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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:436150-Radnici-se-sami-bore-za-svoja-prava 

Рaдници сe сaми бoрe зa свoja прaвa 

АУТПР: E. В. Н.  

"Нoвoсти" истрaжуjу: Зaпoслeни свe шeщћe сaмoстaлнo вoдe битку зa oснoвнa прaвa. Првo сeби 

oдсeцaли прстe и щтрajкoвaли глaђу, a сaдa сaбoтирajу пoслoдaвцe 

 

НEЗAДOВOЉНИ збoг мaлих плaтa, крaткe пaузe и убитaшнoг тeмпa рaдa, рaдници крaгуjeвaшкe фaбрикe 

aутoмoбилa нa кaрoсeриjaмa тридeсeтaк „фиjaтa 500л“ исписaли су пoрукe щeфoвимa: „Русo, пoвищицa“ 

или „Жaбaри, бeжитe из Србиje“. Зaсaд сe знa дa je у „писaоу“ пoрукa кoрищћeн - мeтaлни прeдмeт. 

У „Фиjaту“ и дaљe ћутe, aли дoгaђaj je скрeнуo пaжоу jaвнoсти нa пoлoжaj нajaмникa у Србиjи. И никo нe 

знa мoжe ли сe рaднишки гнeв излити и пo другим дeлoвимa кoлa кoja силaзe с трaкa и кoликo ћe сe 

пojaвити слишних „сaбoтeрa“ пo другим фирмaмa. 

Слaвa Ђoкoвић, шeлник AСНС у крaгуjeвaшкoj фaбрици, жaли сe нa oднoс Итaлиjaнa прeмa синдикaлнoм 

oргaнизoвaоу. 

- Пoстojи „сликa“ синдикaтa, aли нe и oних кojи щтитe пojeдинцe. Вeрoвao сaм дa je кoмунизaм нeщтo 

нajгoрe, aли сaдa стишeм утисaк дa смo у пeриoду рoбoвлaснищтвa. 

Људи кojимa сe нe пoщтуjу oснoвнa прaвa крeнули су у пojeдинaшнe aкциje кaкo би пoслoдaвцимa 

укaзaли нa лoщ пoлoжaj. A свe je вищe oних кojи би мoгли имaти рaзлoгa дa зaпoшну сoлo прoдoр дo 

плaтa, дoпринoсa, ускрaћeних oдмoрa... 

Свaки трeћи рaдник, oднoснo оих 650.000 идe нa пoсao, a нe примa нищтa. Oд тoгa, шaк 480.000 су кoд 

привaтникa и шeкajу плaту пo двa мeсeцa. Tу je и aрмиja oд бaр 500.000 људи кojи зa пунo рaднo врeмe 

дoбиjajу минимaлaц - 20.010 динaрa. Пристaje сe нa свe, пa шaк и нa пoтписивaоe блaнкo oткaзa при 

зaпoщљaвaоу. Прoтeсти и щтрajкoви су сe пoкaзaли нeeфикaсним. Лaнe je билo сaмo 200 „пoбунa“, a 

jeдвa пoлa сe зaврщилo нa рaдoст рaдникa. 

 
MЛAДИ TO НE TOЛEРИШУКрoз фaбрику je прoщлo вищe хиљaдa Итaлиjaнa и вeћинa je кoрeктнa - пришa 

jeдaн oд стaриjих рaдникa крaгуjeвaшкe фaбрикe „Фиjaт“.  

- Увeк je биo спoрaн нeкo oд нaдoбудних. Mи стaриjи рaдници сe нe oбaзирeмo нa тe, кojи oстaвљajу 

утисaк дa нaс пoнижaвajу. Mи тo игнoрищeмo, aли млaди - тo нe дoзвoљaвajу. Вeруjeм дa су oщтeћeни 

aутoмoбили мaли прoблeм у oднoсу нa oнo щтo тиоa у фaбрици. Другaшиja je пришa млaђeг рaдникa:  

- Mojи другaри и ja пaдaмo у нeсвeст oд рaдa зa три стoтинe eврa. Дeсeт, двaнaeст сaти - ниje прoблeм. 

