника јесте да им се омогући да се врате у погоне и наставе производњу јер 
сматрају да има довољно послова да се упосле сви радници. 

Ж. Балабан 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/orbovic-sindikat-ce-pozvati-gradjane-na-proteste 

Орбовић: Синдикат ће позвати грађане на 
протесте 
 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић затражио је 
данас од Владе Србије да врати цене основних животних намирница у наредних 15 
дана, које су неоправдано поскупеле, а уколико то не учине, синдикат ће позвати 
грађане на масовне протесте. 

"Повећањем ПДВ-а нису обухваћене основне животне намирнице, тако да је повећање цена 
ових дана неоправдано. Даћемо влади 15-ак, 20 дана да врате цене, на ниво који је био пре 1. 
септембра, а уколико то не учини, позваћемо људе на масовне протесте у свим градовима 
Србије", рекао је Орбовић. 

Он је подсетио да су током септембра значајно поскупеле основне животне намирнице и услуге, 
пре свега, млеко и млечни производи, уље, брашно, пецива, тестенине, јаја, воће, сокови, 
хемија, енергенти, превоз. 

"Код већине произвођача цене су повећане од 15 до чак 30 одсто у односу на исти период 
претходне године, а у појединим случајевима повећање цена износи и до 100 одсто", истакао је 
Орбовић. 

Он је подсетио да је пасуљ у септембру прошле године коштао 200 динара, а у септембру ове 
300 динара, млеко је са 57,9 динара поскупело на 69,9, цена јогурта је са 87,9 отишла на 93,35, 
док су јаја са 143,9 динара поскупела на 169,99 динара. 

Потрошаћи су на свом дзепу у претходном периоду највише осетили поскупљење меса. Тако је 
пилетина пре годину дана коштала 246,9 динара, а данас кошта 344 динара, свињски бут је са 
459,9 повећан на 649,99, јунећи бут 559,9 на 687,68 динара. 

рема извештају самосталног синдиката, уље "Витал" је за годину дана поскупело са 130,9 на 
189,09, купус са 30 на 60 динара, маслац "Имлек" са 117,9 на 149,99 динара, кромпир са 40 на 
50 динара, парађз са 40 на 80 динара, градски превоз у Београду са 2.680 на 3.216 динара. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/orbovic-sindikat-ce-pozvati-gradjane-na-proteste
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"Основне животне намирнице су драстично поскупеле. Оно што је некада било сиротињска 
храна, сада је мисаона именица за многе породице. Куповна моћ становништва Србије 
драстично је опала", нагласио је Орбовић. 

Он је додао да има разумевање да је Влада наследила тешку економску ситуацију из претходног 
периода, али да то не значи да их треба ослободити обавеза јер су, како каже, обећали да ће 
имати контролу над ценама. 

"Представници Владе данима говоре да ли ће бити геј парада или неће и сконцентришани су 
само на то питање, а притом долази да животног угрожавања егзистенције грађана, онда 
имамо проблем са таквом Владом", закључио је Орговић. 
(Танјуг) 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vracanje_cena_na_staro_ili__strajkovi.4.html?news_id=248573 

Повећање ПДВ-а и нови талас поскупљења раздрмао синдикате 

Враћање цена на старо или - штрајкови 
АУТОР: Е. Д. 

Београд - Најпре је Асоцијација слободних и независних синдиката најавила да би ускоро 

могла да позове грађане да изађу на улице и протестују против „новог намета осиромашеном 

народу“, а јуче су се тим поводом огласили и из Самосталног синдиката. 

 
- Даћемо Влади 15, 20 дана да врате цене, на ниво који је био пре 1. септембра, уколико то не 
учини, позваћемо људе на масовне протесте у свим градовима Србије - рекао је јуче председник 
Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић. Повећање цена основних намирница као 
последица повећања ПДВ-а са 18 на 20 одсто је за Орбовића неоправдано. „Оправдана су само 
она поскупљења изазвана повећањем пореза на додату вредност и акциза“, рекао је Орбовић. 

Од 1. октобра повећан је ПДВ, поскупело је грејање и превоз у појединим градовима у Србији, 
поскупеле су акцизе на гориво и цигарете. Међутим, ово повећање није се односило на храну 
јер је ПДВ на основне животне намирнице остао осам одсто. 

