
1 

 

          

 

3.септембар  2012. 

                                        

  

 

 
 

И минималац чека на Социјално-економски савет;(стр.2) 
Привредници: Хоће ли предузећа у тешкоћама добити позајмице?; (стр.4) 
ММФ у Србији од 10. Септембра; (стр.5) 

Србију чека тешких 18 месеци, излазак из кризе тек 2014. Године; (стр.6) 

Данас први дан школе, просветари најављују протестну шетњу у Београду; (стр.8) 

До краја године 4.000 запослених; (стр.10) 

Милијарда евра за спасавање привреде у колапсу; (стр.12) 

Запослени у телевизији Мозаик од данас у штрајку; (стр.15) 
Почела школа, поједини синдикати најављују протесте;(стр.15) 

Повратак у школу;(стр.17) 

 

 

 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:395312-I-minimalac-ceka-na-Socijalno-ekonomski-savet 

И минималац чека на Социјално-економски 
савет 
Б. СТЈЕЉА  

Колико ће нови сазив савета имати снаге да са кризним буџетом одговори на 

тешке изазове. Из буџета за рад овог тела 22,2 милиона. Нови социјални споразум 

ни у најави, а стари проблеми остали 

КАКО зауставити инфлацију и раст цена, повећати наплату доприноса, из које касе исплатити 

раднике предузећа у стечају, али и оне које су “заврнули” несавесни послодавци... То су само 

неке од тема којима би се могао позабавити нови сазив Социјално-економског савета Србије. За 

првог човека овог тела именован је премијер Ивица Дачић, који је наследио старе проблеме. 

Засада нема ни плана ни програма којом би се динамиком могли решавати сви ови задаци. 

Нови социјални споразум још није направљен, а времена за чекање нема. 

 

Извесно је, међутим, да се многе тачке из претходног документа могу (буквално) преписати јер 

ни стари сазив није успео да им доака - није основана развојна банка, није дата предност 

домаћим послодавцима на тендерима, нису заустављени ни инфлација ни раст незапослених... 

За већину неиспуњених обавеза одговорна је (ондашња) влада упркос томе што је те задатке 

сама себи и поставила. Остали партнери - послодавци и синдикати - имали су више паушалне 

него конкретне задатке, али се ни они нису показали у најбољем светлу. Потписивање 

колективних уговора ишло је тешком муком, око цене минималца преговарали су месецима, а 

подизање неопорезивог дела зараде пролонгирали су унедоглед. 
КРИЗНИ БУЏЕТЧЛАНСТВО СЕС ће, по свему судећи, имати доста посла да нађе одговор како 
да са мање расхода него лане помогне већем броју радника и предузетника. Расподела кризног 
буџета непрестано је тема финансијских стручњака, па су се већ чуле непопуларне препоруке за 
уштеду као што су замрзавање плата и пензија, подизање ПДВ-а... 

Зато би најмање 70.000 запослених који не добијају плату, као и 150.000 оних који живе од 

минималца, али и 350.000 оних који не примају новац за топле оброке и регресе... могли да 

посумњају да би им нови Савет овога пута могао помоћи. Исто би питање могао да постави и 

сваки четврти грађанин јер је без икаквог посла и сваки десети становник Србије јер већ дуго 

живи у сиромаштву. Зато не чуди што се армија незадовољних пита колико је уопште 

коалиција у Савезу природна, јер је састављена од чланова који су - по својој суштини - једни 

другима опоненти и да ли се ту заиста воде расправе или су сви заправо на истој страни. 
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“Прозвани” партнери - и Савез самосталних синдиката Србије, Унија послодаваца Србије и 

чланови Владе - у своју “одбрану” кажу да је реч о социјалном дијалогу, а не кохабитацији и да 

се такав културни образац преговарања већ годинама примењује широм Европе. 

А подстицање таквог дијалога грађани сами плаћају. Из буџета се са 22,2 милиона динара 

финансирао рад Социјално-економског савета у 2011, а исти износ намењен им је и ове године. 

Приговор на рад Савета су, међутим, имали и сами чланови. Председник Уније послодаваца 

Небојша Атанацковић је претио повлачењем јер је био незадовољан “дијалогом” који држава 

примењује у вези са опорезивањем зарада, а приговор су имали и синдикалци. 

- Министри, и то нарочито они задужени за економију и финансије, нису долазили на седнице - 

замера Љубисав Орбовић, члан СЕС и председник СССС, и оцењује да су таквим ноншалантним 

односом дали “неозбиљан тон” целом послу. - Проблем је и што се неки усвојени предлози нису 

могли спровести у пракси јер је постојао формални пристанак, али је било несклада унутар 

саме Владе. 
САСТАВСОЦИЈАЛНО-економски савет има 18 чланова, и то шест представника Владе Србије, 
шест представника репрезентативних синдиката и шест представника репрезентативних 
удружења послодаваца, који се именују на четири године. Сваки члан Савета има свог 
заменика. 

Зато гаранција да ће овај Савет бити успешнији у свом раду нема. Нови чланови каже да се 

уздају у премијеров ауторитет, нарочито зато што први пут од оснивања СЕС-а 2001. ово тело 

предводи председник Владе. 

А изазова у 2012. свакако неће недостајати. Према последњој прогнози председника Европске 

банке за обнову и развој, опоравак економије може се очекивати тек од 2014. године. У 

међувремену пламте нови “социјални пожари”, а стратегија за излазак из кризе тек је у повоју. 

