
1 

 

          

 

15-16.септембар  2012. 

                                        

  

 

 
 

 

Консултације пре сваког закона;(стр.2) 
Два милиона људи броји сваки залогај; (стр.2) 
Неправда пише "тринаесту пензију";(стр.4) 
“Јат“: Пилоти траже деполитизацију; (стр.5) 

Циљ нам је да не банкротирамо; (стр.5) 
Учешће у раду СЕС-а или штрајк;(стр.9) 
Антикризни пакет лепих жеља;(стр.10) 
Унапређење социјалног дијалога;(стр.13) 
Продата чачанска чипсара;(стр.14) 

Потписан Посебан колективни уговор за јавна предузећа;(стр.14)  
Радници 11. дан штрајкују глађу;(стр.16) 

Радници Ратко Митровић-Стандарда штрајкују глађу;(стр.16) 
 

 

 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:397036-Konsultacije-pre-svakog-zakona 

Консултације пре сваког закона 
В. Н.   

Премијер Ивица Дачић у петак разговарао са синдикалцима. Потребан је најшири 

консензус о мерама које Влада предузима. Влада ће се приликом доношења одлука 

саветовати са синдикатима 

ПРЕДСЕДНИК Владе Србије Ивица Дачић у петак је, у разговору са члановима делегације 
Конфедерације слободних синдиката Србије, истакао да је унапређење социјалног дијалога 
стални циљ Владе и поручио да ће у наредном периоду бити решена сва спорна питања око 
репрезентативности синдиката и послодаваца. 
- Потребан је најшири консензус о мерама које Влада предузима како би Србија изашла из 
економских тешкоћа, а терет кризе равномерно се распоредио и заштитили најшири слојеви 
становништва - рекао је Дачић.  
Током разговора је истакнуто опредељење Владе да приликом доношења одлука и предлога 
закона консултује и синдикалне организације. Представници Конфедерације саопштили су да 
су од премијера добили обећање да ће њихово укључење у Социјално-економски савет бити 
решено. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:397109-Dva-miliona-ljudi-broji-svaki-zalogaj 

Два милиона људи броји сваки залогај 
М. Спасенов, Д. Маринковић  

Све дужа листа потрепштина које наши грађани у радњи заобилазе због 

беспарице. У јеловнику просечног становника Србије је све чешће јефтина храна и 

све мање меса 

 
ЗАОБИЛАЗИ поштанско сандуче препуно неплаћених рачуна, које ће појести добар део зараде. 
Сваку цену детаљно мери својим новчаником, а на каси обавезно пита да ли се плаћање може 
одложити за неки месец. Минус на текућем већ постаје хроничан и „опоравак“ се не назире. 
Већ дуго не размишља о путовањима, чак ни о породичном викенд одмору, а гардеробу купује 
искључиво на распродајама и то само за децу. Плаши га што је ове године на трпези све мање 
меса, деликатеса, па и јефтинијих салама. 
 

У дугогодишњој борби са кризом и беспарицом, грађани Србије истрошили су „резерве“, а 
списак производа и услуга на које морају да „забораве“ све је дужи. Колико је велики јаз између 
примања и цена, показује и пад промета у трговинама. Према статистици на годишњем нивоу, 
пазари у трговинама мањи су за десетак одсто, а у односу на 2008. сиромашнији за трећину. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:397036-Konsultacije-pre-svakog-zakona
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:397109-Dva-miliona-ljudi-broji-svaki-zalogaj
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Толико је најмање опала и куповна моћ становништва. Незванично, међутим, куповна моћ пре 
кризе била је бар 50 одсто боља. 
- Свакодневна поскупљење хране ће барем два милиона становника Србије додатно погодити и 
смањити основну потрошњу до нивоа пуког преживљавања - каже економиста Драгован 
Милићевић. - Оваква ситуација условљена је великом прерасподелом богатства у последње две 
деценије и регрутовањем армије сиромашних, отпуштених радника, губитка индустрије, 
сиромашења градова и села. 
ЧЕТИРИ ПУТА МАЊЕСВЕ већа беспарица десетковала је потрошњу меса у Србији. Једемо чак 
четири пута мање говедине него Европљани. Они потроше 16,9, а ми просечно четири 
килограма годишње по глави становника. И код свињског меса разлика је огромна - Европа 
поједе 45,3, а грађани Србије 17,3 килограма. Најмања је разлика код живинског меса. 
Просечна потрошња у Србији је 17,2 килограма, а на Старом континенту 23 килограма. И та 
разлика ће, судећи по новим ценама пилећег меса, бити све већа. 

Милићевић додаје да је месо категорија која је код нас практично давно постала луксуз. Јер, 
Србија спада међу државе са најмањом потрошњом меса по становнику. 
- Биолошки вредне намирнице се замењују намирницама мање вредности, јер су јефтиније - 
додаје Милићевић. - Код сиромашних слојева становништва пада потрошња и млека, воћа, 
поврћа, воћних сокова. Ово може довести до нарушавања здравља, што опет води ка издвајању 
великих средстава за лечење... 
Најновији подаци статистике показују да су просечна домаћинства у Србији на располагању у 
другом тромесечју месечно имала 50.061 динар. Такав породични буџет пуни плата, и то 44,2 
одсто, и пензија од 38,2 одсто. Од укупних примања чак 47.186 динара одлази на личну 
потрошњу домаћинства. Највећи издатак је и даље храна, за коју се издваја све више. У 
Београду породице за намирнице одвајају 44 одсто примања, у Војводини 39,8, у Шумадији и 
западној Србији 43,6, а на југу и истоку Србије чак 49,2 одсто. 
- За храну и безалкохолна пића одлази просечно 20.624 динара - показују подаци Завода за 
статистику. - На становање, воду, струју, гас и друга горива иде 14,4 одсто примања, а транспорт 
у укупним издацима учествује са 7,9 одсто. На комуникације су домаћинства просечно трошила 
4,2 одсто укупних примања. На образовање даје се, у просеку, један одсто - највише у Београду 
1,4, а најмање на југу и истоку Србије - 0,2 одсто. 
Према овим подацима статистике, на образовање трошимо просечно 480 динара. Београђани и 
Војвођани издвајају мало више од просека, док југоисточна Србије месечно за образовање 
одваја 66 динара. 
- Престајемо да одлазимо у позориште или биоскоп, на летовања, да купујемо књиге, све ређе 
посећујемо кафане и организујемо заједничка славља или прославе - кажу у Покрету за 
заштиту потрошача. - Након тога, штеди се на гардероби, купујемо јефтинију и мање 
квалитетну робу. Проблем је што смо сада дошли у ситуација да штедимо и на храни. 
Искључиво из немаштине. 
Интересантно је, међутим, што су многобројни грађани приморани да „заобиђу“ и оброк, али 
тешко се одричу мобилних телефона, кладионица и куповине лозова за игре на срећу. 
 