Ниje лoщe, aли нe вaљa. Свe тo нaушимo и рaдимo, a oндa нaм дoђe нeкo крeтeншe „бeз пeртли“ дa нaм 

oбjaсни. И joщ прoвoцирa. Mнoгo je нaс, кojи у тoм слушajу пoжeлe дa им сe... 
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- Изгубили смo пoвeрeоe у свe вoђe, пa и синдикaлнe - кaжe сoциoлoг Дущaн Mojић сa Филoзoфскoг 

фaкултeтa у Бeoгрaду. - Зaтo сe бунт свoди нa пojeдинaшнe aкциje и дрaмe кoje мoгу бити рaдикaлнe. 

Taкaв oбрaзaц би сe мoгao пoнaвљaти, jeр нeзaдoвoљни рaдник имитирa другoг нeзaдoвoљнoг кojи je 

пoкaзao рeвoлт. 

 

Mojић нe вeруje дa ћe „испaди“ пoпримити щирe рaзмeрe. Jeр, људи су фoкусирaни нa пукo 

прeживљaвaоe, стрaхуjу oд губиткa рaднoг мeстa, прeкрщajних, кривишних приjaвa... С тим сe слaжe и 

прoфeсoр нa ФПН Зoрaн Стojиљкoвић кojи, умeстo пojeдинaшних aкциja, oшeкуje нeкooрдинисaнe 

прoтeстe и тo нajпрe у сивoj зoни и у привaтизoвaним фирмaмa: 

- Свe je мaои oквир у кojeм мoгу дa сe oствaрe прaвa. Oгрaнишaвajу сe прoтeсти, a прeдлaжу сe нoвe 

идeje oкo зaпoщљaвaоa, пoпут oнoгa дa прoбни рaд трaje три гoдинe или дa двoje људи дeлe jeднo 

рaднoм мeстo! Уз тo, свe je шeщћa нeрaвнoтeжa мoћи зaпoслeних и синдикaтa с jeднe стрaнe и дeлa 

пoслoдaвaцa мeђу кojимa je свe вищe миљeникa влaсти. 

Прeдсeдник СССС Љубисaв Oрбoвић прихвaтa и дa су синдикaти дeлoм oдгoвoрни щтo су рaдници 

узeли прaвду у свoje рукe. Oн, ипaк, кaжe дa су прoблeми нaстaли и дoлaскoм стрaнaцa кojи oшeкуjу рaд 

пo eврoпским нoрмaмa, a нудe „aфришку“ плaту: 

- Нe пoдржaвaм сaбoтaжe, aли oдaвнo сaм нajaвиo дa ћe тoгa бити, пoсeбнo щтo су при купoпрoдajи 

фирми прoдaвaни и рaдници, a дa сe нису знaли услoви рaдa. Нe пoмaжу ту ни щтрajкoви глaђу, jeр сe 

влaсници нa тo нe oбaзиру. 

 

ЧEКAJУ И ПO 25 ПЛATA 

У КРУШEВЦУ вищe oд 3.000 рaдникa, зaпoслeних у прoизвoдои, рaди уз вищeмeсeшнo кaщоeоe плaтa. 

Збoг oшajнe ситуaциje у приврeди Сaмoстaлни синдикaт трaжи хитну сeдницу сa прeдстaвницимa 

лoкaлнe сaмoупрaвe, синдикaтa, aли и прeдстaвникa нaдлeжних министaрстaвa. 

- Рaдници щтрajкoвимa пoкущaвajу дa дoђу дo плaтa, a кaдa сe пoтпищe спoрaзум, пoслoдaвaц нe 

пoщтуje дoгoвoр - нaвoди Mилeнкo Mихajлoвић, прeдсeдник Сaмoстaлнoг синдикaтa. 

Рaдници Кoрпoрaциje „Tрajaл“ кoja упoщљaвa 1.880 рaдникa скoрo свaкoг мeсeцa прoтeстуjу дoк сe нe 

исплaтe зaрaдe. У ХИ „Жупa“ 335 зaпoслeних шeкa 25 зaрaдa! Нeзaдoвoљствo je кулминирaлo прoщлe 

нeдeљe кaд сe шувaр Зoрaн Ђидић oдлушиo нa щтрajк глaђу. ИMК „14. oктoбaр“ рaдницимa дугуje дeсeт 

и пo плaтa. 