- Прихватили смо одлуку Владе да се због стања у буџету од октобра повећа ПДВ за два одсто и 
акцизе, али је неоправдани талас поскупљења кренуо у септембру и наставља се - рекао је 
Орбовић и додао да то угрожава егзистенцију већине грађана. Држава би сада, сматра лидер 
највеће синдикалне организације у земљи, требало да приволи произвођаче и трговце да цене 
које су увећане више него што је раст ПДВ-а и акциза врате на реални износ, а да наплати 
порез на екстра профит онима који су неоправдано мењали ценовнике. 

- Ако влада данима прича о томе да ли ће дозволити организовање Параде поноса, а ништа не 
чини да спречи неоправдани раст цена онда имамо озбиљан проблем с Владом - нагласио је 
Орбовић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vracanje_cena_na_staro_ili__strajkovi.4.html?news_id=248573
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Реакција на неоправдано повећање цена, за шта је искоришћено повећање ПДВ-а, стигла је и 
од министра унутрашње и спољне трговине Расима Љајића који је поручио да власт поводом 
тога неће седети скрштених руку. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikat_vince_institut_duzan_dva_miliona_evra_.55.html?news_id=248606 

Синдикат Винче: Институт дужан два 
милиона евра 

АУТОР: К. Ж. 

Београд - Синдикат запослених у Институту за нуклеарне науке „Винча“ упутио је јуче јавни 

позив МУП Србије и Безбедносно-информативној агенцији (БИА) да испитају пословање 

Института, као и појединце због којих се, како наводе, „Институт Винча практично налази у 

блокади пословања“. 
 

У саопштењу Синдиката Института Винча наводи се да „постоји сумња да су се појединци из 
руководства Института и поједини чланови Управног одбора бавили криминалним радњама, 
због којих је предузеће у дугу од око два милиона евра“. Синдикат тражи од МУП-а и БИА да 
испитају пословање појединаца, наводећи да су се у више наврата обраћали Министарству 
просвете и науке, али да на њихове дописе нико није реаговао. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:Lek-za-nezaposlenost-od-28-

odsto&catid=31&Itemid=101 

Лек за незапосленост од 28 одсто 
  

Цифра који звони на узбуну јесте стопа незапослености која је према званичној статистици у 
јулу у Србији износила 28 одсто и која је међу највећим у Европи, речено је јуче у Привредној 
комори Србије (ПКС). Овај податак у оквиру анализе актуелне економске ситуације у земљи, 
као и мере које би требало применити да би се негативним трендовима који преовлађују у 
готово свим секторима стало на пут изнела је јуче на седницама Управног одбора и Скупштине 
ПКС потпредседница Коморе Србије, Видосава Џагић. Она је изложила главне поруке и 
препоруке новог концепта економске политике до 2016. 

на којем су привредници и експерти радили шест месеци и који су из Коморе упућени на адресу 

Владе Србије и Националног савета за привредни опоравак у чијем је фокусу решавање 

проблема неликвидности и незапослености уз заустављање пада производње и повећање 

извоза. Џагић је најавила и посебан пакет мера за решавање проблема у грађевинској 

индустрији која је у највећој кризи, као и учешће представника ПКС у изради најновије верзије 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikat_vince_institut_duzan_dva_miliona_evra_.55.html?news_id=248606
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:Lek-za-nezaposlenost-od-28-odsto&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:Lek-za-nezaposlenost-od-28-odsto&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=2668be0ca65cf65d456fafffce3d01cdd6b11192
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Закона о јавним набавкама који би већ идућег месеца требало да се нађе у скупштинској 

процедури и додала да је потребан и закон о роковима измиривања новчаних обавеза. 