 
ЦЕНЕ “ГАЗЕ“ НЕМИЛИЦЕ 
ЦЕНЕ „газе“ све пред собом, из дана у дан смењују се ценовници за свеже месо, млеко, јогурт, 
саламе, печенице, поврће, сиреве, јаја... Посебно је поскупело месо. Тако свињски бут кошта од 
580 до чак 690 динара, а јунећи у неким трговинама приближава се бројки од 800 динара! 
Средином месеца од динар до четири поскупеће млеко, јогурт, павлака, али то неће бити крај 
повећању цена, јер се поскупљења тек најављују. 
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На поскупљења основних намирница највећи утицај имају цене сировина, које расте услед 

велике суше. Род је преполовљен ове сезоне, то је довело до великог поскупљења сточне хране, 

а самим тим и до раста цена живе ваге товљеника. Велики утицај има и неповољан курс 

динара, који утиче на раст осталих трошкова 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:397033-Nepravda-pise-quottrinaestu-penzijuquot 

Неправда пише "тринаесту пензију" 
Р. Др.  

Исплата рате за оне који примају мање од 15.000 динара многе најстарије грађане 

оставиће кратких рукава. Држава се води само износом пензије, а не имовинским 

стањем корисника 

 
ИСПЛАТА прве рате “тринаесте пензије”, за 518.750 пензионера почиње 18. септембра, 
одлучила је у петак Влада Србије. 
Та мера, међутим, неће на исти начин поправити буџет свих корисника пензија. Иако је намера 
државе да помогне најугроженијима, исплата 16.000 динара помоћи заобићи ће велики број 
оних којима је помоћ више него потребна. Наиме, исти износ помоћи примиће сви најстарији 
суграђани чији износ пензије не прелази 15.000 динара без обзира на њихово имовинско 
стање. 
 

Линеарна расподела новца пензинерима из игре је одмах избацила готово 100.000 старих 
особа које уопште не примају пензију. Како аршин за исплату није и дебљина новчаника 
чланова домаћинства, Влада ће се огрешити о велики број старих који немају породицу. 
Линеарном исплатом још ће горе проћи пензионери који издржавају чланове породице без 
примања. 
Исти износ примиће, на пример, пензионер који издржава супружника без примања, али и 
његов “колега” чији брачни друг има изузетно високу пензију. Иако је већина најстаријих 
тешког имовног стања, велики део њих живи у заједници са запосленом децом која имају 
сигурна примања и не зависе од помоћи државе. 
На сопственој кожи неправду ће најбоље осетити пензионери којима на чеку стоји износ тек за 
који динар већи од “закуцаних” 15.000 динара, и који због тога од државе неће примити ништа. 
ИСПЛАТЕ ЋЕ ТРАЈАТИ ТРИ ДАНАПЕНЗИОНЕРИ који имају право на намењених 16.000 
динара помоћи новац неће добијати уз редовну пензију, већ посебно. У Фонду ПИО кажу да су 
спремни за исплату и да ће сви износи бити раздељени за најдуже три дана. 

- Ова врста помоћи не слаже се са системом социјалне заштите у Србији - изричит је Никола 
Алтипармаков из Фискалног савета. - Социјална угроженост одређује се на нивоу домаћинства, 
а не појединца. Велика мана програма “тринаесте пензије” је што не узима у обзир имовинско 
стање нити приходе осталих чланова домаћинства. 
У Министарству за рад, запошљавање и социјалну политику признају да критеријум није 
најбољи, али кажу да је најважније да помоћ што пре стигне до најугроженијих. Праведнија 
расподела помоћи биће могућа тек пошто буду завршене социјалне карте у Србији. Тек по 
њиховој изради знаће се коме је помоћ заиста потребна, а коме није. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:397033-Nepravda-pise-quottrinaestu-penzijuquot
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На лошу расподелу новца у Републичком фонду ПИО кажу да линија негде мора бити 
подвучена. 
- Једини критеријум који користимо је примање нашег корисника, као што је закључком 
наложила Влада Србије - каже Иван Мимић, финансијски директор Фонда ПИО. - Тренутно 
није могуће користити друга мерила, која би омогућила праведнију расподелу. Који год износ 
да је одређен као преломни, неко би био оштећен. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:397009-Jat-Piloti-traze-depolitizaciju 

“Јат“: Пилоти траже деполитизацију 
В. Н.   

