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Подижу цене, може им се! 
Д. МАРИНКОВИЋ  

У Србији храна, за разлику од „остатка“ света, стално поскупљује упркос све 

празнијим џеповима грађана. У ценовнике уграђују инфлацију, високу маржу... 

Потрошачи: Нема конкуренције 

Кључну улогу у поскупљењу већине производа, како се увек правдају произвођачи, одиграло је 

повећање цена сировина и енергената 

ДОК у свету цене хране падају, у Србији су мимо сваке логике готово дупло веће. Према 

подацима УН-ове организације за храну ФАО, намирнице су на светском тржишту током 

протекле године појефтиниле за седам одсто, док су код нас повећане за 15,4 одсто! 

Највећи пад цена у свету је био код шећера (17,1 одсто), млечних производа (14,5 одсто), уља и 

масти (10,7 одсто), а осетно мањи код житарица (2,4 одсто) и меса (1,1 одсто). Истовремено, у 

Србији готово сви ти производи значајно су поскупели између шест и чак 27 одсто. Код нас је 

поскупео чак и шећер - додуше код слатког кристала забележено је најмање повећање. 

Поскупљењима у Србији највише су, иначе, допринели нови, „тежи“ ценовници акцизне робе, 

дувана и алкохолних пића, као и намирница чије су цене повећане због слабог пољопривредног 

рода, али и картелских структура. Цене су код нас расле мимо сваке логике, а највише код 

производа који се свакодневно налазе у корпи потрошача, односно највише и купују. 

ТРЕНД И ЦЕНОВНИЦИОд фебруара гас за домаћинства биће скупљи за 10 одсто, најављује се 

и поскупљење струје, цигарета и алкохолних пића. Путеви Србије траже повећање цене 

путарина, у појединим градовима разматрају се и нове цене грејања... У Министарству спољне 

и унтрашње трговине не очекују поскупљење хране. Државни секретар Татјана Матић је 

указала да тренд није такав и подсетила да статистички подаци показују да је цена хране и 

безалкохолног пића у децембру бележила пад од 0,4 одсто, као и да се очекује да ће се тај тренд 

наставити и у јануару. 

Тако, док у свету јестиво уље и масти појефтињују код нас их скупље плаћамо за трећину, 

односно за 27,9 одсто. Свежем месу цене су подигнуте за просечних 17,5 одсто, а риби за 19 

одсто. Потрошачи у Србији у 2012. години издвајали су 12,2 одсто више пара за куповину 

млека, јогурта, сира, док је у свету, цена млечним производима такође падала. Поскупела су 

јаја... Џепови су нам лани били празнији и због знатно скупљег поврћа, и то за 28,7 одсто. 

Ситуација у којој је у Србији све скупље него у свету говори да је курс домаће валуте ипак 

формиран тако да је прецењен, због чега се подиже цена увозне робе, али и звог монопола. 
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Стручњаци сматрају да је и за једно и за друго лек више тржишта, слобода уласка у Србију и 

јачање конкуренције. 

Кључну улогу у поскупљењу већине производа, како се увек правдају произвођачи, одиграло је 

повећање цена сировина и енергената, али и то што трговци нису хтели да се одрекну високих 

маржи. 

- Оно што је код нас условило прави „цунами“ поскупљења у прошлој години свакако је даљи 

пад вредности динара, повећање ПДВ-а за два одсто, и стварање монопола у привреди - указује 

Саша Ђоговић, економиста. - Стање у економији земље додатно је погоршало одсуство сваке 

стратегије пољопривредног развоја замље, па је тако поглед у небо оно што опредељује какав 

ће нам бити род. 

Цене су код нас биле брже од пројектоване инфлације и раста евра. Произвођачи су журили да, 

за сваки случај, у цену својих производа уграде, по правилу, дупло већу инфлацију. 

Прометници су зарачунали и знатно веће марже. 

