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Смедерево: Челик чека новог газду 
Е. Е. Р.   

Завршен тендер за продају “Железаре Смедерево“, рок за достављање понуда 

истекао у понедељак. У игри су преговори са Русијом и Украјином, односно 

њиховим компанијама 

 
РОК за достављање понуда за стратешког партнера у смедеревској Железари истекао је у 
понедељак. 
Како “Новости” сазнају, ниједна од раније помињаних компанија се није ни јавила на јавни 
позив који је расписан још 4. маја, али је и продужаван, прво до 11. јуна, а затим и до 10. 
септембра. 
Разлог за то, према информацијама до којих су дошле “Новости”, лежи у чињеници да су 
представници нове владе Србије одмах по ступању на функције најавили да ће тендер бити 
поништен, “јер се тек сада као заинтересовани јављају велики играчи” у овом послу, односно 
озбиљне компаније као потенцијални стратешки партнери. 
 

Према тврдњама министра Милана Бачевића, који је прошле недеље боравио у Москви, јасно 
је да и даље постоји интерес двеју великих компанија за партнерство у Железари. Једна од њих 
је из Руске Федерације, а друга је из Украјине. 
- Заинтересоване компаније тврде да би могле да повећају производњу, јер је Железара у 
добром стању и има руску технологију - наглашава Бачевић. - Логично је да смо 
заинтересовани за озбиљне партнере јер желимо да се сачувају радна места за неколико 
хиљада људи. Нови власници би могли разговарати са руководством фабрике аутомобила 
“Фијат” и продавати им лимове. Због близине Железаре Крагујевцу и цена би требало да буде 
повољнија. Ако Руси купе Железару, могло би се разговарти о извозу “Фијатових” производа у 
Русију. 
Засада, међутим, не постоји заинтересованост руске стране да се и аутомобили произведени у 
Србији нађу на листи робе која у Руску Федерацију улази без плаћања царине. Поред тога, 
“Фијат” у Србији не користи лимове које данас производи Железара у Смедереву. За то би, 
уколико Италијани искажу интерес, у Железару требало уложити готово 100 милиона евра. 
 

ПРИНУДНИ ОДМОРИ ЗА 4.000 РАДНИКА 
АМЕРИЧКИ “Ју-Ес стил” повукао се из фабрике у Смедереву крајем јануара, а Влада Србије је 
Железару откупила за један долар. Производња у Смедереву привремено је обустављена 
почетком јула ове године, до 1. септембра. 
Тренутно су, иначе, обе високе пећи Железаре у тзв. тихом ходу и на принудном одмору се 
налази преко 4.000 радника. 
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Већи ПДВ: Терет кризе на леђима свих 
Д. И. К.   

Влада Србије усвојила пакет мера за стабилизацију јавних финансија и предлог 

ребаланса буџета. Повећан порез на потрошњу, добит и акцизе, а укинуто 130 

парафискалних намета привреди 

 
ВЛАДА Србије одлучила је у понедељак да предложи Скупштини повећање пореза на додату 
вредност са садашњих 18 на 20 одсто. Ипак, трговци храном и осталим робама које су 
проглашене стратешки важним и на које се до сада плаћао ПДВ од осам одсто неће имати 
аргумената да, под изговором већих намета државе, подижу цене. На те производе, наиме, ПДВ 
остаје на досадашњих осам одсто. У склопу мера стабилизације јавних финансија, Влада мења 
и акцизну политику. Повећавају се, тако, намети на дизел гориво и течни нафтни гас. 
Најлошије ће, ипак, проћи пушачи. Од октобра ће, наиме, акцизе на цигарете бити десет 
динара више него до сада. Порез на добит фирми се увећава са 10 на 12 одсто, а на дивиденде и 
приходе од камата са 10 на 15 одсто. 
Држава овим мерама, како је у понедељак нагласио и премијер Ивица Дачић, намерава да до 
краја године обезбеди за буџет додатних 16,7 милијарди динара. Када се на то додају уштеде на 
постојећим расходима од 6,7 милијарди динара, у које спада и смањивање плата државних 
функционера на максималних 162.000 динара - овогодишњи, иначе рекордни минус буџета, 
смањује се за око 26,2 милијарде динара. Ефекат ће наредне године, очекује се, бити и већи. 
 

- Наредне године, уштеде ће бити око милијарду евра. То подразумева драстичне резове 
смањењем непотребних трошкова државе, између осталог и укидање разних агенција, 
дирекција и фондова - рекао је у понедељак премијер Ивица Дачић, представљајући предлог 
ребаланса буџета и пратеће мере консолидације о којима ће се Скупштина изјаснити наредне 
недеље. 
Паралелно са уштедама, Влада ће, тврди премијер, радити и на стратегији развоја која ће 
омогућити привредни раст и раст запослености. 
ПОВРАЋАЈ АКЦИЗААКЦИЗА на безоловни безнин остаје непромењена. - При промени акциза 
на дизел гориво, такође се водило рачуна о томе да се кроз систем повраћаја не повећава 
акциза на гориво за јавни превоз и транспорт, укључујући и таксисте и камионџије - објашњава 
Динкић, додајући да ће таксисти имати право на повраћај акциза на ТНГ. 

- Отпуштања у јавном сектору неће бити, али ће плате и пензије у наредних шест месеци расти 
у складу са реалним могућностима, а не планираним током - открио је у понедељак премијер 
Дачић. - Следећег уторка биће исплаћена прва рата од 4.000 динара за више од 518.000 
најугроженијих пензионера. Њима ће, иначе, у четири рате, бити исплаћено укупно 16.000 
динара. 
Министар финансија и привреде Млађан Динкић подсетио је у понедељак да су за покривање 
буџетског дефицита и отплату јавног дуга ове године потребне 4,4 милијарде евра, а само за 
плаћање камате на раније узете кредите троши се три пута више него на комплетан аграрни 
буџет. 
Како би растеретила привреду у условима кризе, Влада ће, кроз измене Закона о буџетском 
систему, укинути око 130 парафискалних намета и такси. Тако неће бити наплата фирмарина и 
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шумарина. Уводи се и правило да убудуће не може бити наплаћена такса уколико неки 
државни орган тражи документ који издаје неки други државни орган. 
- Изменама закона о ПДВ, биће омогућено свим малим и средњим предузећима, а таквих је око 
86 одсто свих ПДВ обвезника, да од 1. јануара овај порез плате тек када наплате робу - каже 
Млађан Динкић. - Истовремено, цензус за обавезан улазак у систем ПДВ се подиже са четири 
на осам милиона динара, што ће бројним малим привредницима омогућити да бирају између 
ПДВ система или паушалог опорезивања. Велика новина је и то да ће први пут у 
грађевинарству ПДВ плаћати инвеститори, а не извођачи радова. 
Динкић наводи да се, по први пут, уводе казнени пенали и за државу. 
- Ако држава касни са повраћајем ПДВ привредницима, платиће затезну камату од 20 одсто - 
истиче министар. 
Динкић наводи да се изменама закона укида сопствени приход разних агенција и фондова који 
важе за директне буџетске кориснике. Изузетак овде представљају судови који ће и даље моћи 
независно да наплаћују таксе. 
Најављене мере, по плану Владе, требало би да омогуће обарање дефицита са 7,1 одсто БДП на 
6,7 одсто БДП до краја године, како би током 2013. био сведен на четири одсто БДП. Очекује се 
и успоравање раста јавног дуга. Мере су социјално одговорне у погледу заштите 
најугроженијих слојева становништва. 
ТРАЖИМО СПОРАЗУМ СА ММФ 
- ВЛАДА Србије заинтересована је да почне разговоре о новом аранжману са Међународним 
монетарним фондом, који би ступио на снагу заједно са усвајањем буџета за 2013. годину - 
рекао је у понедељак министар финансија и привреде Млађан Динкић. 
Србију би, тврди Динкић, занимала два типа аранжмана, од којих је први обезбеђење директне 
помоћи буџету. 
- Ако не направимо договор о директној буџетској подршци, задржали бисмо се на аранжману 
из предострожности, јер не бисмо тражили новац за финансирање иначе великих девизних 
резерви централне банке - категоричан је министар финансија. 
Иначе, у понедељак су пленарним састанком отпочели званични преговори Мисије Фонда и 
званичника Србије. 
Како сазнајемо, било је речи и о изменама Закона о НБС, али и новим мерама Владе. Очекује се 
да се, крајем недеље, по завршетку разговора званичним саопштењем огласи ММФ. 
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Стразбур: Неправда буши државну касу 
В. Ц. С. 