Самостални синдикат саобраћајних пилота упутио је јавни апел Влади Србије 

захтевајући деполитизацију свих институција у ваздухопловству и да се се 

руководиоци бирају конкурсом 

 
Предуго траје незаинтересованост државе за националну авио-компанију, оцена је 
Самосталног синдиката саобраћајних пилота, који је упутио јавни апел Влади Србије 
захтевајући деполитизацију свих институција у ваздухопловству. 
Пилоти траже да на руководећа места буду именовани стручњаци, који ће се бирати конкурсом 
и који ће у сарадњи са владом вратити „Јат ервејзу“ најмање 50 одсто путника са тржишта 
Србије. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Cilj-nam-je-da-ne-bankrotiramo.sr.html 

РАЗГОВОР НЕДЕЉЕ: МЛАЂАН ДИНКИЋ, министар финансија и привреде 

Циљ нам је да не банкротирамо 

Послушаћу Фискални савет и минус у каси догодине додатно смањити на 3,5 одсто. Биће 

умањене све субвенције, осим оних за пољопривреду, али и издаци за куповину робе и услуга 

„Циљ нам је да Србија не банкротира и да не дођемо ни близу ситуације у којој се налази Грчка. 
То ћемо постићи ограничавањем трошкова државе. Фискални савет је у праву, једино 
радикално смањење буџетског дефицита може на средњи рок да обори ниво јавног дуга. Зато 
сам, пошто сам прочитао њихов извештај, променио мишљење и на завршном састанку 
обавестио Међународни монетарни фонд (ММФ) да сам одлучио да минус у каси уместо на 
четири, догодине смањимо на 3,5 одсто бруто домаћег производа”, каже Млађан Динкић, 
министар финансија и привреде, у разговору за „Политику”. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:397009-Jat-Piloti-traze-depolitizaciju
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Cilj-nam-je-da-ne-bankrotiramo.sr.html
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„Најмања брига нам је да обезбедимо новац за покривање дефицита, без обзира на то што то 
није лак посао. Већа брига је да не оптеретимо будуће генерације које ће то морати да врате. 
Зато хоћемо да обезбедимо трајно смањење дефицита. Већ сам кренуо са сарадницима да 
радим на мерама којима ћемо тај циљ постићи. До краја следеће недеље даћемо 
министарствима инструкције о трошењу у наредној години.” 

Хоћемо ли на име те уштеде добити зајам за подршку буџету или аранжман с 
Фондом? 
И без ММФ-а затворићемо потребе за финансирањем. Али, аранжман би био добар због 
дугорочне стабилности Србије, чак и ако не позајмљујемо новац. 

Изгледа да Министарство финансија и Фискални савет не набављају дигитроне 
код истог произвођача. Одакле толика разлика између процене тренутног стања у 
буџету? 
Изузетно сам задовољан њиховим извештајем, јер су похвалили структурне мера које 
предузимамо. Од 13 закона лоше су оценили само један, а то је ребаланс буџета за ову годину, 
којим ни ја нисам задовољан. Ако је буџет као књига, онда је две трећине те књиге за ову 
годину већ било написано. То је значило да само треба да напишемо закључак, или евентуално 
нешто поправимо. То је много теже него да пишемо све из почетка. Свестан сам да су расходи 
превисоки, али то се неће десити у 2013. години када ја будем правио буџет. Нисмо имали 
простора за уштеду, осим да уговорене обавезе претходне владе оставимо неплаћеним. 
Технички, то смо могли да урадимо и направимо мањи дефицит, али би то свакако стигло на 
наплату касније или кроз судска решења. 

Слажете ли се са оценом Фискалног савета да нисте смањили минус у каси, него 
сте га повећали? 
То је потпуно јасно. 

Али из бројки које сте доставили то није потпуно јасно. 
Они су потврдили наше бројке. 

Ви сте дефицит, без предузимања била каквих мера, проценили на 235 милијарди, 
а они на 216 милијарди? 
Да, зато што они ту нису укњижили неке друге расходе које ми јесмо. Шта смо ми могли да 
урадимо? Да немамо 13. пензију и не заштитимо најугроженије пензионере, да не исплатимо 
средства „Фијату“ и да сада након што су изградили фабрику кажемо „пуј пике не важи”? Били 
бисмо неозбиљни пред другим инвеститорима. Могли смо да не исплатимо субвенције 
пољопривредницима и 120 евра по хектару колико је одобрила претходна влада и да будемо 
похваљени. Изабрао сам да све то ставимо у буџет, без обзира на то што је дефицит висок. 
Оно што је нерационално потрошено у првих пет месеци у предизборној кампањи не можемо 
да вратимо. Расходи су експлодирали у првих пет месеци, а онда су вештачки смањени у јуну и 
јулу тако што држава за време формирања владе није баш ништа плаћала. Нас је сачекао 
огроман рачун. 
Сви који су пратили јавне финансије знали су да је за време прошле владе стање у 
првој половини године било горе него што се приказивало. Да ли је сада боље него 
што га ви приказујете? 
Изнели смо истину. Фискални савет је у фусноти, која је очито промакла јавности, изнео и оно 
што смо ми унели у буџет. Реч је о докапитализацији банака. Чињенично стање смо изнели у 
јавност, немамо разлога да било шта кријемо. 

Да ли је било простора за прерасподелу? 



7 

 

Ово је фелеричан буџет. Могао сам да траћим време да исправљам неке ситнице, али он би 
опет остао фелеричан. Моја одговорност почиње с буџетом за 2013. годину. 

Које додатне уштеде ћете направити у буџету за 2013. годину? 
То се, пре свега, односи и на куповину робе и услуга и на субвенције. Све субвенције, осим оних 
за пољопривреду, биће смањене. Контролисаћемо и број запослених и масу плата на свим 
нивоима власти. Законом о буџетском систему спречили смо могућност да било ко, осим 
Министарства финансија, уводи таксе и накнаде. Истовремено, укидамо 138 парафискалних 
намета, Скупштина ће следеће недеље усвојити чак 28 закона. Законом о максималним 
платама омогућићемо смањење зарада у агенцијама и јавним предузећима. Укидамо сопствене 
приходе, а сопствени расходи стављају се под контролу. То ће пратити и структурне реформе, 
радићемо на побољшању пословне климе. Прво смо направили сечу такси, сада ћемо да 
направимо сечу бирократских процедура. И то ћемо почети од оних где смо сврстани међу 
најгоре на свету, а то су грађевинске дозволе. 