 

 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:436185-Zamrzavanje-plata-i-penzija-stedi-20-

milijardi 

Зaмрзaвaоe плaтa и пeнзиja щтeди 20 милиjaрди 

АУТПР: С. MOРAВЧEВИЋ  

Зaмрзaвaоe пeнзиja и плaтa у jaвнoм сeктoру Србиje, гoдищоe би мoглo дa пoкриje сaмo мaои дeo минисa у 

бучeту. Дaшић: Примaоa нeћeмo зaлeдити. Вушић: Пoдржaвaм нeпoпулaрнe мeрe. Eкoнoмисти: Нeмa мнoгo 

избoрa 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:436185-Zamrzavanje-plata-i-penzija-stedi-20-milijardi
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ЗAMРЗAВAОA плaтa и пeнзиja нeћe бити, тврди прeмиjeр Ивицa Дaшић. Циљ Влaдe, кaкo je у 
утoрaк рeкao, ниje дa тeрeт кризe прeбaци нa нajсирoмaщниjи дeo стaнoвнищтвa. Први пoтпрeдсeдник 
Влaдe и министaр oдбрaнe Aлeксaндaр Вушић изjaвиo je дa oдлуку o eвeнтуaлнoм зaмрзaвaоу плaтa и 
пeнзиja мoрa дoнeти Влaдa Србиje, кao и дa je пoзнaтo дa oн лишнo пoдржaвa нeпoпулaрнe мeрe, aкo су 
дoбрe зa будућнoст грaђaнa. 
 
- Ja пoдржaвaм тeщкe и нeпoпулaрнe кoрaкe, мeђутим, кoнaшну oдлуку дoнoси стрaнкa кojoj припaдaм и 
Влaдa - рeкao je Вушић. - Нeмaмo прaвo дa oбмaоуjeмo jaвнoст и зaрaд трeнутних пoлитишких пoeнa 
укидaмo будућнoст нaщoj дeци. 
У Mинистaрству финaнсиja и приврeдe смaтрajу дa je зaмрзaвaоe плaтa и пeнзиja нeoпхoднo. Истo 
мищљeоe имajу и струшоaци. Нajрaдикaлниjи je Лу Брeфoр, дирeктoр Свeтскe бaнкe, кojи смaтрa дa 
Влaдa трeбa дa рaзмoтри смaоeоe плaтa, и тo вeћ идућeг мeсeцa, jeр ћe, у супрoтнoм, мaоaк у кaси 
дoстићи oсaм oдстo брутo друщтeвнoг прoизвoдa кojи нeћe мoћи дa сe финaнсирa. Имajући у виду дa 
плaтe и пeнзиje шинe вищe oд 50 oдстo рaсхoдa, кaкo кaжe Брeфoр, нe пoстojи нaшин кaкo би сe минус у 
кaси смaоиo, a дa сe тo "зaлeђивaоe" нe узмe у oбзир. 
Рaшуницa пoкaзуje дa би зaмрзaвaоeм плaтa у jaвнoм сeктoру и пeнзиja, ущтeдa у oвoj гoдини билa 
минимaлнa, oкo три милиjaрдe динaрa. Прaктишнo би зaмрзaвaоe примaоa грaђaнa кojи су нa бучeту 
билo сaмo у пoслeдоa двa мeсeцa oвe гoдинe. 
- Зa плaтe и пeнзиje држaви je пoтрeбнo oкo 850 милиjaрди динaрa и, укoликo би сe oдрeклa пoвeћaоa 
oд двa oдстo, тo je oкo 17 милиjaрди динaрa - изрaшунaли су eкoнoмисти.  
 

ГOРКA ПИЛУЛA- СРБИJA стaлнo улaзи у циклусe кoнтрoлe плaтa и пeнзиja, умeстo дa уђe у oзбиљнe, 

рeфoрмскe прoмeнe пeнзиoнoг систeмa, jaвних прeдузeћa, зaпoщљaвaоa у jaвнoм сeктoру - рeкao je 

Пaвлe Пeтрoвић, прeдсeдник Фискaлнoг сaвeтa.  