Србија шеста земља по броју тужби у Европском суду за људска права, исплатила 

на стотине хиљада евра. Пред судом 9.500 представки, а само лане буџет “скраћен” 

за 36.000 евра 

ПРЕД Европским судом за људска права у Стразбуру до краја августа уложено је 9.500 
представки грађана Србије против своје државе, показује последњи извештај овог суда. Тако је 
Србија “прешишала” Пољску и доспела на шесто место по броју жалби. 
С обзиром на то да је лане регистровано 6.750 представки, више је него очигледно да овај број 
константно расте. Тако је наша земља сада позиционирана само иза Русије, Турске, Италије, 
Румуније и Украјине, које имају знатно већи број становника, па самим тим и више 
потенцијалних незадовољника. У односу на број становника, још од прошле године, а судећи 
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према годишњем извештају Славољуба Царића, заступника државе пред Европским судом, 
наша земља заузима убедљиво прву позицију у Европи! 
 

Истовремено, расте и број донетих пресуда, па и накнада штете коју држава мора да плати из 
буџета. Само прошле недеље, Европски суд донео је две велике пресуде: једну којом налаже 
исплату ратних дневница за око 8.500 резервиста, што би могло да нас кошта око две 
милијарде динара, и другу, којом се налаже исплата неисплаћених зарада бившим радницима 
шабачке “Зорке”, уз надокнаду нематеријалне штете и судских трошкова од 6.200 евра. 
Радницима се дугује 10-15 зарада, односно око милион динара. 
МИЛИЈАРДЕ ЋЕ ОТИЋИ НА ПЕНЗИЈЕУ НАРЕДНИМ годинама, како “Новости” сазнају у 
Влади Србије, ови износи биће далеко већи јер су у Стразбуру на ред дошле такозване “косовске 
пензије”. Од 1990. десетине људи са Косова није добијало пензије, па су се неки од њих 
обратили Стразбуру. Прве пресуде су већ “пале” и њима је одређено да Србија мора да плати 
све заостале пензије, плус камату. Ови износи мериће се, тврде наши извори, са девет нула! 

По броју представки далеко смо испред свих бивших југословенских република, али и испред 
знатно већих држава попут Француске, Немачке или Велике Британије. 
Према извештају заступника Царића, до ове године суд је укупно донео 61 пресуду у односу на 
нашу земљу, а у 54 њих утврђена је бар једна повреда Конвенције о људским правима. 
Само у прошлој години, суд је одредио да Србија мора да плати 36.096 евра на име одштете и 
трошкова поступка, када је додељена и до сада највећа накнада - 13.000 евра плус 5.000 за 
трошкове поступка, жени која због грешке суда није могла да виђа своје дете осам година. 
Ово није први такав случај пред Европским судом. У претходном, суд је једној мајци из Србије 
доделио, такође, велики износ - 10.000 евра плус 950 за трошкове. 
Не зна се прецизно колико је пара Србија досад морала да издвоји из буџета да би надокнадила 
деценијске грешке правосуђа. У извештају заступника из 2011. стоји да смо на име пресуда и 
одлука које су постале правоснажне пред овим судом у 2010. години, остали “кратки” за 138.100 
евра. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:396432-Sindikat-trazi-radne-sudove 

Синдикат тражи радне судове 
В. Н.  

Синдикат правосуђа предлаже ресорном министарству оснивање радних судова, 

специјализованих за вођење спорова у вези са свим питањима из радног односа 

СИНДИКАТ правосуђа Србије предложио је ресорном министру Николи Селаковићу оснивање 
радних судова, специјализованих за вођење спорова у вези са правима, обавезама и 
одговорностима из радног односа, злостављањем на раду, дискриминацијом по основу рада, 
уговарањем и исплатом минималне зараде, закључивањем и применом колективних уговора, 
остваривањем права на синдикално организовање и деловање, остваривањем права на 
пензијско-инвалидско и здравствено осигурање, као и права за случај незапослености. 
 

Оснивањем радних судова, наводе у синдикату, ефикасније би се заштитила права запослених 
и смањили трошкови због тужби радника пред судом у Стразбуру. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:396432-Sindikat-trazi-radne-sudove
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/342088/Vlada-predlozila-PDV-na-20-odsto-akcize-na-duvan-idu-sa-33-na-43-dinara 

Влада предложила: ПДВ на 20 одсто, акцизе 
на дуван иду са 33 на 43 динара 

Жељка Јевтић, Танјуг, Д. Н.  

Влада је данас донела одлуку да се општа стопа ПДВ-а од октобра повећа са 18 на 20 одсто, док 

је на све животне намирнице задржана снижена стопа ПДВ-а од осам одсто. Акцизе на дуван ће 

бити повећане, од 1.октобра до 30. јуна 2013. уместо садашњих 33 динара по пакли, 

предложени износ је 43 динара 

Предлог предвиђа да потом од 1.јула 2013. па до краја следеће године акцизе на дуванске 

производе буду 45 динара, сазање "Блиц" у Влади Србије. 

 

Влада Србије усвојила је данас Предлог ребаланса буџета за 2012. годину као и пакет од 12 

закона којима ће се увести ред у јавне финансије и спречити пропадање државе, саопштено је 

данас након седнице владе. 

 

Премијер Ивица Дачић истакао је да влада намерава да заштити слојеве становништва који су 

највише погођени кризом, што значи да неће бити замрзавања плата и пензија, навео је он. 

 

Дачић је рекао да ће ове мере донети уштеде од милијарду евра и подразумевају драстичне 

резове смањењем непотребних трошкова државе, између осталог и укидање разних агенција, 

дирекција и фондова. 

