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Цене јаче и од државе 
Е. В. Н.   

Србија је немоћна да се супротстави уцењивачким договорима трговаца и 

произвођача. Породични издаци за храну и комуналије за 10 до чак 40 одсто већи 

него прошле године 

ПИТАМ све шта држава реално може да уради ако хоће да поштује неке елементарне принципе 
тржишне привреде и економије и слободног тржишта - признао је у среду министар трговине 
Расим Љајић. - Не живимо у Титово време да можемо да лимитирамо и контролишемо цене 
свих животних производа који се појављују на тржишту. 
Да је држава, заправо, немоћна да спречи даља и озбиљнија поскупљења, ипак не схватају 
представници синдиката. Они, како кажу "због неиздрживих поскупљења", већ за наредну 
среду, најављују штрајк упозорења. Организоваће га у свим већим градовима, а уколико после 
тога не дође до социјалног дијалога следе и масовни протести. 
 

- Вратите цене на ниво од пре два месеца или повећајте плате, или ћемо позвати грађане да у 
великом броју изађу на улице - каже Љубисав Орбовић, председник Самосталног сидниката 
Србије. - Разговор који смо имали са министром Љајићем води ка решавању проблема, али да 
ли ћемо то успети да решимо то очито није питање само министарства и нас као синдиката, већ 
и од произвођача. Планирамо да разговарамо и са представницима локалне самоуправе, 
будући да је велики део поскупљења управо усмерен са те стране - поскупљења превоза, грејања 
и осталих комуналних услуга. 
Шта је рекао министар Расим Љајић, после састанка са председником СССС Љубисавом 
Орбовићем, детаљније читајте ОВДЕ 

Лавина поскупљења изазвала је и бурна незадовољства међу грађанима. Јер, све већи цех 
затвореног, монополског тржишта баш они и плаћају. 
Док се у окружењу моћним картелима и високим ценама супростављају већом конкуренцијом, 
у многобројним градовима Србије житељи су препуштени на милост и немилост локалним 
малим трговинама. У њима су често намирнице и до 40 одсто скупље него у маркетима великих 
трговинских ланаца. Још од времена након петооктобарских промена, најављује се долазак 
бројних мултинационалних трговинских ланаца. Неки од њих јесу стигли, али многи још увек 
чекају. Мало је вероватно да им нисмо интересантни због величине тржишта. Наиме, у 
државама бивше Југославије, а пре свега, у Словенији и Хрватској, присутни су готово сви већи 
светски трговински ланци. Око малих градова и буквално су начичкани хипермаркети. Сви 
имају свог купца. Неки нуде јефтинију храну, други козметику и средства за личну хигијену, а у 
сваком случају купци из њих излазе задовољнији него они који исту робу купују у Србији. 
Ни у преради основних животних намирница у Србији не постоји озбиљнија конкуренција. У 
великој мери, заслуга за то се мора приписати и чињеници да су претходних година, у 
поступцима приватизације, фирме из региона купиле компаније из стратешки важних 
делатности, а то нам се, већ на почетку кризе, вратило као бумеранг. Такође, не постоји 
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никаква законска обавеза да приватне компаније производе или пласирају робу коју држава 
види као стратешки важну. Па када је држава, прошлог месеца, покушала да интервенцијом из 
Робних резерви примири тржиште, наишла је на неку врсту бојкота - и трговаца и произвођача. 
Преузимање уља и шећера по повољнијој цени ишло је (и иде) много теже и спорије него икада 
до сада. У исто време, истина у мањим количинама, иста роба набављена директно од 
произвођача продаје се по значајно вишим ценама. 

 

- Наша потрошња је чак 20 одсто већа него производња, а увозимо дупло мање него што 
извозимо - каже економиста Данијел Цвијетићанин. - Одлука Министарства финансија о 
повећању ПДВ, а самим тим и цена намирница у продавницама, заправо је једна од мера 
штедње. Што су цене више, грађани ће мање куповати и тако доприносити уштеди. Неопходно 
је да, у наредних неколико месеци, осетно смањимо потрошњу, да бисмо обезбедили капитал 
за нова улагања. 
Издаци за храну и комуналије овог месеца су за 10 до чак 40 одсто већи него у истом периоду 
лане. Код неких намирница разлика између ове и прошле године износи и више од 100 одсто. 
Тако је килограм пасуља лане био 200 динара, а сада се продаје и по 400 динара. Цена јогурта 
је са 88 отишла на 94, пилетина је коштала 247, а данас је 344 динара, јунећи бут је са 559 
"порастао" на 687 динара. Уље "витал" је за годину дана поскупело са 130 на 189, купус са 30 на 
60, кромпир са 40 на 50, а парадајз са 40 на 100 динара. 
СУБВЕНЦИЈЕУЉЕ у земљама у окружењу, тврде произвођачи, скупље од јестивог уља које се 
код нас производи, и самим тим, питање је одакле би уље по повољнијој цени требало да 
стигне. - Уместо увоза, можда би боље решење било да се тај новац утроши на 
субвенционисање домаће производње уља - кажу домаћи произвођачи уља. - На тај начин, 
потрошачи би дошли до уља по повољнијој цени, а и држава би имала мање трошкова. 

Месо је у Ваљеву скупље у просеку 20 одсто у односу на прошлу јесен, а цене прерађевине и до 
40 одсто. Тако је печеница око 2.000, чајна кобасица 1.100, а дуван чварци 1.500 по килограму. 
У Чачку шећер се тренутно продаје по цени до 120, а уље за чак 200 динара и више. У овом 
граду скочиле су и цене меса за 30 до 50 одсто. Крављи сир се на пијацама продаје од 250 до 
400, кајмак од 400 до 700, пршута од 1.300 до 1.700 динара. Ужичани бабуре паприке плаћају 
100 динара, чак четири пута више него лане. У Бору су цене меса, прерађевина, сира и јаја веће 
од 15 до 25 одсто у односу на прошлу годину. 
Душан Савкић, власник Индустрије меса "Штранд", која има ланац продавница у Новом Саду и 
околини, каже да се свињски бут лане плаћао 484 динара, а сада му је цена 699. Јунећи бут је 
коштао 598 динара, а сада је 719 динара, чајна кобасица је са 802 поскупела на 999 динара. За 
пакет од 10 јаја, сада је потребно од 154 до чак 218 динара, док је раније цена ишла до 150 
динара. 
С обзиром на најаве из Министарства енергетике, не пише нам се добро ни кад су цене струје у 
питању. Помоћник министра енергетике Дејан Трифуновић оценио је да ће електроенергетски 
систем Србије ове године бити стабилан, али је истакао да се социјална политика не може 
водити кроз цену електричне енергије и да ће се "ићи ка економској цени струје". 
ГРЕЈАЊЕ "ВРЕЛО"Грејање је поскупело у Зрењанину, Ваљеву, Пироту и Чачку, а најављене су 
и нове, више цене и у Ужицу. У крагујевачкој топлани сматрају да ће моћи да загревају станове 
тек уз поскупљење од чак 44 одсто. Радијатори ће по старим ценовницима бити топли у Бору, 
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док у Нишу и Новом Саду још ништа не знају шта ће бити са ценом грејања. У Чачку је у 
просеку до 3,5 одсто поскупела вода, услуге одношења смећа, пијачне услуге, закуп пијачног 
пословног простора, погребне услуге, а очекује се и да ће скок цена својих услуга ускоро 
затражити и јавни превозник. После поскупљења за 2,50 до 2,70 динара по литру првог дана 
октобра, цене горива у Србији мирују, иако још нико није зарачунао и износ нових акциза. 
Нафтна индустрија Србије није ни у среду кориговала своје ценовнике за повећани износ 
акциза, а јасно је да остали "нафташи" на нашем тржишту, будно прате потезе НИС. 

