
1 

 

          

 

26.септембар  2012. 

                                        

  

 

 
 

 

Пећинци: Положен камен темељац фабрике "Бош";(стр.2) 
Све поскупљује: Од октобра нови удар на новчанике; (стр.3) 
Радници “Дунав група агрегати” поново блокирали Дунав;(стр.4) 
Невладини остали без пара;(стр.5) 
Повећање ПДВ-а нови сигнал за бег у сиву зону;(стр.6) 
Од Боровице ни децембарски минималац;(стр.8) 
Сеча корупције на једном шалтеру;(стр.9) 
Просечна нето зарада у августу 42.122 динара;(стр.9) 
Шанса за 400 младих;(стр.10) 
Нови удар на новчанике;(стр.11) 
Судбина радника неизвесна;(стр.12) 
Још много рада на законима;(стр.13) 

Нови шок за потрошаче: У октобру поскупљују намирнице, превоз, 

грејање...;(стр.13) 

Општа стопа ПДВ од 1. октобра биће 20 одсто;(стр.15) 
За 12 година 13.612 изгубило посао;(стр.16) 
Некад радничке игре данас тим билдинг;(стр.17) 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:398555-Pecinci-Polozen-kamen-temeljac-fabrike-quotBosquot 

Пећинци: Положен камен темељац фабрике 
"Бош" 
В. Н.  

Почиње градња фабрике за производњу система брисача за аутомобиле у коју ће 

бити уложено око 70 милиона евра за седам година. Планирано запослење 620 

радника 

У Пећинцима су у уторак, заједнички, премијер Србије Ивица Дачић, министар финансија 

Млађан Динкић и представници немачке компаније, поставили камен темељац за градњу нове 

фабрике компаније "Бош". У овај пројекат ће, у наредних седам година бити уложено око 70 

милиона евра, а биће запослено 620 радника. "Бош" је у децембру прошле године потписао 

уговор за изградњу фабрике у Пећинцима за производњу система брисача за аутомобиле, 

производних капацитета око 22.000 метара квадратних. 

 

- Рачунамо на нови талас инвестиција и то пре свега у производњу засновану на савременим 

технологијама и знању - рекао је у уторак тим поводом премијер Дачић. - Највећа и најбоља 

политика данас је развој економије и нема ниједног циља који је важнији од тога. Највећи 

Србин је онај који отвори радно место. 

Дачић је поручио и да је задатак владе да помогне грађанима да кроз кризу прођу са што мање 

проблема и додао да изласка из кризе нема без нових инвестиција, раста бруто домаћег 

производа и друштвеног развоја. 
НАМЕРАДиректорка компаније "Бош" за Србију Јованка Јовановић прецизирала је да ће у 
првој фази, до средине наредне године, у Пећинцима бити изграђени погони и канцеларијски 
простори и да би пробна производња требало да почне половином идуће године, а серијска 
почетком 2014. Она је указала да је на локацији у Пећинцима могуће изградити 60.000 метара 
квадратних простора и да ће "Бош" радити на томе да то у будућности буде изграђено. 

Министар Динкић је нагласио да долазак "Боша" у Србију представља наставак владине 

стратегије да Србија буде центар аутомобилске индустрије у региону. Он је указао на то да 

изградња ове фабрике није крај планова "Боша" у Србији, пошто је та компанија узела 

земљиште у Пећинцима, на ком постоји могућност да се производња утростручи у односу на 

почетни капацитет. 

Динкић је најавио да ће влада стимулисати "Бош" да додатно инвестира у Србију и запосли још 

људи, а план је да једног дана више хиљада људи добије посао у тој компанији кроз даљи развој 

инфраструктуре и унапређење пословне климе. 
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Министар финансија и привреде је истакао и да влада са овом инвестицијом нема намеру да 

стане и да већ разговара са другим произвођачима у области аутомобилске индустрије. 

Он је најавио да ће са још два инвеститора у наредним седмицама бити закључени уговори за 

фабрике у Србији. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:398473-Sve-poskupljuje-Od-oktobra-novi-udar-na-novcanike 

Све поскупљује: Од октобра нови удар на 
новчанике 
Танјуг 

Храна, цигарете, средства за личну и кућну хигијену, грејање, нафтни деривати и 

градски превоз у Београду од октобра ће поскупети и до 20 процената 

 
БЕОГРАД - Храна, цигарете, средства за личну и кућну хигијену, грејање, нафтни деривати и 
градски превоз у Београду од октобра ће поскупети и до 20 процената. 

Октобарска поскупљења, како тврде представници организација за заштиту потрошача, 
додатно ће ослабити куповну моћ грађана и урушити ионако низак животни стандрад. 

Млеко и млечни производи од наредног месеца поскупеће између два и четири одсто, свеже 
месо три одсто и више, месне предајвеине пет одсто колико ће "скочити" цена шећара, а уља 
између девет и 16 одсто, рекли су трговци за Тањуг. Слаткиши и слане грицкалице биће скупљи 
од три до чак 40 процената, маргарини и мајонези до 10 одсто за колико ће поскупети и 
замрзнута риба из увоза, а замрзнуто воће око 30 одсто. 

Цигарете ће поскупети за 20 динара по паклици, безалкохолна пића 4,5 одсто, кућа хемија и 
средства за личну хигијену од 1,5 до пет одсто. 