Потпредседница ПКС навела је да је у другом кварталу ове године забележен пад бруто 

домаћег производа (БДП), који је према подацима ММФ-а износио 0,6 одсто. Незапосленост је 

достигла 28 одсто, а забрињава што се смањује запосленост у производним секторима 

привреде, због чега је потребно смањење фискалног оптерећења привреде, нове подстицајне 

мере за запошљавање и хитно измирење дугова државе према привреди. Забрињавајући је и 

раст инфлације, упозорила је Џагић и указала да ће раст цена на мало од 10 одсто у овој години 

погурати инфлацију и у 2013. Курс динара је опао за 11,6 одсто у овој години, док су девизне 

резерве смањене са 11,6 милијарди на 10,1 милијарди евра, због интервенција на девизном 

тржишту. Јавни дуг Србије достићи ће 80 одсто БДП-а крајем ове године према методологији 

Светске банке, предочила је Џагић и додала да је наша земља до краја маја морала да издвоји 

42,6 одсто вредности извоза за отплату дугова и те обавезе имају тенденцију раста. И даље је 

успорена кредитна активност банака према предузећима, а учешће ризичних пласмана је око 

24 одсто, напоменула је потпредседница ПКС. Џагић је нагласила да је горући проблем 

привреде висока неликвидност, наводећи да је тренутно 18 одсто малих и средњих предузећа у 

блокади рачуна, а дуговања државе према привреди износе око 110 милијарди динара. 

Индустријска производња је у августу опала 3,7 одсто у односу на почетак године и тај тренд се 

наставља, упозорила је она и напоменула да се смањује извоз, а расте дефицит спољне 

трговине. Српска привреда ће ову годину вероватно завршити у рецесији, изјавио је 

председник Привредне коморе Србије Милош Бугарин. На седници Скупштине ПКС он је 

навео да се индустријска производња у Србији сада налази на око 40 одсто нивоа који је имала 

1989. године и указао да монетарна и фискална политика морају да буду прилагођене 

индустријској политици. Он је указао и на несразмеран број запослених у јавном и реалном 

сектору, где у јавном има око 500. 000 људи, док у реалном сектору има нешто више од 

400.000 људи, што је неприродно и мора да се промени. Бугарин је најавио да ће Национални 

савет за привредни опоравак чији је члан предложити мере за опоравак привреде, оптерећене 

проблемима, међу којима је и висок степен неликвидности у привреди. Професор Драган 

Ђуричин оценио је да је српска економија је у тешкој ситуацији и да сада има за 32 одсто мањи 

бруто домаћи производ (БДП) него пре 30 година, као и да се Србија налази у унутрашњој 

кризи структурне природе комбинованој са утицајем глобалне кризе. У протеклих десетак 

година потрошен је велики новац од приватизације и део прилива страних инвестиција да би 

се водила безуспешна економска политика у Србији, при чему је акценат био на фискалној и 

монетарној политици, али не и у области индустрије, нагласио је Ђуричин. Он је навео да је 

просечна старост запослених у Србији 43 године, а међу незапосленима више од 50 одсто чине 

грађани испод 43 године живота, који би у том добу могли највише да раде. @АНТРФИЛЕ: 

ГЛОСА Забрињава што се смањује запосленост у производним секторима привреде, због чега је 

потребно смањење фискалног оптерећења привреде, нове подстицајне мере за запошљавање и 

хитно измирење дугова државе према привреди. @ЛЕГЕНДА: Међу незапосленима више од 50 

одсто чине грађани 
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1048:Vi%C5%A1e-cene-skidaju-

dodatnih-100-evra-sa-plate&catid=31&Itemid=101 

Више цене скидају додатних 100 евра са 
плате 

  

Велики и дуготрајни протестни скупови почеће за 10 до 15 дана, односно до краја октобра и 
захватиће не само Београд, већ и друге градове у земљи уколико Влада не интервенише, 
заустави стампедо цена и стална неоправдана поскупљења роба и услуга, истакао је јуче на 
конференцији за новинаре Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката 
Србије (СССС). На протесте позивамо не само синдикалне организације, већ и све грађане, са 
основним захтевом да се ценовници врате на ниво од пре 1. септембра, додаје Орбовић. Ни 
једном удружењу грађана, пензионерима, незапосленима, ђацима нисмо се званично обраћали 
дописом о овој кампањи, већ то зависи од личног опредељења. 