Он је рекао да ће до краја године бити донета стратегија развоја енергетског сектора и додао да 
је припремљена листа од 50 приоритетних пројеката у енергетици и заштити животне средине, 
а да ће главни принципи којима ће се Влада Србије и ресорно министарство водити и даље 
бити сигурност снабдевања, конкурентност и одрживост. 
ШЕЋЕРАНЕ: НЕМА ПОТРЕБЕ ЗА УВОЗОМ 
 
 
Како "Новости" сазнају, представници домаћих прерађивача шећера упутили су у среду писмо 
Влади Србије у ком оштро протествују због најављеног бесцаринског увоза. Кажу, ако увоз 
крене неконтролисано, за две године Србија неће имати индустрију шећера. 
У овом тренутку, како тврде у шећеранама, не постоји потреба за увозом, јер су забраном 
извоза репе створени предуслови да се уравнотежи биланс земље. Интервенцијом из Робних 
резерви са 5.000 тона шећера, побољшана је понуда у првим данима кампање прераде репе и 
стабилизована цена шећера. 
- По повољној цени, наиме, могао би да се увезе само шећер од шећерне трске, чији увоз цела 
ЕУ држи под строгом контролом, управо због очувања својих капацитета у производњи шећера 
од шећерне репе - тврди Љубиша Раденковић, генерални директор "Сунока", највећег 
произвођача шећера у Србији. 
АНКЕТА: КАКО ИЗЛАЗИТЕ НА КРАЈ СА ПОСКУПЉЕЊИМА? 
Зорица Јованић (47), службеник 
- МИСЛИМ да је ово поскупљење, али и само повећање пореза на додатну вредност могло бити 
избегнуто на тај начин што би се појачала финансијска контрола трговаца. Када би сви 
привредници плаћали држави дажбине, не би морао да се повећава ПДВ и да се на тај начин 
пуни државна каса. 
Невенка Филимоновић (51), продавац: 
- ТЕК је трећи дан од како је све поскупело, а већ се осетио велики "ударац" на кућни буџет, 
нарочито када имате петочлану породицу, као што је то са мном случај. Буквално је све 
поскупело, од намирница и градског превоза, што нам је највећи проблем, преко кућне хемије 
и школског прибора. 
Вера Петровић (75), пензионер: 
- МОЈА пензија износи укупно 23 хиљаде, од чега осам дајем на лекове, а седам на дажбине. За 
намирнице и све остале потрепштине ми остаје још осам хиљада динара. И до сада сам једва 
"крпила" месец дана живота са тим новцем, а са овим новим послупљењима заиста не знам 
како ћу изаћи на крај. 
Зоран Виденовић (43), економиста: 
- ЧИМ сам дошао са одмора, ново "дивљање" цена прво сам приметио на рачунима за 
комуналије. Одмах затим, нови шок сам доживео када сам отишао у коповину намирница. 
Мада сам чуо да су ПДВ повећали и у земљама у региону, мислим да је код нас то могло мало да 
сачека, макар до краја године. 

 



5 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:399678-LjajicIscrpljene-sve-meresindikati-ne-odustaju-od-

strajka 

Љајић:Исцрпљене све мере,синдикати не 
одустају од штрајка 
Танјуг  

Министар трговине Расим Љајић изјавио је данас да је држава исцрпела сав 

арсенал мера на располагању када је реч о несташицама и поскупљењима 

основних животних намирница 

 

БЕОГРАД - Министар трговине Расим Љајић изјавио је данас да је држава исцрпела готово сав 

арсенал мера које су јој на располагању када је реч о несташицама и поскупљењима основних 

животних намирница, а из Савеза самосталних синдиката Србије су поручили да не одустају од 

најављеног протеста. 

Љајић је, након састанка са председником СССС Љубисавом Орбовићем, поручио да је давно 

прошло време када је држава контролисала цене и да би враћање на такав систем значило да 

Србија стаје у ред оних земаља које не намеравају да иду ка ЕУ и Светској трговинској 

организацији. "Питам све шта држава реално може да уради ако хоће да поштује неке 

елеметарне принципе тржишне привреде и економије и слободног тржишта", нагласио је 

Љајић и додао да "ми не живимо у Титово време да можемо да лимитирамо и контролишемо 

цене свих животних производа који се појављују на тржишту". 

Он је поновио да држава не може никаквом административном одлуком да натера било кога да 

снизи цену својих производа, јер се то коси са принципима слободног тржишта. Љајић је 

указао да Влада Србије поред бесцаринског увоза 20.000 тона уља, разматра и могућност увоза 

још неких животних намирница, зависно од ситуације на тржишту. 

Како је истакао, једина последица тога што су неки од произвођача урадили може да буде пад 

тражње, а да држава бесцаринским увозом омогући аутоматско смењење цене тих производа. 

Љајић је казао да ће представници министарства у петак почети серију разговора са 

произвођачима уља, шећера, млека и млечних производа, меса, али и великих трговинских 

ланаца, после чега ће бити донете нове мере. Он је подсетио да је држава већ предузела пакет 

мера за спречавање поремећаја на тржишту - интервенисала из Робних резерви, омогућила 

бесцарински увоз за неке животне намирнице и ограничила извоза неких пољопривредних 

производа, а такође и ограничила цену хлеба "сава" и до краја године ограничила трговачку 

маржу за пет основних животних намирница. Истичући да све оно што влада чини јесте 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:399678-LjajicIscrpljene-sve-meresindikati-ne-odustaju-od-strajka
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:399678-LjajicIscrpljene-sve-meresindikati-ne-odustaju-od-strajka


6 

 

гашење пожара, који је настао зато што су неки произвођачи неоправдано подигли цене, Љајић 

је поручио да је дугорочно једини лек - борба против картела и монопола и јачање 

конкуренције. 

"То што није учињено протеклих 12 година дошло је на наплату сада, нажалост, овој влади 

после два месеца и ми ту цену морамо да платимо", закључио је Љајић. 

Председник СССС Љубисав Орбовић рекао је да синдикати не одустају од најављених протеста 

и да се само разматра датум њиховог почетка, али и изразио наду да ће успети да дођу до 

решења. "Разговор који смо данас имали са министром води ка решавању проблема...да ли 

ћемо то успети да решимо то очито није питање само министарства и нас као синдиката, 

питање је произвођача", казао је Орбовић. Он је указао да синдикати намеравају да разговарају 

и са представницима локалне самоуправе, будући да је велики део поскупљења управо усмерен 

са те стране - превоза, грејања и осталих комуналних услуга". 

Како је Орбовић истакао, "постоје два начина да би грађани Србије могли да преживе један 

месец - један је да се цене врате, а други је да се плате повећају", а трећа опција су "изласци на 

улице, па док неко не буде попустио у свему томе". 