Плате су пале за 30 одсто у односу на 2008, 12.000 радника из предузећа у стечају још чека 

исплату својих заосталих зарада, хиљаде радника тражи ново повезивање стажа, а минимална 

цена рада се неће померати још најмање пола године иако је већ девалвирана...  

 

НАЈВЕЋИ УСПЕСИ 

НАЈВЕЋИ успех претходног сазива СЕС је у томе што је омогућено повезивање стажа за око 

100.000 радника којима су послодавци прескакали уплате у периоду од 1. јануара 2004. до 31. 

децембра 2010. СЕС је заслужан и што је укинута пракса да труднице предузетнице плаћају 

дажбине по два основа, али и за оверу здравствених књижица радницима којима газде нису 

платиле здравствено осигурање. 
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Привредници: Хоће ли предузећа у тешкоћама 
добити позајмице? 
 
С. БУЛАТОВИЋ 

Предузећа у Србији ће већ за коју недељу моћи да покушају да дођу до 

субвеционисаног кредита за ликвидност 

 
ПРЕДУЗЕЋА у Србији ће већ за коју недељу моћи да покушају да дођу до субвеционисаног 
кредита за ликвидност. Обећана годишња камата од 3,5 одсто на позајмице индексиране у 
еврима прилично је примамљива у земљи у којој фирме могу да се задуже по најмање пет одсто 
већој цени. Избор клијената који ће доћи до дела од најављених милијарду евра "инфузије" 
привреди, одлучиће саме банке. Привредници зато упозоравају да би клијенти могле да остану 
само солидне фирме, док ће они којима је новац најпотребнији, банкама бити сувишне 
ризични. 
 

- Морам да похвалим брзину реаговања владе на неке проблеме - каже Бојан Радун, 
председник Српске асоцијације менаџера. - Одлуке су заиста донесене брже него што сам ја 
очекивао. Постоји, међутим, опасност да ће и ове кредите добијати они који су и сада пожељни 
клијенти банака. Али питање је да ли ће их банке одобравати оним предузећима која су у 
тешкоћама. Шта ће онда бити са тим фирмама? 
Из Министарства финансије и привреде одговарају да су субвенционисани кредити нужност, а 
не срећно решење. Такво упумпавање новца у привреду је нестандарна мера. 
Потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа Милан Кнежевић, међутим, подсећа 
да су банке кроз овакав програм у протекле три године пласирале 2,84 милијарде евра, а на 
име инвестиција 355,2 милиона евра. 
- Банке су на име камата само овим пласманом зарадиле око 300 милиона евра - каже 
Кнежевић. - Велики интерес имала је држава. Привреда је вештачки повећала обим тражње. 
Порасли су приходи од царина и ПДВ-а. Куповна моћ грађана и број запослених су се 
радикално смањивали, иностране и домаће инвестиције су преполовљене,а тражња достигла 
најнижи ниво. Стимулисати задуживање привреде у условима овако негативних трендова 
значило је учинити је "наркомански зависном" од повлачења нових кредита. Привреда ће се и 
овог пута раздуживати по дупло вишим каматним стопама. То ће бити и најкраћи пут у њен 
потпуни колапс.  
 
ДА ВИДИМО ЦЕЛИНУ 
ИЗ угла Бранислава Грујића, председника Клуба "Привредник", субвенцинисани кредити су 
добра вест. 
- Све је добро, али не кажем да је довољно - каже Грујић. - Сваки корак је добар. Треба заиста 
сачекати да видимо све кораке Владе да бисмо доносили коначну оцену. 
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ММФ у Србији од 10. септембра 
В. Н.   

У Србију 10. септембра долази делегација Међународног монетарног фонда са 

задатком да анализира стање у јавним финансијама 

 
У СРБИЈУ 10. септембра долази делегација Међународног монетарног фонда са задатком да 
анализира стање у јавним финансијама, а у току су технички разговори са представницима 
Фонда који су почели 28. августа и трају до уторка, најавио је државни секретар у Министарству 
финансија и привреде Влајко Сенић. 
После ових посета, очекује се и званична посета Мисије ММФ, која ће уследити крајем ове 
године, уочи планирања буџета за 2013, рекао је Сенић . 
 

- Ми смо припремили све расположиве информације, потпуно смо отворени за сарадњу и 
уверени смо да, уочи доношења буџета за 2013. годину, можемо очекивати постизање 
споразума - казао је он. 
Према речима Сенића, Србија ће се даље задуживати, ту нема дилеме, упркос чињеници да је 
јавни дуг драматично порастао у протекле четири године, оценио је државни секретар за 
односе са међународним финансијским институцијама. 
- Држава ће сама, али и у сарадњи са ММФ, дефинисати јасан план како да се тај степен 
задужења смањи - истиче Сенић, наглашавајући да би за Србију било важно да се обнови 
споразум са Фондом који је, како наводи "претходна влада замрзла и који је практично стављен 
ван снаге". 
- Сигурно да ће то бити тешки разговори, али ми имамо јасан план. Предочићемо и овој мисији 
која долази у септембру и званичној делегацији ММФ, за коју се надамо да ће доћи до краја 
године, какви су наши планови фискалне консолидације - објаснио је Сенић. 
Државни секретар у Министарству финансија очекује да ће Влада Србије успети да повећа 
приходе у буџету и оствари значајне уштеде на расходној страни.  
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ПРЕДСЕДНИК ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ 

Србију чека тешких 18 месеци, излазак из 
кризе тек 2014. године 

Е. Б.  