Мислим да изражавамо став већине да се треба супротставити бесомућним поскупљењима, 
указује он. Иако је на недавној седници Социјално-економског савета Влада изложила пакет 
мера, уз извесно повећање ПДВ-а од два одсто и акциза, што смо с муком прихватили, речено је 
да ће већина цена основних артикала неће мењати. Међутим, наша анализа показује да су 
поједини артикли отишли 15, 30 чак и 100 одсто. Народна храна, пасуљ, у септембру прошле 
године коштао је 200, сада је 300 или чак 400 динара, млеко је 70, свињски бут је 650, уље 
отишло на 189, купус, а купус и парадајз су двапут скупљи. У септембру је највећи скок 
забележен у пољопривреди 29,2 одсто у односу на исти месец лане, ратарству за 60, воћарству и 
виноградарству 32,6 одсто. Скупље тарифе важе и за енергенте, гориво и мазут, превоз, 
грејање, а најављена су даља поскупљења хране, цигарета, многих енергената, комуналних 
услуга... Потрошачка корпа стигла је на скоро 60 хиљада динара, док су просечне зараде у мају 
биле око 40 хиљада динара, док је талас поскупљења у последњих неколико дана срозао 
куповну моћ плата за трећину. Процењујемо да је у просеку свако додатно оштећен за 100 евра 
овим ударом скупоће, каже Орбовић. @АНТРФИЛЕ: Уместо Параде поноса - парада глади 
Орбовић оцењује неразумним што се Влада данима бави одржавањем Параде поноса, а не чини 
ништа да заустави раст цена и заштити егзистенцију и стандард грађана. Основни захтев савеза 
синдиката Влади је да тражи од произвођача и трговаца да врате цене на реалан износ, увећан 
само за ПДВ и акцизе, те да екстрапрофит наплати од оних који су преко мере неоправдано 
пумпали ценовнике. Истовремено, скрећу пажњу да се терет кризе неоправдано свалио на леђа 
радника, сељака и најсиромашнијих слојева, док су имућни и крупан капитал остали 
заштићени. СССС није добио званичан позив АСНС да сви синдикати крену у заједничке 
протесте против поскупљења. 

 

 

 

 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1048:Vi%C5%A1e-cene-skidaju-dodatnih-100-evra-sa-plate&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1048:Vi%C5%A1e-cene-skidaju-dodatnih-100-evra-sa-plate&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=a620a4adb8f2690b079321afe30610650a0040a4
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:Bud%C5%BEet-lomi-le%C4%91a-

radnika&catid=11&Itemid=122 

Буџет ломи леђа радника 
 

Пакет антикризних мера, који се почео ургентно спроводити представља само добар покушај 
да се нешто промени, али се не ради о суштинским потезима, већ о гашењу пожара. Повећање 
ПДВ-а од два одсто иде на штету послодаваца и радника, јер се једнима смањује ликвидност, 
пада промет, а грађанима тањи новчанике и све поскупљује, истиче у разговору за Привредни 
преглед Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) и 
посланица ЛДП-а у Скупштини Србије. АСНС је због тога дао иницијативу и позвао све остале 
синдикате да заједнички изразе бунт због поскупљења и организују велики протест у Београду. 