"Мислим да грађани, радници Србије немају ни могућности нити права да попусте у овом 

случају", казао је Орбовић. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/345810/Spisak-firmi-koje-pljackaju-gradjane 

Списак фирми које пљачкају грађане 

Катарина Марковић  

Петнаестак великих компанија искористило је гужву око ПДВ-а и одлучило да за много више 

од два одсто подигне цене својих производа. Правдају се поскупљењем сировина због суше, 

дизањем акциза, нестабилним динаром. 

Поједини произвођачи спремају још папреније ценовнике 

На списку произвођача који ће у току октобра поскупети своју робу налазе се претежно 

кондитори, произвођачи млека и млечних производа, намаза и месних прерађевина. 

 

Млечни производи 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/345810/Spisak-firmi-koje-pljackaju-gradjane
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Тако је, примера ради, Кикиндска индустрија млека, како сазнаје “Блиц”, трговцима послала 

нове ценовнике по којима ће, независно од раста ПДВ, млеко и производи од млека поскупети 

за четири одсто, док ће „Меггле“, „Сомболед“, „Млекара Лозница“ поскупети своје млечне 

производе у распону до три одсто. Намази „Омница“ и „Инвеја“ ће чак бити скупљи за 10 одсто. 

 

Кондитори попут „Пионира“ и „Банинија“ коригују у октобру, како сазнаје “Блиц”, навише 

своје слаткише у распону од 3 до 7 одсто. 

 

Оваква статистика и не би била толико забрињавајућа да је то почетак и крај поскупљења јер 

поједини произвођачи не искључују могућност да ће трговцима послати још папреније 

ценовнике. 

 

И они се жале 

  

 

 

Кликни за увећање (+) 

 

Радојко Станић, власник „Банинија“, каже за “Блиц” да су сви инпути порасли много више него 

што је овај произвођач кориговао цене. 

  
- Поскупео је шећер, биљна маст, енергија, тако да је прозивање било ког произвођача за 
неоправдано подизање цена неозбиљно, поготово у делу прехрамбене индустрије где је велика 
конкуренција. Не постоји чаробан штапић да по истој цени направите производ са скупљим 
инпутима - каже Станић и додаје да произвођачи раде са све мањим маржама, па самим тим 
им је и све мања зарада, али да, ипак, свако настоји да оствари било какав профит. 

 

Станић, међутим, не искључује могућност ни нових поскупљења слаткиша, наводећи да сваки 

одговоран произвођач из дана у дан прати промене на тржишту и у складу с тим се и понаша. 

http://www.blic.rs/data/images/2012-10-03/277805_0203_origh.jpg?ver=1349291241.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-10-03/277805_0203_origh.jpg?ver=1349291241.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-10-03/277805_0203_origh.jpg?ver=1349291241.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-10-03/277805_0203_origh.jpg?ver=1349291241.jpg
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- Нека ми министар каже колики ће за месец дана бити курс, инфлација, цене сировина и онда 

ћу и ја унапред рећи до када неће бити поскупљења - тврди он. 

  

Протести због скока цена хране 

  

На друштвеним мрежама и у коментарима на текстове на 

њуз сајтовима који се односе на покупљења бројни грађани 

као решење предлажу - бојкот продавница. 

Помињу се слични примери из света када су грађани 

излазили на улице због великих поскупљења хране, 

комуналија, горива... 

 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав 

Орбовић затражио је од Владе да врати цене основних 

животних намирница у наредних 15 дана, које су 

неоправдано поскупеле. 

 

- Повећањем ПДВ-а нису обухваћене основне животне 

намирнице, тако да је повећање цена ових дана 

неоправдано. Даћемо Влади 15-20 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 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. Пилетина је пре годину дана коштала 246,9 

динара, а данас кошта 344 динара, свињски бут је са 459,9 

повећан на 649,99, јунећи бут на 687,68 динара... 

И удружења потрошача сматрају да није било економске 

оправданости за нови талас поскупљења и наводе да је 

прави разлог виших цена злоупотреба монопола. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345962/Sutra-rasprava-o-izmenama-Zakona-o-porezu-na-dobit-pravnih-lica 

Занатлије у борби са законом 
Д. И. КРАСИЋ  

За поништавање меморије у фискалним касама тражи се и по 8.000 динара. Зато 

многе занатлија и даље користи фискалну касу, иако то не морају да чине 

 
МНОГО занатлија и даље користи фискалну касу, иако то не морају да чине. Поједини су се на 
то одлучили пошто им овлашћени сервиси траже да плате и по 8.000 динара за 
"дефискализацију", док неки сматрају да им је једноставније да је користе, него да ручно 
исписују блок рачуне. 
У надлежном министарству већ више пута су упозорили да никакви додатни трошкови 
приликом престанка коришћења ових каса не смеју да се зарачунавају. Али занатлије и 
власници радњи са којима смо разговарали кажу да не знају на коју адресу да се обрате. 
 

- Ми немамо књиговође, поштом нам само стижу решења и, евентуално, казне. О свим 
новостима информишемо се путем медија и интернета, а на различитим адресама надлежних 
институција добијамо и различите одговоре на исто питање - каже М. К., власница козметичког 
салона у Београду. - Зато и не чуди што неки злоупотребљавају неинформисаност предузетника 
и занатлија и наплаћују им дефискализацију касе. 
Власник мале занатске радње из Београда, И. М. објашњава да се каса води на име радње и да 
не може "тек тако" да престане да се користи. 
ЕВИДЕНЦИЈА- МИ смо дужни да водимо евиденцију о промету - истиче власница 
козметичког салона. 
 - Да ли то значи да ћу, ако укинем касу, морати да ручно исписујем блок рачун? Зато ми је 
најједноставније да задржим своју фискалну касу. Највећи трошак ми је био да је купим 
приликом отварања салона. Сада, плаћам само месечну таксу од 500 динара. 

- Ако желимо да је продамо, морамо да је дефискализујемо - објашњава он. - То значи да се 
каса однесе код овлашћеног сервисера, који потом, када финансијски инспектор одобри, 
поништава фискалну меморију и ми о томе обавештавамо Пореску управу. Тек када касу 
дефискализујем, односно када из ње избришем сву фискалну меморију о промету у мојој 
радњи, могу и да је продам. 
У Удружењу послодаваца Србије истичу да је довољно да предузетници дописом обавесте 
Пореску управу да се "раздужују" са коришћењем фискалне касе. Није згорег да се тај допис чак 
лично однесе пореском инспектору који води одређену радњу 
- Ако им у Пореској управи кажу да то није довољно, слободно нека обавесте Министарство 
финансија и привреде о томе - објашњава Драгољуб Рајић из Уније послодаваца Србије. 
Он додаје да каса заиста не може да се прода другој фирми пре него што се дефискализује, али 
тај трошак може да се одбије од продајне цене касе. 
- Није могуће одједном добити "и јаре и паре" - каже Рајић, додајући да фирме морају да чувају 
доказе о свом промету, односно пословању, бар до прве контроле финансијских извештаја. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345962/Sutra-rasprava-o-izmenama-Zakona-o-porezu-na-dobit-pravnih-lica
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http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Ko-saplice-Ljajica.sr.html 

Ко саплиће Љајића 

Министар, упркос реторици, показао да је држава немоћна у спречавању поскупљења 

Неколико пута у последњих десетак дана Расим Љајић, министар спољне и унутрашње 
трговине, поновио је да на нашем тржишту има шпекулација. Прошле недеље је рекао да није 
све било како треба са дистрибуцијом уља и шећера из робних резерви. Уследила је потом 
изјава да су „многи трговци и произвођачи искористили подизање стопе ПДВ-а за два одсто 
како би цене подигли за 20 или 30 одсто”. И на крају – да ће држава интервенисати како би 
спречила злоупотребе и поремећаје. 