 

Плате и пензије веће за два одсто 

 

Од 1. јануара ПДВ по наплати 

 

Мере предвидјају укидање 130 парафискалних намета, које ће растеретити привреду Србије, 

рекао је Динкић. За мала и средња предузећа се од 1. јануара уводи могућност да ПДВ плате тек 

када наплате робу, навео је он. 

 

Одлучено је да ће плате у јавном сектору и пензије моћи да се повећају два одсто у октобру и 

исто толико у априлу следеће године да би се од октобра 2013. њихово ускладјивање наставило 

како је предвидјено фискалним правилима. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/342088/Vlada-predlozila-PDV-na-20-odsto-akcize-na-duvan-idu-sa-33-na-43-dinara
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Министар финансија и привреде Млађан Динкић рекао је да је мерама предвиђено обарање 

консолидованог буџетског дефицита са садашњих 7,1 одсто на 6,7 одсто до краја године. 

  

Према његовим речима, овај програм за заустављање кризе, поред обарања дефицита, значиће 

и смањење брзине раста јавног дуга који ће по инерцији расти и у наредном периоду да би се 

зауставио 2014. 

  

Више акцизе на дизел гориво 

Динкић је истакао да је влада одлучила да повећа акцизе на цигарете као и акцизе на дизел 

гориво, а порез на дивиденде и приход од камата повећан је са 10 на 15 одсто. 

 

Влада Србије донела је и одлуку да о највишој плати у 

јавним службама од 162.000 динара без минулог 

рада. Такође, плате техничког особља (возача, кафе-куварица...) биће уједначене. Смањење 

плата,  неће се односити на неке специфичне институције, попут контроле лета, Народне банке 

Србије, Фискалног савета, јавних предузећа која имају конкуренцију на тржишту, као ни на 

пилоте, летачко особље и стручњаке за информатичку технологију. 

  

Динкић је рекао да је за више од пола милиона најугроженијих пензионера са примањима 

испод 15.000 динара влада обезбедила посебну помоћ од по 16.000 динара годишње, чија ће 

прва рата бити исплаћена већ током следеће недеље. 

 

Министар је најавио да ће буџет за наредну годину влада усвојити до краја октобра, а у 

скупштини ће се наћи у другој половини новембра и додао да ће истовремено са буџетом за 

2013. бити усвојено и повећање пореза на добит са 10 на 12 одсто. 

 

"Криза је јако дубока, нема великог избора, или ће криза уништити Србију или ће Србија 

зауставити кризу", рекао је Динкић и изразио уверење да ће Србија успети да се избори са 

кризом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Највиша зарада 162.000 динара 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/342124/Krkobabic-Prva-rata-pomoci-za-najugrozenije-penzionere-18-septembra 

Кркобабић: Прва рата помоћи за 
најугроженије пензионере 18. Септембра 

Танјуг  

Потпредседник Владе Србије и министар рада и социјалне политике Јован Кркобабић најавио 

је данас да ће прва рата помоћи од 4.000 динара пензионерима који примању мање од 15.000 

динара месечно бити исплаћена у уторак 18. септембра. 

Кркобабић је у изјави Тањугу навео да ће друга рата у истом износу најугроженијим 

пензионерима бити исплаћена у децембру и додао да ће пензије у октобру и априлу 2013. бити 

усклађене за два одсто. 

 

- Буџетом су привремено измењена фискална правила и тиме настају неке разлике у 

досадашњем усклађивању пензија за један период - рекао је Кркобић и објаснио да плате неће 

расти у складу са растом цена на мало, већ два одсто у октобру и у априлу 2013. 

 

Пошто пензије расту у складу са повећањем плата, оне ће усклађивати у истом проценту - за 

два одсто, такође у октобру и априлу 2013, а у октобру наредне године ће се вратити на стари 

систем усклађивања - са кретањем цена на мало. 

 

Кркобабић је указао да велики број пензионера прима изузетно мале месечне принадлежности 

и да је због тога донета одлука да сви који имају 15.000 динара и мање до краја године добију у 

две рате по 4.000 динара месечно.  

- У маси је то и више него да смо извршили усклађивање за пет одсто, колико према проценама 

износи раст потрошачких цена на мало - оценио је Кркобабић. 

 

Он је прецизирао да 4.000 динара за око 500.000 пензионера и повећање од два одсто дају 

више него што би дало усклађивање са растом потрошачких цена на мало. 

 

- У маси ћемо добити исте паре као да смо ускладили пензије са растом цена на мало. 

Исправили смо ситуацију да најугроженији добију нешто више - напоменуо је Кркобабић, 

истакавши да задовољан таквим решењем и да је оно у овим условима било најбоље. 

 

Кркобабић сматра да је праведно да у време кризе, када људи тешко издржавају, најугроженији 

добију нешто више, истакавши да ће све остале категорије грађана које имају право на 

социјална давања добити тачно оно што је законом прописано. 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/342124/Krkobabic-Prva-rata-pomoci-za-najugrozenije-penzionere-18-septembra
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/342203/Radnici-Jumka-danas-stupaju-u-generalni-strajk 

Радници „Јумка“ данас ступају у генерални 
штрајк 

Танјуг  

Око хиљаду радника Холдинг компаније „Јумко“ из Врања и погона из Владичиног Хана, 

Радовнице код Трговишта и Пољанице код Врања, данас ступају у генерални штрајк. 

Окупљени у кругу компаније штрајкачи ће испред управне зграде прочитати своје захтеве и 

позвати директора и његове сараднике да поднесу оставке, а потом ће се штрајкачки одбор 

упутити код градоначелника Врања Зорана Антића да и њему предоче своје проблеме. 

  

Председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) Снежана Величковић 

очекује да ће текстилци овога пута истрајати у својим захтевима јер више не могу и неће да 

трпе толики степен дискриминације од стране директора, менаџмента и дрзаве као већинског 

власника. 

  

„Послодавац нам у овом тренутку дугује 17 плата, а ово што нам месецима исплаћује, по 10, 12, 

15 хиљада динара, нису зараде већ огледало пословног и моралног јавашлука у Компанији“, 

каже председница АСНС. 

  

Она казе да је листа штрајкачких захтева дуга, да ће радници на њима истрајати јер, како је 

истакла, 1.800 најамника немају више ста да изгубе. 

  

Поред исплате заосталих зарада и повећања садашњих минимално до законске цене рада, на 

списку од осам захтева су смена менаџмента, Управног и Надзорног одбора, повезивање радног 

стажа и поништење уговора о продаји погона Трикотаже, Дораде и Конца италијанској фирми 

„Дитра“. 

  

Покушаји новинара да последњих дана чују шта директор и његови сарадници мисле о 

штрајку, посебно о захтевима синдиката, били су безуспешни. 

  

У Холдинг компанији „Јумко“, чији је већински власник држава са 63 одсто, до 2000. године, у 

десетак фабрика и 150 малопродајних објеката, било је око 12.000 радника, а данас их је остало 

око 1.800. 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/342203/Radnici-Jumka-danas-stupaju-u-generalni-strajk
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vlada-ukida-takse-a-povecava-PDV.sr.html 

Влада укида таксе, а повећава ПДВ 

ПДВ са 18 повећан на 20 одсто, укида се 130 парафискалних намета, али и непотребне агенције, 

плате директора јавних предузећа се ограничавају 

Дачић: Мере доносе уштеде од милијарду евра, уз смањење трошкова државе, али и 

истовремени рад на стратегији привредног раста и запослености (Фото Бета) 

На јучерашњој седници владе усвојене су мере о којима се већ дуже време прича и које ће као 
што је јавности познато скорашњим ребалансом буџета и пратећим антикризним мерама 
ступити на снагу до краја овог месеца. Тако ће, као резултат тих мера, плате и пензије бити 
повећане два одсто, ПДВ са 18 на 20 одсто, али ће и акцизе на цигарете бити веће. 