Оливера Ћирковић из новосадског трговинског ланца "Универекспорт" рекла је за Тањуг да 
трговци не правдају готово свакодневна поскупљења у продавницама него "транспарентно 
приказују промену сваке цене, јер представљају карику која спаја произвођача и потрошача" и 
сваку промену произвођачке цене приказују као крајњу цену према потрошачу. 

"Нама као трговинском ланцу није у интересу слабљење куповне моћи потрошача и то је један 
од разлога постојања великог броја акција, снижења цена, могућности одложеног плаћања као 
и ширења асортимана приватних робних марки", истичу у "Универекспорту". 

Поред хране, октобар ће највероватније донети и нове цене грејања у већини градова у Србији 
између 10 и 20 процената због поскупљења енергената, док ће јавни градски превоз у Београду 
поскупети за 20 процената. 

Представници нафтних компанија најавали су повећање малопродајних цена нафтних 
деривата на тржишу у Србији због повећања акциза на дизел горива и течни нафни гас и 
пореза на додату вредност (ПДВ) за два процента. 
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Председница Центра за заштиту потрошача Србије (ЦЕПС) Вера Вида истакла је да реална 
потрошачка корпа за просечну породицу у Србији износи 110.000 динара, а куповна моћ за 30 
процената мања је него лане па ће свакодневна поскупљење хране потрошаче довести на руб 
егзистенције. 

"Свакодневна поскупљење хране додатно ће смањити потрошњу основних животних 
намирница и довести потрошача на ниво пуког преживљавања. У условима кризе, потрошачи 
купују само што је неопходно, али сада се и ту бира", казала је она за Тањуг. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:398468-Radnici-Dunav-grupa-agregati-ponovo-blokirali-Dunav 

Радници “Дунав група агрегати” поново 
блокирали Дунав 
 

Н. Суботић  

Незадовољни радници "Дунав група агрегата" блокирали Дунав са два брода - 

"Мишелук" и "Подбара" и зауставили пловидбу реком. Чекају исплату дугова 

 

ПЛОВИДБА Дунавом, код Новог Сада, поново је обустављена. На 1254. километру пловног 

пута, недалеко од Друмско-железничког моста у Новом Саду, и готово испред самог седишта 

"Дунав група агрегата", у уторак, између 12 и 14 часова, усидрена су два брода ове компаније - 

"Мишелук" и "Подбара". Бродове су усидрили незадовољни радници "Агрегата", пошто 

пословодство компаније није испунило договор, који је предвиђао да им се исплате четири 

минималне зараде. 

Радници овог предузећа, подсећамо, блокирали су Дунав и у априлу, управо због неисплаћених 

зарада, неповезаног радног стажа, као и због неоверених радних књижица. Тада су, уз 

посредовање покрајинских органа, постигли договор о исплати дела дуга. После тога, међутим, 

исплате зарада су поново "застале", па су се запослени, пре десетак дана, после неколико дана 

протеста, договорили са послодавцем о исплати четири минималне зараде. 

 

ЧУО ПРОБЛЕМЕРАДНИКЕ, који су кретали у блокаду посетио је и Ненад Вукчевић, члан 
Градског већа задужен за саобраћај и путеве. Вукчевић је саслушао проблеме са којима се 
радници сукобљавају, али, није желео да се обрати медијима после тога. 

Овај договор, међутим, није испуњен, тако да су се радници одлучили на радикалну меру - 

блокаду Дунава. 

- На састанку, 12. септембра, обећана нам је исплата четири зараде, а за то је рок био до 21. 

септембра - наводи Новица Цветковић, један од радника који је учествовао у преговорима са 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:398468-Radnici-Dunav-grupa-agregati-ponovo-blokirali-Dunav


5 

 

пословодством. - Зараде нисмо добили, па смо у 12 часова кренули у блокаду Дунава. Уз то, 

планирамо и да блокирамо две депоније песка које припадају нашем предузећу. 

И поред усидредних бродова на пловном путу, Капетанија пристаништа Нови Сад, како каже 

Цветковић, није забранила пловидбу Дунавом, код Новог Сада. 

- Ми смо, међутим, обавестили радио-везом колеге бродаре о блокади, тако да је пловидба ипак 

обустављена - објашњава Цветковић. 

- Свесни смо да због оваквог потеза, односно, блокирања пловног пута, ми, капетани, можемо 

да будемо кажњени затвором од шест месеци, до три године, а такође и губљењем дозволе за 

рад. Међутим, блокаду видимо као једино решење, пошто смо у заиста безнадежној ситуацији. 

Цветковић, такође, напомиње, како, од почетка блокаде, радници имају нове захтеве, попшто 

сидрење бродова на Дунаву сматрају крајњом мером. 

Захтевамо исплату свих заосталих зарада, заједно са путним трошковима, пошто већ улазимо у 

тако ризичан подухват, као што је блокада пловног пута - јасан је Цветковић. - На бродовима 

ћемо дежурати 24 часа, све до испуњења наших захтева. 
У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМИНСПЕКЦИЈА пловидбе већ је донела решење којим се налаже 
уклањање пловила са пловног пута - наводи Павле Галић, помоћник министра саобраћаја.  
- Заповедници бродова, односно, власници пловила, знају да треба да поштују то решење. Ако 
то не ураде у разумном року, поступићемо у складу са законом. 

 
УПОЗОРЕЊЕ ДИРЕКТОРА 

МаШан Ецеговић, директор "Дунав група агрегата" са друге стране, наводи како је раднике 

упозорио на последице које овакав потез може да има. 

