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Блокирано 60.000 фирми! 
 
Д. И. КРАСИЋ  

Дугују 147,4 милијарде динара и то без обрачунате камате. Проблематични 

кредити приватног и јавног сектора достигли 224,5 милијарди динара 

 
СРПСКА привреда у бројкама у септембру изгледа овако: готово 60.000 фирми и радњи има 
блокиране рачуне због 147,4 милијарде динара дуга, и то без обрачунате камате. То чини 
петину свих званично регистрованих привредника. 
Слику додатно употпуњава и податак о проблематичним кредитима приватног и јавног сектора 
који су достигли 224,5 милијарди динара; 2.754 предузећа тренутно је у стечају, док се бољој 
судбини нада 54.648 радника из 172 предузећа у реструктурирању. 
 

А радње и фирме се и даље више гасе, него што се нове оснивају. Тако је тренутно званично 
регистровано 103.472 предузећа и 218.614 предузетничких радњи. 
Од почетка године, према подацима Агенције за привредне регистре, основана су 5.804 нова 
предузећа, док су регистрована још 19.783 предузетника. Ове године се, у поређењу са 
прошлом, више људи одважило да оснује нову фирму, док је елан предузетника, у односу на 
лане, опао. 
Нажалост, и даље се више регистрованих привредника брише из евиденције него што се 
оснива нових. Тако је за првих осам месеци ове године из Регистра обрисано 6.340 привредних 
друштава и 21.863 предузетника. 
СВИ БИ У ТРГОВЦЕОД почетка године, највише је основано предузећа којима је претежна 
делатност неспецијализована трговина на велико, њих 663, затим консултантске активности 
(259), изградња стамбених и нестамбених зграда (192), ресторани (179) и друмски превоз терета 
(125). То су делатности за које је и лане било највише регистрованих привредних компанија. 

- На смањење броја обрисаних привредних друштава у овој години највише је утицало то што 
су судови престали да шаљу АПР-у правоснажне судске одлуке о спроведеном аутоматском 
стечају у привредним друштвима, јер је јула ове године Уставни суд прогласио неуставним 
одредбе закона о стечају које се односе на аутоматски стечај - објашњава за „Новости“ 
Габријела Петковић Јовановић, из Агенције за привредне регистре. - Тако да се над 
предузећима чији су рачуни у блокади у дужем периоду више не спроводе поступци 
аутоматског стечаја. 
Примера ради, од почетка примене Закона о стечају, средином 2010. године, по овом основу 
АПР је по службеној дужности обрисало укупно 16.596 предузећа. 
- У току ове године је из судова пристигао знатно мањи број правоснажних судских решења о 
извршеном аутоматском стечају, свега 599 решења, на основу којих је АПР извршио брисање 
привредних друштава, и то пре свега у првом тромесечју године, док је у последњих пет месеци 
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било свега неколико привредних друштава, обрисаних по овом основу - појашњава наша 
саговорница. 
И код угашених привредних друштава и предузетника преовлађују исте оне делатности које 
преовлађују и код новооснованих привредних субјеката. То су трговина, консултантске услуге, 
изградња стамбених и нестамбених зграда, друмски превоз... Ни ту се трендови нису мењали у 
односу на прошлу годину. 
 

БРЗА ХРАНА И КАФИЋИ 
Када је реч о предузетницима, у овој години највише је новооснованих ресторана и покретних 
угоститељских објеката, чак 1.397. Следе кафићи, 1.337, па трговина на мало у 
неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном (866). „За петама“ су 
им таксисти (822) и фризерски и козметички салони (749). 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:398235-Cene-idu-svojim-putem 

Цене иду својим путем 
С. Моравчевић  

НБС ће пустити инфлацију да би заштитила привреду и буџет 

 
СРОДНЕ ВЕСТИ 

НАРОДНА банка Србије је, по свему судећи, а то потврђују и економски аналитичари, спремна 
да пусти инфлацију да иде својим током, зарад заштите привреде, али и буџета. Иако је 
одржавање ценовне стабилности основни посао централне банке, у овом тренутку свако 
заоштравање монетарне политике било би контрапродуктивно. Тако ћемо ову годину 
завршити са још једним неславним инфлаторним рекордом од десет, а можда и више 
процената. 
 