- У наредних 18 месеци очекујемо да ће читав регион, не само Србија, проћи кроз тежак период, 

јер се опоравак светске економије може очекивати тек 2014. Наш посао је да помогнемо Србији 

да се за то време припреми и искористи своју шансу кад опоравак крене - каже за “Блиц” Сума 

Чакрабарти, председник Европске банке за обнову и развој. 

 

- ЕБРД је у Србији заинтересован за велики број сектора, у првом реду за инфраструктуру, 

енергетику и пројекте на локалу. Већ дуго смо укључени у пројекте у Србији, а укупна вредност 

зајмова износи три милијарде евра. Досад смо имали добро партнерство и очекујем да се оно 

настави и наредних година, јер ове године планирамо да инвестирамо око 400 милиона евра и 

исто толико у 2013. години - додаје Чакрабарти. 

 

Од чега зависи реализација зајмова и шта ће бити приоритет ЕБРД-а, инфраструктура 

или докапитализација компанија? 

 

- Реализација највише зависи од брзине којом ћемо добијати предлоге нових пројеката, а 

очекујем да новац буде усмерен у неколико сектора. У овом тренутку, разговори са Владом 

претежно се воде око инфраструктурних пројеката, али пуно тога зависи од политика које ће 

Влада примењивати. Видећемо какву ће политику нова влада у Србији водити кад је 

инфраструктура у питању, везано за путеве и железницу на пример, и онда ћемо видети на 

којим пројектима можемо заједно да радимо. 

 

Који су сектори најзанимљивији ЕБРД-у? 

 

- Инфраструктура и енергетика пре свега, али и локални пројекти. Сектор малих и средњих 

предузећа је такође битан јер је у Србији, као и у читавом овом региону, незапосленост велики 

проблем. 
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Из Владе су поручили да желе да ЕБРД кредитира изградњу појединих деоница на коридору 

11. Колико брзо можемо очекивати одлуку ЕБРД-а? 

 

- То зависи и од политике коју ће Влада водити. Желимо да видимо какве су намере Владе у 

вези с рехабилитацијом путева. Онда ћемо размотрити пројекат заједно са другим 

међународним институцијама, као што су Светска банка и Европска инвестициона банка. У 

наредних шест месеци ћемо проценити предлог и размислити о њему. 

 

Кад је реч о приватним компанијама, да ли сте више усмерени на докапитализацију или на 

кредитне аранжмане? 

 

- Отворени смо за обе опције. Не доносимо унапред оцену да је једно боље од другог, зависи 

које су потребе конкретне компаније. 

 

ЕБРД је тренутно мањински акционар у две домаће банке, Комерцијалној и Чачанској, да ли 

су могући и нови аранжмани? 

 

- Увек смо отворени за разговоре са финансијским сектором и то ће бити део нашег дијалога са 

Владом и банкарским сектором. 

  

Сарадња са „Беохемијом“ 

 

Да ли сте задовољни резултатима компанија у којима је 

ЕБРД присутан у Србији као акционар или кредитор, 

укључујући и „Беохемију“? 

Генерално смо веома задовољни. Увек тражимо компаније 

које имају амбициозне планове, али и осећај за реалност. У 

„Беохемији“ смо то пронашли, а за успех велике заслуге 

носе руководство и запослени овог предузећа. Ово је сјајан 

пример партнерства, не само због тога што је “Беохемија” 

остварила раст од 40 одсто на тржишту у региону, већ и 

због планова за даље ширење, за које је ЕБРД 

заинтересован да подржи. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/340871/Danas-prvi-dan-skole-prosvetari-najavljuju-protestnu-setnju-u-Beogradu 

Данас први дан школе, просветари најављују 
протестну шетњу у Београду 

Бета, Танјуг  

Нова школска година за око 900.000 ђака у Србији званично почиње данас, али неки ученици 

ће се одмарати дан дуже због штрајка упозорења који организује Унија синдиката просветнх 

радника. Унија има чланство од око 30.000 запослених у око 700 школа. 

Овако ће данас изгледати први дан школе у многим градовима Србије 

Протест ће почети у подне на Тргу Николе Пашића, а разлози за незадовољство су, како наводе 

у Унији синдиката просветних радника, лош материјални положај запослених у образовању, 

али и генерално лоши услова рада у школама и однос државе према просвети. 

  

Чланови тог синдиката ће, након окупљања на Тргу Николе Пашића кренути у протестну 

шењу, а своје захтеве ће доставити и пријем затражити, код председника Србије Томислава 

Николића, премијера Ивице Дачића и министра просвете и науке Жарка Обрадовића. 

  

Тај синдикат тражи да просветним радницима у октобру плате буду усклађене са инфлацијом, а 

да од наредне године имају зараде 30 одсто веће од просека. Траже се и бољи услови рада и 

однос према просвети, као и решавање проблема вишка запослених, а према подацима тог 

синдиката више од 3.000 наставника нема пун фонд часова. 

  

Чланови Уније првог дана школске године часове ће држати једино ђацима првацима, а њих ће 

ове године бити око 73.000. Синдикатима образовања Влада је понудила повишицу од два 

одсто у октобру и још два одсто у априлу, а репрезентативни синдикати су незадовољни овом 

понудом. Очекује се наставак разговора.  

  

Обрадовић: Повишица већа од два одсто није реална 

  

Жарко Обрадовић: Синдикати ће ипак потписати протокол након ребаланса  

  

Министар просвете и науке Жарко Обрадовић изјавио је јутрос да за просветне раднике 

економска реалност не дозвољава повишицу већу од понуђених два одсто и изразио наду да ће, 

упркос најави данашњег штрајка упозорења Уније просветних радника Србије, већина школа 

првог дана нове шкоксле године отворити врата ђацима. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/340871/Danas-prvi-dan-skole-prosvetari-najavljuju-protestnu-setnju-u-Beogradu
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- Нико не доводи у питање да би требало улагати више у образовање и да би плате требало да 

буду веће, али реч је о реалности, има новца онолико колико има у буџету - казао је министар. 