- У више наврата сам са радницима разговарао о томе какве последице блокада може да има, не 

само по њих, већ и по компанију, па и по Србију, али, нажалост, без резултата - каже 

Ерцеговић. - Наравно, ми и даље радимо на томе да дођемо до новца за исплату зарада. Ако не 

успемо да добијемо новац који је компанији дужна држава, трудићемо се да дођемо до новца на 

неки други начин. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:398531-Nevladini-ostali-bez-para 

Невладини остали без пара 
В. Ц. С.  

Преко 80 одсто НВО није успело да обезбеди новац за рад за 2012, али зато пет 

одсто има буџете веће од 100.000 евра. У 18.200 удружења ради 9.000 запослених 

и 150.000 волонтера 

У Србији је регистровано више од 18.200 невладиних организација и удружења грађана, које за 
стално запошљавају око 4.500 људи, имају више од 4.500 хонорарно ангажованих и више од 
150.000 волонтера. 
Више од половине, тачније 61 одсто се самофинансира и тако успева да обезбеди новац за рад. 
Нешто мање од пола, односно 42 одсто, прима средства од градова и општина, домаће 
донаторске организације финансирају 21 одсто, а пословни сектор 17 одсто организација. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:398531-Nevladini-ostali-bez-para
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- Мада ове бројке наизглед иду у прилог невладином сектору, подаци из јуна ове године кажу 
да чак 79 одсто организација није успело да обезбеди новац за целу 2012. - каже Јелена 
Ожеговић из Грађанских иницијатива, које су радиле истраживање “Стање у сектору 
организација цивилног друштва”. 
Она додаје да скоро половина удружења оцењује своју финансијску ситуацију као лошу и тек 
трећина је успела да обезбеди новац за рад за целу прошлу годину. Огроман број њих је у 2010. 
имао буџет мањи од 20.000 евра, а само пет одсто највећих и медијски најзаступљенијих преко 
100.000. 
НА ПАПИРУ БАВЕ СЕ ЛОВОМСАМО четвртина цивилних организација искористила је 
погодности новог Закона о удружењима и регистровала привредну делатност, док је најмањи 
могући број регистровао привредно друштво, и то највише у области лова, узгоја дивљачи и 
социјалних услуга. 

Већина организација настала је после 2000. године, а само четвртина пре 1990. Гро се 
примарно бави социјалним услугама, културом, медијима, рекреацијом и животном средином. 
Највећи број налази се у Војводини, затим у Београду, а остале су равномерно распоређене по 
регионима. 
Истраживање је показало да једна трећина, посебно малих удружења у унутрашњости, нема ни 
компјутер ни лаптоп, као ни приступ интернету. Занимљиво је и да скоро половина “трећег 
сектора”, или није уопште упозната с правним прописима који се односе на цивилно друштво, 
или их познају само делимично. 
Сама удружења грађана највеће проблеме виде у све мањем броју донатора и малим 
фондовима државе и локалне самоуправе, и сматрају да би најбољи начин финансирања било 
или финансирање из државне касе преко посебних фондова, или из ЕУ фондова и од 
иностраних донатора. 
Али, по новим правилима, мораће да прођу конкурс. Највећи проблем приликом конкурисања, 
међутим, представљају сложени захтеви донатора, необавештеност о конкурсима, али и 
недовољно искуство у писању пројеката. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/povecanje_pdva_novi_signal_za_beg_u_sivu_zonu.4.html?news_id=248158 

Миодраг Костић, председник МК групе и удружења „Послодавац“, о мерама владе 

Повећање ПДВ-а нови сигнал за бег у сиву 
зону 

АУТОР: АЛЕКСАНДАР ИВАНИШЕВИЋ 

Нови Сад - Уколико нова влада предузме кораке штедње, енергичније доноси мере које је 

најављивала и брже реагује на промене тржишта, постоји нада да 2013. годину не дочекамо у 

већ виђеном грчком сценарију. Прецизније, држава треба да има приходе који могу да 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/povecanje_pdva_novi_signal_za_beg_u_sivu_zonu.4.html?news_id=248158
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оправдају расходе, каже у интервјуу за Данас Миодраг Костић, председник МК групе у 

удружењу „Послодавац“, у чијем чланству је више од 43.000 привредника који упошљавају око 

535.000радника.  

 
- То је питање математике. Не могу се задуживати будуће генерације до бесконачности - 
образложио је Костић. 

Да ли ће најављене антикризне мере Владе Србије бити довољне за нешто више 
од пуког преживљавања? 
- Промене се неће десити преко ноћи, али верујем да неће ни остати слово на папиру. Да 
подсетим, Србија већ деценијама одлаже реформе. Одговорност је како на државном, тако и на 
приватном сектору. Немамо више времена за популизам. Време је за рад. 

Јавни дуг је већ сада прешао половину БДП-а и убедљиво је највиши у региону. 
Како га смањити? 
- Србија 20 година живи уз додатно задуживање и продају великих предузећа. Међутим, не 
треба да штедимо на инвестицијама, јер без њих не може да се повећа наплата пореза и увећају 
средства у буџету. За почетак је потребно да држава сву неактивну имовину стави на тендер и 
на тај начин пронађе инвеститоре како би се та имовина ставила у функцију. Са друге стране, 
држава има довољно сопственог пољопривредног земљишта које треба ставити у функцију, јер 
у том сектору недостају сировине за рад. Не смемо заборавити да наш дуг није тако велики, већ 
су буџетски приходи мали, јер огроман део привреде послује у сивој економији. 