Јуче је са списка непотребних намета „прецртано” и 74 таксе, а још око шездесетак ће ускоро 
бити укинуто. Већ од 1. октобра око 300.000 предузетника и власника малих и средњих 
предузећа неће више морати да плаћа фирмарине и таксе за истицање рекламе, што ће им 
донети уштеде и до 200.000 динара годишње. 

За мала предузећа уводи се и могућност да ПДВ плате тек када наплате робу. Грађани ће од 
почетка следећег месеца имати и мање трошкове за регистрацију аутомобила, која ће у неким 
градовима бити и до 4.000 динара јефтинија. При том ће процедура бити много једноставнија 
и уместо досадашњих 12, возачима ће бити неопходна само једна уплатница да измире ову 
обавезу. 

Такође, превисоке плате у државним агенцијама и јавним предузећима биће смањене, па 
највећа зарада неће моћи да пређе 162.000 динара. Неке од агенција, управа, дирекција и 
фондова, такође, ће бити укинуте. 

За пола милиона пензионера чија су месечна примања мања од 15.000 динара влада је 
обезбедила тринаесту пензију у износу од 16.000 динара која ће бити исплаћена у четири рате. 

Мере за спречавање банкрота Србије 
Или ће криза уништити Србију или ће Србија зауставити кризу. Овим речима је јуче министар 
финансија и привреде Млађан Динкић представио ребаланс буџета за ову годину и пратећи 
антикризни програм. Њихов циљ је да прво „зауставе крварење”, али и да потом спрече могућ 
банкрот Србије, како је рекао премијер Ивица Дачић. 

Као резултат тих мера, плате и пензије у октобру биће повећане за два одсто. 

– Нема отпуштања, нико неће остати без посла у време кризе, али плате и пензије неће моћи да 
расту како је најављено, већ ће бити повећане у складу са реалним могућностима буџета – казао 
је премијер и додао да грађани више не могу да стежу каиш. 

То значи да неће бити замрзавања личних примања као што је предложио Фискални савет, али 
ни повишице неће пратити инфлацију што предвиђа Закон о буџетском систему. Због тога је 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vlada-ukida-takse-a-povecava-PDV.sr.html
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овај пропис морао да се мења. Осим њега, влада је парламенту на усвајање проследила још 11 
закона, а једна од кључних новина је да ће ПДВ бити повећан са 18 на 20 одсто. 

 

– У протеклих четрдесетак дана радили смо без престанка и врло често прековремено, а наш 
циљ је да уведемо ред у јавне финансије – казао је Динкић новинарима. – Имам дугогодишње 
искуство у јавној управи и морам да кажем да је само једна ситуација била тежа од ове у којој се 
сада налазимо, а то је децембар 2000. године. Ово је друга најтежа ситуација коју памтим. 
Дефицит у буџету је рекордно висок и износи око 7,1 одсто, односно 235 милијарди динара, а 
издаци за камате су три пута већи од укупног буџета за пољопривреду – набрајао је Динкић. 

Да је ситуација незавидна подсетио је и премијер Ивица Дачић. Како је рекао, „у условима 
високог јавног дуга, најниже плате у региону, али највише цене капитала односно камата у 
региону, нестабилног курса, и пада индустријске производње – неопходно је прво зауставити 
даље пропадање”. 

Динкић је направио и паралелу између Србије и Грчке. Тамошња власт је запала у проблеме у 
тренутку када је јавни дуг прешао 120, а минус у државној каси 12 одсто БДП, односно свега 
што тамошња привреда створи за годину дана. У Србији ће јавни дуг до краја године бити око 
20, а дефицит, већи од седам одсто БДП-а. 

– Свако одлагање води нас све ближе банкроту и грчком сценарију. Због тога је наш циљ да 
радикално смањимо буџетски дефицит и прикочимо раст јавног дуга – појаснио је Динкић. 

Да држава ништа није предузела, консолидовани минус у каси би до краја године достигао око 
235 милијарди динара, што је више од седам одсто. Мерама владе он ће бити смањен на 222 
милијарде, односно 6,7 одсто. Јаз између прихода и расхода само у централном буџету биће око 
203 милијарде динара, односно 6,2 одсто БДП-а. План је да се до краја следеће године он 
драстично смањи на око четири одсто БДП-а. 

Шта план фискалне консолидације заправо подразумева? Највећа ставка је повећање ПДВ-а са 
18 на 20 одсто која ће ове године буџету донети 6,7, а следеће 33,8 милијарди динара већих 
прихода. 
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– Нисмо могли да избегнемо повећање пореза, јер да то нисмо урадили довели бисмо у питање 
редовну исплату плата и пензија – уверавао је Динкић новинаре и додао да основна пореска 
стопа од осам одсто која се углавном односи на храну неће бити повећана. Додатни приливи 
очекују се и преко повећања пореза на доходак, као што су дивиденде или приходи од камате. 
Биће повећан и порез на добит и то са 10 на 12, одсто, али ће и цигарете поскупети, јер ће 
акцизе на дуван бити повећање од 1. октобра. Тако ће се, на приходној страни буџета ове године 
обезбедити 16, а следеће године 56,4 милијарде динара. Уштеде на расходној страни касе су 
знатно ниже и ове године износе 6,7, а следеће 46, 5 милијарди динара. Такође, превисоке 
плате у државним агенцијама и јавним предузећима биће смањене, па највећа зарада неће 
моћи да пређе 162.000 динара. Неке од агенција, управа, дирекција и фондова, такође, биће 
укинуте. 

Јуче је са списка непотребних намета „прецртано” 74 таксе, а још око шездесетак ће ускоро 
бити укинуто. Већ од 1. октобра око 300.000 предузетника и власника малих и средњих 
предузећа више неће плаћати фирмарине и таксе за истицање рекламе. То ће им донети уштеде 
и до 200.000 динара годишње. Грађани ће од почетка следећег месеца имати и мање трошкове 
за регистрацију аутомобила, која ће у неким градовима бити и до 4.000 динара јефтинија. При 
том ће процедура бити много једноставнија и уместо досадашњих 12, возачима ће бити 
неопходна само једна уплатница да измире ову обавезу.  

---------------------------------------------- 
Еврообвезнице крпе буџет 
За покривање буџетског дефицита само у току ове године било је потребно 4,4 милијарде 
динара. До краја године неопходно је обезбедити још око 1,5 милијарди евра за покривање 
рупе у каси. Тај новац биће прикупљен емисијом еврообвезница на међународном тржишту, 
као и емитовањем хартија од вредности на домаћем тржишту. Министар финансија рачуна и на 
руски зајам, али је могућа и евентуална ММФ-ова подршка буџету. На питање новинара како су 
пропали „аранжмани” о позајмицама уз веома повољне камате од три до 3,5 одсто, које је 
Динкић најављивао, ресорни министар одговара:  

– Разматрамо све могуће варијанте и покушаћемо да што јефтиније финансирамо државу. 