  

Он је истакао и да није поента само у зарадама, већ да се синдикатима у просвети поручује да 

неће бити отпуштања и да ће им бити исплаћене јубиларне награде. 

  

 

Први дан школе, осим за ђаке, може бити стресан и за запослене, јер је у току формирање листе 

технолошких вишкова. Број оних који ће морати да напусте просвету биће познат половином 

септембра. 

  

Колико ђака може да буде у одељењу 

Школе су добиле упутство од минстарства како да 

организују одељења. 

У одељењу може бити до 30, изузетно до 34 ђака. 

Ако у разреду има више од 34 ђака, дели се на два одељења. 

У одељењу не би требало да буде мање од 15 ђака, иначе 

мора постојати сагласност министарства. 

  

Политичари у школским клупама 

 

Премијер Ивица Дачић и министри просвете и саобраћаја, Жарко Обрадовић и Милутин 

Мркоњић, биће у новобеоградској школи "Јован Дучић", поводом кампање "Пажња сад" која је 

покренута током прошле године са циљем да се повећа безбедност деце у саобраћају. 

  

Потпредседник владе и министар одбране Александар Вучић и 

амбасадорка САД у Србији Мери Ворлик отвориће реновирану 

зграду Основне школе "Светозар Марковић" у Краљеву. 

 

Министар Обрадовић обићи ће сутра и ОШ "Краљ Александар 

Први" у Пожаревцу, где ће основцима пожелети срећан почетак 

школе и поделити уџбенике. 

 

Градоначелник Београда Драган Ђилас са сарадницима 

присуствоваће свечаној приредби за ђаке прваке у новоизграђеној 

ОШ "Милена Павловић Барили" у Вишњичкој бањи. 

  

 У новој школској 

години ђаци ће на 

први распуст отићи 

тек за Нову годину, 

осим у Војводини, где 

није укинут 

новембарски одмор. 
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По два комплета бесплатних књига за ђаке из 

Београда 

По тврдњама издавача, књиге су одштампане, а комплет 

уџбеника које обезбеђује држава ове године је проширен и 

на ђаке четвртог разреда. 

Пројектом је обухваћено 303.500 ђака, што је 2,87 милиона 

одштампаних књига, рекао је Тањугу министар Обрадовић 

уочи почетка школске године. 

У Београду ће, међутим, сви основци добити бесплатне 

књиге на коришћење и то по два комплета, један за школу, 

други за учење код куће, чиме су ослобођени претешких 

торби. 

Бесплатни уџбеници донекле су растеретили бужет 

родитеља, али они који плаћају књиге просечно за комплет 

морају да издвоје од 8.500 до 13.000 динара. 

Радне свеске, књиге за страни језик и изборне предмете не 

добијају се у комплету бесплатних књига, а ђацима треба 

купити и ранац, прибор, свеске, гардеробу, обућу. 

 

 

http://www.danas.rs/dodaci/biznis/do_kraja_godine_4000_zaposlenih.27.html?news_id=246945 

Зоран Михајловић, председник Синдиката у компанији Фијат аутомобили Србија 

До краја године 4.000 запослених 

АУТОР: ЗОРАН РАДОВАНОВИЋ 

Производња модела „фијат 500Л“ у компанији Фијат аутомобили Србија (ФАС) захуктава се. Из 

Крагујевца, сваке седмице, пут црногорске Луке Бар одлазе железничке композиције са по 

више стотина аутомобила, који се потом транспортују у Италији, а крајем септембра почеће и 

продаја широм света. Ипак, нису сви веровали у овај заједнички пословни подухват Фијата и 

државе Србије. 

 Међу онима који су јавно изражавали сумњу у успех пројекта везаног за изградњу нове 
аутомобилске компаније у центру Шумадије били су и челници Синдиката ФАС-а. Зато на 

http://www.danas.rs/dodaci/biznis/do_kraja_godine_4000_zaposlenih.27.html?news_id=246945
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почетку разговора за Данас Зорана Михајловића, председника Синдиката ФАС-а, и 
потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије питамо: Да ли сада верује у овај пројекат? 

- Све што је до сада урађено уверава нас да је пројекат Владе и Фијата успео и да ће у наредном 
периоду резултирати отварањем нових радних места. Већ почетак транспорта аутомобила из 
Крагујевца ка Луци Бар веома је значајан, јер се ствара позитивна слука о овом послу, без 
обзира на то што држава Србија још није испунила све обавезе предвиђене уговором са 
Фијатом. Мислим, пре свега, на изградњу Јужне обилазнице око Крагујевца, затим на 
завршетак ауто-пута од Крагујевца до Коридора 10 и електрификацију пруге до Лапова. 

Мислите ли да ће тај проблем ускоро бити решен? Какве су Ваше процене? 
- Нешто се на том плану дешава, али доста траљаво. Због тешке привредне ситуације у земљи 
не верујем да ће све то ићи ни лако, ни брзо. 

Серијска производња модела „фијат 500Л“ у ФАС-у стартовала је 4. јула. Како 
напредује посао? 
- Темпо производња сасвим је задовољавајући, мада још нисмо превазишли све дечије болести 
узроковане повременим искакањем новоинсталиране опреме и привикавањем радника на 
савремену технологију. Али, и ти проблеми се, колико видим, превазилазе у ходу, о чему 
сведоче и изјаве људи из Фијата да су веома задовољни нашим радницима и њиховом 
спремношћу да овладају новим технологијама. Да све тече по плану, сведочи и податак да се у 
ФАС-у ради у две смене, и да се дневно произведе 150 аутомобила. 