И гувернер НБС Јоргованка Табаковић рекла је да у наредном периоду очекује наставак раста 
међугодишње инфлације због лоше пољопривредне сезоне, повећања регулисаних и цена 
увозних производа услед раста евра. У НБС сматрају да „стезање“ монетарног каиша, кроз 
повећање референтне камате, не би имало ефекта. Тако смо у августу имали међугодишњу 
инфлацију од 7,9 одсто. 
- Централна банка може да заузда инфлацију, ако би хтела и била спремна да плати цену која 
није мала - сматра Александар Стевановић, економски аналитичар. - Она има механизме у 
рукама, као што је повећање референтне каматне стопе, обавезне резерве или купопродаја 
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хартија од вредности са краћим роком доспећа. Али заоштравање монетарне политике има 
своју другу страну, односно утиче на фискалну политику и ствара удар на реални сектор. 
Практично, ако би се борили са инфлацијом, то би довело до поскупљења кредита, пре свега 
привреди и до њеног даљег застоја. 
Како каже овај аналитичар, сасвим је очекивано да цене иду овим током, због лоше 
пољопривредне сезоне, поскупљења нафте и пада курса. 
- И ове године ћемо бити у друштву малог броја земаља са непристојно високом инфлацијом - 
истиче Стевановић. - Сваки раст цена изнад пет до шест одсто сматра се непристојним у 21. 
веку. 
Како каже Горан Николић, економиста, о таргетираној инфлацији може да се говори тек 
следеће године. Сада је битно задржати каматне стопе на кредите предузећима, како би се 
покренула производња. Зато централна банка не посеже за ригорознијим мерама у сузбијању 
инфлације. 
- Незванично се помиње „циљани курс“, који би могао да утиче на стабилизацију цена - каже 
Николић. - То би значило да се курс фиксира на одређеном нивоу, уз могућност осцилације од 
максималних 2,5 одсто. Или као што је Мађарска увела „клизајући“ курс, који се сваких месец 
или два дана мењао за 0,5 одсто. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:398259-Krusevac-Sindikat-osporava-zaposljavanje-novih-

nastavnika 

Крушевац: Синдикат оспорава запошљавање 
нових наставника 
Танјуг  

Унија синдиката просветних радника Србије у Крушевцу оспорила је неколико 

конкурса за пријем професора у школе. Прошле године 30 професора допунило 

своје фондове часова 

Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС) у Крушевцу оспорава неколико конкурса 
за пријем радника у школе јер су, како наводе, нови људи примани а да претходно нису 
размотрене листе наставника са непуним фондом часова. 

Пријем нових радника у образовне установе вршили су директори школа, не разматрајући 
листе наставника са непуним радним временом пре објављивања конкурса, чиме су прекршили 
закон, рекао је Тањугу председник крушевачког одбора УСПРС Добривоје Марјановић.  

Он објашњава да директори школа имају законску обавезу да преузму наставнике са листе 
запослених са непотпуним радним временом и додаје да конкурс могу да објаве тек ако се 
утврди да профил за којим је исказана потреба не постоји на листи школске управе. 

ДОПУНИЛИ ЧАСОВЕ Захваљући интервенцији синдиката који је оспорио конкурсе, око 30 
просветних радника Расинског округа је претходне године допунило своје радно време. Према 
Марјановићевим речима, иако су поједини директори објављивањем конкурса кршили закон, 
они нису разрешени дужности. 
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"Ми као синдикат пратимо конкурсе и уколико нисмо дали сагласност за његово објављивање 
или уколико утврдимо да тражени профил постоји на листи тражимо да се он поништи", 
истиче Марјановић. 

Он упозорава да је велики број запослених у образовне установе примљен по хитном поступку 
до 60 дана и додаје да они сада годинама раде у школама на одређено време. 

Број запослених у просвети је увођењем људи ван система повећан, Мрјановић, истичући да 
податке о тачном броју таквих особа може имати једино Министарство просвете. 