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

Помоћ пензионерима 18. септембра 
Прва од четири рате најугроженијим пензионерима који примају до 15.000 динара биће 
исплаћена следећег уторка 18. септембра, потврдио је јуче потпредседник Владе Србије и 
министар рада и социјалне политике Јован Кркобабић, стављајући тачку на спекулације да је 
питање да ли ће за ову помоћ бити пара у буџету. Помоћ би, како сада ствари стоје, требало да 
добије 508.765 пензионера. 

Помоћ неће заобићи ни пензионере који примају такозване сразмерне пензије, односно део 
принадлежности у Србији, а део у иностранству, уколико укупан износ не прелази 15.000 
динара. 

Друга рата помоћи, како је обећано, требало би да стигне у децембру, за шта ће ребалансом 
буџета бити обезбеђено око 4,7 милијарди динара. Ј. П. 
---------------------------------------------- 

Јефтинија регистрација возила 
Грађани Србије ће од 1. октобра имати мање трошкове регистрације аутомобила и до 4.000 
динара, најавио је јуче Динкић,што ће бити резултат укидања неколико републичких и 
смањивања локалних такси. 
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Примера ради, регистрација возила у београдској општини Нови Београду од 1. октобра биће 
јефтинија за 3.410 динара, у Параћину за 3.636, Сомбору за 3.006 а у Ваљеву за 2.096 динара. 

Динкић је рекао и да ће регистрација возила бити једноставнија и да ће се плаћати, уместо са 
садашњих 12, само са једном уплатницом. Бета 
---------------------------------------------- 

Мало изузетака од ограничења плата 
Запослени у Народној банци Србије, Фискалном савету, Државној ревизорској институцији, 
Контроли летења биће изузети из Закона о максималном утврђивању зарада у јавном сектору, 
изјавио је јуче министар финансија и привреде Србије Млађан Динкић. „Из тог закона о 
ограничавању зарада биће изузета и она јавна предузећа која имају конкуренцију на тржишту, 
као и професије пилота и другог летачког особља, али и стручњаци за информационе 
технологије”, казао је он на конференцији за новинаре након седнице владе, али није навео на 
која јавна предузећа мисли. 

Динкић је прецизирао да се ради о „независним институцијама или институцијама за које су 
потребна одговарајућа стручна знања”. „Не желимо да нам падне авион који прелеће изнад 
Србије”, казао је он. Бета 
А. Телесковић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Mura-kupila-pirotski-Prvi-maj.sr.html 

„Мура” купила пиротски „Први мај” 

Држава Србија подржала продају дела имовине фабрике тако што ће стимулисати купца са по 

5.000 евра за свако новоотворено радно место 

Пирот – Енглеско-словеначка компанија „АХ група” потписала је у понедељак купопродајни 
уговор са руководством „Првог маја” – Пирот. Ова компанија купила је три производне хале 
Индустрије одеће „Први мај” за 2,1 милион евра, док су погони Трикотаже и малопродајни 
објекти остали непродати. Уговор су потписали директор „Првог маја” Вељко Крстић и Мојца 
Луканчич сувласница „АХ групе” у чијем саставу је и словеначка „Мура”. 
 Према речима Крстића ова компанија је била најозбиљнија и најзаинтересованија за пиротску 
текстилну фабрику која је ипак опстала после неуспешне приватизације. Мојца Луканчич је 
истакла да пиротска текстилна фабрика има потенцијал, али да су њени највећи проблеми 
били недостатак посла, оштећени производни погони у хали 2 и 3 и превелик број режијских 
радника у односу на производњу. 

– Месецима смо преговарали. Наш предуслов је био да добијемо подршку синдиката и 
руководства фабрике, општине Пирот и Владе Србије. Све смо то усагласили и мислим да је ово 
добра прича и за „Први мај” и „Муру” – рекла је Луканчич и додала да производњу почињу већ 
крајем овог месеца када „Први мај” заврши већ преузете послове. Потврдила је и да ће прво 
понудити посао већ запосленим производним радницима и да ће до краја године упослити 
1.100 текстилаца и да је екипа из „Муре” већ у првомајским погонима. У „Првом мају” сада ради 
1.500 радника. Председник општине Пирот Владан Васић рекао је да је задовољан потписаним 
уговором. – „Први мај” и даље постоји као правно лице и све оно што није продато биће под 
заштитом државе, јер је процес реструктурирања у току. Очекујемо да „АХ група” испоштује 
потписани уговор о инвестицијама у наредне три године и упошљавању 1.350 радника. СИЕПА 
је подржала продају дела имовине фабрике тако што ће стимулисати купца са по 5.000 евра за 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Mura-kupila-pirotski-Prvi-maj.sr.html
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свако новоотворено радно место – рекао је Васић. Пре две године Агенција за приватизацију 
раскинула је приватизациони уговор са београдским бизнисменом Ђорђијем Ницовићем с 
образложењем да није испунио инвестиционе обавезе. Од тада фабрика је у процесу 
реструктурирања и о њој је бринула држава. 

М. Пенчић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Septembarsko-budjenje-cena.sr.html 

Септембарско буђење цена 

Нови ценовници стигли у трговине, а најављују се и даља поскупљења 

Пецива, млеко и млечни производи, прерађевине од меса, брашно, јаја и газирана пића 
појединих произвођача добили су ових дана нове, више цене, а трговци кажу да им добављачи 
већ шаљу најаве даљих поскупљења. 

Месне прерађевине појединих произвођача поскупеле су десетак одсто. Разлог – курс евра. 
Што се тиче млека и млечних производа, њихове цене увећане су до 3,8 одсто, а разлог је, кажу 
произвођачи, промена цена сировина, док је исти разлог и за повећање цена пецива. Како 
истичу у водећим трговинским ланцима, добили су и најаве произвођача да ће до краја овог 
месеца поскупети и тестенине, смрзнуто воће, као и туњевина. А да се може очекивати даљи 
пораст цена меса и прерађевина показује и то да је цена живе ваге товљеника достигла 240 
динара, док цена хлеба „сава” мирује, барем до 30. септембра. До тада важи Уредба владе о 
максималној цени од 44 динара, али треба подсетити да су пекари недавно тражили повећање 
цена од десетак динара. 

Трговци наводе и да су почетком јуна смрзнута теста поскупела три одсто, млечни намази и 
прилози осам процената, а пиво пет, док су цене кечапа увећане од три до осам процената. 

Стручњаци су сагласни да објективних разлога за поскупљења има и да су суша, курс евра и 
светске цене хране, погурале ценовнике и у нашој земљи. Како је рекао Драго Цвијановић, 
директор Института за економику пољопривреде, ми не можемо мимо света, где цене 
континуирано расту, као и да је време јефтиних прехрамбених производа иза нас. То потврђују 
и последњи подаци Светске банке по којима су светске цене хране овог лета повећане 10 одсто 
због суше у Сједињеним Америчким Државама и Источној Европи. 