Шта мислите о раду од 10 сати дневно четири дана у недељи? 
- Морам признати да су у почетку радници мало негодовали, пре свега због тога што још увек 
нису овладали радом на новој опреми. Отуда још увек нема правих ефеката десетчасовног 
радног времена четири дана у недељи. Ипак, радници се све више навикавају на ново радно 
време, и праве ефекте очекујем већ у септембру. Утолико пре што се наши радници не плаше 
рада. Напротив. 

Колико је радника тренутно ангажовано и колико ће их до краја године бити 
запослено у ФАС-у, а колико код коопераната који су изградили погоне у 
Крагујевцу? 
- Тренутно у ФАС-у има 1.700 запослених, односно 600 више него на почетку године. У октобру 
би требало да буде запослено још 600 радника, док ће до краја године у ФАС-у радити 2.500 
људи. Код коопераната који су изградили фабрике у Крагујевцу посао би требало да добије још 
око 1.500 радника, тако да ће крајем 2012. укупан број запослених достићи 4.000. Невоља је 
што се у посао са Фијатом још нису укључиле домаће фирме, јер, треба подсетити, овај пројекат 
омогућава великом броју малих и средњих предузећа да постану подкооперанти, односно да 
успоставе сарадњу са главним Фијатовим добављачима. Ту могућност, која би значила 
отварање нових радних места, домаћи предузетници, нажалост, још увек не користе. 

Изјављивали сте раније да главни добављачи још нису спремни, и да не 
испоручују делове и позицију за уградњу у нови модел који се производи у ФАС-у. 
Каква је сада ситуација? 
- Сад је ситуација другачија. Од добављача који су лоцирани на територији Крагујевца стижу 
делови за уградњу у аутомобиле који излазе из погона ФАС-а. Овде се практично производи 
све, осим мотора, мењача и неких ситнијих делова. 

Реална очекивања 
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Да ли су радници задовољни зарадама? 
- Просечна плата у ФАС-у тренутно износе око 34.000 динара, што је и просек зарада на 
републичком нивоу. Радници ФАС-а, међутим, са растом производње очекују и повећање 
зарада, и мислим да су та очекивања сасвим на месту, те да ће бити испуњена. 

Допада ми се „фијат 500Л“ 
Шта мислите о моделу „фијат 500Л“? 
- Укуси су различити, али мени се тај модел допада. Био сам на одмору у Црној Гори кад су 
прве композиције вагона натоварених „фијатом 500Л“ отишле за Луку Бар, и чуо сам много 
позитивних коментара кад је дизајн тог аутомобила у питању. Продаја ће, ипак, показати о 
каквом се аутомобили ради. 

Субвенционисани кредити сламка спаса или омча око врата неликвидних предузећа 
 

http://www.danas.rs/dodaci/biznis/milijarda_evra_za_spasavanje_privrede_u_kolapsu.27.html?news_id=246946 

Милијарда евра за спасавање привреде у 
колапсу 

АУТОР: МИРЈАНА СТЕВАНОВИЋ 

Почетак септембра донеће привредницима још један пакет субвенционисаних кредита „тежак“ 

око милијарду евра, а од 1. октобра чека их још једно изненађење - биће укинута 104 

парафискална намета. То је део антикризног пакета мера, првог који је нова влада усвојила. 

Задатак да то саопшти јавности припао је, коме другом до министру (сада финансија и 

привреде) претплаћеном да преноси, бар на први поглед пријатне, информације, дакле, 

Млађану Динкићу. 

 Према његовој процени банке би, до краја 2012, могле да издвоје 300 милиона евра за 
субвенционисане кредите извозницима (држава ће за субвенционисање камате издвојити 300 
милиона динара), а остатак у 2013. године. „Субвенционисаћемо камате на кредите које банке 
буду одобравале привреди, било да је реч о новим кредитима или рефинансирању постојећих 
које привредници још нису отплатили, тако да за крајњег корисника каматна стопа на 
годишњем нивоу не буде виша од 3,5 одсто, уколико је реч о кредитима са девизном клаузулом 
док ће кад је реч о динарским кредитима каматна стопа бити у висини референтне стопе 
Народне банке Србије“, објаснио је министар. 

Максимални износ кредита за мала предузећа и занатлије биће 30 милиона динара, за средња 
200 милиона, за велика 400 милиона, док претежни извозници могу да рачунају на 600 
милиона динара. Први кредити требало би да буду одобрени у септембру. 

Већ виђено 
- У време економске кризе помоћ привреди, па макар то било и на овакав начин, дакле кроз 
субвенције, не може се заобићи. То чине и много развијеније земље, попут САД, које су 
издвојиле огромна средства за спас аутомобилске индустрије и те мере су дале добре резултате. 
Ова констатација се односи и на Немачку, али и друге земље Европске уније које су такође 

http://www.danas.rs/dodaci/biznis/milijarda_evra_za_spasavanje_privrede_u_kolapsu.27.html?news_id=246946
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помогле сопственој привреди да лакше преброди кризу - каже за Данас Љубодраг Савић, 
професор на Економском факултету у Београду. 

