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Минималац већи за две хиљаде 
Б. СТЈЕЉА  

Почели разговори социо-економског савета око нове цене радног сата, а коначна 

одлука о тачном износу очекује се на пролеће. Компромис могућ на бонусу од 

2.440 динара, па би минимална зарада износила 22.450 уместо 
 

Послодавци планирају да истрају у намери да се одложи повишица 

ПОВЕЋАЊУ цене радног сата нада се скоро 600.000 оних који живе од минималца. Како 
”Новости” сазнају, њихови би чекови могли да се подебљају за 2.440 динара, па би од априла, 
уместо 20.010 динара, минимална зарада могла да износи 22.450 динара. 
Одлуку о тачном износу донеће Социо-економски савет Србије, сачињен од представника УГС 
”Независност”, Савеза самосталних синдиката Србије, Уније послодаваца Србије и Владе РС. 
Иако у овим ”таборима” још нема конкретних предлога о будућим износима, незванично се 
може чути да је компромис могућ у варијанти да се минималац подигне за износ инфлације 
која је обележила 2012. годину. 
Ипак, послодавци планирају да истрају у намери да се одложи повишица. У разговорима које 
су различита удружења и организације послодаваца започеле у уторак, оцењено је да је стање у 
привреди и даље веома лоше и да би свако даље оптерећивање предузетника кочило излазак 
из кризе. 
- Ни у овом тренутку не постоје услови за подизање минималца, због рецесије - каже Небојша 
Атанацковић, председник УПС. - Не би био проблем подићи минималац радницима који живе 
од њега јер ти износи не би имали макроекономске последице, али је проблем што ће та цена 
бити основ за подизање свих осталих зарада у Републици, а то је већ велики удар на све 
послодавце. 
КРИТИЧНО НА ПРОЛЕЋЕКако прогнозирају у Народној банци Србије, инфлација би свој 

максимум могла да достигне у марту или априлу, након чега се очекује пад. До краја године ће 

се, уверавају из НБС, инфлација одржати у планираним оквирима до 5,5 одсто. 

Атанацковић подсећа на то да је прошле године држава подигла минималну цену рада и више 
него што је био званични захтев синдиката и да је та ”популистичка мера” много коштала 
послодавце, а ни радници на крају ништа нису добили јер је износ ових плата убрзо обезвређен 
нестабилним курсом динара. 
И економиста Горан Николић сматра да постоји ризик да би подизање минималца само 
отерало послодавце у сиву зону јер би они и даље исплаћивали већи део плата радницима ”на 
руке”. 
- А то би опет смањило држави приходе и демотивисало послодавце да пријављују реалне 
зараде - оцењује Николић. - Ипак, чињеница је да су и просечне и минималне зараде 
девалвиране и да би их требало повећати макар за онолико колико су порасли трошкови 
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живота у претходној години, односно за 12,2 одсто. Таква повишица не би имала значајнијих 
последица на економију. 
У синдикатима пак тврде да се минимална цена рада мора подићи јер је овај износ 
”превазиђен” још пре шест месеци. 
- За годину дана девалвиране су све плате, сви трошкови живота су знатно порасли, а 
инфлација је далеко већа од планиране - закључује Драган Зарубица, потпредседник СССС. - Са 
20.010 динара не може да се покрије ни половина минималне потрошачке корпе и зато нема 
сумње да се мора подићи цена радног сата. Став послодаваца да се то не учини је недопустив 
јер смо сведоци да они данас не исплаћују ни плате, ни порезе, ни доприносе, а на крају 
фискалне године имају добру зараду. 
Зарубица каже да већина послодаваца ни у априлу прошле године није обрачунала плате по 
новим коефицијентима, па је зато минималац данас пола просечне зараде. 
 

ПОСКУПЉЕЊА ПОЈЕЛА ПОВИШИЦУ 
Вредност важећег минималца је установљена у априлу 2012. на седници СЕС када је сатница са 
102 динара скочила на 115, што је био највећи раст у последњих десет година. Инфлација је, 
међутим, убрзо ”појела” разлику, па се о подизању износа размишљало још јесенас. 
 
 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:416135-Pravi-se-potrosacka-korpa-za-plitak-dzep 

Прави се потрошачка корпа за плитак џеп 
Д. МАРИНКОВИЋ  

Основне намирнице за најсиромашније грађане биће повољније до 20 одсто. 