Према подацима крушевачког УСПРС, на листи школске управе у Крушевцу налази се око 200 
наставника са непуним радним временом. 

 

http://www.danas.rs/dodaci/biznis/spas_u_privatizaciji_kroz_radnicko_akcionarstvo.27.html?news_id=248025 

Транзиција у Србији под лупом Милице Увалић, професора Универзитета у Перуђи 

Спас у приватизацији кроз радничко 
акционарство 
АУТОР: ГОЈКО ВЛАОВИЋ 

Већ 32 године живим ван земље и сматрала сам својом дужношћу да покушам да на једном 

месту, дакле у књизи, сконцентришем сва транзициона дешавања у Србији у последњих 

двадесет година. Утолико пре што сам, готово свакодневно, суочена са питањима колега, 

дипломата и пријатеља који се интересују шта се дешава у Србији. Закључила сам да се у 

иностранству веома мало зна о нашој земљи, поготово када је реч о економским кретањима. 

Наравно, Србијом се баве многе међународне организације, институције и стручни институти, 
али и поред тога међу академским светом још увек има доста непознаница када је реч о нашој 
земљи. Све то ме је мотивисало да напишем књигу о транзиционим кретањима у Србији и 
приближим их иностраној јавности - каже у разговору за Данас Милица Увалић, економиста и 
професор на Универзитету у Перуђи, ауторка књиге „Транзиција у Србији“, која је прво 
објављена у иностранству, на енглеском језику, а недавно је „светлост дана“ угледало и српско 
издање, због чије промоције ауторка тренутно борави у Београду. 

Постоји разногласије о томе када је почела транзиција у Србији. По Вашем 
мишљењу, који је то тренутак? 
- Управо се том темом бавим у уводу своје књиге. Стручна јавност у Србији има различита 
мишљења у вези с тим а ја сматрам да је тај процес почео већ 1989. године, у време Анте 
Марковића, последњег премијера СФРЈ. Тада су кренуле прве економске реформе и 
приватизације. Такође, иако је Србија током деведесетих година имала политички систем 
какав је имала, то не значи да неки токови нису ишли даље. Спроводила се „дивља“ 
приватизација, као и многи други процеси који су типични за транзицију. Не слажем се, дакле, 
са мишљењем да је транзиција почела 2000, односно 2001. године, након петооктобарских 
промена и то је разлог зашто је и период деведесетих обухваћен у мојој књизи. 
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Да ли сматрате да је Србија, због познатих политичких дешавања 
деведесетих, каснила у транзицији у односу на земље са простора бивше 
Југославије и источне Европе? 
- Каснила је, и то много. У књизи, као и многим чланцима које сам писала на ту тему, 
констатовала сам да су деведесете оставиле огромне негативне последице. Сматрам да за такво 
стање није одговорна само погрешна политика која се деведесетих спроводила у Србији, већ да 
је на то утицала и политика коју је спроводила међународна заједница. Баш због тога, у књизи 
и стављам акценат на одговорност међународне заједнице за ситуацију која данас влада у 
Србији. Приведа Србија се у овом тренутку налази на нивоу од 70 одсто БДП из 1989. године 
што се свакако мора окарактерисати као економско назадовање. Узрочник таквог стања управо 
је политика из деведесетих која је довела до оштрих санкција које су трајале до 1996. године. 
Убрзо после тога, уведене су нове санкције а потом је уследило и бомбардовање тадашње СР 
Југославије, што је узроковало и пролонгирање економских интеграција са Европском унијом у 
које је Србија кренула тек 2001. године. 

У чему се огледа одговорност међународне заједнице за ситуацију у Србији 
током деведесетих година? 
- Ако се анализира литература која обрађује ту тему, лако се може уочити да се ствари 
сагледавају „црно-бело“. Прецизније речено, не препознаје се да је и Европска унија могла 
другачију политику да води. Ако је Југославија морала да се распадне, можда је ЕУ могла 
нешто да учини да до распада не дође на онакав начин. Једна глава моје књиге посвећена је 
Европској унији која је, уверена сам у то, била сувише строга према Србији и Балкану уопште. 