Он, међутим, сматра да је од кључног значаја да држава направи оперативни план предузећа, 
односно делатности која ће на овај начин бити подржана. Савић притом има у виду чињеницу 
да нека предузећа могу брже да допринесу остварењу три кључна циља, а то су: опоравак 
производње, заустављање отпуштања радника, или чак раст запослености, и раст извоза. 

- Осим тога, цео поступак одобравања кредита морао би да буде много транспарентнији, јер то 
је гаранција да ће новац бити најефикасније искоришћен. Било би неопходно и да се после 
извесног времена оцене ефекти коришћења тих средстава као и да ли се наменски користе. 
Такође је веома важно да ниједан министар, ма како се он звао, нема дискреционо право да 
утиче на избор предузећа која ће добити кредите, што је иначе досад био случај. Само у том 
случају ће издвајање средстава из буџета за ове намене имати смисла - тврди Савић. 

Овакав начин финансирања привреде наишао је на добар одзив банака. У прилог томе говори 
податак да је у претходне три године одобрено око 3,3 милијарде евра инвестиционих и 
кредита за ликвидност. Према подацима Министарства финансија и привреде, у току 2009. 
вредност кредита (рачунајући динарске и оне се девизном клаузулом) за ликвидност 
премашила је 936 милиона евра, док је за инвестиционе позајмице (одобрено је 12 кредита) 
издвојено више од 2,3 милиона евра. Наредне, 2010, године кредити за ликвидност достигли су 
1,2 милијарде евра, при чему је држава субвенционисала камате са око 37,7 милиона евра, док 
је 2011. за те намене издвојено 732 милиона евра (субвенције државе износиле су око 18,5 
милиона евра). Кад је реч о инвестиционим кредитима, којих је 2010. било 1.835, њихов износ 
премашио је 228,8 милиона евра, док су 2011. године, за реализацију 1.475 кредита, банке 
издвојиле око 165,6 милиона евра. Држава је у 2010. и 2011. години за око 395 милиона евра 
кредита за инвестиције које су банке пласирале привреди субвенционисала камате са око 9,6 
милиона евра. 

Уз констатацију да Сосијете женерал банка активно подржава привреду Србије и да њен 
кредитни портфолио у овом сегменту (са прекограничним кредитима) премашује милијарду 
евра, Милан Вићентић, извршни директор за послове са привредом Сосијете женерал, каже за 
Данас да је та банка била укључена у све програме Владе Србије који су за циљ имали помоћ 
грађанима и привреди. Реч је о субвенционисаним кредитима за које је, због нижих каматних 
стопа, владало највеће интересовање. 

- Закључно са 31. августом 2011. пласирали смо 268 кредита за ликвидност у укупном износу од 
готово 35 милиона евра, као и 91 инвестициони кредит у износу од 25,5 милиона евра. 
Интересовање је било веће за кредите за ликвидност, с обзиром на то да се, пре свега због пада 
куповне моћи грађана и отежане наплате потраживања, велики број компанија суочио са 
проблемом одржавања ликвидности. У таквој ситуацији привредници су спас потражили у 
позајмицама од банака. Програми субвенционисаних кредита свакако могу да помогну 
привредницима и Сосијете женерал банка је спремна да се у те активности и убудуће укључи - 
истиче Вићентић и додаје да се, када је реч о прошлогодишњем програму субвенционисаних 
кредита за одржавање ликвидности и финансирање трајних обртних средстава, Сосијете 
женерал сврстала у првих пет банака по укупно пласираним средствима. 

Тамна страна медаље 
Да ова прича има и другу, ону мање лепу, страну, указују подаци које је у разговору за Данас 
изнео Милан Кнежевић, потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа. Он тврди да 



14 

 

су од 2001. године до данас привредници банкама само на име камата платили око 22 
милијарде евра и да још дугују око 20 милијарди евра. „Али ни тако огроман дуг није 
алармирао Владу да растерети привреду, а амбијент привређивања учини подношљивијим. 
Напротив, Влада наставља да се понаша као банкарски агент подстичући, субвенцијама из 
буџета, ново задуживање привреде и то уз камате које никако нису повољне и које су банкама у 
претходне три године донеле зараду од око 300 милиона евра“, истиче Кнежевић. 

Он упозорава и на то да 70.000 предузећа неће моћи ни да конкуришу за добијање кредита јер 
је 31.000 фирми по завршном рачуну у блокади, 8.000 је пословало с нулом, или је завршило у 
минусу, 12.000 није предало завршни рачун, 33.000 предузећа је тренутно у блокади, што 
значи да више од 70 одсто предузећа нема неопходни кредитни бонитет. Кнежевић сматра да је 
задуживање привреде у рецесији, кад агрегатна тражња пада (за годину дана промет у 
малопродаји пао је за 16 одсто) и кад се бележи пад индустријске производње за 4,2 одсто, 
најкраћи пут до још тежих услова пословања. Најављено укидање стотинак парафискалних 
намета саговорник Данаса назива естрадом, процењујући да то неће дати никакве ефекте. 

- Једини начин да се привреда растерети јесте да се смање порези и доприноси, затим да се 
црно тржиште сведе у неке реалне оквире како би се подигла тражња, јер привреду из рецесије 
може да извуче само повећање тражње. Неопходно је и да се држава, јавна предузећа и локалне 
заједнице раздуже за новац који дугују привреди. Све то је боље од субвенционисаних кредита. 
Рачуница је јасна. Ако се кредити субвенционишу са 3,5 одсто, то значи да би држава на 
милијарду евра требало да издвоји 35 милиона евра, да не говорим о томе да држава није 
измирила обавезе према банкама ни за претходну траншу субвенционисаних кредита. Посебан 
проблем представља то што је углавном реч о краткорочним кредитима и што ће највећи део 
новца бити искоришћен за плаћање доспелих обавеза по основу претходних задужења. Е, то се 
зове финансијска спирала смрти - закључује Кнежевић. 