Питање које се неминовно поставља јесте како ће држава то да уради. И чему те изјаве уколико 
немају ефекта на џеп потрошача? А за сада немају. Заправо, може ли уопште министар 
трговине да спречи поскупљења и осујети шпекуланте, или су му везане руке? Или изјаве о 
свемоћној држави која ће заштитити купце спадају у домен политичког популизма? 

Стручњаци немају дилеме. Ни Љајић, нити било који други министар не могу ту пуно да ураде, 
а најбољи пример је уредба о ограничењу трговачких маржи коју је донео његов претходник. 
Она нити је спречила поскупљења, нити је поправила стандард купаца. Либерални економисти 
иду и корак даље и сматрају да кључ није у интервенцијама владе, нити у томе да држава ради 
нешто више на тржишту, већ управо супротно – да ради мање. Економиста Мирослав 
Прокопијевић сматра да најаве министра да ће држава интервенисати и да ће нешто на 
тржишту спречити и ограничити је погрешна јер то доводи до погоршања ситуације. 

– Нама треба мање државе, односно да се влада повуче са тржишта и да се оно отвори. Ако је 
скупо наше уље, хајде да увеземо јефтиније са светског тржишта. Ако нам је скуп шећер, зашто 
га не набавимо на светском тржишту, тамо је јефтинији. Али, најважнији предуслов за то је да 
се држава избори са интересима овдашњих произвођача – каже Прокопијевић. 

На питање да ли би то онда водило у повећање и овако огромне стопе незапослености, он 
одговара да је уверен да то неће бити случај. 

– Ако неко изгуби посао у производњи шећера, наћи ће га негде другде. У сваком случају, то је 
боље решење него да нас пљачкају високим ценама. Овако смо сви таоци неконкурентности на 
нашем тржишту – закључује Прокопијевић. 

Стога је, сматра он, боље да министар трговине иницира отварање нашег тржишта и стварање 
услова за бољу конкурентност, него да се бави доношењем нових мера, да утиче на тржиште, да 
продужава уредбу о маржама... 

У потрошачким организацијама, с друге стране, очекују управо од Министарства трговине, 
односно од државе, да се озбиљније позабави проблемима на тржишту. Горан Паповић, 
председник Националне организације потрошача Србије (НОПС), решење види у јачем 
систему робних резерви, што су, како понавља, предочили министру. 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Ko-saplice-Ljajica.sr.html
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– Ми смо предложили министру Љајићу да се наше Робне резерве дефинишу кроз три 
категорије. Прва се односи на елементарне непогоде, односно на то да се обезбеде довољне 
количине одеће, обуће и сличних потрепштина. Друга је главна и требало би да буде за 
смиривање тржишта и ту би требало да се нађу огромне количине основних животних 
намирница и сировина неопходних за њихову производњу. А трећа категорија би 
подразумевала оне производе којима се тргује са иностранством – каже Паповић. 

Први пут се, међутим, догодило да се у нечему сложе либерални економисти и они који су за 
државни интервенционизам. И Паповић, као и Прокопијевић, сматра да би Љајић одмах 
требало да иницира укидање царине на увоз основних животних намирница. Али, Паповић 
додаје и да би ресорни министар требало да подржи кажњавање шпекуланата, јер, како тврди, 
на тржишту Србије не функционишу основни економски параметри који одређују цену неког 
производа, а то су закон понуде и тражње. 

– Наше тржиште је монополизовано и картелизовано, а држава не чини довољно да ове појаве 
санкционише. Нове конкуренције у виду великих трговачких ланаца, такозваних хард 
дисконта, још нема, а њихов долазак се најављује годинама. Ни прошла, ни садашња влада 
нису урадиле довољно на изменама законске регулативе како би им се олакшао приступ 
домаћем, затвореном тржишту. За то време држава стално обећава исто, а трговци и 
произвођачи користе ситуацију и зарађују на штету потрошача – закључује Паповић. 

Има и оних који истичу да је илузорно сада очекивати од било ког министра да се позабави 
лошим стањем конкуренције у Србији, јер како кажу, држава је та која је омогућила картелско 
понашање и не може сада иста та држава да се против њих бори. 

– Не треба нама комисија за заштиту конкуренције да се бори са картелима, нити влада то 
треба да ради. Све би средила оштрија конкуренција када би дошла овде. Ми смо сами себе 
блокирали, а када бисмо отворили границе, натерали бисмо домаће произвођаче да се носе са 
оштријом конкуренцијом и новим трендовима и да буду бољи и ефикаснији – рекао је 
економиста Александар Стевановић. 

Стефан Деспотовић 

Сутра расправа о изменама Закона о порезу 
на добит правних лица 

Танјуг  

На Правном факултету у Београду сутра ће бити одржана јавна расправа о изменама и 

допунама Закона о порезу на добит правних лица, у којој ће учествовати представници радне 

групе Министарства финансија и привреде за реформу пореског система. 

Како је најавило то министарство, у јавној расправи ће учествовати саветник министра 

финансија и привреде за порески систем др Милица Бисић, као и помоћници директора 

Пореске управе, координатор Дејан Стојановић и руководилац сектора за контролу мр Наташа 

Ковачевић. 
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Јавна расправа о Нацрту предлога измена и допуна Закона о порезу на добит правних лица 

заказана је за 17. 30 сати. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnici-u-strajku-firma-u-stecaju 

Радници у штрајку, фирма у стечају 

Над зрењанинским предузећем “Минел Фепо”, чији су радници у уторак ступили у 
генерални штрајк због неисплаћених зарада и нерегулисаног пензионог и 
здравственог осигурања, данас је у Привредном суду у Зрењанину отворен 
стечајни поступак. 

Судија Радомир Радојчић је, образлажући такву одлуку, казао да су испуњени сви услови за 
увођење стечаја јер је рачун “Минела Фепо” у непрекидној блокади дуже од годину, а фирма 
није измирила ни обавезе према повериоцима. За стечајну управницу именована је Андријана 
Живановић из Земуна, пошто она ту улогу обавља и у фирмама ћеркама “Минела Фепо” – 
“Минел електроопрема” и “Технодизајн”, обе из Рипња, у којима се, такође, води стечајни 
поступак. 

Стечај у зрењанинској фирми, која је некада била у власништву српског бизнисмена Ненада 
Поповића а коју је пре извесног времена званично преузео руски конзорцијум, отворен је на 
предлог Комерцијалне банке јер је “Минел Фепо” био јемац-платац за предузеће “Минел 
трансформатори” из Рипња које је од те банке узело кредит од три милиона евра. Али, пошто 
своја потраживања није могао наплатити од главног дужника јер је и то предузеће у 
катастрофалној пословној ситуацији, банка је покушала да то учини преко јемца. Испоставило 
се да су покушаји били безуспешни, пошто није могла активирати менице јер су сви рачуни 
“Минела Фепо” у блокади дуже од годину, и то на износ већи од 600 милиона динара. 