Мислите ли да је модел приватизације примењен у Србији од 2001. године био 
адекватан околностима? 
- У српску верзију књиге уградила сам и програм приватизације који је предлагао Драгослав 
Аврамовић, некадашњи гувернер Народне банке Југославије. Писан је 1996. године и у изради 
сам и ја учествовала. Ми смо тада предлагали комбинацију разних метода приватизације. 
Дакле, не само продају предузећа, већ и такозвану ваучерску и инсајдерску приватизацију. Да је 
којим случајем примењивана комбинација метода за коју сам се и ја залагала, мислим да би се 
српска привреда брже и успешније приватизовала. Чињеница је да је након петооктобарских 
промена било много ентузијазма код политичара на власти када је реч о економској 
трансформацији, међутим реалност је била сасвим другачија, јер инвеститори не долазе да 
уложе капитал тек тако. У седмој глави књиге, критикујући првобитне реформе у Србији након 
промена, акценат стављам на инсистирање политичке елите на хиперлибералном моделу 
транзиције. Процењено је, ваљда, да је то најбољи модел за радикалну промену система. 

Приватизација у Србији базирана је на продаји преузећа. Какав је Ваш 
коментар у вези с тим? 
- Искуство региона источне Европе показало је да је продаја, као метод приватизације, 
коришћена у веома малом броју земаља. Када су 2001. године наступиле промене, мислим да је 
постојао претерано велики оптимизам да ће, због тога што Слободан Милошевић више није на 
власти, инвеститори просто да „навале“ у Србију. То је, на жалост, била заблуда. Ја сам те 2001. 
писала да је метод приватизације кроз продају веома рискантан и мислим да је погрешно што 
је усвојен модел приватизације базиран искључиво на продаји. У прилог томе да сам била у 
праву говоре и бројни скандали везани за поништене приватизације, јер власници нису 
уплаћивали доприносе или плате, а у неким од приватизованих предузећа производња није ни 
покренута. 
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Да ли је могуће исправити грешке начињене у процесу приватизације, или је 
касно за тако нешто? 
- У тренутку када сам завршавала рад на књизи, само 60 одсто БДП-а у Србији било је 
произведено у приватном сектору. То је веома мало. Ако томе додамо податак да Србија спада у 
ред седам најслабије рангираних земаља у источној Европи када је реч о проценту 
приватизације, онда с правом можемо рећи да у Србији није пуно тога приватизовано и да је 
процес својинске трансформације и даље у току. Сматрам да је многа предузећа која више 
ништа не вреде боље дати запосленима да уз помоћ банкарских кредита покушају да обнове 
производњу него да пропадају. У тим случајевима би, приватизација кроз радничко 
акционарство, могла да доведе до жељених резултата. 

Да ли су најнижи порези на добит у региону и субвенције које страним 
инвеститорима даје држава добар економски потез за привлачење капитала? 
- Сматрам да је такав начин привлачења инвестиција веома добра ствар. То је један од важних 
елемената који може да определи инвеститоре да улажу у Србију. Међутим, то само по себи 
није довољно. Наиме, треба омогућити инвеститорима да своје инвестиције реализују брзо. У 
том смислу треба поједноставити процедуру добијања грађевинских дозвола, јер је то у Србији 
заиста велики проблем, дуго се чека, а управо је то оно што демотивише инвеститоре да улажу 
у нашу земљу. Дакле, лакше добијање грађевинских дозвола и унапређивање још неких 
индикатора су веома важне ствари за мотивисање инвеститора да улажу. Њих једноставно не 
занима само ниска пореска стопа, већ и све друге ствари које су везане за сигурност 
инвестиције и пословања. 