Има привредника који тврде да ништа нису добили укидањем такси и намета, а да 
су изгубили повећањем ПДВ-а. 
Укупно растерећење привреди износи 10 милијарди динара. Око 300.000 предузетника више 
неће плаћати ни фирмарину, нити многе друге намете. То је директно растерећење рада. ПДВ 
је порез на потрошњу и он не повећава трошкове производње, већ се преноси на крајњег 
потрошача. Имајући у виду да је ПДВ на храну остао непромењен, ова мера погодиће углавном 
средњи и виши слој становништва. Наравно да нико не може бити срећан због повећања ПДВ-
а. Ја сам био тај који се борио против тога. 

Мислите ли да сте погрешили што сте тада били толики противник Диани 
Драгутиновић? 
Не, напротив. Био сам у праву. Макар сам успео да га држим годинама на овом нивоу и 
створим резерву за повећање сада када је најтеже. Замислите да је тај порез повећан годину 
дана пред изборе уз овакво трошење у кампањи. То би се појело досад и морали бисмо поново 
да га повећавамо. Овако, најважнију муницију смо сачували, то је нужно зло којим ћемо 
спречити дужничку кризу. 

Као гувернер говорили сте да фискална политика није савезник монетарне јер је 
расипничка. Какав ћете савезник бити Јоргованки Табаковић? 
Уколико намеравам да дефицит са седам спустим на 3,5 одсто онда вам је јасно какав ћу бити 
савезник. 

Минус у каси је велики, земља је у рецесији, а инфлација, незапосленост и 
сиромаштво расту. Како се лече ти велики проблеми? 
Нема тог проблема који се не може решити тимским радом. Постоји јака жеља свих нас у 
владајућој коалицији да радимо као један. Дуго времена нисам овако интензивно радио, а био 
сам у многим владама, а да сам имао овако јаку подршку колега, за разлику од претходних 
искустава које желим што пре да заборавим, када су ми набијали клипове под точкове. Зато 
сам убеђен да ћемо зауставити кризу. Неће бити лако, али кад смо прегурали почетни период 
уверен сам да ћемо уз много напора и рада успети. С програмом фискалне консолидације који 
ће преполовити буџетски дефициту у наредној години – сада лакше дишемо. 

Како ћете, у ситуацији када треба да штедите, истовремено стимулисати 
запошљавање и заштити сиромашне, јер то ипак изискује неке трошкове? 
Влада није авион са аутоматским пилотом. Њом управљају живи људи. Аутоматски пилот би, 
на пример укинуо субвенционисане стамбене кредите или би рекао да нема пара за 
пољопривреднике због суше. Жив човек то не може да уради. То је разлика између рачунара и 
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људи. На нама је да решимо наизглед нерешив ребус. Концентрисаћемо све ресурсе тамо где 
смо сигурни да можемо да успемо, а то су пољопривреда и прехрамбена индустрија, али и на 
даље довођење иностраних компанија. У недељи која је за нама имао сам разговоре с две 
велике мултинационалане компаније и обе ће, надам се, доћи у Србију. Инвестиције ће кренути 
да се реализују градњом нових фабрика у Војводини и на југу Србије. 

Које су то компаније? 
Не желим да говорим о томе док не потпишем уговоре. Очекујем да се то догоди до краја 
године. Мислим да ћемо ускоро кренути у разговоре везане за решавање питања Железаре 
Смедерево с руским партнерима. 
Кад су неки од мојих сарадника, које сам једва убедио да дођу, видели неке од проблема 
ухватили су се за косу и рекли да је то нерешиво. А онда смо преспавали и видели да је наша 
ситуација иста као кад треба да поједете слона. Не можете одједном, али можете парче по 
парче. Верујем у ону народну да срећа прати храбре, а ми смо храбро кренули у реформе. Тачно 
је да их је требало раније спровести, али то ће се добрим вратити грађанима Србије јер неће 
бити у ситуацији у којој данас гледају Грке, или у којој су још неке развијене земље. 
Било је коментара у јавности да је негде фер да вама западне тај врућ кромпир јер 
сте га ви у ватру и бацили? 
А како сам га ја то у ватру бацио? 

Ту се мисли да сте криви за добар део минуса у каси. 
Тих 40 милијарди који ми ДС и ЛДП стављају на терет нисмо изнели из Србије. Те паре нису 
испариле и отишле у космос. Оне су само пребачене из републичког у локалне буџете. Укупан 
дефицит се тиме није повећао. ДС је само на речима био реформска странка. Веровао сам им и 
10 година био коалициони партнер јер су себе звали проевропском и реформском странком. А 
такав је био само Зоран Ђинђић. Мирко Цветковић није био реформиста, већ занатлија са 
задатком „Држи буре воду док мајстори оду”. Он буквално ништа није радио. И његова 
одговорност је што је пуштао да свако ради шта хоће. Љут сам што је ДС то прикривао кроз 
лепе слике у медијима, што реформе нису рађене на време па сада морају да буду радикалне. 
Нисам могао да креирам дефицит ако нисам био министар финансија. Могу да одговарам за 
2006. годину, када сам дефицит с минус четири довео на плус два. Сада имам много тежи 
задатак – да за три године дефицит за минус седам смањим на један. Фискални савет је то 
израчунао математички, компјутер је избацио решење, а сада то треба спровести са живим 
људима. Стезати каиш народу који више нема шта да стеже је немогуће. И то ми не пада на 
памет. 

Илузија о крупним капиталистима 
Крупни капиталисти су, чини се, добили од ове владе све што су хтели. Залагали су се да се 
плате не замрзну, да се људи не отпуштају како им то не би оборило тражњу, сметао им је 
гувернер... 
То је само илузија. Сви има да плате порез према својој снази и неће бити нико изузет. Баш ме 
занима да ли је баш свима у претходном периоду наплаћиван порез. Што се мене тиче нико 
неће бити изузет. Сва велика предузећа биће предмет контроле без изузетка. Ко послује по 
закону имаће сву подршку чак и јавну похвалу, а ако је неко своју позицију стекао на утаји 
пореза или селективној наплати, биће санкционисан. Такође, ускоро ћемо почети и са 
укрштањем прихода и имовине свих грађана Србије. Увешћемо ред у јавни сектор тако што 
ћемо најпре евидентирати шта све постоји у јавном сектору, ко су запослени, колико су им 
плате. Ми то сад не знамо. 
Аница Телесковић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ucesce_u_radu_sesa_ili_strajk.4.html?news_id=247618 

Конфедерацији слободних синдиката није упућен позив на седницу Социјално-економског 

савета 

Учешће у раду СЕС-а или штрајк 

АУТОР: Г.В. 