Један од услова које ће потенцијални корисници тих зајмова морати да испуне јесте да не 
отпуштају раднике. Тако је било и у претходном периоду. У Министарству финансија и 
привреде подсећају да је корисник кредита био дужан да на половини коришћења кредита, као 
и месец дана пре истека рока отплате, достави банци (преко Националне службе за 
запошљавање) ОД образац. Уколико би се утврдило да је број запослених смањен, кредит више 
не би био субвенционисан, односно клијент је наставио да отплаћује зајам, али са пуним 
износом камате, или би евентуално морао превремено да отплати кредит ако одустане од 
њега... Нисмо, међутим, могли да добијемо податке колико је таквих случајева регистровано. И 
мада у Министарству тврде да је Програм мера, који је покренут 2009. године, дао добре 
резултате у борби против рецесије, као и да је пад привредне активности заустављен, ипак, 
чињеница је да Србија са око 762.000 људи на евиденцији Националне службе за запошљавање 
и стопом незапослености од 24,7 одсто заузима неславно прво место у Европи. Посебно 
забрињава података да је од 2001. чак 933.000 радника из реалног сектора остало без посла 
(највише у индустрији - око 580.000), утолико пре што се тренд отпуштања радника наставља. 
Ако томе додамо и процене према којима је за смањење стопе незапослености за 0,2 одсто 
неопходно да БДП порасте бар за један процентни поен, што је у нашим условима немогућа 
мисија, онда разлога за оптимизам готово да и нема. Овај брод који тоне не би спасио ни много 
јачи допинг од субвенционисаних кредита. 

Услови кредитирања 
Новим програмом субвенционисаних кредита предвиђено је да држава субвенционише 
каматну стопу са пет одсто. То практично значи да корисник који узме кредит од милион 
динара плаћа годишњу каматну стопу у износу референтне каматне стопе НБС. Пошто држава 
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субвенционише износ камате са пет одсто, то значи да пословна банка добија износ референтне 
камате НБС од клијента плус пет одсто од државе. Предвиђен је и грејс период од пет месеци, у 
којем клијент плаћа само камату, а остатак дуга отплаћује се у 13 месечних рата. Кредити се 
пласирају у динарима и са евро валутном клаузулом. Динарски кредити за ликвидност имаће 
годишњу каматну стопу у висини референтне стопе НБС за корисника кредита, док ће 
корисници кредити у еврима плаћати максималну камату до 3,5 одсто. Кредити се пласирају 
преко пословних банака које ће потписати Уговор са Фондом за развој Републике Србије. 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/zaposleni_u_televiziji_mozaik_od_danas_u_strajku.40.html?news_id=24

6918 

Запослени у телевизији Мозаик од данас у 
штрајку 

АУТОР: А. И. 

Синдикат Независност на новосадској телевизији „Мозаик“, која програм емитује на 

мађарском језику, данас ће ступити у штрајк ако не буду испуњени захтеви запослених о 

исплати пуних личних доходака. 

„Највећи проблем представља то што нам се у последњих 10 месеци не исплаћују пуни лични 

дохоци. Тренутна ситуација је изузетно тешка и доводи се у питање опстанак медијске куће која 

осам година емитује програм на мађарском“, наведено је у саопштењу. 

Први штрајк упозорења на ТВ Мозаик је одржан 19. априла, а затим и 7. августа. Оснивачи и 
руководство Фондације Мозаик, која је оснивач телевизије, раније су обећали синдикалцима да 
ће проблеми бити решени. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/pocela-skola-pojedini-sindikati-najavljuju-proteste 

Почела школа, поједини синдикати 
најављују протесте 

За око 900.000 ђака у Србији данас почиње школска година, а првог дана школе 
поједини синдикати најављују протест, јер нису задовољни протоколом који је 
влада понудила, ни укупним стањем у образовању. 

  

У клупама ће и ове године бити мање првака, од 73.000 до 75.000, а поводом почетка школе 
неколико државних функционера у понедељак ће посетити образовно-васпитне установе. 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/zaposleni_u_televiziji_mozaik_od_danas_u_strajku.40.html?news_id=246918
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/zaposleni_u_televiziji_mozaik_od_danas_u_strajku.40.html?news_id=246918
http://www.dnevnik.rs/drustvo/pocela-skola-pojedini-sindikati-najavljuju-proteste
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 Премијер Ивица Дачић и министри просвете и саобраћаја, Жарко Обрадовић и Милутин 
Мркоњић, биће у новобеоградској школи "Јован Дучић", поводом кампање "Пажња сад" која је 
покренута током прошле године са циљем да се повећа безбедност деце у саобраћају. 

    Потпредседник владе и министар одбране Александар Вучић и амбасадорка САД у Србији 
Мери Ворлик отвориће реновирану зграду Основне школе "Светозар Марковић" у Краљеву.  

  Министар Обрадовић обићи ће сутра и ОШ "Краљ Александар Први" у Пожаревцу, где ће 
основцима пожелети срећан почетак школе и поделити уџбенике.  

  Први дан школе, осим за ђаке, може бити стресан и за запослене, јер је у току формирање 
листе технолошких вишкова. Број оних који ће морати да напусте просвету биће познат 
половином септембра. 