 

ПАДАО ПРОМЕТПромет робе у трговини на мало у Србији у дубокој је рецесији и на 

годишњем нивоу достиже пад од 10,6 одсто. То је последица ниског животног стандарда и 

истовремено свакодневног раста трошкова живота. На тако драстично смањење малопродајног 

промета највише су утицала поскупљења основних намирница, производа такозваног 

егзистенцијалног карактера. 

Председник Покрета за заштиту потрошача Петар Богосављевић каже да поскупљења „нису 

ништа ново у земљи Србији“ у којој не постоји закон о понуди и потражњи. 

- Губици у каси код нас се, готово по правилу, надокнађују повећањем цена и то мимо сваког 

критеријума - каже Богосављевић. - А, то је могуће јер не постоји већа конкурентност на 

тржишту, па су у појединим случајевима непристојно високе зараде прометника, односно 

њихова маржа. 

ТАБАКОВИЋ:НЕ МОЖЕМО ДА УТИЧЕМО 

Народна банка Србије ће до краја године сигурно одржати инфлацију у планираним оквирима 

до 5,5 одсто, изјавила је гувернер централне банке Јоргованка Табаковић. 

Најављено поскупљење струје од 12 одсто учествоваће у инфлацији са свега 0,8 одсто, навела је 

Табаковићева. Она је подсетила на то да је у прошлој години инфлација била 12,2 одсто, а само 

за седам месеци порасла је 9,5 одсто до краја 2012. године, од чега је 6,6 одсто било последица 

поскупљења хране, тако да на тај део инфлације НБС није могла да утиче, наводећи да је раст 

цена хране учествовао са 38,8 одсто у укупном расту цена на тржишту. 
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Светска банка: 2013. ће за Србију бити боља 

К.Марковић  

Година 2013. ће бити боља и за Србију и за Западни Балкан, очекује се привредни раст од два 

одсто, али ће на степен бољитка највише утицати квалитет економске политике, оценио је 

данас Координатор Светске банке за западни Балкан Жељко Богетић. 

 

Он је на представљању публикације Светске банке "Глобална економска прогноза" рекао да су у 

овој години пред Србијом три изазова, а то су спровођење фискалне консолидације, 

унапређење структурних политика и рад на смањењу огромне незапослености. 

  

- Буџет у 2013.години је корак у добром правцу, али је питање у којој мери ће се он испунити - 

појаснио је Богетић. 

 

Он је објаснио да су на економска кретања у 2012. утицали једнократни негативни фактори као 

што су изузетно хладна зима, а затим и суша, као и рецесија у земљама еврозоне. 

 

Такодје, у 2012. значајно је ослабио квалитет економске политике, забележени су раст 

буџетског дефицита, јавног дуга, инфлације и привредне неизвесности, што је све комбиновано 

условило рецесију у земљи, рекао је Богетић. 

 

Богетић је напоменуо и да су цене струје у Србији прениске и да морају да буду повећане како 

би се омогућило пословање српске електроенергетске компаније и редовно снабдевање струјом, 

оцењујући да је те захтеве могуће помирити са заштитом сиромашних слојева друштва. 

  

Старији економиста Светске банке у Србији Лазар Шестовић навео је да је 2012. у економском 

смислу била најтежа за земљу у последњих десетак година, на шта је највише утицало 

одржавање избора и одлазак Ју Ес-стила. 
 

- Тешко је замислити да ће и у 2013. све то да се деси и зато смо благо оптимистични у погледу 

ове године - рекао је Шестовић. 

 

Директор Групе за развојне перспективе у Светској банци Ханс Тимер истакао је да Србија није 

била једина тешко погођена економском кризом, да је тако било у целом региону јер се ради о 

земљама веома зависним од страног финансирања, а њихов највећи извозни партнер - ЕУ 
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прошла је, такође, кроз тешко време. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/363474/Sindikat-pravosudja-Srbije-Necemo-da-radimo-za-politicare 

Синдикат правосуђа Србије: Нећемо да 
радимо за политичаре 

Синдикат правосудја Србије најоштрије је данас осудио укидање стимулације запосленима у 

правосуђу. 