У потрошачким организацијама, међутим, нимало благонаклоно не гледају на последња, као 
ни на најављена поскупљења. Горан Паповић, председник Националне организације 
потрошача Србије, тврди да приче о поскупљењима због курса евра немају економског 
оправдања. 

– Сушу донекле и можемо да разумемо, али у разговорима са многим произвођачима и 
трговцима ми смо још почетком ове године сазнали да су они ценовнике направили по курсу 
од 120 динара за евро – тврди Паповић, додајући да би морао да се нађе начин да се стане на 
пут поскупљењима. 

– Комисија за праћење цена и животног стандарда састала се само једном и никада више, а наш 
представник у њој затражио је да се направе боље робне резерве које ће моћи да интервенишу и 
спрече ценовне шокове. Најгоре од свега је то што се, због поскупљења, потрошачи у Србији све 
мање баве квалитетом хране и једино гледају да цене буду што ниже – поновио је Паповић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Septembarsko-budjenje-cena.sr.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Da-li-je-i-Sever-na-spisku-spornih-privatizacija.sr.html 

Да ли је и „Север“ на списку спорних 
приватизација 

Чланови удружења „Солидарност“ кажу да је посредством Интерпола утврђено да су машине 

од три и пет хиљада евра овде књижене као улагање од 180.000 и 160.000 хиљада евра 

Суботица – Удружење грађана „Солидарност“ уверено је да ће се и питање приватизације 
фабрике електромотора „Север“ наћи на списку спорних приватизација у држави. Писмом су се 
обратили председнику државе Томиславу Николићу, премијеру Ивици Дачићу, министру 
Александру Вучићу у коме указују на неправилности у процесу приватизације и тврде да купац, 
аустријски „А-тек“ није испунио уговорне обавезе. 

– Као чланови координационог тима Раднички протести Србије ми смо поднели захтев да и 
„Застава ПЕС“ из Севојна и суботички „Север“ буду прикључени оном списку од 24 спорне 
приватизације. Не знамо да ли је то прихваћено, али захтев за преиспитивање ове продаје 
послали смо и новој власти јер претходна није имала воље да се позабави овим проблемом. Ми 
смо, паралелно, још новембра прошле године у случају „Севера“ поднели кривичну пријаву 
Основном јавном тужилаштву у Суботици и полиција истражује наше наводе – каже за 
„Политику“ Миклош Олајош Нађ, члан Извршног одбора „Солидарности“. 

Оптимизам бивших „севераша“ који су указивали да приватизација фабрике није урађена 
ваљано, према речима Олајош Нађа сада је поткрепљен и првим доказима до којих је дошла 
полиција, посредством Интерпола. 

– Ми смо стално тврдили да купац није испунио инвестициони уговор, те да су улагања у 
„Север“ била „фингирана“. Тако је посредством Интерпола утврђено да су две купљене машине 
на бувљој пијаци у Немачкој коштале пет, односно три хиљаде евра, а да су овде у пословним 
књигама те исте машине приказане као инвестиционо улагање у вредности од 180.000 и 
160.000 евра. Такође, ми смо имали податак да је „А-тек“ као власник „Севера“ распродавао 
опрему ове фабрике електромотора и да је у питању око 700 разних машина и агрегата. Према 
досадашњим подацима из фабрике је распродато чак око две хиљаде комада делова опреме – 
тврди Олајош Нађ. 

Фабрика „Север“ приватизована је 31. децембра 2004. године када ју је за 4,1 милион евра 
купио аустријски концерн „А-тек“ који је прихватио обавезу и петогодишњег инвестирања у 
висини од 16,1 милион евра. Нови власник отпустио је и велики број радника, а прошле године 
након што је матична фирма у Аустрији прогласила банкрот, а за њено пословање 
заинтересовала се и финансијска полиција, суботички „Север“ продат је кинеској групацији 
„Волонг“. Олајош Нађ каже да промена власника сигурно компликује њихову борбу за 
утврђивање неправилности у овој приватизацији, али да недавно отпуштање 19 радника из 
„Севера“ показује да се и даље спроводи девастација ове фирме и њено свођење на радионицу 
јер је овде тренутно запослено тек 340 радника. 

– Пре нешто више од годину дана и скупштина града је донела одлуку да се преиспита 
приватизација „Севера“, а ми смо недавно имали разговор и са новим градским руководством и 
помоћником градоначелника Христов Љубеном, али наш је утисак да у Суботици и даље нема 
стратегије ревитализације привреде. У граду који има око 20.000 незапослених, недопустиво је 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Da-li-je-i-Sever-na-spisku-spornih-privatizacija.sr.html
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да се дозволи да толико времена нема одговарајуће реакције власти јер за то време предузећа 
губе референце и положај на тржишту – каже Олајош Нађ. 

А. Исаков 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/knezevic-prezaduzenost-i-razni-nameti-guse-srpsku-privredu 