Београд - На састанку са премијером Србије Ивицом Дачићем обавестили смо га да је недавно 

сазивање седнице Социјално-економског савета без учешћа Конфедерације слободних 

синдиката грубо кршење Закона о раду и Закона о Социјално-економском савету. Наша 

синдикална централа је морала да добије позив за тај састанак, јер је решењем Министарства 

за рад и социјалну политику од 3. маја утврђена репрезентативност КСС чиме смо стекли право 

да учествујемо на састанцима СЕС-а. 
 

Тражили смо од премијера да се одлука о укључивању КСС у СЕС што пре спроведе и добили 
смо обећање да ће тако и бити. У случају да до тога не дође спремни смо да започнемо штрајк и 
тако се изборимо за наша права - изјавио је на јучерашњој конференцији за новинаре Ивица 
Цветановић, председник Конфедерације слободних синдиката. 

Он је додао да ће седница председништва КСС бити одржана следеће седмице, и на њој ће се у 
зависности од развоја ситуације донети одлука о штрајку. Цветановић је истакао да их је 
премијер Дачић упознао са тим да га секретаријат Социјално-економског савета из бившег 
састава није обавестио о томе да је КСС репрезентативни синдикат па је због тога уследило 
непозивање на састанак. 

- Дакле реч је о опструкцији синдиката и послодавачке организације који су били у прошлом 
сазиву СЕС-а. Такође, позив није уследио ни због тога што се Одбор за утврђивање 
репрезентативности, а који чине представници садашњих чланица СЕС-а, жалио на одлуку о 
пријему КСС, неосновано тврдећи да је то урађено на непрописан начин. Они имају право да се 
жале надлежним судовима на шта год желе, али закон мора да се спроводи и секретаријат СЕС-
а је био дужан да Дачића обавести да смо ми репрезентативни синдикат и сходно томе имамо 
право да учествујемо на састанцима тог тела - нагласио је Цветановић. Он је изразио 
незадовољство што КСС није био консултован око доношења ребаланса буџета, иако је тим 
буџетом највећи удар извршен на јавни сектор. 

Влада Србије је јуче саопштила да је премијер Дачић на састанку са представницима КСС 
истакао да је потребан најшири консензус о мерама које Влада предузима како би Србија 
изашла из економских тешкоћа, терет кризе равномерно распоредио и заштитили најшири 
слојеви становништва. Истакнуто је опредељење Владе Србије да приликом доношења одлука 
и предлога закона консултује и синдикалне организације и наглашено да ће у наредном 
периоду бити решена сва спорна питања око репрезентативности синдиката и послодаваца. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ucesce_u_radu_sesa_ili_strajk.4.html?news_id=247618


10 

 

http://www.danas.rs/dodaci/biznis/antikrizni_paket_lepih_zelja.27.html?news_id=247658 

Да ли је Влада Србије кадра да спречи финансијски колапс државе 

Антикризни пакет лепих жеља 

АУТОР: МИРЈАНА СТЕВАНОВИЋ 

Или ће криза уништити Србију, или ће Србија да заустави кризу. Трећи излаз не постоји. Овако 

је министар финансија и привреде Млађан Динкић предочио српској јавности са каквим би се 

сценаријом могла суочити уколико антикризни пакет мера, који је заједно са ребалансом 

буџета за 2012. годину влада усвојила прошле недеље, не буде дао очекиване ефекте. Ништа 

мање алармантно није звучала ни изјава премијера Ивице Дачића, који је поручио грађанима 

да је реч о дубокој кризи целог друштва позивајући их да дају свој допринос заустављању 

пропадања Србије. 

 

Да разлога за сумњу у ефекте најављених потеза и те како има, говори и податак да је сличних 
покушаја да се погубне последице кризе превазиђу већ било. Не треба имати дуго памћење, 
довољно је вратити се на почетак 2009. године и присетити се да је тадашња влада, у којој је 
Млађан Динкић био министар економије и регионалног развоја, усвојила програм мера за 
ублажавање последица светске економске кризе који је, баш као и овај пакет, подразумевао 
подршку извозницима и штедњу на свим нивоима. И наравно, није изостало ни задуживање у 
износу од око 480 милиона евра код светских финансијских институција, попут Европске 
инвестиционе банке, Немачке развојне банке и Европске банке за обнову и развој. Додатни 
скептицизам изазива и чињеница да у новој влади седе девет министара из претходног сазива 

http://www.danas.rs/dodaci/biznis/antikrizni_paket_lepih_zelja.27.html?news_id=247658
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који су већ доказали да земљу не могу да извуку из кризе. Напротив, бројним погрешним 
потезима гурнули су је у још дубљи понор. 

Социјална демагогија 
Судећи према најавама нова влада није спремна да испуни још једно у низу предизборних 
обећања, а то је рационализација броја запослених у јавном сектору и пре свега у државној 
управи. Јер како друкчије протумачити изјаве званичника да нико од око 550.000 запослених у 
јавном сектору, при чему државна администрација чини 4,5 одсто, неће добити отказ. И не 
само то, тој армији бирократа, малициозни би рекли паразита, чији се број после сваке 
промене власти увећавао, поручено је да им плате неће расти према раније утврђеној 
динамици, већ ће у октобру бити кориговане „само“ два одсто и исто толико у априлу 2013. 
Већина запослених који, упркос томе што раде, живе на ивици егзистенције, као и оних више 
од 700.000 незапослених, сигурно се пита да ли су они грађани другог реда чија судбина зависи 
искључиво од воље послодаваца. Шта то у пракси значи, говори податак да је од 2008. године 
300.000 запослених углавном у приватном сектору остало без посла. Затворено је око 100.000 
радњи, а највише отпуштања забележено је у грађевинарству и металском сектору. Насупрот 
томе, у последње две године јавни сектор у Србији је више запослио него што је отпустио, а 
највише нових радних места отворено је управо у агенцијама чији се тачан број не зна. Ипак, 
бар ће пензионери бити подједнако третирани. Сваки од 518.750 пензионара чија су примања 
нижа од 15.000 динара примиће 13. пензију у износу од 16.000 динара - у четири рате. 