Држава покушава да ублажи ценовни удар који се очекује наредних дана 
 

Основне намирнице за најсиромашније грађане биће повољније до 20 одсто 

СОЦИЈАЛНА корпа, у којој ће се наћи основне намирнице по повољнијим ценама, биће 
представљена већ следећег месеца. Процењује се да би ова корпа могла да снизи трошкове 
свакодневне куповине хране до 20 одсто. 
Тренутно се, како је "Новостима" потврђено у Министарству спољне и унутрашње трговине, 
"ради на развоју тог концепта и још су у току консултације о моделу те корпе са трговинским 
ланцима". 
Формирање социјалне корпе за најугроженије категорије становништва значило би да трговци 
и произвођачи из свог асортимана издвоје по један или више производа из категорије 
основних намирница и да их понуде потрошачима по знатно нижој цени. То се односи на хлеб, 
млеко, месо, уље, поврће... 
На тај начин држава ће, колико је то уопште могуће, ублажити ценовни удар, који нам стиже 
наредних дана. Недавна најава да ће се испоруком пшенице из Робних резерви бранити цена 
хлеба "сава", већ је дала резултате. Поједини пекари нуде векне и испод максималне цене од 48 
динара, па се "сава" сада нуди и по 33 динара. 
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У трговинским ланцима истичу да им је циљ да придобију потрошаче тако што ћемо бити 

најконкурентнији на тржишту. Сви покушавају да намаме потрошаче приступачнијим 

артиклима, се посебно приватних робних марки. Оливера Ћирковић, из трговинског ланца 

"Универекспорт" каже да трговци ове куће свакодневно издвајају основне намирнице и нуде их 

по значајно нижим ценама. 

- Спремни смо за све видове сарадње у циљу помоћи и очувања куповне моћи потрошача, од 
чега директно зависи и сама делатност нашег трговинског ланца - каже Ћирковићева. - Врло 
брзо очекујемо конкретније предлоге везане за социјалну корпу, али је сигурно да ћемо 
максимално учествовати у очувању куповне моћи потрошача, у оквирима својих могућности. 
Према њеним речима, због беспарице, трговци могу да изађу на крај само ако робу продају по 
нижој цени од конкурентских производа. 
 

УТВРДИТИ КО НЕМА 
СТРУЧЊАЦИ сматрају да формирање такозване социјалне корпе није економско, већ 
социјално питање. Оправдано је штитити социјално угрожене, али једина права мера је, кажу, 
да се идентификују они који немају новца за хлеб, брашно и остале животне намирнице. Дакле, 
треба увести "социјалне" карте, што ће им омогућити да повољније набављају храну, као што то 
раде свуда у свету. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:416109-Smederevo-U-privredi-ugaseno-cak-10000-radnih-mesta 

Смедерево: У привреди угашено чак 10.000 

радних места 
Ј. ИЛИЋ  

У последњој деценији Смедерево је изгубило 10.000 радних места у привреди, а 

број запослених у јавном сектору увећан је за половину 
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У Смедереву расте број бирократије 

СМЕДЕРЕВО - У последњој деценији Смедерево је изгубило 10.000 радних места у привреди, а 
број запослених у јавном сектору увећан је за половину. Синдикати тврде да је то последица 
политичког намиривања, због којег у је буџету града нема пара за нове инвестиције. 
Смедерево је 2000. године имало 17.286 радника у привреди, а сада их је, према подацима 
Савеза самосталних синдиката Смедерева, 7.327. 
- Привреда града се распала, а од оних који су остали, значајан број не прима редовно плате - 
каже Саша Торлаковић, секретар Савеза самосталних синдиката Смедерева. Он упозорава да се 
радницима све чешће прети отказима због синдикалног деловања. 
Економски колапс још је већи у последњих годину дана, јер 5.000 радника "Железаре" прима 
60 одсто зараде. Упркос великом минусу у привреди, ескалирало је запошљавања у јавном 
сектору и градским предузећима. 
СТАТИСТИКАНА бироу је 815 са факултетском дипломом, односно пет одсто. Више од десет 

година посао на бироу чека 1.145 особа, док је 30 одсто незапослених са четвртим степеном 

стручности. 