Према садашњим проценама око 300 хиљада особа нередовно прима зараде, или се врте око 
минималца од 20 хиљада динара, док на пример у Јумку имају између 10 и 12 хиљада динара. 
Постоји и милион незапослених и њима треба помоћ. Због тога сам у парламенту била против 
селективне социјалне помоћи,13. пензије пензионерима, од којих неки рентирају станове, 
додаје она и тврди да су те паре требало да оду у индустрију. По њеном мишљењу највећи 
проблем је што нема дугорочног плана изласка из кризе, што укључује и лупу за субвенције 
предузећима у реструктурирању, уз стручни тим и - резове. Али власт нема снаге за те промене, 
како би се смањили трошкови и дефицит, већ се ишло на најгору опцију са ужасним 
поскупљењима. Народ више нема простора да стеже каиш, указује она и додаје да грађани и 
даље трпе и ћуте, јер је криза у Србији толико дуга, људи летаргични, а праг толеранције већи 
него у Европи или САД, где се масовно протестује. Код нас једноставно нема чак ни јединства 
синдиката, каже Савић, указујући да је председник Ивица Дачић обећао социјални дијалог због 
превазилажења дубине кризе, али то није урађено. На питање да ли је уопште могуће смањити 
незапосленост која се мери стопом од преко 26 процената, Савић наводи да још већу опасност 
представља пола милиона радника на црно, због чега се неминовно мора изменити Закон о 
раду. Радна група, чији сам и ја члан, определила се да се тај закон усклади са међународним 
нормама, отклоне неспоразуми око рада на одређено време, дуплих отпремнина, агенција за 
лизинг радника... У једној држави са милион незапослених сваки вид запошљавања је 
добродошао и треба регулисати све флексибилне облике, каже Савић. Она предлаже да треба 
смањити порезе на плате, о чему се само дуго прича, јер је ова мера растерећења од 130 намета, 
донела уштеде само по два основа, фирмарине и за излагање робе. @АНТРФИЛЕ: Праве 
реформе уместо шминке Уколико се не направе озбиљне реформе, за шта треба консензус свих 
социјалних партнера, привредна и социјална агонија у Србији се наставља, уз раст сиромаштва. 
Повећање плата и пензија од два одсто је само маска јер су оне фактички замрзнуте, ПДВ је 
порастао за два одсто, а цене скочиле по 10, 20 и више одсто. Плате су реално пале око 30 
одсто. Овом пропадању треба да дође крај, али да се одрицање и штедња односи на свих годину 
дана, уз јасан договор и консензус. То значи трошење у границима реалног, јер ММФ неће 
попустити око услова кредита, смањења дефицита. Смешно је притом да је укинуто само седам 
од 138 агенција, тако да ће се вероватно продати Телеком да би се попуниле рупе у буџету, 
тврди Савић. 

 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:Bud%C5%BEet-lomi-le%C4%91a-radnika&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:Bud%C5%BEet-lomi-le%C4%91a-radnika&catid=11&Itemid=122
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=03&nav_category=12&nav_id=648211 

Љајић данас са делегацијом СССС 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Министар Расим Љајић разговараће са делегацијом Савеза самосталних 

синдиката Србије о мерама за стабилизацију тржишта основним животним 

намирницама и ценама. 

 Потпредседник Владе и министар трговине ће делегацију синдиката, коју ће предводити председник 

СССС Љубисав Орбовић упознати са већ предузетим мерама усмерених у том правцу, као и о оним које 

ће бити предузете у наредном периоду. 

Данашњи састанак биће први у низу које ће Министарство спољне и унутрашње трговине и 

телекомуникација имати са представницима синдиката у циљу да се заједнички, кроз 

социјални дијалог, пронађу набоља решења и мере како би се стабилизовало тржиште и цене и 

омогућило уредно снабдевање потрошача животним намерницама.  

 

Орбовић је јуче затражио од Владе Србије да врати цене основних животних намирница у 

наредних 15 дана, које су неоправдано поскупеле упозоривши да ће, уколико то не учине, 

синдикат позвати грађане на масовне протесте. 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=10&dd=02&nav_id=648021 

"Вратите цене или идемо на улице" 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић дао рок Влади 

од 15 дана да врати цене основних животних намирница. 

 Уколико Влада то не учини синдикат ће позвати грађане на масовне протесте. 

"Повећањем ПДВ-а нису обухваћене основне животне намирнице, тако да је повећање цена 

ових дана неоправдано. Даћемо влади 15-ак , 20 дана да врате цене, на ниво који је био пре 1. 

септембра, а уколико то не учини, позваћемо људе на масовне протесте у свим градовима 

Србије", рекао је Орбовић. 

 

Он је подсетио да су током септембра значајно поскупеле основне животне намирнице и услуге, 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=03&nav_category=12&nav_id=648211
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=10&dd=02&nav_id=648021
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пре свега, млеко и млечни производи, уље, брашно, пециво, тестенина, јаја, воће, сокови, 

хемија, енергенти, превоз.  

 

"Код већине производјача цене су повећане од 15 до чак 30 одсто у односу на исти период 

претходне године, а у појединим случајевима повећање цена износи и до 100 одсто", подсетио 

је Орбовић.  