У искреност намера нове владе која најављује уштеде на расходној страни, између осталог и 
укидањем свих непотребних агенција и дирекција, мада нико не говори о којим је агенцијама 
реч, али не и смањење броја запослених сумњају и економисти - саговорници Данаса. Они су 
уверени да је пре реч о популизму нове власти, него о добро осмишљеним мерама. 

- Имам утисак да ће једна од главних препрека на путу реализације ових мера бити инерција. 
Просто, реч је о начину понашања који је на овим просторима уврежен још у време 
социјалистичког режима, а своди се на то да много лакше трошимо него што штедимо. Осим 
тога, економски ефекти неких од мера су прецењени - мислим пре свега на смањивање броја 
агенција и других тела. Апсурд је утолико већи што судећи према најавама нико од запослених 
у јавном сектору неће бити отпуштен, па испада да се штедња своди на редукцију набавке 
хефталица и претплате на часописе - коментарише за Данас Михаило Црнобрња, декан ФЕФА, 
и додаје да је у овом случају реч о економији помешаној са социјалном демагогијом. 

Али, без обзира на евентуалне уштеде, задуживање се не може избећи ако желимо да останемо 
солвентни, односно да можемо да отплаћујемо претходне дугове. Теоретски, постоји још једна 
варијанта на коју указује наш саговорник и коју је Србија два пута користила - једна је 
померање отплате, а друга отпис дугова. Црнобрња подсећа да су повериоци Париског и 
Лондонског клуба, у време владе Зорана Ђинђића, отписали Србији 66 одсто дугова. Он је, 
ипак, изразио сумњу у такав развој догађаја, нарочито имајући у виду нашу оријентацију ка 
Европској унији, која није спремна да помаже некоме ко је, попут Грчке, на ивици банкрота. 
Кад је реч о посети делегације ММФ-а, Црнобрња сматра да је ово више демонстрација жеље и 
с једне и с друге стране да се направи нови аранжман који би могао да буде склопљен почетком 
наредне године. 

Неизбежно задуживање 
Према оцени Млађена Ковачевића, редовног члана Академије економских наука, проблем је 
што нико није спреман да каже зашто смо се нашли у овако безизлазној ситуацији „јер се као и 
код сваке болести најпре мора утврдити узрок, па тек онда терапија“. 
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- Убеђен сам да корени овако тешке кризе сежу у 2001, кад се кренуло са, иначе, погрешно 
конципираним и споља наметнутим реформама које су у старту биле дефектне и без стабилних 
основа. Један од заговорника тих реформи био је и садашњи министар финансија и привреде 
који тврди да ће до краја године бруто домаћи производ бити смањен за 0,5 до један одсто. 
Аналитичари ИЗИТ-а лицитирају са цифром од око три одсто, а ја мислим да ће пад бити већи. 
Ситуација је алармантна и кад је реч о односу јавног дуга и БДП-а, који би, уколико би се 
коректно обрачунавао, премашио 60 одсто. Слично је и са односом спољног дуга и БДП-а, који 
према проценама аналитичара НБС износи 79 одсто, а сигурно је виши од 90 одсто. Дакле, 
огромни су и јавни и спољни дуг, а посебан проблем представља то што је 83 одсто јавног дуга у 
девизама, ако се укључи и стара девизна штедња. Кад се тај дуг помножи са 115 динара, а не са 
рецимо 140 динара, колики је заправо реални курс динара према евру, и кад се све то стави у 
однос са „надуваним“ БДП, онда се добију овако нереалне вредности - тврди Ковачевић. 

Србија ће на домаћем и иностраном тржишту морати да се задужи за 1,5 милијарди евра. То 
подразумева и емитовање нове серије еврообвезница у износу од 750 милиона долара. И мада 
још није утврђен износ камате, извесно је да ће бити виша од прошлогодишње 7,5 одсто, јер је 
кредитни рејтинг земље смањен на ББ- а однос јавног дуга, који је премашио 15,4 милијарде 
евра и има тенденцију раста, и БДП-а постао још неповољнији. Професор Ковачевић процењује 
да ће, без обзира на сва најављена задуживања, бити тешко обезбедити више од милијарду евра 
за попуњавање свих буџетских рупа. Уз констатацију да је дуг привреде огроман, али и да 
држава дугује привредницима, наш саговорник тврди да постоји огроман дебаланс између 
обећања актуелне власти и реалности. 