- Патријска намиривања, према нашим подацима, оптеретила су буџет града у последњој 
деценији за 7.000 плата. Број радника Градске управе и јавних предузећа је са 811 порастао је 
на 1.400. На кључним местима неретко је нестручан кадар, а у управним одборима седе 
заслужни за лепљење плаката у кампањама. Најподеснија за ова намиривања су комунална 
предузећа - каже Торлаковић. 
ЈКП "Комуналац" је, према подацима синдиката, имао 250 радника, а четири предузећа 
настала цепањем овог, данасзапошљавају око 600. Нека јавна предузећа су и основана готово 
искључиво да се запосле политички ударници. Тако Градска стамбена агенција има пет 
радника, и сви су бивши и садашњи директори. Установа "Смедеревско одмаралиште на Ртњу" 
има два радника - директора и заменика. Градска управа је са 227 нарасла на 380 запослених. 
Број незапослених већи је за 17 одсто него прошле године. На бироу је 8.500, а синдикати тврде 
да је реална бројка око 20.000 без посла. Посао има 21.000 људи. То је трећина од око 70.000 
радно способних. 
 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/363779/Subvencije-za-likvidnost-samo-malim-i-srednjim-preduzecima 

Субвенције за ликвидност само малим и 
средњим предузећима 

Г. Б.  

Влада Србије ће на наредној седници, како „Блиц“ сазнаје, усвојити уредбу о 

субвенционисаним кредитима за ликвидност намењеним предузећима. Овогодишња квота 

намењена привреди односиће се искључиво на мала и средња предузећа. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/363779/Subvencije-za-likvidnost-samo-malim-i-srednjim-preduzecima


6 

 

Фирме које запошљавају више од 500 радника биће изузете од ове врсте кредитирања. 

Очекује се да ће у наредних десетак дана министарство финансија и привреде потписати 

уговоре са свим банкама у Србији које су заинтересоване за одобравање ове врсте кредита. Тако 

ће већ од 1. фебруара заинтересована предузећа моћи да конкуришу за ову врсту зајмова. 

  

Ликвидност је генерално и највећи проблем српске привреде, па ће милијарда евра, колико ће 

држава издвојити за покриће дела камата наведених позајмица, значајно допринети да се овај 

проблем бар ублажи. 

 

Пракса из претходне године показала је да за овом врстом позајмица влада велико 

интересовање, али и да предузећа користе искључиво за рефинансирање старих обавеза. Стога 

и отворена бојазан великих компанија које су претходних година користиле субвенционисане 

кредите за ликвидност да ће морати да нађу друге изворе финансирања. 

  

Прошле године у лето додатно је одређена сума за субвенционисање привреде од 300 милиона 

евра. Захваљујући томе банке су морале да продају девизе и пласирају динаре фирмама, а то је 

утицало на и стабилизацију курса. То је био први део антикризних мера за помоћ привреди.  

  

Ове кредите банке су одобравале уз почек од пет месеци и 13 месеци отплате, а фирме су могле 

да их користе за ликвидност или рефинансирање зајмова. Износ кредита зависио је од 

величине фирме. Каматне стопе су биле најповољније на тржишту. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Godisnje-nam-treba-45-milijardi-evra-za-vracanje-dugova.sr.html 

Годишње нам треба 4,5 милијарди евра за 

враћање дугова 

Много је ризика, попут пада привредне активности, повећања буџетског дефицита, валутних 

разлика… 

Да ли је Млађан Динкић, министар финансија, у стању да по питању висине јавног дуга „окрене 
кола у рикверц”? Да ли је реално да се тај ниво у 2014. године спусти на 58 одсто БДП-а након 
тренутних 60 процената, односно очекиваних 65 одсто за 2013. годину како је он најавио? 

При том и сам министар финансија признаје да нам годишње треба 4,5 милијарди евра за 
финансирање главнице дуга, камате и дефицита буџета. 

Динкић је најавио и да ће се убудуће јевтиније задуживати тако што ће повољнијим зајмовима 
отплаћивати скупље. Нема сумње да рачуна на задуживање у еврообвезницама код којих се 
принос у случају Србије спустио на пет одсто на десетогодишње и на 4,3 одсто на петогодишње 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Godisnje-nam-treba-45-milijardi-evra-za-vracanje-dugova.sr.html
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папире. Камата, истина, никада није била нижа. Међутим, не зна се колико ће тај тренд 
трајати. 

Иван Николић, сарадник Економског института сматра да је Динкићев став – 
преоптимистичан. 

– Био бих задовољан да ниво јавног дуга више не расте и да се заустави на нивоу 60-65 одсто. 
Обарање јавног дуга је, по мени могуће, само једнократним већим приливом, односно продајом 
нечег великог попут „Телекома” или ЕПС-а. Иначе, у кратком року, до 2104. године, нема 
говора да се то постигне. Не примећујем да неко други дели његов оптимизам – каже Николић. 