 

Он је подсетио да је пасуљ у септембру прошле године коштао 200 динара, а у 

септембру ове 300 динара, млеко је са 57,9 динара поскупело на 69,9, цена јогурта 

је са 87,9 отишла на 93,35, док су јаја са 143,9 динара поскупела на 169,99 динара.  

 

Потрошаћи су на свом џепу у претходном периоду највише осетили поскупљење меса. Тако је 

пилетина пре годину дана коштала 246,9 динара, а данас кошта 344 динара, свињски бут је са 

459,9 повећан на 649,99, јунећи бут 559,9 на 687,68 динара.  

 

Према извештају самосталног синдиката, уље "Витал" је за годину дана поскупело са 130,9 на 

189,09, купус са 30 на 60 динара, маслац "Имлек" са 117,9 на 149,99 динара, кромпир са 40 на 

50 динара, парадјз са 40 на 80 динара, градски превоз у Београду са 2.680 на 3.216 динара. 

"Основне животне намирнице су драстично поскупеле. Оно што је некада било сиротињска 

храна, сада је мисаона именица за многе породице. Куповна моћ становништва Србије 

драстично је опала", нагласио је Орбовић.  

 

Он је додао да има разумевање да је Влада наследила тешку економску ситуацију из претходног 

периода, али да то не значи да их треба ослободити обавеза јер су, како каже, обећали да ће 

имати контролу над ценама.  

 

"Представници Владе данима говоре да ли ће бити геј парада или неће и сконцентришани су 

само на то питање, а притом долази да животног угрожавања егзистенције градјана, онда 

имамо проблем са таквом Владом", закључио је Орговић.  

 

Да је повећање ПДВ-а искоришћено као изговор произвођача за подизање цена сматра и 

министар трговине Расим Љајић, који је за Б92 рекао да власт по том питању "неће седети 

скрштених руку".  

 

И удружења потрошача сматрају да није било економске оправданости за нови талас 

поскупљења и наводе да је прави разлог виших цена злоупотреба монопола.  

 

1. октобар за грађане Србије донео је веће цене због повећања ПДВ-а. Повећане су и акцизе за 

бензин и цигарете, док су за Београђане скупљи превоз и грејање. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=10&dd=01&nav_id=647873
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=10&dd=01&nav_id=647873
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=10&dd=01&nav_id=647873
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=10&dd=01&nav_id=647700
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=10&dd=01&nav_id=647700
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=10&dd=01&nav_id=647569
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1184506/Sindikati+prete+protestom.html 

Синдикати прете протестом 

Даћемо влади 15 дана да врате цене на ниво пре 1. септембра, а уколико то не 
учини, позваћемо људе на масовне протесте у свим градовима Србије, поручује 
председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић. Нема разлога за 
протесте, рекао министар спољне и унутрашње трговине Расим Љајић. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић затражио је од Владе 
Србије да врати цене основних животних намирница у наредних 15 дана, које су неоправдано 
поскупеле. Уколико то не учине, синдикат ће позвати грађане на масовне протесте. 

Са ранијих протеста 

"Повећањем ПДВ-а нису обухваћене основне животне намирнице, тако да је повећање цена 
ових дана неоправдано. Даћемо Влади 15 до 20 дана да врате цене на ниво који је био пре 1. 
септембра, а уколико то не учини, позваћемо људе на масовне протесте у свим градовима 
Србије", рекао је Орбовић. 

Он је подсетио да су током септембра значајно поскупеле основне животне намирнице и услуге, 
пре свега млеко и млечни производи, уље, брашно, пецива, тестенине, јаја, воће, сокови, 
хемија, енергенти, превоз. 

"Код већине произвођача цене су повећане од 15 до чак 30 одсто у односу на исти период 
претходне године, а у појединим случајевима повећање цена износи и до 100 одсто", истакао је 
Орбовић. 

Орбовић је подсетио да је пасуљ у септембру прошле године коштао 200 динара, а у септембру 
ове 300 динара, млеко је са 57,9 динара поскупело на 69,9, цена јогурта је са 87,9 отишла на 
93,35, док су јаја са 143,9 динара поскупела на 169,99 динара. 

Потрошачи су на свом џепу у претходном периоду највише осетили поскупљење меса. Тако је 
пилетина пре годину дана коштала 246,9 динара, а данас кошта 344 динара, свињски бут је са 
459,9 повећан на 649,99, јунећи бут 559,9 на 687,68 динара. 