Неизбежна реиндусријализација 
Има се утисак да не постоји јасан концепт економског развоја Србије. У ком 
правцу би, према Вашим проценама, требало ићи? 
- Тачно је да, када је реч о економији, мора да постоји јасан концепт у ком ће правцу земља 
ићи. То у случају Србије значи да држава треба да се оријентише на реиндустријализацију. 
Међутим, ту не мислим на политику субвенционисања предузећа, већ да држава јасно 
препозна који сектори могу да постигну најбоље резултате и да се онда сконцентрише на 
подршку њима. Држава мора да осмисли и програме за пораст запослености а потребно је 
улагати у истраживање и развој. Исто тако, потребно је средити и статистику која је веома 
битна за развој економије и сагледавање економских параметара у земљи. 
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/u-ponedeljak-blokada-dunava-luke-kanala-i-beogradskog-keja 

У ПОНЕДЕЉАК: Блокада Дунава, Луке, 
канала и Београдског кеја 
 
Радници некадашњег предузећа „Херој Пинки”, који сада послују у склопу „Дунав 
групе агрегати” најављују за понедељак (24. септембар) у 12 сати генерални 
штрајк, блокаду пловидбе Дунавом и уласка у Луку. 

Једино што би могло да одгоди ову ситуацију је исплата четири заостале зараде, али како се по 
речима члана синдиката овог предузећа Новице Цветковића то данас готово сигурно неће 
десити, блокада је извесна. Како истиче Цветковић, сем Дунава и Луке, биће блокиране и све 
депоније за утовар песка и шљунка овог предузећа, канал Дунав-Тиса-Дунав, а разматра се и 
блокада Београдског кеја код броја 51, где су просторије предузећа. 

-  Само нам је речено да пара нема. Постоје неке приче да ће Покрајина за своје потребе узети 
наше ледоломце, па ће бити уплате неких пара. Али то је већ игра мачке и миша и ми више 
ником ништа не верујемо - рекао је Цветковић. 

Са друге стране директор предузећа Машан Ерцеговић није био расположен да даје изјаве, али 
је најавио како ће се свима обратити данас, после састанка са челницима Покрајине. 

Да подсетимо, блокада Дунава била је већ најављивана пре десетак дана, али је одложена за ову 
недељу, пошто су радници очекивали испуњење захтева до петка. Око 370 запослених траже 
децембарски минималац и плате од априла до данас, затим да им се овере здравствене 
књижице и повеже радни стаж за претходне две године, те да се исплате трошкови превоза и     
боравка на бродовима. 

Цветковић је још раније изјавио за „Дневник” како је током ове године око 140 људи отишло из 
фирме без икакве надокнаде и отпремнине, као и да радницима који се одлуче да учествују у 
блокади, из Капетаније стижу претње да ће добити кривичну пријаву и остати без овлашћења 
за управљање и рад на броду.  

А. Л. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/u-ponedeljak-blokada-dunava-luke-kanala-i-beogradskog-keja
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sta-cemo-prodati-da-zakrpimo-rupu-u-budzetu 

Шта ћемо продати да закрпимо рупу у 
буџету? 
 

Србија би у догледно време могла продати неке крупне компаније у свом 
власништву, као и другу државну имовину да би финансирала велику јавну 
потрошњу и била у стању да враћа дугове. 

По општој оцени, први би се на добошу могао наћи Телеком „Србија”, ту су још неке мање 
успешне државне компаније али и, на пример, велики број хектара пољопривредног земљишта 
у државном власништву. Да ћемо због минуса у државној каси морати да продајемо имовину 
најавио је министар финансија и економије Млађан Динкић. 

– Можемо продати само компаније које имају конкуренцију на тржишту и које можда не могу 
да имају корак с конкуренцијом. И, наравно, постоји могућност продаје неке друге фиксне 
државне имовине – казао је Динкић. 

Економисти се слажу у томе да би за Србију било боље да у овом тренутку уђе у нови стенд-бај 
аранжман с Међународним монетарним фондом да би од њега добила релативно јефтин новац 
који би омогућио колико-толико безболно решење кризе у јавним финансијама. Ипак, да то 
није нарочито реална опција у овој ситуацији указао је у недавно и економиста Алекандар 
Стевановић. 

– ММФ ће нам рећи да ако тражимо паре а не можемо да враћамо дугове, продамо државну 
имовину. Као што кад не можете да платите кредит, банка вам узме стан. Тако је исто и с 
државом – ако не можете да плаћате обавезе, продајте Телеком и тако даље – упозорио је 
Стевановић. 