"Најоштрије осудјујемо политичку одлуку уградјену у буџет којом се одузимају сопствени 

приходи директних корисника, због чега је укинута стимулација запосленима у правосудју, 

односно смањена им је ионако ниска зарада за 3.000 динара", наводи се у саопштењу које је 

потписала председница тог синдиката Слађанка Милошевић. 

  

Додаје се да би новац наплаћен на име прекршајних казни, судских такси, паушала, као и на 

име одлагања кривичног гоњења осумничених, морао да се уплаћује у правосудни буџет. 

Синдикат је оценио да су услови рада у правосудју катастрофални. 

  

"Недостају зграде, радне просторије нису кречене више од 30 година, у неким зградама излива 

се канализација, лифтови су покварени, дугује се странкама у поступку, запосленима у затвору 

се дугују трошкови превоза за неколико месеци", наводи се у саопштењу. 

  

Саопштено је да се од прекршајних казни у Србији наплати 80 милиона евра годишње од чега 

30 одсто задржавају општине на чијој се територији извршио прекршај. 

  

Синдикат правосудја Србије, како је наведено, поклониће по један компас председнику Владе 

(Ивици Дачићу) и председнику Народне скупштине (Небојши Стефановићу), који би требало 

да их подсети да ускладе своје понашање са рецесијом и почну са штедњом. 
 

 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/259433/neisplacivanje-zarada-kao-krivicno-delo.html 

Неисплаћивање зарада као кривично дело? 
Синдикати сматрају да је реално да се неисплаћивање зарада радницима третира 

као кривично дело, док из ресорног министарства поручују да начелно подржавају 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/363474/Sindikat-pravosudja-Srbije-Necemo-da-radimo-za-politicare
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сваку иницијативу која би допринела ефикаснијем остваривању права 

запослених. 

 

Како је рекао државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Зоран 

Мартиновић, у конкретном случају иницијатива би требало прво да добије и подршку 

удружења послодаваца. 

Према његовим речима, став би требало да заузме и Министарство правде будући да је 

кривично законодавство у њиховој надлежности. 

Мартиновић је подсетио да је Кривичним закоником већ предвиђена новчана казна, али и 

казна затвора до две године за оне који не испуњавају обавезе из области радног законодавства 

и социјалног осигурања. 

Податак колико је кривичних поступака по том основу покренуто немамо, додао је он. 

И Законом о раду је предвиђена озбиљна новчана казна - од 800.000 до миллиона динара у 

случају да послодавци избегавају или не испуњавају обавезе по основу зарада за запослене. 

 

У сваком случају треба преиспитати да ли ефикаснијом применом постојећих законских 

решења можемо добити боље резултате или би било ефикасније да се ове одредбе на другачији 

начин уреде, појачају , навео је државни секретар. 

Ако дођемо до становишта да се мења кривично законодавство, потребно је наћи меру и 

направити разлику између савесних и несавесних послодаваца, истакао је Мартиновић, 

указавши да се може десити да послодавац у неком тренутку не може да исплати зараде из 

објективних разлога. 

Он је додао да је опште познато да велики број послодаваца не измирије редовно зараде 

запосленима, нопоменувши да су управо због тога Инспекцији рада поднете бројне представке, 

која је на основу тога подносила и прекршајне пријаве. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубиша Орбовић каже да је иницијатива да 

се неисплаћивање зарада радницима третира као кривично дело реално и наводи да нема 

разлога да се штите послодавци који не поштују запослене и који покушавају да манипулишу 

њима. 

"Сматрам да је иницијатива реална јер је усвојио Социјално економски савет у коме седе и 

представници владе, али и послодавци", рекао је Орбовић напомињући да је иницијатива 

настала у сарадњи са послодавцима. 