Кнежевић: Презадуженост и разни намети 
гуше српску привреду 

Српску привреду гуше презадуженост и разни намети, изјавио је данас председник 
Асоцијације малих и средњих предузећа Милан Кнежевић наводећи да 
привредници укупно дугују више од 20 милијарди евра,а њима држава, јавна 
предузећа и локалне самоуправе око 1,1 милијарду евра. 
Реч је о дуговима привредника на домаћем и иностраном тржишту (за "крос бордер" кредите), 
а дугују и једни другима, рекао је Кнежевић Танјугу. 
"Нико ником ниста не плаћа и тај негативни ланац неликвидности само се сели са једног 
привредника на другог", нагласио је он додајући да су предузећа све више несолвента и 
неликвидна. 
То је оно што ће, према речима Кнежевић, потпуно урушити српску привреду до краја године, 
уколико се нешто радикално не побољша, а то је структурна пореска реформа. 
Кнежевић је навео да је потребна пореска реформа у којој ће се растеретити порези на рад, а 
више оптеретити намети на промет роба и услуга, али и имовину, као и да у том случају не би 
био проблем ни да се ПДВ подигне за два процента. 
Ако се то не учини онда би повећање повећање ПДВ - а било само нови додатни трошак за 
привреду, као и повећање акциза, затим повећавање пореза на добит правних лица и друго. 
"Друго што се хитно мора урадити је раздуживање државе, јавних предузећа и локалних 
заједница за 1,1 милијарду евра, колико дугују привреди, па да ланац неликвидности почне да 
се разрешава од дрзазве", рекао је Кнежевић. 
Он је казао да, такође, треба донети Закон о ороченим плаћањима, који ће увести да је у року од 
60 дана дужник у обавези да плати, као и да се донесу одређени структурни закони, на пример 
нови Закон о јавним набавкама, Закон о занатству..., али и да се сузбије "црно тржиште" и 
"сива економија". 
Кнежевић је навео да, према подацима Асоцијације малих и средњих предузећа, свега 15 до 20 
одсто предузећа послује са нормалним економским параметрима пословања, а то значи да нису 
презадужена, имају обезбеђене пласмане и да нису у континуитету у блокади. 
"Оцена привредника је да новца у буџету нема ни за шта, криза ће се продубљивати, пад 
индустриске производње износи 1,1 одсто месечно, долази до пада агрегатне тражње, на шта 
смо упозоравали, то ће даље условити отпуштање радника и то значајније него у прошлој 
години, јер сад иде раздуживање за кредите", навео је он. 
Кнежевић је истакао да ако ико рачуна на привреду, као основни економски потенцијал земље, 
мора заједно са привредницима да тражи решења за измену система, а не кроз појединачне 
потезе. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/knezevic-prezaduzenost-i-razni-nameti-guse-srpsku-privredu
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Асоцијација малих и средњих предузећа је поздравила одлуку владе да решава тај проблем 
привреде и укине више од 100 парафискалних намета, рекао је Кнежевић наводећи да још увек 
не знају који намети и ефекти. 
У току су, према његовим речима, консултације у министарствима и разговори са локалним 
заједницама и очекује се да се за укидање тих намета донесе један кровни законски акт који ће 
елиминисати појединачну измену 31 закона који регулишу 104 парафискална захватања. 
Суморна слика стања у МСП ове године, наводи Кнежевић, изгледа овако - негативан биланс 
завршног рачуна имало је 31.000 предузећа, 8.000 је пословало око нуле, 12.000 уопште није 
предало завршни рачун, а 33.000 предузећа је тренутно у блокади. 
У последње две године избрисано је 12. 200 предузећа из Агенције за привредне регистре због 
рачуна у блокади, а у првој половини ове године 11.200 фирми. 
"То значи да ће ове године, ако се тај тренд настави бити дупло више предузећа која су дуже од 
годину дана у блокади", рекао је он. 
Парафискални намет је обавеза плаћања за привреднике, која није дефинисана као пореска 
обавеза, а највећи проблем је, истиче Кнежевић, што се потпуно нетранспаренто са огромним 
дискреционим правом одређују ти намет, који се пуно разликују код општина. 
"Према закону, када локалне заједнице подижу одређене таксе, обавезне су да организују јавну 
расправу, како би привредници могли да предоче своје аргументе, против бесконачног 
поскупљивања трошкова пословања, али до сад ни једна таква расправа није одржана", казао је 
Кнежевић. 
Асоцијација се зато залаже да сви приходи од такси и парафискалних намета имају јединствен 
буџетски мониторинг и контролу, рекао је он. 
Кнежевић је указао да привреда укупно плаћа 370 различитих такси и намета, од чега мали 
привредници плаћају 179 намета. 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/u-%E2%80%9Ecistoci%E2%80%9D-klinc-zbog-zaposljavanja 

У „Чистоћи” клинч због запошљавања 

Синдикат ЈКП „Чистоће” организоваће штрајк уколико се настави са, како кажу, 
даљим запошљавањем непотребне радне снаге и уколико због тога буде каснила 
августовска зарада. 

- Апелујемо на надлежне да зауставе неорганизовано и несистемско запошљаваље. У протеклих 
десет дана у „Чистоћи” је запослено  26 радника на одређено и неодређено време и то на радна 
места која би се могла попунити прерасподелом постојеће радне снаге - истакао је  представник 
Самосталног синдиката Бобан Петковић. 

Каже да је од 26 нових радника део упослен у Служби хигијене као чистачи, и на депонији, али 
да је део новопримљених отишао и у администрацију. 

- Део њих је већ радио код нас преко студентске задруге, али има и нових запослених које је у 
нашу фирму довела политика.На пример на мерењу отпада већ раде четири-пет радника а 
запослен је још један, док  посла има у врх главе за двојицу. На радном месту сарадника у 
развоју има  пет радника и стигао је још један, а нема потребе да их на том радном  месту буде 
више од два -рекао је Петковић. 

Наглашава да ће због нових радника зараде бити ниже у просеку за око 5.000 динара и наводи 
да се лични дохоци радника у „Чистоћи„ крећу од  27.000 до 35.000 динара. 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/u-%E2%80%9Ecistoci%E2%80%9D-klinc-zbog-zaposljavanja
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- Од Нове године до сада „Чистоћи” је био бар десет до 15 пута блокиран рачун, а довлачењем 
нових радника предузећу следује банкрот - каже Петковић. 

Помоћник директора у”Чистоћи” Србољуб Бубњевић је рекао да је у протекла два месеца међу 
запосленим радницима и он. - Уобичајено је довести себи сараднике, троје радника који су 
дошли са мном раде на контроли- рекао је Бубњевић. Остале придошлице, казао је Бубњевић, 
оставши недовољно конкретан што се тиче њиховог броја, раде на скупљању, одвозу и 
рециклажи смећа и они су годинама радили преко омладинске задруге и однедавно су стекли 
радну књижицу на три месеца. Фирма, подвлачи Бубњевић, има доста инвалида рада, па се на 
њихова радна места годинама ангажују људи преко омладинске задруге.  

- Никога живог нисам видео, нити познајем и није тачно да их је странка (Демократска 
странка) запослила  - рекао је Бубњевић. Помоћник директора се није сложио ни са наводима 
синдиката да фирма лоше финансијски стоји. -  Дођите  у “Чистоћу” да вам покажем шта смо 
све поплаћали у последња два месеца, запослени су примили две и по плате. Запослени преко 
омладинске задруге имају редовна примања, а каснио им је један и по лични доходак - истакао 
је помоћник директора у „Чистоћи”Бубњевић.  

З. Делић 
 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/od-oktobra-plate-lekara-po-ucinku 

Од октобра плате лекара по учинку 

Због примене такозване капитационе формуле од наредног месеца у домовима 
здравља широм Србије почиње нов модел обрачуна плата лекара. То значи да ће 
лекари од 1. октобра плату добијати на основу опредељеног учинка односно броја 
пацијената, 

Зарада ће зависити и од квалитета лечења 

превентивних прегледа, прописаних лекова и укупног броја свих прегледа које остваре. 
Плаћање по учинку ће се примењивати код изабраних лекара опште праксе, гинеколога, 
педијатара и стоматолога, а неће код лекара у кућној нези, хитној помоћи као и код оних који 
су на специјализацији или су са радом почели пре мање од годину дана. 

Извесно је да би неки лекари применом ове формуле могли имати повећање зараде за два, а 
неки и за четири одсто. У исто време јасно је и да смањења плата лекара од 1. октобра због 
примене такозване капитационе формуле неће бити и то и јесте оно што су они тражили. 
Практична примена овог модела ће се заправо видети у новембру када ће бити исплаћене 
октобарске плате и када ће бити јасни стандарди за спровођење капитационе формуле за сваку 
установу појединачно на основу свог просека. Другим речима, није утврђен просек на 
републичком нивоу већ ће се он утврђивати за сваку појединачну здравствену установу. 

Плата доктора по капитационој формули састојаће се из основног фисног дела и дела по основу 
радног учиника који зависи од броја прегледа пацијената који су код њега отворили картоне. 
Међутим, доктор ће моћи и да прима “туђе” пацијенте ако се за то укаже потреба, а они ће му 
донети додатну зараду. Заступник Удружења за заштиту права изабраних доктора опште 
медицине др Милица Николић Урошевић сматра да је неопходно ограничити максималан број 
опредељених пацијената како би сви могли да добију правовремену дијагностику и лечење јер 
се највећи број грађана жали да не могу да дођу до свог изабраног лекара. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/od-oktobra-plate-lekara-po-ucinku
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- Најлошију оцену, а самим тим и најмању зараду, добиће доктори који имају највише 
опредељених пацијената и највише раде, а највећу корист ће имати изабрани лекари који раде 
мало у установима чији су директори неконтролисано примали кадар – оцењује др Милица 
Николић Урошевић. 