Он потврђује да се сада јевтиније задужујемо него у истом периоду прошле године. То показује 
да су инвеститори спремни да нам под повољнијим условима позајме новац. Промењена је и 
стратегија задуживања, јер се више задужујемо у иностранству што носи валутни ризик у време 
када дуг у будућности стиже на наплату. По Николићевим речима, добро је што је 
еврообвезницама пронађен алтернативни начин финансирања буџета, јер домаћи инвеститори 
– банке – више немају исту преговарачку позицију. 

– Валутни ризик може бити непријатни фактор изненађења. Таква искуства смо, уосталом, 
имали и то није немогуће с обзиром на притисак који постоји због високог нивоа јавног дуга 
који је тешко сервисирати– каже овај стручњак. 

По Николићевим речима, прилив од ПДВ-а је много мањи од очекиваног што није добар 
сигнал и може се догодити да пореска реформа, ако је проузроковала пад привредне 
активности, може да направи већи проблем него што смо имали. 

–  Паралелно са фискалном реформом потребне су нам инвестиције. За сада можемо само да се 
ослонимо на радове најављене у „Железници”, „Фијату” и Нис-у. Код нас извоз не може да 
ублажи ефекат мера штедње, јер робни извоз чини само 20 одсто БДП-а. Значи импулса 
тражње са те стране нема. Само домаћа тражња може да утиче на раст, а она је сада, услед мера 
штедње, смањена. Да није било јавне потрошње у прошлој години питање је да ли би пад БДП-
а био само два одсто или и већи – сматра Николић. 
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Да ризик повећања буџетског дефицита може да поквари рачуницу министра Динкића о 
смањењу јавног дуга потврђује и Мирослав Здравковић, уредник сајта макроекономија.орг. 

– Повећање стопе ПДВ-а у последњем тромесечју 2012. године довело је до мање привредне 
активности, мањих пореских прихода, већи је буџетски дефицит, мања је потрошња буџета – 
каже Здравковић. 

У децембру су приливи у буџет износили 69,1 милијарду динара и били су мањи номинално за 
4,3, а реално за 14,7 одсто у односу на исти месец 2011. Дефицит је износио 30,6 милијарди 
динара и само је био већи у фебруару (31,2 милијарде), а у априлу 2012. имао је сличну 
вредност (30,2 милијарде динара). 

– Пад наплате основних пореских извора у децембру и у последњем тромесечју је 
забрињавајући. У децембру је наплаћено ПДВ-а у износу од 31,2 милијарде динара што је 
номинално мање за 30,2, а реално за 37,8 одсто у односу на исти месец 2011. године. У 
последњем тромесечју, а упркос повећању стопе ПДВ-а, или управо из тог разлога, наплаћено 
је ПДВ-а у износу од 103,3 милијарде динара, што је номинално мање за четири одсто у односу 
на исто тромесечје 2011. године, док је реално смањивање износило 14,5 одсто и ово је најдубљи 
пад наплате пореза од другог тромесечја 2009. године – каже Здравковић. 

У збиру од ПДВ, царина и акциза наплаћено је 48,2 милијарде динара, што је номинално 
смањење за 26,4 одсто, а реално за 34,4 одсто. 

Економиста Драгован Милићевић каже да цена задуживања зависи од многих фактора. Прво 
од цена капитала на међународном финансијском тржишту. Сада је цена капитала 
прихватљиво ниска, али је питање колико ће да буде убудуће. 

– Важније је како нас рејтинг агенције процене, односно који нам ранг дају. Сада су нам 
смањили рејтинг, што ће утицати на стање дуга. Даље задуживање зависи и од тога каква је 
макроекономска, односно фискална позиција и стање задужености. Фискални капацитет 
државе је такође веома битан. Ми се сада задужујемо да враћамо стари дуг, што може да буде 
прихватљиво до тренутка док су кредитори спремни да нас подржавају, тј. да се можемо 
задужити више него што треба да вратимо стари дуг. Све је веома неизвесно и подложно 
великом броју фактора који су углавном са негативним дејством – објашњава Милићевић. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poskupljenje-struje-nece-izazvati-inflatorni-sok.sr.html 

Поскупљење струје неће изазвати 

инфлаторни шок 

Веће цене струје, гаса, грејања директно утиче на раст цена за 1,2 одсто, што није много, али ће 

трговци то искористити да повећају цене животних намирница 

 