Да ли је и у којој мери ишчекивање формирања Владе Србије успорило или 
оптеретило привреду? 
- Свакако да јесте. Само кроз бирократију, рад привреде је од јануара знатно успорен. 

Колико је за нас важан наставак аранжмана са ММФ-ом? 
- Наставак сарадње је веома важан, јер је ММФ један од три стуба светског финансијског 
система. Наставак аранжмана даје гаранцију да се наставља и са спровођењем реформи у 
Србији. 

Да ли ће повећање стопе ПДВ-а на 20 одсто помоћи у консолидацији српске 
економије или ће додатно оптеретити привреду и грађане? 
- Вирус крпљење минуса повећањем ПДВ-а шири се са Хрватске, која је то већ учинила, на 
Србију. Последице и ефекти се још мере у Загребу и Београду. Српске привреднике то не 
радује. Негативни ефекти су очигледни. У Србији постоји велики део сектора у привреди који 
ради на црно и не плаћа никакав ПДВ, и то ће бити нови сигнал за евентуално бежање из 
легалне у сиву економију. Уколико нема другог избора, систем мора бити одржив. 

Које мере је неопходно донети да би се покренула привреда? 
- Светло на крају тунела увек постоји. За почетак неопходно је да се секу трошкови како би 
привреда била ефикаснија и ту пре свега мислим на беспотребну бирократију, администрацију, 
непотребне прописе који су привреди већ дужи низ година камен спотицања. 

У сличној позицији је и аграр, а додатно је погођен овогодишњом сушом. Да ли је 
могуће консолидовати пољопривреду и више искористити њен извозни 
потенцијал? 
- Изнова понављам да је спас у извозу. Да подсетим, извршни одбор ММФ је приликом 
одобравања шесте ревизије аранжмана, крајем децембра 2010. године, оценио да је убрзан 
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опоравак српске економије заснован баш на извозу. Верујем да Србија може очекивати пораст 
животног стандарда тек пошто дође до значајнијег пласмана домаћих производа на друга 
тржишта. Повећање извоза би позитивно утицало и на положај свих директних и индиректних 
учесника у пољопривредној производњи, као и свих осталих делатности. 

Нико неће да каже: доста! 
Шта је потребно за реформу администрације и зашто досад није било воље за 
то? 
- Наша бирократија је наслеђена из СФРЈ, а тада смо живели у другачијем друштвеном и 
политичком систему. Новонастале околности захтевају другачије функционисање, скраћене 
процедуре и делегирање одговорности на ниже нивое у хијерархији. Уколико се не крене са 
резањем толике администрације привреда неће моћи да издржи. На такве ствари жмури се 
већ 30 година, а нико неће да преузме иницијативу и каже да је доста. Реформски процес је 
континуиран и комплексан, што изискује политичку вољу. Само одговорна и ефикасна 
државна администрација у Србији моћи да испуни стандарде ЕУ - каже Миодраг Костић. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/od_borovice_ni_decembarski_minimalac.4.html?news_id=248163 

Радници „Дунав групе агрегати“ поново блокирали Дунав 

Од Боровице ни децембарски минималац 

АУТОР: А. ИВАНИШЕВИЋ 

Нови Сад - Радници бившег предузећа „Херој Пинки“ које послује у склопу „Дунав групе 

агрегати“ јуче у подне су блокирали Дунав, јер дато обећање руководства предузећа да ће им до 

прошлог петка бити исплаћене заостале зараде, није испоштовано.  

 
Око 370 запослених у фирми коју је купио бизнисмен Душан Боровица траже децембарски 
минималац и плате од априла до данас, да им се овере здравствене књижице и повеже радни 
стаж за претходне две године, те да се исплате трошкови превоза и боравка на бродовима. 

Члан штрајкачког одбора Новица Цветковић каже да генерални штрајк радника подразумева 
блокаду пловидбе Дунавом, блокаду Луке, депонија за утовар песка и шљунка овог предузећа и 
блокаду канала Дунав-Тиса-Дунав. 

Директор Машан Ерцеговић рекао је да би неке зараде могле бити уплаћене данас, али да 
сигурно неће доћи до једнократних исплата. „Чекам још неке одговоре и у што краћем року 
верујем да ћемо наћи решење. Чинимо све да решимо ситуацију која је доста компликована“, 
рекао је Ерцеговић. 

Покрајински секретар за привреду Мирослав Васин изјавио је да је створена пат позиција, за 
коју се не зна којом брзином ће моћи да се реши. 

„Послодавац није у могућности да исплати зараде запосленима, јер има потраживање од 
Дирекције за воде Србије, где је у току избор директора па не постоји потписник који би дао 
налог за пренос новца“, објаснио је Васин и додо да ни Влада Војводине не може финансијски 
да помогне у решавању проблема јер је Фонд измирио сва дуговања према „Дунав групи“. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/od_borovice_ni_decembarski_minimalac.4.html?news_id=248163
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„Блокада Дунава је страшан проблем, јер се њоме аутоматски активира механизам накнаде 
штете које ће тражити међународне компаније чији бродови застану код Новог Сада због 
блокаде пловног пута“, истакао је Васин. 