На претходном рочишту у зрењанинском Привредном суду, одржаном 12. септембра, правни 
заступник те фирме Милутин Милаковић је навео да би с одлуком о увођењу стечаја требало 
сачекати док не буде позната судбина главног дужника – предузећа “Минел трансформатори”, 
у којем је Привредни суд у Београду отворио такозвани претходни стечајни поступак. У 
међувремену, у том предузећу је раскинут купопродајни уговор с купцем “Минел трафо” из 
Младеновца, па су “Минел трансформатори” прешли у руке Агенције за приватизацију, а после 
чега је суд одлучио да обустави претходни стечајни поступак. 

Правни заступник Комерцијалне банке Здравко Ћосић, међутим, сматрао је да све то није 
битно за одлучивање о увођењу стечаја у “Минел Фепо” јер се ради о засебном правном субјекту 
које је преузело улогу јемца. 

Ж. Балабан 
„Југоремедији” прете искључењем струје 
Покрет „Равноправност„, који окупља раднике пропалих зрењанинских фирми, оценио је да се 
тренутни модел приватизације показао катастрофалним по овдашњу индустрију, стварајући 
“зачарани круг” који се састоји у продаји и препродаји предузећа. Председник Извршног 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnici-u-strajku-firma-u-stecaju
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одбора Покрета „Равноправност„ Александар Стојановић је на конференцији за новинаре 
упозорио на то да је “Шинвоз” пред ликвидацијом, да се скробара ИПОК продаје на “парче” а 
да се Фабрици лекова “Југоремедија” прети сечом струје, иако ће то значити катастрофу јер ће 
бити уништене сировине и лекови који се чувају под специјалним условима. 

– Неки од битних одговора данас се крију иза оног ко “парча” фабрике и сече струју, и шта тиме 
добија. Није тачно да локална власт нема ингеренције већ је решење да више не буду слепи 
послушници својих газда у Београду и Новом Саду – казао је Стојановић. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/strajk-upozorenja-10-oktobra 

Штрајк упозорења 10. октобра 

Конфедерација слободних синдиката организоваће у среду, 10. октобра, 
једночасовни штрајк упозорења због лошег материјалног и социјалног положаја 
радника, повећања цена и изостанка социјалног дијалога с владом. 

 Штрајк упозорења биће организован у свим већим градовима од 12 до 13 сати, а уколико после 
тога не дође до социјалног дијалога биће организовани масовни протести, најављено је данас 
на конференцији за новинаре тог синдиката. 

    У основне разлоге за штрајк упозорења представника тог репрезентивног синдиката спада 
ребаланс буџета са сетом пратећих закона који ће, по њиховом мишљењу, довести до смањења 
плата и отпуштања радника у јавном сектору. 

 Председник Конфедерације слободних синдиката Ивица Цветановић је рекао да је од 
председника Србије тај синдикат тражио да не потпише Закон о утврђивању максималне 
зараде у јавном сектору, који је усвојен у пакету са ребалансом буџета али да одговора још 
нема. Цветановић је навео и да тај синдикат, иако је репрезентативан, уопште не учествује у 
социјалном дијалогу и раду Социјално-економског савета у коме, како каже, десетак година 
седе исти људи. 

    На конференцији за новинаре је затражено од владе и да реагује поводом великог повећања 
цена уз образложење да повећање ПДВ-а за два одсто није разлог да се поједине цене увећају за 
50 до 100 одсто. Тај синдикат од владе тражи и да "спречи пљачку, корупцију и распродају" 
државне имовине као и да у потпуности поштује Устав, законе и важеће колективне уговоре. 

 Конфедерацију слободних сидниката чине синдикати предузећа из јавног сектора - ЕПС-а, 
Телекома, НИС-а, железнице и пошта, просвете, државне управе, здравства... 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-ne-moze-narediti-obaranje-cena 

Држава (не) може наредити обарање цена 

Министар трговине Расим Љајић изјавио је да је држава исцрпла готово сав 
арсенал мера које су јој на располагању када је реч о несташицама и 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/strajk-upozorenja-10-oktobra
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-ne-moze-narediti-obaranje-cena
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поскупљењима основних намирница, а из Савеза самосталних синдиката Србије 
су поручили да не одустају од најављеног протеста. 

Љајић је, након састанка с председником СССС-а Љубисавом Орбовићем, поручио да је давно 
прошло време када је држава контролисала цене и да би враћање на такав систем значило да 
Србија стаје у ред оних земаља које не намеравају да иду ка ЕУ и Светској трговинској 
организацији. 

– Питам све шта држава реално може урадити ако хоће да поштује неке елементарне принципе 
тржишне привреде и економије и слободног тржишта? – нагласио је Љајић, и додао да „ми не 
живимо у Титово време да можемо лимитирати и контролисати цене свих животних производа 
који се појављују на тржишту”. 

Љајић је казао да ће представници Министарства у петак почети серију разговора с 
произвођачима уља, шећера, млека и млечних производа, меса, али и великим трговинским 
ланцима, после чега ће бити донете нове мере. 

Председник СССС-а Љубисав Орбовић рекао је да синдикати не одустају од најављених 
протеста и да се само разматра датум њиховог почетка, али и изразио наду да ће успети да дођу 
до решења. 

– Разговор који смо данас имали с министром води ка решавању проблема... да ли ћемо то 
успети да решимо, очито није питање само Министарства и нас као синдиката, питање је 
произвођача – казао је Орбовић. 

Како је истакао, „постоје два начина да би грађани Србије могли преживети један месец – један 
је да се цене врате, а други је да се плате повећају”, а трећа опција су „изласци на улице, па док 
неко не буде попустио у свему томе”. 

– Мислим да грађани, радници Србије, немају ни могућности нити права да попусте у овом 
случају – казао је Орбовић.       Е. Дн. 

Увоз уља, шећера... 
Љајић је указао на то да Влада Србије, осим бесцаринског увоза 20.000 тона уља, разматра и 
могућност увоза још неких намирница, зависно од ситуације на тржишту. 

Како је истакао, једина последица тога што су неки произвођачи урадили може бити пад 
тражње, а да држава бесцаринским увозом омогући аутоматско смењење цене тих производа. 
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АЛО 

http://www.alo.rs/vesti/54430/Parada_gladnih 

Синдикалци најавили масовне протесте због 
поскупљења 

Парада гладних! 

Четвртак - 04.10.2012 
Два од три највећа синдиката у Србији потврдила су јуче да ће извести Србију на улице 
уколико Влада Србије преговорима са домаћим произвођачима и хитним мерама не 
регулише подивљале цене у Србији. 