А једно од обећања, мада то више личи на прижељкивање, креатора ових мера, јесте да ће 
буџетски дефицит наредне године бити смањен са садашњих 7,4 на око четири одсто. На први 
поглед чини се да је реч о преамбициозном плану, имајући у виду да су ребалансом буџета за 
2012. годину предвиђени приходи од 829,6 милијарди динара и расходи од 1.033,2 милијарде, 
односно дефицит од 203,6 милијарди динара, што је 6,2 одсто БДП-а. Додуше, амбициозна су и 
очекивања кад је реч о ефектима подизања стопе ПДВ-а са 18 на 20 одсто, што би буџетске 
приходе до краја године требало да повећа за 6,7 милијарди динара, док се наредне године 
очекује прилив од 33,8 милијарди динара. Слична је ситуација и кад је реч о повећању акциза 
на цигарете са 33 на 43 динара, као и на дизел-гориво и течни нафтни гас - са 37,07 на 42 
динара. Према процени Милице Бисић, саветнице у Министарству финансија и привреде, само 
по основу подизања пореза приходи у буџету ће до краја године порасти за 16,7 милијарди 
динара, а у наредној години за 56,4 милијарде динара. „Када се прерачунају губици настали 
укидањем парафискалних намета на локалном и централном нивоу и упореде са добицима 
који ће настати укључивањем сопствених прихода у буџетске, биће остварен додатни прилив од 
најмање 10 милијарди динара“, тврди Милица Бисић. Све у свему, од консолидације јавних 
финансија очекује се уштеда од 20 милијарди динара. Проблем је, међутим, што ће према 
оцени Фискалног савета расходи достићи 25 милијарди динара па ће на крају ефекат мера бити 
негативан. У Фискалном савету тврде да понуђени Предлог ребаланса буџета представља корак 
у погрешном смеру јер, уместо очекиваног смањења дефицита, доноси већи минус у државној 
каси. Сада је на потезу Парламент. Предлог закона о ребаланса буџета, али и још 12 закона који 
би требало да уведу више реда у јавне финансије и спрече колапс државе, наћи ће се пред 
посланицима Скупштине Србије 24. септембра. 

Неизвесна подршка ММФ-а 
У Влади Србије чини се озбиљно рачунају на руски кредит од око 300 милиона долара за 
покривање буџетског дефицита, али кад је реч о преговорима са ММФ-ом ја не верујем да ће 
тај кредитор бити спреман да понуди позајмицу за подршку буџету. С друге стране и Светска 
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банка условљава давање 400 милиона евра аранжманом са ММФ-ом. Према томе, биће веома 
тешко до краја године обезбедити 1,5 милијарди евра, а још теже „намаћи“ четири до пет 
милијарди евра, колико ће по свему судећи бити неопходно за наредну годину - процењује 
Млађен Ковачевић, редовни члан Академије економских наука. 

Руски кредит са више непознатих 
Најављена могућност задуживања код Руске Федерације за мене као економисту представља 
велику енигма, јер ако треба да се задужимо, онда морамо да знамо под којим условима то 
чинимо. Оно што ми највише смета не само код руских, већ и код кинеских и азербејџанских 
кредита јесте то што се не зна колике су камате на те позајмице. Чак и ако се евентуално 
објави износ камата које су нереално ниске, онда се поставља питање који је интерес тих 
кредитора да под таквим условима позајмљују средства. Ја заиста не верујем у доброчинство у 
међународним економским односима. Морам признати да ми је цела та прича 
нетранспарентна и да сам прилично скептичан у вези с тим - истиче Михаило Црнобрња, 
декан ФЕФА. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1173568/Unapre%C4%91enje+socijalnog+dijaloga.html 

Унапређење социјалног дијалога 

Стални циљ Владе унапређење социјалног дијалога, рекао премијер Ивица Дачић 
у разговору са члановима делегације Конфедерације слободних синдиката Србије. 

Председник владе Србије Ивица Дачић у разговору са члановима делегације Конфедерације 
слободних синдиката Србије напоменуо је да је унапређење социјалног дијалога стални циљ 
ове владе. 

"Потребан је најшири консензус о мерама које Влада предузима како би Србија изашла из 
економских тешкоћа, терет кризе равномерно распоредио и заштитили најшири слојеви 
становништва, навео је премијер Дачић. 

Како се истиче у саопштењу владине Канцеларије за сарадњу са медијима, у разговору је 
истакнуто опредељење владе Србије да приликом доношења одлука и предлога закона 
консултује и синдикалне организације, а наглашено је да ће у наредном периоду бити решена 
сва спорна питања око репрезентативности синдиката и послодаваца. 

У разговору су учествовали и потпредседник и министар рада, запошљавања и социјалне 
политике Јован Кркобабић и министар просвете, науке и технолошког развоја Жарко 
Обрадовић, наведено је у саопштењу. 

 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1173568/Unapre%C4%91enje+socijalnog+dijaloga.html
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1173888/Prodata+%C4%8Da%C4%8Danska+%C4%8Dipsara+.ht

ml 

Продата чачанска чипсара 

Фабрика за производњу чипса "Слап Гроуп" у Чачку продата за милион евра. 
Очекујемо покретање производње у овом некада чачанском гиганту, кажу 
представници градске власти. 

Чачанска фабрика за производњу чипса "Слап Гроуп" која је две године у стечају, продата је за 
милион евра, потврдио је Тањугу председник градског већа синдиката Слободан Јелић. 

Према његовим речима, купци су адвокат из Београда Томислав Пајевић и бизнисмени Влатко 
Барбарић из Читлука и Жарко Драгићевић из Гацка. 

Нови власници су чачанску фабрику, чија је првобитна вредност процењена на 3,61 милиона 
евра, купили за милион евра. 

Купили су 4,3 хектара земљишта, 12.000 квадратних метара халског и канцеларијског 
простора, као и три линије за производњу чипса, пиреа и флипса. 

"Очекујемо да се са купцима и челницима града договоримо о покретању производње што пре 
у овом, некадашњем чачанском гиганту, како би се запослило што више људи", навео је Јелић. 

Чипсара је приватизована 2005. године када ју је купио бизнисмен Славиша Пурић, а име 
фабрике промењено у "Слап Гроуп". 

 

 

СТУДИО Б 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=80537 

Потписан Посебан колективни уговор за 
јавна предузећа  

 

Извор : Студио Б,  

Градоначелник Драган Ђилас потписао је данас, са представницима синдиката 
Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној 
делатности у Београду.  

У име синдиката колективни уговор потписали су  Спасоје Пејовић, секретар Самосталног 
синдиката комуналаца Београда, Зоран Јаковљевић, заменик Гранског синдиката јавних 
саобраћајних и комуналних делатности „Независност" и Радуле Ристић, председник Удружених 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1173888/Prodata+%C4%8Da%C4%8Danska+%C4%8Dipsara+.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1173888/Prodata+%C4%8Da%C4%8Danska+%C4%8Dipsara+.html
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=80537
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синдиката Србије „Слога". 
 