Блокада Дунава била је најављивана пре десетак дана, али је одложена за ову недељу, пошто су 

радници очекивали испуњење својих захтева. Они су Дунав блокирали и у априлу. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/seca-korupcije-na-jednom-salteru 

Сеча корупције на једном шалтеру 

По студији Светске банке „Доинг бусинеш” за 2012, Србија је и даље на 175. месту 
од укупно 183 земље у поступку издавања грађевинских дозвола, а тако низак 
рејтинг је последица спорости њиховог издавања  јер поступак траје чак 279 дана и 
подразумева 19 процедура. С тим у вези, из Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) 
поручују да је издавање грађевинских дозвола пример значајне баријере с којом се сусрећу 
привредници Србији. 
Министар за грађевину и урбанизам Велимир Илић обећава да ће држава учинити све да 
поједностави добијање дозволе за градњу јер је досадашњи начин издавања био и компликован 
и скуп, а уз то је подстицао  мито и корупцију. Међутим, да би се то и реализовало, министар 
Илић сматра да су потребне радикалне промене у тој области, због чега ће држава омогућити 
да се дозволе добијају на једном месту. 

По његовим речима, инвеститори више неће морати да траже услове комуналних предузећа 
ако се објекти које граде уклапају у урбанистичке планове. Такође, плаћање разних такси и 
сагласности, укључујући и накнаду за уређење грађевинског земљишта више неће бити услов 
за издавање грађевинске дозволе. 

  

  Р. Даутовић 

Опширније у нашем штампаном издању 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/prosecna-neto-zarada-u-avgustu-42122-dinara 

Просечна нето зарада у августу 42.122 
динара 

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у августу 2012. године у Србији 
износи 42.122 динара и у односу на јул номинално је већа за 2,3 , а реално за 0,7 
одсто. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/seca-korupcije-na-jednom-salteru
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/prosecna-neto-zarada-u-avgustu-42122-dinara
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Просечна бруто зарада у августу била је 58.503 динара и у односу на јулску номинално је већа 
за 2,2, а реално је већа за 0,6 одсто, саопштио је данас Републички завод за статистику. 

Августовска бруто плата у односу на исти месец 2011. године номинално је већа за 9,8 одсто, а 
реално за 1,8 одсто, док је просечна нето зарада у том периоду номинално порасла за 9,7 одсто, 
а реално за само 1,7 одсто. 

Просечна бруто зарада исплаћена у периоду јануар-август 2012. године Србији, у односу на 
просечну зараду исплаћену у периоду јануар-август 2011. године, номинално је већа за 9,6 , а 
реално за 4,4 одсто. 

Према подацима Републичког завода за статистику, просечна зарада без пореза и доприноса у 
периоду јануар-август 2012. године у односу на исти период прошле године номинално је већа 
за 9,7 одсто, а реално за 4,5 одсто. 

(Танјуг) 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:%C5%A0ansa-za-400-

mladih&catid=9&Itemid=120 

Шанса за 400 младих 
  

У оквиру програма Бизнис младих Србије јуче је расписан конкурс за пословне идеје будућих 
предузетника до 35 година и биће отворен до 28. октобра у 17 општина, најавили су јуче 
реализатори пројекта којег финансира Америчка агенције за развој (Усаид). Очекујемо да ће 
око 400 младих наћи посао уколико се успешно реализује овај програм, рекла је Сузан Кутор, 
директорка канцеларије за економски развој Усаида у Србији. Предузетници су најхрабрији 
чланови друштва, који размишљају о својој и судбини заједнице, каже Кутор и додаје да се 
пројект реализује у сарадњи са Ерсте банком, Смарт колективом и Министарством за омладину 
и спорт, којем ће и убудуће пружати подршку. 

Основни циљ програма је охрабривање младих који имају добре идеје да самостално покрену 
посао, каже она. Дејан Миљковић, заменик директора Националне службе запошљавања (НСЗ) 
наводи да су млади с учешћем од 27 одсто у укупном броју незапослених, теже запошљива 
категорија. НСЗ посредује у одобравању подстицаја у вредности до 4.000 евра за програме 
самозапошљавања што није довољно и организује обуке, стручне праксе и усавршавање за 
предузетништво где је укључено око 8.000 полазника. Веома је значајно да у новим предузећи 
младих могу да раде сви чланови домаћинства, рекао је Миљовић и најавио стручну подршку и 
обуке посредством широке мреже од 30 филијала и испостава у земљи. Директор дирекције за 
микроклијенте Ерсте банке Војислав Стокић истиче да у случају овог пројекта не постоји доњи 
лимит износа кредита, а максимум је 15.000 евра. Кредити се одобравају са роком враћања од 
36, уз грејс период од шест месеци, за динарски износ камата је 5,5 одсто, а валутну клаузулу 
7,95 одсто, без икаквих трошкова обраде. Важно је да младима нису потребна никаква средства 
обезбеђења, жиранти, јемства или хипотеке, наводи Стокић. Сви заинтересовани могу да се 
пријаве на конкурс путем сајта www.бизнисмладихсрбије.орг, очекујемо да се јави око 200, од 
којих ће 150 проћи обуку за бизнис, а након селекције, око 80 проћи напредни курс у НСЗ, а у 
финалу ће 50 до 60 кандидата конкурисати за повољне кредите, истиче Нада Станковић, 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:%C5%A0ansa-za-400-mladih&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:%C5%A0ansa-za-400-mladih&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=f7fa15c561b2cd15742fc5c8840d16d95626bf93