 
Председница АСНС-а Ранка Савић истакла је за „Ало!“ да је усвојена одлука о припреми 
протеста који би могли да почну већ за 15 дана, као и да су упутила позиве и другим 
синдикатима! 
- Одговоре синдиката чекаћемо до наредне среде, а уколико не желе да нам се придруже, 
протесте ћемо организовати сами. До сада нам је позитивно одговорио Индустријски синдикат. 
Испланирали смо да протест траје најмање 30 дана, и то у свим градовима Србије, при чему ће 
централни протест бити у Београду. Влади ћемо испоставити захтеве не само у вези с 
неоправданим повећањем цена већ и шире захтеве за унапређење социјалног положаја 
радника. Синдикати више не смеју да ћуте јер производни радници због оваквих цена и ниских 
плата немају више ни за хлеб - изјавила је Савићева. С обзиром на то и да је и посланица у 
парламенту, она је најавила и да ће кроз посланичке одборе тражити подршку својих колега за 
унапређење положаја радника. Председник Самосталног синдиката Србије (СССС) Љубисав 
Орбовић први је најавио опште протесте, а његова одлука се није променила ни после 
јучерашњег састанка са министром трговине.  
- Или ће се цене вратити на претходни ниво, или ће се плате повећати, или ће огроман број 
грађана изаћи на улице градова Србије - поручо је Орбовић додајући да је на састанку 
уговорено да од петка тај синдикат заједно са министром почне разговоре са произвођачима и 
трговцима.  

- Такође, тражимо да се цене које су подигле локалне самоуправе, а које се највише односе на 

поскупљења комуналија и ГСП-а врате на претходне - поручио је Орбовић.  

Министар трговине Расим Љајић рекао је јуче за „Ало!“ да је влада учинила све што је могла:  

„Интервенисали смо из робних резерви, омогућили бесцарински увоз за неке животне 

намирнице и ограничили извоз неких пољопривредних производа. Синдикат и све остале 

економске стручњаке питам: „Шта то још држава може да уради што већ није?„“ 

У синдикату „Независност“ за сада немају намеру да се придруже колегама већ најављују да ће 

се овим поводом борити на седницама Социјално-економског савета. 
 
С. Ђорђевић - Р. Кантар 

 

http://www.alo.rs/vesti/54430/Parada_gladnih
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:Zahtevi-sindikata-

tragikomi%C4%8Dni&catid=31&Itemid=101 

 

Захтеви синдиката трагикомични 
  

То што синдикати траже од Владе Србије да врати цене је у најмању руку трагикомично. Па 
нисмо у 50-им годинама прошлог века па да држава диригује цене. Овако је Саша Ђоговић, 
економски аналитичар и сарадник Института за тржишна истраживања, у изјави за Привредни 
преглед прокоментарисао захтеве синдиката поводом последњих поскупљења. Раст цена се 
могао и очекивати, али овакав цунами цена, који нас је задесио, је последица и картелско-
монополских структура привреде које користе прилику коју су им дале суша и повећање ПДВ-а 
и акциза да своје цене подигну и на више нивое од тржишно оправданих, а све то како би 
дошле до екстразараде објашњава наш саговорник. 

Оно што Влада може да уради, истиче Ђоговић, је да освежи ценовне притиске додатном 
либерализацијом увоза неких производа и то не само најављеног интервентног увоза уља него 
и неких других и тако утиче на промену тржишних услова, односно да цене почну да падају 
захваљујући конкуренцији која би дошла. Осим тога на средњи рок држава би могла да 
предузме и неке додатне мере, јер ове краткорочне попут увоза производа са страних тржишта, 
нису довољне и дуготрајне. Заправо Влада би требало из пасивне позиције да се окрене 
проактивној и почне да санкционише злоупотребе монополског положаја и картелског 
удруживања. Републичке робне резерве су се показале као флегматичне и касне у реакцијама 
на поремећаје на тржишту, истиче наш саговорник. Синдикати уместо што намеравају да 
шетају испред Немањине 11, требало би да заједно са организацијама потрошача позову 
грађане да дан-два, а ако треба и дуже, бојкотују куповину производа којима су по њиховој 
оцени неоправдано повећане цене. На тај начин би се етикетирали произвођачи и трговци који 
су неоправдано подигли цене, а овакве акције су иначе уобичајене у свим развијеним 
тржишним привредама, каже Ђоговић. Он сматра да би овај систем маказа - деловање с једне 
стране државе у борби са картелима и с друге стране синдиката и удружења потрошача, био 
делотворан у обуздавању раста цена. @АНТРФИЛЕ: Љајић: Држава више ништа не може да 
учини Министар трговине Расим Љајић изјавио је јуче да је држава исцрпела готово сав 
арсенал мера које су јој на располагању када је реч о несташицама и поскупљењима основних 
животних намирница, а из Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) су поручили да не 
одустају од најављеног протеста. Љајић је, након састанка са председником СССС-а Љубисавом 
Орбовићем, поручио да је давно прошло време када је држава контролисала цене и да би 
враћање на такав систем значило да Србија стаје у ред оних земаља које не намеравају да иду ка 
ЕУ и Светској трговинској организацији. Не можемо никаквом административном одлуком да 
натерамо било кога да снизи цену својих производа јер се то коси са принципима слободног 
тржишта, поновио је министар. Он је указао да Влада Србије поред интервентног увоза 20.000 
тона уља, размишља и о увозу још неких животних намирница и најавио да ће представници 
министарства од сутра разговарати са произвођачима основних животних намирница, али и 
великих трговинских ланаца. Тањуг 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:Zahtevi-sindikata-tragikomi%C4%8Dni&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:Zahtevi-sindikata-tragikomi%C4%8Dni&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=6f58ca1678900de52b4ad6f2e3f9bcb381112138
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НЕУСПЕШНИ ПРЕГОВОРИ МИНИСТРА И 

СИНДИКАТА 
Извор: Пресс 

Влада моли произвођаче да врате цене 

Ивана Жигић 

Министар унутрашње и спољне трговине Расим Љајић није успео јуче да одговори 

представнике Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) од намере да изађу на улице због 

поскупљења основних животних намирница. 

Љајић је након састанка са синдикалцима напоменуо да је држава искористила све мере које 
има на располагању како би спречила раст цена основних животних намирница и најавио да ће 
сутра започети преговоре са произвођачима и трговцима о њиховом снижавању. 

Крајња мера увоз 
Како Пресс сазнаје, ако то не уроди плодом, држава ће дозволити бесцарински увоз тих 
намирница. 

- Са представницима СССС-а смо се договорили да почне серија разговора са произвођачима 
уља, шећера, млека и млечних производа, меса, а с друге стране и са великим трговинским 
ланцима. Након тих састанка биће донете мере ради стабилизације тржишта и спречавања 
нових поремећаја на тржишту - закључио је Љајић. 

Он је додао да је давно прошло време када је држава контролисала цене и да би враћање на 
такав систем значило да Србија стаје у ред земаља које не намеравају да иду ка ЕУ и Светској 
трговинској организацији. 

- Не можемо никаквом административном одлуком да натерамо било кога да снизи цену својих 
производа, јер се то коси са принципима слободног тржишта - поновио је Љајић и указао да 
Влада Србије поред интервентног увоза 20.000 тона уља, размишља и о увозу још неких 
животних намирница. 

Председник СССС Љубисав Орбовић нагласио је да тај синдикат не одустаје од одлуке о 
организовању протеста због поскупљења. 