Међутим, ресорна министарка Славица Ђукић Дејановић нагласила је да плате доктора од 
наредног месеца неће зависити само од броја пацијената већ и од квалитета здравствене услуге 
коју пружају што значи да неко може имати знатно увећан број али не и довољно стручности и 
стрпљења да свим пацијентима који су га изабрали као свог лекара пружи адекватну заштиту. 
Негативна оцена о здравственој заштити коју пружа од 1. октобра утиче на повећану зараду 
доктора. То, пак, значи да би требало очекивати да лекари од наредног месеца буду пажљивији 
према пацијентима које у току дана приме. 

Према новој формули чак 40 одсто укупне оцене лекара зависи од пацијената који су се за њега 
опредили. Према речима Зорана Каљевића, директора ИТ сектора у РФЗО, од 30 до 40 одсто, у 
зависности од специјалности лекара, представљаће број обављених превентивних прегледа, 
десет одсто број укупних прегледа, а до 20 одсто број исписаних рецепата за лекове. Он додаје 
да оцена која ће се израчунавати неће бити посматрана у односу на републички просек већ на 
дом здравља у којем лекар ради, те да је зато веома важно да целокупна здравствена установа 
буде добро организована како би свим њеним докторима била пружена шанса за зараде више 
од основне плате. 
Љ. Малешевић 
 

 Лечење у домовима здравља 

Данас се у српским домовима здравља лечи око седам милиона становника, пружа 10 милиона 
услуга годишње и пропише на годишњем нивоу око 5,5 милиона рецепата. О “сервисирању” 
свих грађана брине 20.000 здравствених радника. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:Na-crno-radi-60-odsto-

firmi&catid=9&Itemid=120 

На црно ради 60 одсто фирми 
  

Држава због сиве економије годишње губи од пет до шест милијарди евра, рекао је јуче Тањугу 
председник скупштине предузетника Привредне коморе Србије Мирослав Миладиновић. 
Тешко је тачно прецизирати колики је број оних који раде на црно, али се процењује да је 
заступљеност сиве економије око 60 одсто од укупног броја регистрованих малих и средњих 
предузећа и предузетничких радњи, рекао је Миладиновић. На пример, у Крушевцу има 4.020 
регистрованих предузетничких радњи и око 1.000 малих и средњих предузећа. Према нашим 
сазнањима, још око 3. 

000 људи у граду бави се неком врстом делатности за коју не плаћа порезе и остале обавезе, 
истакао је Миладиновић. Наводећи да у сузбијање сиве економије треба укључити све 
инспекцијске службе, од тржишне до инспекција рада, која сада нема могућност да 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:Na-crno-radi-60-odsto-firmi&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:Na-crno-radi-60-odsto-firmi&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=d75a5e1bf16fe8d3739680079e54feef7112ce15
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контролише нерегистрована предузећа, Миладиновић је рекао да то треба што пре променити. 
Инспекција рада сада контролише само предузећа која су пријављена, а врло је битно да 
инспектори, уколико постоји основана сумња да лице ради у сивој зони, могу несметано да уђу 
у објекат и затраже податке, рекао је председник скупштине предузетника ПКС. Он је додао да 
је неопходно да држава што пре направи бољи амбијент за пословање, између осталог и 
доношењем структурних закона, као што је закон о занатству. Тај закон би требало да буде по 
моделу из Европске уније који занатлије третира као микропредузећа. А када имате тај статус, 
то значи да више не одговарате за дуговања целокупном имовином, већ само оном која је у 
радњи, објаснио је Миладиновић. Истичући да се у овом тренутку око 17.000 предузетничких 
радњи налази у предстечајном поступку, Миладиновић је додао да је Крушевац једини град у 
Србији који је претходне године забележио повећање броја предузетника. Један од разлога, 
како је рекао, могу бити повољни услови за пословање, укључујући висину комуналне таксе 
која у граду није повећавана у протекле три године. Тањуг 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1058:U-%C5%BDelvozu-prekinut-

%C5%A1trajk&catid=21&Itemid=125 

У Желвозу прекинут штрајк 
  

Радници Фабрике железничких возила Желвоз из Смедерева, који су били у штрајку, данас ће 
почети да раде, иако њихови захтеви нису испуњени, саопштио је Синдикално-раднички 
покрет тог предузећа, после састанка са штрајкачким одбором, на ком је донета одлука да се 
рад настави. Синдикат у саопштењу наводи да је послодавац, без њихове сагласности, 
расподелио 94 милиона динара из програма Владе Србије. Агенција за приватизацију није 
послала финансијску комисију која треба да изврши контролу на основу дописа синдиката о 
ненаменском трошењу средстава, како је договорено на састанку у Министарству рада од 17. 

августа. Није израђен ни елаборат анализе стања и предлога мера, како је договорено, 
саопштено је. 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=09&dd=11&nav_category=12&nav_id=642032 

Радници Јумка у генералном штрајку 
ИЗВОР: Б92 

Врање -- Радници компаније "Јумко" из Врања започеће данас генерални штрајк, 

одлучила је Асоцијација слободних и независних синдиката те компаније. 

 Како је за Б92 изјавила Снежана Величковић из тог синдиката радници захтевају да се упосле 

сви капацитети "Јумка",да им се повеже стаж и исплати заосталих 17 зарада. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1058:U-%C5%BDelvozu-prekinut-%C5%A1trajk&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1058:U-%C5%BDelvozu-prekinut-%C5%A1trajk&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=14d321cb44b0b94580d1713a381e9d4cfc6ba8f3
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=09&dd=11&nav_category=12&nav_id=642032
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Они такодје траже смену менаџмента, управног и надзорног одбора. Од 1.800 радника само 

њих 350 до 400 ради,а од свих погона 'Јумка' у Врању ради само 'конфекција'. 

Остали витални сектори не раде.  

 

"АСНС је позвао све раднике, бивше раднике и све који су по било којој основи оштећени. 

Плата у овој компанији је разлика 1: 10, а обични радници који раде за машинама се крећу од 

8, 12, 13 хиљада. Задњу зараду смо примили у фебруару месецу. Ми нисмо задовољни 

менаџментом, и тражимо њихову одговорност. Једино тражимо решење од локалне 

самоуправе, владе, министарства и председнике. Ова фирма може да ради, радници да раде у 

њој и достојанствено да живе од свог рада", каже Величковићева.  

 

Од Владе Србије, ресорних министарства и локалне самоуправе овај синдикат такодје тражи и 

да се пониште уговори о продаји производних погона "Трикотажа", "Дорада" и "Конац" 

италијанској фирми "Дитра". Већински власник Јумка је држава, а предузеће је у 

реструктурирању и запошљава 1.800 радника. 
 

 

 