11 

 

координаторка програма Бизнис младих Смарт колектива. Први кредити даваће се од 
фебруара 2013. године, током које се очекује оснивање око 50 нових фирми. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1024:Novi-udar-na-

nov%C4%8Danike&catid=9&Itemid=120 

Нови удар на новчанике 
  

Храна, цигарете, средства за личну и кућну хигијену, грејање, нафтни деривати и градски 
превоз у Београду од октобра ће поскупети и до 20 процената. Октобарска поскупљења, како 
тврде представници организација за заштиту потрошача, додатно ће ослабити куповну моћ 
грађана и урушити ионако низак животни стандрад. Млеко и млечни производи од наредног 
месеца поскупеће између два и четири одсто, свеже месо три одсто и више, месне прерађевине 
пет одсто колико ће скочити цена шећара, а уља између девет и 16 одсто, рекли су трговци за 
Тањуг. 

Слаткиши и слане грицкалице биће скупљи од три до чак 40 процената, маргарини и мајонези 
до 10 одсто за колико ће поскупети и замрзнута риба из увоза, а замрзнуто воће око 30 одсто. 
Цигарете ће поскупети за 20 динара по паклици, безалкохолна пића 4,5 одсто, кућна хемија и 
средства за личну хигијену од 1,5 до пет одсто. Оливера Ћирковић из новосадског трговинског 
ланца Универекспорт рекла је за Тањуг да трговци не правдају готово свакодневна поскупљења 
у продавницама него транспарентно приказују промену сваке цене, јер представљају карику 
која спаја произвођача и потрошача и сваку промену произвођачке цене приказују као крајњу 
цену према потрошачу. Нама као трговинском ланцу није у интересу слабљење куповне моћи 
потрошача и то је један од разлога постојања великог броја акција, снижења цена, могућности 
одложеног плаћања као и ширења асортимана приватних робних марки, истичу у 
Универекспорту. Поред хране, октобар ће највероватније донети и нове цене грејања у већини 
градова у Србији између 10 и 20 процената због поскупљења енергената, док ће јавни градски 
превоз у Београду поскупети за 20 процената. Представници нафтних компанија најавали су 
повећање малопродајних цена нафтних деривата на тржишу у Србији због повећања акциза на 
дизел-горива и течни нафни гас и пореза на додату вредност (ПДВ) за два процента. 
Председница Центра за заштиту потрошача Србије (ЦЕПС) Вера Вида истакла је да реална 
потрошачка корпа за просечну породицу у Србији износи 110.000 динара, а куповна моћ за 30 
процената мања је него лане па ће свакодневна поскупљење хране потрошаче довести на руб 
егзистенције. Свакодневна поскупљења хране додатно ће смањити потрошњу основних 
животних намирница и довести потрошача на ниво пуког преживљавања. У условима кризе, 
потрошачи купују само што је неопходно, али сада се и ту бира, казала је она за Тањуг. 
@АНТРФИЛЕ: Плата у августу 42.122 динара Просечна зарада без пореза и доприноса 
исплаћена у августу 2012. године у Србији износила је 42.122 динара, што је номинално 2,3 
одсто, а реално за 0,7 одсто више него у јулу, саопштио је јуче Републички завод за статистику. 
Бруто зарада исплаћена у августу износила је 58.503 динара и номинално је била већа за 2,2 
одсто него претходног месеца, а реално за 0,6 одсто. Просечна нето зарада у августу је 
номинално била већа за 9,7 одсто него у истом месецу прошле године, а реално за 1,7 одсто, док 
је бруто зарада номинално била већа за 9,8 одсто, а реално за 1,8 одсто. Од јануара до августа 
2012. године је просек зарада без пореза и доприноса номинално био за 9,7 одсто већи него у 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1024:Novi-udar-na-nov%C4%8Danike&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1024:Novi-udar-na-nov%C4%8Danike&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=e0870c36463818ed943c03f603e7175e4c63a9cf
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истом периоду 2011, а реално за 4,5 одсто. Бруто зарада била је номинално била већа за 9,6 
одсто, а реално за 4,4 одсто. Бета 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1009:Sudbina-radnika-

neizvesna&catid=11&Itemid=122 

Судбина радника неизвесна 
  

Младеновачка фабрика за производњу трансформатора Минел трафо, уместо производа који 
су се некада пласирали на домаће и страно тржиште, данас продукује само дугове, задужења, 
што је кулминирало незадовољством радника који су ступили у генерални штрајк 24. 
септембра. Они су се јуче у организацији Асоцијације слободних и независних синдиката 
(АСНС) и Самосталног синдиката фабрике, уз подршку запослених из Керамике, окупили на 
протесту пред зградом општине, уз учешће око 300 незадовољника. Наши штрајкачки захтеви 
су исплата шест заосталих зарада, исплата двогодишњих дуговања по основу доприноса за 
осигурање, накнада за боловање, отпремнине, чак кредитних рата, наводи за Привредни 
преглед Миливоје Стојановић, повереник АСНС фирме. 