Према извештају Самосталног синдиката, "Виталово" уље је за годину дана поскупело са 130,9 
на 189,09, купус са 30 на 60 динара, "Имлеков" маслац са 117,9 на 149,99 динара, кромпир са 40 
на 50 динара, парадајз са 40 на 80 динара, градски превоз у Београду са 2.680 на 3.216 динара. 

"Основне животне намирнице драстично су поскупеле. Оно што је некада било сиротињска 
храна, сада је мисаона именица за многе породице. Куповна моћ становништва Србије 
драстично је опала", нагласио је Орбовић. 

Љубисав Орбовић је додао да има разумевања да је Влада наследила тешку економску 
ситуацију из претходног периода, али да то не значи да их треба ослободити обавеза јер су, 
како каже, обећали да ће имати контролу над ценама. 
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"Представници Владе данима говоре да ли ће бити геј парада или неће и сконцентрисани су 
само на то питање, а притом долази да животног угрожавања егзистенције грађана, онда 
имамо проблем са таквом Владом", закључио је Орбовић. 

Љајић: Нема разлога за протесте 

Министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић уверен је да нема 
разлога да се грађани позивају на масовне протесте због најновијих поскупљења, јер је Влада 
Србије искористила све механизме који су јој стајали на раполагању да стабилизује тржиште и 
спречи поремећаје. 

"Не видим основа за то упркос томе што као грађанин делим незадовољство што су неки 
неоправдано подигли цене својих производа, а пре свега произвођачке цене", рекао је Љајић. 

Уз оцену да држава не може да уради ништа више од онога што је већ урадила, Љајић је 
најавио да ће на наредној седници владе донети нову одлуку о бесцаринском увозу нових 
количина уља што,како тврди, још једном потврђује да не постоји ништа што је влада у овом 
тренутку могла да уради, а да то није учинила. 

"Цене се формирају слободно на тржишту у зависности од понуде и тражње. Ми смо урадили 
све што можемо и све механизме које имамо на располагању смо искористили почевши од тога 
да је за пет основних животних намирница, до краја године, на снази уредба о ограничењу 
маржи на 10 одсто", рекао је Љајић. 

Он је подсетио и да је донета уредба о ограничењу цене хлеба тип "Сава", од брашна типа 500 , 
одлука о забрани извоза сунцокрета, шећерне репе и соје, одлуку о бесцаринском увозу 
кукуруза, пшенице, соје, шећерне репе, а све са циљем да се спречи поремећај на тржишту. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/sombor/strajk-upozorenja-u-preduzecu-somborputevi_345263.html 

Штрајк упозорења у предузећу 
''Сомборпутеви'' 

Извор: РТВ 

СОМБОР  

У Компанији  "Сомборпутеви"  почео је  штрајк упозорења, саопштио је Савез 
самосталних синдиката Србије у Сомбору. 

Радници, чланови Самосталног синдиката у том предузећу су због неисплаћене три зараде 
почели једносатни штрајк упозорења. 

Како јавља дописник Радио-телевизије Војводине из Сомбора Стеван Васиљевић, уколико 
захтев радника и синдиката не буде испуњен, за понедељак, 8. октобра најављен је генерални 
штрајк. 
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http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/sombor/radnici-somborske-uljare-i-bez-posla-i-bez-otpremnina_345279.html 

Радници сомборске уљаре и без посла и без 
отпремнина 

Извор: РТВ 

СОМБОР   

Радници сомборске фабрике уља "Сунце'', њих тринаесторо, који су недавно 
 добили решења о отказу и понуду послодавца Компаније 'Инвеј'' да нови радни 
однос заснујуу ''Виталу'' у Врбасу, од данас су и без посла, али и отпремнина. 

Понуда да наставе да раде у ''Виталу'' је, како кажу, неприхватљива, јер за њих није 
организован превоз до Врбаса, нити би им били плаћени путни трошкови. 

Због неисплаћених отпремнина радници најављују тужбу, рекли су за Радио-телевизију 
Војводине у синдикату тог сомборског предузећа. 
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