Овим Посебним колективним уговором у складу са законом уређују се права, обавезе и 
одговорности запослених јавних предузећа у комуналној и стамбеној делатности, заштита 
запослених на раду, зараде и остале накнаде запослених, права синдиката и послодаваца и 
међусобни односи оснивача и послодаваца. Овај уговор закључује се између оснивача и 
репрезентативних синдиката организованих у комуналној и стамбеној делатности за 
територију града Београда у име свих запослених у предузећима комуналне и стамбене 
делатности на територији Београда. 
 
- Овај колективни уговор је један од најбољих који је потписан у оквиру локалних самоуправа, 
али и на нивоу републике и удружења послодаваца. Ми смо са градском влашћу, 
градоначелником Ђиласом и његовим помоћницима успели да дођемо до резултата којим ће 
сигурно бити задовољни сви запослени који пружају и сервисирају услугу свих Београђана, 
почев од водоснабдевања, превоза, грејања, пијаца, паркинга, чистоће и свих других 
комуналаца. На основу овог акта, који је веома добро урађен, биће урађени и други које ће 
такође потписати градоначелник, синдикат и послодавци - казао је Спасоје Пејовић, секретар 
Самосталног синдиката комуналаца Београда. 
 
Посебан колективни уговор треба да послужи комуналним предузећима као основа за израду и 
закључивање њихових колективних уговора. Рок за израду уговора у предузећима је три месеца 
од дана ступања на снагу овог. Директори комуналних предузећа треба одмах да отпочну са 
активностима преко одговарајућих стручних служби, комисија и других радних тела да би их 
донели у предвиђеном року, а град ће пружити одговарајућу стручну помоћ у изради коначног 
текста.  
 
Учесници овог уговора обавезују се да, у оквиру својих овлашћења, предузимају све потребне 
радње за примену његових одредби. Сви општи акти који произилазе из овог уговора морају 
бити у складу са законским прописима уз обавезно учешће и сагласност репрезентативних 
синдиката који чине саставни део овог уговора. 
 
За праћење примене и тумачење одредби овог уговора надлежна је комисија коју именује 
градоначелник града, на предлог потписника овог уговора у року од тридесет дана од дана 
ступања на снагу овог уговора. Комисију сачињавају по два представника потписника овог 
уговора.  
 
Ступањем на снагу овог уговора који се закључује на три године престаје да важи Посебан 
колективни уговор за комунална предузећа града Београда  од  2009. године. Уговор ступа на 
снагу и примењују се осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда". 
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=09&dd=14&nav_category=12&nav_id=643257 

Радници 11. дан штрајкују глађу 

ИЗВОР: Б92 

Београд -- Једанаест радника предузећа "Ратко Митровић-Стандард" у 

Добановцима од 6. септембра штрајкује глађу. И поред лошег стања, радници 

настављају штрајк. 

Радници штрајкују због зарада које нису исплаћене од априла, као и због отпремнина и јубиларних 

награда. 

Како је за Б92 изјавио председник грађевинара Савеза самосталних синдиката Србије Душко 

Вуковић,који је јуче обишао раднике, штрајкачи су у лошем здравственом стању, али упркос 

томе данас улазе у девети дан штрајка. 

"Још једном се показују сви проблеми провреде Србије, у којој најтежи крај извлаче радници, 

који су тек пре десет дана добили део априлске зараде, касни им неколико зарада. А при томе је 

одобрен програм решавања технолошког вишка, али радници повучени искуством ранијих 

радника који су добили отпремнине, да за заостале зарада мора да се суде...они не желе да оду 

само са отпремнинама, а да после добију зараду преко суда", рекао је Вуковић.  

 

Синдикат је о невољама ових радника обавестио и међународну синдикалну јавност, а пре свих 

Светску интернационалу за грађевинарство и дрво. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/342794/Radnici-Ratko-MitrovicStandarda-strajkuju-gladju 

Радници Ратко Митровић-Стандарда 
штрајкују глађу 

Синдикат радника градјевинараства и индустрије градјевинског материјала саопштио је данас 

да покушава да реши проблеме запослених у "Ратко Митровић-Стандарду" у Добановцима, 

који од 6. септембра штрајкују гладју. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=09&dd=14&nav_category=12&nav_id=643257
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/342794/Radnici-Ratko-MitrovicStandarda-strajkuju-gladju
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Радници штрајкују због зарада које нису исплаћене од априла, као и због  отпремнина и 

јубиларних награда. 

Представници тог синдиката, који делују у оквиру Савеза самосталних синдиката Србије, 

обишли су данас раднике и упозорили да им се погоршава здравствено стање. 

  

"Већ осам дана спавамо у фирми, гладујемо и страхујемо да ћемо остати без посла, али нећемо 

одустати од штрајка све док нам не исплате наше зараде, па онда ако баш хоће нека нам 

исплате и те отпремнине, мада ми никако нисмо за то да се фирма гаси већ да радимо", 

изјавила је Симеона Миниго, једна од 11 запослених у "Ратко Митровић-Стандарду". 

 

Синдикат наводи у саопштењу да покушава да помогне, па у разговору са највећим дужницима 

овог предузећа тражи начин исплате дуговања, а тиме и потраживања незадовољних радника. 

Штрајкачи поручују да ће наставити да гладују док им се не испуне захтеви, које оцењују као 

минималне. 

 

Они, такодје, поручују да има покушаја у пословодству да им прво исплате отпремнине, па тек 

онда заостале плате, до којих би евентуално могли да дођу судским путем. Међутим, штрајкачи 

упозоравају да је такав редослед исплата незаконит и да они на то неће пристати. Синдикат је о 

невољама ових радника обавестио и медјународну синдикалну јавност, а пре свих Светску 

интернационалу за грађевинарство и дрво. 
 

 

 

 