По његовим тврдњама, ни само руководство не зна шта ће се десити са око 250 радника, јер је 
већински власник, словачка компанија Интернешенал БЕЗ група најавила повлачење из овог 
посла. Међутим, чак и да се то и деси нико у фабрици не зна праву власничку структуру, нити 
има увид у купопродајни уговор који је потписан између надлежних, агенције за приватизацију 
и бивших власника, Ненада Поповића, иначе посланика ДСС-а у парламенту, из чијих је руку 
фабрика продата Русима, а потом Словацима. Због тога је заменик градоначелника 
Младеновца Милош Стојановић могао да нам обећа само правну помоћ око разрешавања 
наших проблема и упућени смо на АП и друге надлежне органе, додаје он. Судбина радника и 
њихових потраживања је такође под знаком питања, јер је 3. септембра покренут стечајни 
поступак, а 28. септембра заказано прво рочиште у Привредном суду у Београду. Једно од 
највећих дугова према Еуробанци износи преко 1,8 милијарди динара, али су укупна дуговања 
и вишемесечна блокада рачуна далеко већи. Запослени у Минел трафоу, који је у тоталном 
застоју, највише се боје стечаја уколико се не нађе заједнички језик са државом која би требала 
да преузме део власништва, управљања и покретања производње. Синдикалци Минел трафоа 
спремни су да куцају на сва врата да би добили увид у праву власничку структуру и наплату 
својих дугова, јер од марта нису примили зараде, а сумњају да је за пропаст фабрике највише 
заслужан њихов бивши власник Поповић, који је 2005. купио фабрику у здравом стању, са 
стручњацима, пуним складиштима и добрим тржиштима. Минел трафо су на неколико месеци 
купили Руси, а потом Словаци. Још један пословни кикс погодио је Минел трафо, који је иначе 
купио Минел трансформаторе из Рипња, али је 21. септембра АП раскинула уговор са БЕЗ-ом 
јер није испуњена инвестициона обавеза од седам милиона евра. Држава је за Рипањ 
именовала заступника капитала, а 316 радника још не зна шта их чека - улица или посао у 
реструктурисању. Младеновчани најављују наставак штрајка и протесте како би се изборили за 
плате и нормалан рад. @ЛЕГЕНДА: Протестна шетња запослених у Минел трафоу 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1009:Sudbina-radnika-neizvesna&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1009:Sudbina-radnika-neizvesna&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=9a8f1031c0f4395f8a59b0e51eb25a139891c040
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:Jo%C5%A1-mnogo-rada-na-

zakonima&catid=11&Itemid=122 

Још много рада на законима 
 

Учесници четвртог Европског правног и политичког форума у Дому Народне скупштине 
сложили су се јуче да је транспарентност у процесу доношења закона један од најважнијих 
услова за каснију примену закона у пракси. На скупу је представљена Студија о унапређењу 
законодавног процеса под називом Како Србија може унапредити свој законодавни систем. 
Председник Скупштине Ненад Стефановић рекао је да је реформа законодавства један од 
приоритета власти у Србији јер је, како је навео, циљ да се наши закони хармонизују са 
европским. Потребно је пуно труда и рада да би скупштина задобила поверење јавности и да 
бисмо уверили читав свет да је владавина права нешто чему је Србија посвећена, рекао је 
Стефановић, отварајући скуп на коме су учестовали бројни представници правосуђа, цивилног 
друштва и дипломатског кора. 

Нови амбасадор Немачке у Србији Хајнц Вилхелм оценио је да закони који се усвајају у Србији 
морају да буду компатибилни са законима ЕУ, али и да не смеју да буду у колизији са 
постојећим законима. Заменик шефа делегација ЕУ у Београду Адриано Мартинс рекао је да 
Брисел сматра да још пуно посла треба да се уради да би земља наставила у добром смеру. 
Тањуг 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/344550/Novi-sok-za-potrosace-U-oktobru-poskupljuju-namirnice-prevoz-grejanje 

Нови шок за потрошаче: У октобру 
поскупљују намирнице, превоз, грејање... 

Танјуг  

Храна, цигарете, средства за личну и кућну хигијену, грејање, нафтни деривати и градски 

превоз у Београду од октобра ће поскупети и до 20 процената. Октобарска поскупљења, како 

тврде представници организација за заштиту потрошача, додатно ће ослабити куповну моћ 

грађана и урушити ионако низак животни стандрад. 

Слаткиши и слане грицкалице биће скупљи од три до чак 40 процената 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:Jo%C5%A1-mnogo-rada-na-zakonima&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:Jo%C5%A1-mnogo-rada-na-zakonima&catid=11&Itemid=122
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/344550/Novi-sok-za-potrosace-U-oktobru-poskupljuju-namirnice-prevoz-grejanje
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Млеко и млечни производи од наредног месеца поскупеће између два и четири одсто, свеже 

месо три одсто и више, месне пређевине пет одсто колико ће "скочити" цена шећара, а уља 

између девет и 16 одсто, рекли су трговци за Тањуг. 

 

Слаткиши и слане грицкалице биће скупљи од три до чак 40 процената, маргарини и мајонези 

до 10 одсто за колико ће поскупети и замрзнута риба из увоза, а замрзнуто воће око 30 одсто. 

  

Цигарете ће поскупети за 20 динара по паклици, безалкохолна пића 4,5 одсто, кућа хемија и 

средства за личну хигијену од 1,5 до пет одсто. 

 

Оливера Ћирковић из новосадског трговинског ланца "Универекспорт" рекла је за Тањуг да 

трговци не правдају готово свакодневна поскупљења у продавницама него "транспарентно 

приказују промену сваке цене, јер представљају карику која спаја произвођача и потрошача" и 

сваку промену произвођачке цене приказују као крајњу цену према потрошачу. 