В. Чворков 

Опширније у нашем штампаном издању 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/presusilo-za-plate-i-objekte 

Пресушило за плате и објекте 
 

Запослени у Водопривредном предузећу ДТД „Сента” из Сенте штрајкују већ 
недељу дана због неисплаћених зарада, али и незадовољства укупним стањем у 
предузећу. 

  

 Радници ДТД „Сента” предочавају да, осим за зараде, новца нема ни за набавку горива и 
делова за машине, велики проблем представља одлазак већег броја стручних кадрова у 
претходном периоду, чиме је онемогућен рад фирме и угрожена делатност предузећа. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sta-cemo-prodati-da-zakrpimo-rupu-u-budzetu
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/presusilo-za-plate-i-objekte
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Радници ДТД „Сента” су се обратили надлежним покрајинским и републичким институцијама, 
указујући на то да су, као последица лошег стања у предузећу, велики заостаци на 
грађевинским радовима на мрежи за одводњавања и наводњавање, недовољно одржавање 
водопривредних објеката за управљење режимом воде у каналској мрежи, као што су пропусти, 
уставе и црпне станице, као и главног одбрамбеног насипа уз Тису, што би у периоду обимних 
падавина и пораста воде у каналској мрежи и Тиси могло изазвати непланиране хаварије и 
отежати спровођење одбране од поплаве. Радници упозоравају на то да се погоршава стање на 
водопривредном подручју које обухвата општине Кањижа, Сента и Ада и одбрамбени насип на 
бачкој обали Тисе па апелују на надлежне да ситуацију схвате озбиљно и помогну у 
превазилажењу проблема. 

М. Митровић 

Опширније у нашем штампаном издању 
 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/ugs-nezavisnost-protiv-novog-zakona-o-ogranicavanju-plata 

УГС "Независност" против новог Закона о 
ограничавању плата 
 

Уједињени грански синдикат "Независност" најавио је данас да ће организовати 
трибине по Србији на којима ће објаснити праву садржину предлога Закона о 
утврђивању максималне зараде у јавном сектору, с обзиром да ће његов прави 
ефекат бити смањивање зараде само онима са најнижом и средњом платом. 

Председник тог синдиката Бранислав Чанак је на конференцији за новинаре рекао да тај 
закон, који је у скупштинској процедури, има само добар наслов и да ће по његовом усвајању 
бити погођене све делатности у јавном сектору. 

Чанак сматра да ће запослени са најнижим примањима поднети највећи терет тог закона, док 
ће директори из партијских редова бити у повлашћеном положају и моћи да награђују 
политички подобне раднике у јавном сектору. 

На пример, ако је неко јавно предузеће остварило добит, па је Управни одбор могао до сада, уз 
сагласност владе, ту добит да распоређује, а један од начина је био "варијабила" за запослене 
односно могла је да се подели 13. плата, док сада запослени према новом закону неће моћи то 
да остваре, већ ће само руководиоци предузећа моћи да добију 13. плату, као да радници нису 
заслужни за остварену добит, кажу представници "Независности". 

Чанак је нагласио да је нова влада раније обећала да предлози нових социјално-економских 
закона неће моћи да оду у скупштину пре њиховог разматрања у владином Социјано - 
економском савету, уз напомену да у случају овог закона то није поштовано. 

Министарство финансија и привреде је раније навело да ће тим законом бити направљене 
значајне уштеде смањивањем превисоких плата у агенцијама и јавним предузећима, 
усклађивањем са постојећим нивоом плата у државној управи, где највиша плата не може да 
буде већа од 162.000 динара без минулог рада. 

(Танјуг) 
 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/ugs-nezavisnost-protiv-novog-zakona-o-ogranicavanju-plata
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1030:Blizu-milion-stanovnika-

gladno&catid=11&Itemid=122 

Близу милион становника гладно 
  

Друштвено-економску реалност већ годинама у Србији карактеришу негативни трендови. 
Бележи се виша стопа незапослености, инфлације, заступљености сиве економије, расте 
неликвидност привредних субјеката, спољни дуг, као и корупција. Поред тога, у порасту је број 
сиромашних, а снижења бележи број запослених, указује се у анализи Одељења за економска и 
социјална питања Савеза самосталних синдиката Србије (СССС). У 2011. години остварен је 
БДП од 33 милијарде евра и достигао је 65 одсто износа из 1986. године, што је 
најиндикативнији негативни показатељ. 