Он је истакао да очекује од владе да се то питање регулише законом који ће усвојити 

парламент. 

Иницијативу Савета подржао је и заштитник грађана Саша Јанковић који наводи да је то 

питање и у нацрту једне мало шире иницијативе коју припрема тело на чијем је челу. 

Он је рекао да је за иницијативу коју припрема, а која се тиче ресавање проблема 

неисплаћивања социјалних и других доприноса за рад радника којих у Србији има на десетине 

хиљада, добио начелну сагласност свих релевантних синдиката и послодаваца. 

Омбудсман је упозорио да када неко не уплаћује доприносе у пензијске или социјалне фондове, 

тада се радници онемогућавају да остваре права из радног односа која су гарантована законом. 
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"Сматрам да то треба да буде неупоредиво строже санкционисано него што је до сада било, али 

да треба да буду санкционисани и они у државним органима који жмуре на такве ситуације , 

рекао је Јанковић додајући да је то озбиљан проблем. 

Он је указао да постоје државни органи, агенције, фондови чији је посао да нотирају који 

послодавац не извршава своје обавезу и покрећу одговарајуће поступке. 

"У држави у којој се гарантују та права, не сме да остане на радницима да то питање решавају, 

већ је држава дужна да обезбеди њихово остаривање или ако није способна да обезбеди 

поштовање закона од стране послодаваца онда мора да нађе начин да сама омогући 

остаривање тих права без послодаваца", закључио је Јанковић. 

Заштитник грађана је изразио уверење ће до краја месеца бити у ситуацији да влади преда 

иницијативу, која се састоји од низа краткорочних мера које обухватају и кривичну и сваку јачу 

одговорност не само за послодавце, већ и за државне службенике и органе који допуштају 

кршење закона, за почетак решавања тог проблема. 
 

http://www.pressonline.rs/info/srbija/259371/-sindikat-pravosudja-srbije-necemo-da-radimo-za-politicare.html 

Синдикат правосуђа Србије: Нећемо да 

радимо за политичаре 
Синдикат правосуђа Србије најоштрије је данас осудио укидање стимулације 

запосленима у правосуђу. 

 

"Најоштрије осуђујемо политичку одлуку уграђену у буџет којом се одузимају сопствени 

приходи директних корисника, због чега је укинута стимулација запосленима у правосуђу, 

односно смањена им је ионако ниска зарада за 3.000 динара", наводи се у саопштењу које је 

потписала председница тог синдиката Слађанка Милошевић. 

 

Додаје се да би новац наплаћен на име прекршајних казни, судских такси, паушала, као и на 

име одлагања кривичног гоњења осумничених, морао да се уплаћује у правосудни буџет. 

 

Синдикат је оценио да су услови рада у правосуђу катастрофални. 

 

"Недостају зграде, радне просторије нису кречене више од 30 година, у неким зградама излива 

се канализација, лифтови су покварени, дугује се странкама у поступку, запосленима у затвору 

се дугују трошкови превоза за неколико месеци", наводи се у саопштењу. 

 

Саопштено је да се од прекршајних казни у Србији наплати 80 милиона евра годишње од чега 

30 одсто задржавају општине на чијој се територији извршио прекршај. 

 

Синдикат правосуђа Србије, како је наведено, поклониће по један компас председнику Владе 

http://www.pressonline.rs/info/srbija/259371/-sindikat-pravosudja-srbije-necemo-da-radimo-za-politicare.html
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(Ивици Дачићу) и председнику Народне скупштине (Небојши Стефановићу), који би требало 

да их подсети да ускладе своје понашање са рецесијом и почну са штедњом. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/ponovo-za-masinama-ili-kljuc-u-bravu 

Поново за машинама или кључ у браву 
 

Око 170 радника „Новитета” данас би требало да дође на посао после више од 
месец дана одсуства због прекида производње, пошто је пословодство предузећа 
позвало раднике да се врате у фабричке хале. 