 Унија синдиката просветних радника Србије организоваће сутра протестни скуп на 
београдском Тргу Николе Пашића, па чланови тог синдиката неће држати наставу. Унија, како 
наводе у том синдикату, има чланство у око 700 школа у Србији, а током трајања скупа 
планирају да се писмом обрате председнику Томиславу Николићу, премијеру Дачићу и 
ресорном министру Обрадовићу.  

  У Београду је штрајк упозорења за понедељак најавио и Форум београдских основних школа, 
па чланови тог синдиката, како је најавила председница Радмила Додић, неће држати први 
час.  

  Синдикат образовања Србије саопштио је пре два дана да не прихвата владин протокол о 
зарадама, али за сада не најављује протест.   

 Министар Обрадовић, међутим, очекује да након ребаланса буџета синдикати ипак потпишу 
протокол, који предвиђа повећање октобарске плате за два одсто.  

  Иначе, по тврдњама издавача, књиге су одштампане, а комплет уџбеника које обезбеђује 
држава ове године је проширен и на ђаке четвртог разреда.  

  Пројектом је обухваћено 303.500 ђака, што је 2,87 милиона одштампаних књига, рекао је 
министар Обрадовић уочи почетка школске године.  

   У Београду ће, међутим, сви основци добити бесплатне књиге на коришћење и то по два 
комплета, један за школу, други за учење код куће, чиме су ослобођени претешких торби.  

 Бесплатни уџбеници донекле су растеретили бужет родитеља, али они који плаћају књиге 
просечно за комплет морају да издвоје од 8.500 до 13.000 динара.  

  Радне свеске, књиге за страни језик и изборне предмете не добијају се у комплету бесплатних 
књига, а ђацима треба купити и ранац, прибор, свеске, гардеробу, обућу. 

 Школе су добиле упутство од минстарства како да организују одељења. У одељењу може бити 
до 30, изузетно до 34 ђака. Ако у разреду има више од 34 ђака, дели се на два одељења. У 
одељењу не би требало да буде мање од 15 ђака, иначе мора постојати сагласност 
министарства.  

  У новој школској години ђаци ће на први распуст отићи тек за Нову годину, осим у Војводини, 
где није укинут новембарски одмор. 

(Танјуг) 
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1166502/Povratak+u+%C5%A1kolu.html 

Повратак у школу 

Око 900 хиљада ђака враћа се у школске клупе. Почетак школске године скоро два 
и по месеца распуста тешко ће пасти ђацима, па стручњаци позивају на стрпљење. 
Поједини синдикати просветних радника најављују протест. 

После два и по месеца одмора, око 900 хиљада ђака је поново у школским клупама. Неки од 
синдиката просветних радника већ су најавили протест. Министар Жарко Обрадовић очекује да 
после ребаланса буџета синдикати потпишу протокол који предвиђа повећање октобарске 
плате за два одсто. 

Припремила Иванка Ристовски 

Обрадовић: Све школе крећу на наставу 

Министар Жарко Обрадовић очекује да после ребаланса буџета синдикати потпишу протокол 
који предвиђа повећање октобарске плате за два одсто. 

Обрадовић је рекао да за данас у Београду имају најаву штрајка једног синдиката од четири 
репрезентативна. 

Међутим, како је рекао, ипак ће све школе кренути на време са наставом, јер су неки унутар тог 
синдиката одустали од своје првобитне намере и рекли да ће радити 30 минута. 

"Очекујем да ће се тим примером повести и остали и да ће све школе радити на време", навео је 
Обрадовић. 

Док су током лета учионице биле празне, школска дворишта била су места за разбибригу - 
дружење, рекреацију, па и одмарање. Помисао на обавезе, код многих изазива отпор и нервозу. 

Ђаци кажу да већ осећају притисак због обавеза које су пред њима, напомињући да ће се због 
топлог времена тешко натерати на учење. 

Они млађи, прибојавају се петог разреда, и обимнијег градива. Кажу да би волели да има више 
спорта и учења кроз игру. 

Повратак раду, чак и после много краћег одмора, ни одраслима не пада лако. То не заборављају 
наставници, па ће, кажу, имати стрпљења. То саветују и родитељима. 

"Врло често чујемо како родитељи плаше децу. Е, сад је почела школска година, нема игре, 
дружења и томе слично. Наравно тако ћемо створити отпор према школи. Школа је место где 
ће бити дружења, нових љубави, где ће овладавати новим знањима, новим вештинама", 
напомиње школски психолог Гордана Косановић. 

На школским састанцима договарају се новине, како би деци школа била занимљивија. 
Најављује се више учења у природи и практичне примене градива. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1166502/Povratak+u+%C5%A1kolu.html
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Директорка ОШ "Михајло Петровић Алас" из Београда Весна Недељковић сматра да је 
примена функционалног знања најважнија, тако да се планира посета музејима и 
позориштима, амбијентална настава. 

"Нама локација иде на руку, па се могу посећивати Калемегдан или Студентски парк, Кнез 
Михајлова улица, али у сврху знања и примене знања у оквиру света око нас, природе и 
друштва, историје или било ког другог предмета, додаје Недељковићева. 

Почетак и ове школске године у знаку је незадовољства просветара. 

Зоран Костић из Министарста просвете и науке поручује да свако нека тражи своја права, али у 
складу са законом. 

"Нема једнодневне обуставе рада, тога нема у закону и ја упозоравам да се то не ради. 
Једночасовна опомена је оно што могу да раде, у многим школама то није ни најављено", каже 
Костић. 

Школско звоно данас се неће огласити само у школи у Турековцу крај Лесковца. Због 
реновирања, ђацима те школе година почиње 10. септембра. 

 

 

 

 

 