Број незапослених је око 760.000, а близу милион грађана живи испод апсолутне линије 
сиромаштва. Светска економска криза долила је уље на ватру, тако да је дошло до смањења 
извоза, повлачења капитала из Србије, смањења улагања и индустријске производње, а цео сет 
негативних прилика драматично се одразио на пад стандарда и куповне моћи грађана, оцењује 
се у истраживању. БДП по становнику у 2011. години износио је 4.543 евра и у односу на 2008. 
годину био је већи за 2,22 одсто. Просечна нето зарада у мају 2012. године износила је 40.442 
динара у односу на април била је номинално мања за 4,2 и реално нижа за 5,5 одсто. Поређења 
ради, просечна зарада у 2011. години била је 372,5 евра. Минимална зарада од априла до 
децембра ове године износи 20.010 динара, а процењује се да ће се тај износ задржати и 
наредне године. До маја ове године просечно исплаћене пензије износиле су 24.636 динара 
(запослени), 23.540 (самосталне делатности) и 9.503 динара (пољопривредници). Посебно 
забрињавају подаци Фонда ПИО који у мају 2012. бележи 1.688.576 коринсика, око 100.000 
више него у 2007. години. Истовремено је број запослених у априлу 2012. године пао на 
1.734.000 и у односу на 2007. мање их је за 257.000 или 12,91 одсто. Према анкети о радној 
снази, стопа незапослености је у априлу ове године била 25,5 одсто, док је стопа запослености 
била 34,3 одсто у просеку, за жене и нижа - 27,7 одсто. Економска анализа обухвата и друге 
значајне области кретања у привреди, уз констатацију пада индустријске производње у мају 
2012. од 3,1 одсто у односу на исти прошлогодишњи месец, неповољан биланс извоза и увоза, 
девизне курсеве, податке о индустрији по појединим гранама и друге кључне параметре. 
@ЛЕГЕНДА: Стопа незапослености у априлу била 25,5 одсто @АНТРФИЛЕ: Потрошачка корпа 
све скупља Просечна потрошачка корпа у мају ове године нарасла је на 57.920 динара, а за 
њено пуњење биле су потребне 1,43 просечне зараде. Прошле године кошара је вредела 56.493 
динара и тада је за њу била довољна једна и по плата. Нешто боља куповна моћ забележена је у 
мају 2008. године, када се корпа од просечних 44.104 динара пунила са 1,3 плате од 32.147 
динара. Спајање краја с крајем није лако ни запосленима, а камоли незапосленима и 
сиромашнима чија се стопа са 6,1 одсто у 2008. години повећала на 11 одсто у 2011. години, 
наводе аналитичари у Савезу синдиката. У рачуницама о потрошачким ценама бележи се, 
такође, негативан тренд, јер су оне у јуну ове године повећане за 5,5 одсто у односу на јун 2011, а 
у односу на децембар 2011. за 5,2 одсто. @АНТРФИЛЕ: Колико радника толико пензионера 
Однос регистрованог броја запослених и броја пензионера у мају износио је критичних 1,02:1. 
Према статистичким подацима, активно запослених је било 1.734.000, док је у мају на 
списковима републичког Фонда ПИО било евидентирано 1.688.576 корисника, при чему је 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1030:Blizu-milion-stanovnika-gladno&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1030:Blizu-milion-stanovnika-gladno&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=9dcf788e8bc5dcb9a95fbcda26683737d8c7d2bd
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просечна пензија достигла 62,1 одсто просечне нето зараде. Просечан износ на пензијском чеку 
био је 23.200 динара, док су радници кући носили 40.442 динара, наводи се у синдикалној 
анализи, која би требало да буде полазна основа за заузимање ставова и даљих смерница у раду 
СССС-а, али и упозорење креаторима економске политике, која претходних година није дала 
задовољавајуће резултате. 

 

 

 