 Синдикат „Солидарност „је саопштио да ће запослелнима бити плаћен превоз, а октобарска 
зарада до краја седмице. Остала потраживања и оверене здравствене књижице радници 
„Новитета” треба да добију до 31. јануара о чему је постигнут споразум између синдиката и 
већинског власника предузећа Драгана Ђурић. Став синдиката је да треба покренути 
производњу и сачекати 31. јануар. 

-Уколико се Ђурић не буде држао договора то ће значити да му није стало до „Новитета” и 
запослени неће бити одговорни ако опет прекину са радом, а Ђурић закључа предузеће - казала 
је председница синдиката „Солидарност” Гордана Којић. 

Ђурић је, подсећамо, на састанку са синдикатом уприличеном прошле седмице казао да ће 
„Новитет” угасити, уколико се радници не одазову на посао и не прихвате услове око исплата 
заосталих плата.  З. Д. 

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=01&dd=19&nav_category=12&nav_id=678872 

Плате васпитача остају, али... 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Применом владине уредбе о изједначавању зараде запослених у 

предшколским установама целој земљи, неће бити смањене плате васпитачица у 

београдским вртићима. 

  

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/ponovo-za-masinama-ili-kljuc-u-bravu
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=01&dd=19&nav_category=12&nav_id=678872
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Међутим, знатно ће бити смањене плате запосленима који раде на припремању хране, 

одржавању хигијене, административним радницима, запосленима на техничким пословима, 

секретарима установа, рекла је Тањугу градски секретар за дечју заштиту Љиљана Јовчић. 

Она је објаснила да су до уредбе коефицијенти за запослене у београдским вртићима били 

утврђени Посебним колективним уговором (ПКУ).  

 

За доношење уредбе залагао се Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања 

Србије и суштина њене примене је да запослени са истом стручном спремом имају исту плату 

без обзира у којој општини раде.  

 

До сада је распон плата на нивоу Републике био велики и зависио је од буџета локалне 

самоуправе, одакле се ове зараде исплаћују.  

 

Међутим, најновије измене уредбе оштетиле су запослене у вртићима у Београду, па је 

Самостални синдикат радника предшколског васпитања и образовања Београда затражио од 

владе да уредбу стави ван снаге. Београдски синдикат тврди да се зараде неквалификованих 

радника у предшколским установама смањују са 21.191 динар на 15.298 динара, док зараде 

спремачица “падају” са 24.974 на 16.093 динара.  

 

Зараде нутрициониста и сарадника на превентивној заштити биће смањене за више од 11.000 

динара, појединих запослених у администрацији за скоро 10.000 динара, а појединих возача, 

кувара и мајстора за око 15.000.  

 

Представници тог синдиката траже од владе да одговори на њихове захтеве до уторка, 22. 

јануара, и стави ван снаге ту уредбу, или ће они организовати протесте испред зграде владе.  

Председница Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања 

Београда Славица Моричанин рекла је на конференцији за новинаре пре неколико дана да се 

уједначавање зарада у Србији не може постићи док се не постигну приближно једнаки услови 

живота на нивоу Републике.  

Она је навела да је Београд до сада имао слуха за предшколске раднике и позвала 

градоначелника Драгана Ђиласа да их подржи и да им помогне.  

Године 2005. донет је ПКУ запослених у предшколским установама са оснивачем, градом 

Београдом. Међутим, члан 3а уредбе онемогућава, у складу са законима о локалној самоуправи 

и о предшколском васпитању и образовању, да синдикат са оснивачем и финансијером уговара 

зараде, па синдикат инсистира да се одредбе ПКУ и даље примењују.  

 

Представници Синдиката су о свему овоме обавестили премијера Ивицу Дачића, министра 

финансија и привреде Млађана Динкића, министра просвете Жарка Обрадовића. 
 