 

- Нама као трговинском ланцу није у интересу слабљење куповне моћи потрошача и то је један 

од разлога постојања великог броја акција, снижења цена, могућности одложеног плаћања као 

и ширења асортимана приватних робних марки - истичу у "Универекспорту". 

  

Поскупљују и грејање и градски превоз 

  

Поред хране, октобар ће највероватније донети и нове цене грејања у већини градова у Србији 

између 10 и 20 процената због поскупљења енергената, док ће јавни градски превоз у Београду 

поскупети за 20 процената. 

 

Представници нафтних компанија најавали су повећање малопродајних цена нафтних 

деривата на тржишу у Србији због повећања акциза на дизел горива и течни нафни гас и 

пореза на додату вредност (ПДВ) за два процента. 

 

Председница Центра за заштиту потрошача Србије (ЦЕПС) Вера Вида истакла је да реална 

потрошачка корпа за просечну породицу у Србији износи 110.000 динара, а куповна моћ за 30 

процената мања је него лане па ће свакодневна поскупљење хране потрошаче довести на руб 

егзистенције. 

 

- Свакодневна поскупљење хране додатно ће смањити потрошњу основних животних 

намирница и довести потрошача на ниво пуког преживљавања. У условима кризе, потрошачи 

купују само што је неопходно, али сада се и ту бира - казала је она за Тањуг. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/344524/Opsta-stopa-PDV-od-1-oktobra-bice-20-odsto 

Општа стопа ПДВ од 1. октобра биће 20 одсто 

Бета  

Општа стопа пореза на додату вредност (ПДВ) биће од 1. октобра повећана са 18 на 20 одсто, а 

нижа стопа, од осам одсто, остаће на основне животне намирнице, утрђено је изменама Закона 

о ПДВ који је данас усвојила Скупштина. 

Мала и средња предузећа имаће могућност од 1. јануара следеће године да ПДВ плаћају тек 

када робу наплате. 

 

Влада Србије очекује да ће измене Закона о ПДВ повећати 

приходе буџета за 6,7 милијарди до краја ове године, а у 2013. за 

33,8 милијарди динара. 

  

Предвиђено је и повећање износа ПДВ-а који се враћа пољопривредницима са садашњих пет 

на осам одсто, при чему се уводи обавеза да се новац директно уплаћује на рачун 

пољопривредника. 

  

Предвиђено је и да ПДВ у грађевинарству плаћа инвеститор, а не извођач радова. 

 

Утврђено је и враћање ПДВ на беби опрему родитељима који имају 

примања до 80.000 динара. 

  

Продужени су и рокови за подношење пореских пријава са 10 на 15 дана за обвезнике који 

плаћају месечно, односно на 20 дана за оне који плаћају квартално. 

  

  

Изменама закона повећан је и цензус за обавезно укључивање у систем ПДВ-а и то са четири на 

осам милиона динара промета годишње. 

  

Укинут је и ПДВ на добра и услуге за пословање у слободним зонама. 

 

 

 

 

 
 

Већи приходи од ПДВ-а 

Повраћај беби ПДВ-а 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/344524/Opsta-stopa-PDV-od-1-oktobra-bice-20-odsto
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=09&dd=25&nav_id=646037 

За 12 година 13.612 изгубило посао 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Јагодина -- У Јагодини је од 2000. године без посла остало 13.626 радника, изјавио 

је председник Одбора за трговину Самосталног синдиката за Шумадију Радиша 

Марковић. 

 "У 18 привредних предузећа Јагодине, 2000. године било је запослено 16.608 радника, данас 

свега 2.962, а највише радника, око 6.000, отишло је по разним основама из Холдинга - 

Индустрије каблова", рекао је Марковић. 

Транзиција, стечајеви и "накарадна приватизација" уништили су неколико фирми, пре свега из 

области грађевинарства, текстилне индустрије, трговине, угоститељства, које су могле да раде, 

оценио је он.  

 

Индустрија конфекције "Ресава" запошљавала је 820 радника, данас тамо нема никога јер 

фирма већ неколико година уопште не ради. Више не раде ни Јагодински подрум из саства 

"Навипа" који је запошљавао 150 радника, "Агроопрема`` која је имала 55 радника.  

 

Више не раде ни "Поморавље инжењеринг", који је имао 1.000 радника, "Минел" са 400, 

"Поморавка" са 900, АИК са 500, Млекара са 100, Југопревоз са 411 биших радника, затим 

"Ззитомлин", прецизирао је Марковић.  

 

Он је подсетио и да је Фабрика "Будућност" у Јагодини запошљавала 360 радника а сада 

неколико, Трговинска компанија "Морава" 860 а сада само шест, Туристичко угоститељско 

предузеће "Палас" 800 сада 18 радника...  

 

Како је навео, месна индустрија "Јухор" једна од ретких која је успешно приватизвана од стране 

Компаније "Делта", имала је 780 радника, а сада 420.  

 

Он је оценио да је слична ситауција и у другим општинама Поморавског округа, где је 

тренутно, према евиденције Филијале Службе за запошљавање Јагодине, незапослено око 

28.000 људи а само у Јагодини и Параћину више од половине ове цифре. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=09&dd=25&nav_id=646037
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