Најављена поскупљења струје од око 12 одсто, гаса за 10, грејања за пет до седам процената, 
директно ће утицати на раст инфлације за око 1,2 одсто. Индиректан ефекат ће, међутим, бити 
већи, јер ће трговци искористити поскупљење енергената да повећају цене основних животних 
намирница, али и хемије, каже Горан Николић, економиста, коментаришући јануарска 
поскупљења енергената. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poskupljenje-struje-nece-izazvati-inflatorni-sok.sr.html
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Поскупљење струје од најављених 12 одсто директно повећава инфлацију за 0,8 одсто, гас за 0,1 
а грејање за 0,2 процента, каже Николић и објашњава да до већег поскупљења не би требало да 
дође ни због чињенице да је куповна моћ грађана, односно тражња, врло скромна, а курс 
стабилан. 

Он ове године не очекује ни веће поскупљење горива, што је разлог више, да цене мирују. Оно 
што, међутим, забрињава је што смо тек на половини грејне сезоне, а већ се најављује друго 
поскупљење грејања и то за раст цене гаса од око 10 одсто. Будући да половина топлана троши 
гас за чију набавку из цене грејања одлази више од 70 одсто новца, реално је очекивати да ће 
рачуни оних који се греју преко топлана поново бити већи. 

УУдружењутопланакажу да је реално очекивати дагрејање од 1. фебруара поскупи за 
најмањеседам одсто. УБеоградскимелектранама, којимајетоосновниенергент, надајусе 
повећањуодпет процената. 

То значи да би за стан од 60 квадрата који је прикључен на топлану, а за који је до сада грејање 
коштало око 6.500 динара повећало рачуне за око 300 динара. Истовремено просечна 
четворочлана породица која месечно плаћа око 4.000 динара струју, од фебруара, уколико 
струја до тада поскупи, плаћаће уз повећање од 12 одсто за око 480 динара више. 

Они који се греју на ТА пећ ноћу, а дању се догревају, па су им месечни рачуни ишли и до 
10.000 динара плаћаће скупље струју за око 1.200 динара. Агенцији за енергетику ни јуче није 
стигао, како су потврдили, захтев ЕПС-а за поскупљење струје, а без њихове сагласности и 
новог тарифног система тешко је у пару израчунати за колико ће рачуни бити већи. 

Извесно је да уколико би поскупљење било 10 односно 12 одсто да би за толико био већи износ 
на рачуну при истом броју киловат сати и приближно истом односу потрошње струје ноћу и 
дању.  
Уколико би међутим, дошло до веће потрошње у црвеној, најскупљој зони, као и промена однос 
између зона, аутоматски би и потрошачи то видели на својим рачунима.  
Такође је извесно да на струју неће моћи да се греју ни домаћинства која ће добијати и 
бесплатне киловате. Просечно домаћинство од четири члана троши 350 киловат-часова, а они 
који пале ТА пећи око 1.500. Од тога што добију од државе, платиће петину рачуна. 

Ј. Петровић 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/zaposleni_u_vrticima_zakazali_protest.39.html?news_id=254692 

Запослени у вртићима заказали протест 
АУТОР: С. Б. 

Запослени у београдским вртићима заказали су за суботу протест испред Владе Србије, због 

најаве смањења зарада по уредби која изједначава плате запослених у предшколским 

установама у целој земљи. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/zaposleni_u_vrticima_zakazali_protest.39.html?news_id=254692
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Уредба више не дозвољава да оснивач, град Београд и синдикат уговарају зараде, јер су до сада 
зараде исплаћиване по основу Посебног колективног уговора, који је предвиђао веће плате 
него у остатку Србије. 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/krojacicama-stigle-markice-za-prevoz 

Кројачицама стигле маркице за превоз 
 

Око 170 запослених у "Новитету" почело је да ради тек око 10 часова, пошто су 
ипак добили маркице за превоз за десетак дана у јануару. Синдикат "Солидарност" 
заказао је за сваки случај штрајк за 28.јануар, уколико у петак, 25.јануара, 

  

 не буде била уплаћена плата за октобар, казала је председница синдиката Гордана Којић. 

Према споразуму синдиката и већинског власника "Новитета" Драгана Ђурића запослени уз 
октобарску зараду треба до 31. јануара да добију оверене здравствене књижице. 

Подсећамо да "Новитет" није радио више од месец дана због кашњења зарада, а Ђурић је 
прошле седмице радницима поставио услов, да ће фирма бити затворена, ако не крене 
производња. З. Д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/krojacicama-stigle-markice-za-prevoz
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

 

 