- Ускоро ћемо одредити датум за почетак протеста ако не дође до решења - или враћања цена 
на пређашњи ниво или повећања зарада - истакао је он. 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/vlada-moli--proizvodjace--da-vrate-cene
http://www.pressonline.rs/kategorija/autor_link/126/15
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Да наша држава заиста нема у рукама инструменте да утиче на формирање цена на тржишту 
сматрају економски аналитичари који наглашавају да развијене земље врло брзо и успешно 
реагују на нагле ценовне скокове. 

Маџар:  

Питање тржишта 

  

Економиста Љубомир Маџар каже да би својим мешањем држава само додатно погоршала 
стање на тржишту, јер нити зна нити има праву мотивацију да исправља тржишне токове. 

- Колике цене треба да буду може једино само тржиште да одговори. Ако бисмо на силу 
фиксирали цене, одмах би нестало робе, јер произвођачи и трговци гледају свој интерес и 
повукли би се - рекао је Маџар. 

- Наши прописи су заиста такви да држава нема баш места за реаговање, али то је последица 
деловања саме државе која није радила на томе да се повећа конкуренција на тржишту. Зато и 
има злоупотреба трговаца и произвођача. Србија је неспремна и сада би једино могла да 
форсира увоз, што би на кратак рок свакако довело до нижих цена, али би на дужи рок 
дестимулисало будућу домаћу производњу - оценио је економиста Млађен Ковачевић. 

Он је указао на то да уређене земље имају моћне залихе основних пољопривредних производа, 
те у оваквим ситуацијама одмах интервенишу и на тај начин заустављају поскупљења. 

- Иако и Србија има залихе, оне су знатно испод просека и нису ни близу довољне да би 
значајније могле да утичу на тржиште - закључио је Ковачевић. 

Погубна контрола цена 
С друге стране, Александар Стевановић, сарадник Центра за слободно тржиште, категорично се 
противи било каквом мешању државе у формирање цена. 

- Држава има начина да утиче на цене, али не треба да их користи. Историја је показала да је 
најбољи начин да се једно друштво растури да се уведе контрола цена. То је, поред спречавања 
слободне трговине, најпогубније - нагласио је Стевановић. 

Како је додао, потрошачи су ти који држе моћ у својим рукама. 

- Они својим новцем гласају које ће фирме да продају своје производе, те ако они престану да 
купују трговци и произвођачи ће бити на губитку. У таквој ситуацији они морају да смањују 
цене, јер је тржиште то које штити потрошаче - рекао је Стевановић и закључио да је једино 
што држава треба да учини да схвати да је сама кривац и да се окрене слободној трговини као 
борби против високих цена. 
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Протокол о зарадама идуће недеље 

Министар просвете Жарко Обрадовић очекује потписивање Протокола о зарадама 
са синдикатима почетком идуће недеље. 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Жарко Обрадовић рекао је да очекује 
потписивање Протокола о зарадама са синдикатима почетком идуће недеље. 

 

Обрадовић је, на отварању библиотеке и читаонице на Факултету организационих наука, 
најавио да ће поново разговарати са представницима синдиката просвете, предшколских 
установа и науке, као и да већ имају обећање да ће понуђени протокол Владе Србије од 28. 
августа, бити потписан. 

"Тај протокол подразумева сигурност везану за исплату зарада, повећање зарада од два посто у 
октобру и априлу, обавезу државе да обезбеди средства за јубиларне награде који ће 
исплаћивати локалне самоуправе, обавезу државе да исплати светосавске награде", истакао је 
Обрадовић. 

Према његовим речима, у наредне три године Министарство ће заједно са синдикатима радити 
на израдњи уредбе којом би се решио проблем коефицијената у просвети. 

Унија синдиката просветних радника Србије је, незадовољна понуђеним Протоколом, али и 
генерално лошим стањем у просвети, организовала једнодневни протест 3. септембра. Њихов 
захтев, између осталог, био је да октобарско повећање плата прати раст инфлације, што би 
значило да треба да буде најмање пет одсто. 

Што се тиче технолошких вишкова, Обрадовић је још једном поновио да неће бити отпуштања 
и да је ове године потпуно без фонда часова остало 158 наставника, што је знатно мање у 
односу на прве податке који су пристизали из школских управа. 

Он је на свечаном отварању библиотеке и читаонице поздравио бруцоше и подсетио да су 
уписали факултет, који је по мишљењу студената, најбољи у Србији. 

Капацитети нове библиотеке и читаонице су 100 места. Вредност инвестиције је 13.371.500 
динара, а финансирало је Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе. 

Осим библиотеке и читаонице изграђено је и шест нових кабинета које је финансирало 
Министарство просвете и сам факултет. Радови су коштали 13.268.100 динара. 
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Синдикати ГСП-а о цени превоза 

Повећање цене превоза нема везе са повећањем ПДВ-а, већ са минусом који је 
изазвало повећање акциза од 1. октобра, саопштили су репрезентативни 
синдикати ГСП-а у отвореном писму министру Млађану Динкићу. 

Репрезентативни синдикати ГСП-а саопштили су да повећање цене превоза нема никакве везе 
са повећањем ПДВ-а, већ са минусом који је изазвало повећање акциза од 1. октобра. 

У отвореном писму министру финансија и привреде Млађану Динкићу који је, како кажу, 
последњих дана у неколико наврата прозвао ГСП Београд да је под плаштом повећања ПДВ-а 
подигао цене услуга, Самостали синдикат и синдикат СЛОГА-ГСП су навели да ће ГСП тим 
средствима покрити минус који им је Динкић "направио". 

"Акцизу сте повећали 1. октобра 2012. године са 37 на 42 динара, а онда смањили за 2,5 динара. 
Ми, обичан свет, разумемо то као повећање од 2,5 динара што нам на годишњем нивоу 
захваљујући вама из џепа избија још 167.618.555 динара", објаснили су синдикалци. 

У писму се напомиње да је поскупљење градског превоза било планирано од 1. септембра, али 
да је због почетка примене зимског реда вожње у јавном градском превозу то одложено за 1. 
октобар и да нема никакве везе са повећањем ПДВ-а. 

У саопштењу достављеном медијима, Самостални синдикат и синдикат СЛОГА-ГСП, подсећају 
министра Динкића да ГСП живи и ради 24 сата, 365 дана у години и да је најдиректније на 
услузи Београђанима. 

Синдикати поручују и да у ГСП-у нема вишка запослених, већ да је, напротив, у периоду од 1. 
јануара 2009. године, до данас, тај број смањен, како тврде, за 600. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1185166/Sindikati+ne+odustaju+od+protesta.html 

Синдикати не одустају од протеста 

Држава не може да натера произвођаче да снизе цене својих производа, поручује 
министар Расим Љајић. Самостални синдикат тражи или враћање цена или 
повећање плата. Конфедерација слободних синдиката најавила за среду, 10. 
октобар, једночасовни штрајк упозорења. 

Министар трговине Расим Љајић каже да је држава исцрпла готово сав арсенал мера које су јој 
на располагању када је реч о несташицама и поскупљењима основних животних намирница, а 
из Савеза самосталних синдиката Србије су поручили да не одустају од најављеног протеста. 

Припремио Горан Ђоковић 

Љајић је, после састанка са председником СССС Љубисавом Орбовићем, поручио да је давно 
прошло време када је држава контролисала цене и да би враћање на такав систем значило да 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1185394/Sindikati+GSP-a+o+ceni+prevoza.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1185166/Sindikati+ne+odustaju+od+protesta.html
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Србија стаје у ред оних земаља које не намеравају да иду ка ЕУ и Светској трговинској 
организацији. 

"Не можемо никаквом административном одлуком да натерамо било кога да снизи цену својих 
производа, јер се то коси са принципима слободног тржишта", поновио је министар. 

Министар трговине је указао да Влада Србије поред интервентног увоза 20.000 тона уља, 
размишља и о увозу још неких животних намирница. 

Како је истакао, једина последица онога што су неки од произвођача урадили може да буде пад 
тражње, а да држава бесцаринским увозом омогући аутоматско смењење цене тих производа. 

Љајић је најавио да ће представници министарства од петка разговарати са произвођачима 
основних животних намирница, али и великих трговинских ланаца. 

Председник СССС Орбовић рекао је да синдикати не одустају од најављених протеста и да се 
само разматра датум њиховог почетка, ако не дође до решења које, како је навео, синдикати 
виде или у враћању цена на пређашњи ниво или у повећању зарада. 

Штрајк упозорења 10. октобра 

Конфедерација слободних синдиката организоваће у среду, 10. октобра, једночасовни штрајк 
упозорења због лосег материјалног и социјалног положаја радника, повећања цена и изостанка 
социјалног дијалога с Владом. 

Штрајк упозорења биће организован у свим већим градовима од 12 до 13 сати, а уколико после 
тога не дође до социјалног дијалога биће организовани масовни протести, најављено је данас 
на конференцији за новинаре тог синдиката. 

У основне разлоге за штрајк упозорења представника тог репрезентивног синдиката спада 
ребаланс буџета са сетом пратећих закона који ће, по њиховом мишљењу, довести до смањења 
плата и отпуштања радника у јавном сектору. 

Председник Конфедерације слободних синдиката Ивица Цветановић је рекао да је од 
председника Србије тај синдикат тражио да не потпише Закон о утврђивању максималне 
зараде у јавном сектору, који је усвојен у пакету са ребалансом буџета, али да одговора још 
нема. 

Цветановић је навео и да тај синдикат, иако је репрезентативан, уопште не учествује у 
социјалном дијалогу и раду Социјално-економског савета у коме, како каже, десетак година 
седе исти људи. 

На конференцији за новинаре је затражено од Владе и да реагује поводом великог повећања 
цена уз образложење да повећање ПДВ-а за два одсто није разлог да се поједине цене увећају за 
50 до 100 одсто. 

Тај синдикат од Владе тражи и да "спречи пљачку, корупцију и распродају" државне имовине 
као и да у потпуности поштује Устав, законе и важеће колективне уговоре. 

Конфедерацију слободних сидниката чине синдикати предузећа из јавног сектора - ЕПС-а, 
Телекома, НИС-а, железнице и пошта, просвете, државне управе, здравства... 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=10&dd=03&nav_id=648359 

Да ли ће бити протеста због цена? 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Министар трговине Расим Љајић изјавио је да је држава исцрпела 

готово сав арсенал мера које су јој на располагању када је реч о несташицама и 

поскупљењима. 

  

Међутим, из Савеза самосталних синдиката Србије су поручили да не одустају од најављеног 

протеста. 

Љајић је, након састанка са председником С С С С Љубисавом Орбовићем, поручио да је давно 

прошло време када је држава контролисала цене и да би враћање на такав систем значило да 

Србија стаје у ред оних земаља које не намеравају да иду ка ЕУ и Светској трговинској 

организацији.  

 

"Не можемо никаквом административном одлуком да натерамо било кога да снизи цену 

својих производа јер се то коси са принципима слободног тржишта", поновио је министар.  

 

Он је указао да Влада Србије поред интервентног увоза 20.000 тона уља, размишља и о увозу 

још неких животних намирница.  

 

Како је истакао, једина последица тога што су неки од произвођача урадили може да буде пад 

тражње, а да држава бесцаринским увозом омогући аутоматско смењење цене тих производа.  

Љајић је најавио да ће представници министарства од петка разговарати са произвођачима 

основних животних намирница, али и великих трговинских ланаца.  

 

Председник С С С С Орбовић рекао је да синдикати не одустају од најављених протеста и да се 

само разматра датум њиховог почетка, ако не дође до решења које, како је инавео, синдикати 

виде или у враћању цена на предјашњи ниво или у повећању зарада. 

 

 

 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=10&dd=03&nav_id=648359
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=03&nav_category=12&nav_id=648288 

"Неће бити отпуштања у просвети" 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Министар просвете и науке Жарко Обрадовић изјавио је да 158 

наставника у школама у Србији нема пун фонд часова, али не би требало да буду 

отпуштени. 

 "О томе смо разговарали и са синдикатима - да не буде отпуштања и да то буде још један 

елемент социјалног дијалога и одговор на економску ситуацију", казао је Обрадовић 

новинарима приликом посете Факултету организационих наука. 

Министар је подсетио на принцип да се кадрови без часова или с непотпуним фондом 

распоређују тамо где постоји потреба. Он је најавио и да би требало да се почетком идуће 

недеље с репрезентативним синдикатима просвете потпише протокол о платама.  

 

Обрадовић је истакао да тај протокол треба да пружи сигурност просветним радницима. 

Подсетио је да се запосленима у просвети гарантује повишица од два одсто за октобарску и 

априлску плату и исплата "јубиларних и светосавских награда".  

 

Обрадовић је данас посетио београдски Факултет организационих наук,а у којем је отворена 

нова читаоница библиотеке.  

 

У савремено опремљеном простору површине 240 квадратних метара има места за сто 

студената. Опремање и уређење је коштало 13 милијарди динара, од чега је Министарство 

просвете дало девет. 
 

БЕТА 

http://www.naslovi.net/2012-10-03/beta/predstavnici-sindikata-s-ljajicem/3920527 

Представници синдиката с Љајићем 

Бета  

БЕОГРАД, 3. октобра 2012. (Бета) - Савез самосталних синдиката Србије (С С С С) затражиће 
данас од министра спољне и унутрашње трговине Расима Љајића да Влада Србије предузме 
мере да се смање цене робе и услуга које су неоправдано повећане, најавио је председник 
синдиката Љубисав Орбовић. 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=03&nav_category=12&nav_id=648288
http://www.naslovi.net/2012-10-03/beta/predstavnici-sindikata-s-ljajicem/3920527
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Орбовић је рекао агенцији Бета да ће се представници тог синдиката данас састати са 
министром Љајићем и да очекује да ће Влада предузети потребне мере. 
 
Додао је да ће Љајићу пренети спремност синдиката за протесте уколико се цене не врате на 
ниво пре поскупљења. 
 
Како је у среду рекао Орбовић, оправдана су само поскупљења због повећања пореза на додату 
вредност (ПДВ) и акциза. 
 
Он је додао да Влада може да приволи производјаче и трговце да цене које су увећане више од 
раста ПДВ и акциза, врате на реални износ, а да наплати екстра профит онима који су 
неоправадно мењали ценовнике. 
 
По подацима С С С С, већина производјача је септембра повећала цене од 15 до 30 одсто, а неки 
производи, као што су купус и парадајз, двоструко су скупљи. 

 

 

 

 

 

 