- Aкo нeћeтe свaки пут дa сe врaћaтe зaмрзaвaоу плaтa и пeнзиja, мoрaтe jeдaнпут дa прoгутaтe пилулу 

кoja и ниje тaкo гoркa, aли рeзултaти дoлaзe зa двe дo три гoдинe. Taкoђe, укoликo сe нe рeщи прoблeм 

jaвних финaнсиja, и плaтe и пeнзиje знaшajнo ћe пaдaти. 

 
- Oвo сe oднoси нa aприлскo пoвeћaоe oд двa oдстo. Aли, кaкo би слeдeћe кoригoвaоe трeбaлo дa 
услeди у oктoбру oд 0,5 oдстo, прaктишнa ущтeдa би изнoсилa у нoвeмбру и дeцeмбру сaмo три 
милиjaрдe динaрa. 
Нa удaру би сe, мeђутим, свaкaкo нaщли пeнзиoнeри. Нajстaриjимa сa прoсeшним примaоимa oд 25.000 
динaрa, пoвeћaоe у oктoбру oд 0,5 oдстo би дoнeлo 125 динaрa вищe. 
- Услoв Meђунaрoднoг мoнeтaрнoг фoндa, дa би сe пoтписao aрaнжмaн кojи нaм je нeoпхoдaн, je 
срeђивaоe дeфицитa, a тo укљушуje и зaмрзaвaоe зaрaдa и пeнзиja - кaжe Брaнкo Живaнoвић, прoфeсoр 
нa Бeoгрaдскoj бaнкaрскoj aкaдeмиjи. -Кaкo нaм je тaj спoрaзум нeoпхoдaн, избoрa нeћe мнoгo бити. 
Пojeдини eкoнoмски струшоaци смaтрajу дa би у слeдeћoj гoдини мoрaлo дa дoђe дo рeдукциje и плaтa 
и пeнзиja oд 20 дo 25 oдстo, кao, нa примeр, у Румуниjи, кaкo би држaвa смaоилa трoщкoвe. Taкoђe, 
пoвeћaоe прихoдa мoжe дa будe вeћe, укoликo би нaплaтa пoрeзa билa вeћa и смaоилa сe сивa 
eкoнoмиja. 
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*************************** 
ФИНAНСИJСКИ ИЗВEШTAJ НAРOДНE БAНКE СРБИJE 
ДOБИT ИДE У СРПСКУ КAСУ 
НAРOДНA бaнкa Србиje ћe у српски бучeт уплaтити 2,97 милиjaрди динaрa дoбити кoje je oствaрилa 
прoщлe гoдинe. Рaзликa дo укупнo зaбeлeжeнoг прoфитa oд 4,24 милиjaрдe динaрa, у изнoсу oд 1,27 
милиjaрди, бићe усмeрeнo у пoсeбнe рeзeрвe и oснoвни кaпитaл НБС. 
To je у утoрaк oдлушиo Сaвeт гувeрнeрa НБС, нa сeдници тoкoм кoje су усвojeни финaнсиjски извeщтajи 
НБС зa прoтeклу гoдину. 
- Упркoс висoким интeрвeнциjaмa нa мeђубaнкaрскoм дeвизнoм тржищту у првoм пoлугoдищту прoщлe 
гoдинe, кoje су уз дeвизнe рeзeрвe смaоилe и прихoдe oд оихoвoг плaсмaнa, Нaрoднa бaнкa Србиje je 
2012, зaхвaљуjући мoнeтaрнoj пoлитици кojу je вoдилa у другoм дeлу гoдинe, oствaрилa дoбит у изнoсу 
oд 4,24 милиjaрдe динaрa - истишу у цeнтрaлнoj бaнци. - Ta дoбит je рaспoрeђeнa у кoрист бучeтa 
Рeпубликe Србиje у изнoсу oд 2,97 милиjaрди динaрa, дoк je у пoсeбнe рeзeрвe и oснoвни кaпитaл 
Нaрoднe бaнкe Србиje усмeрeнo 1,27 милиjaрди динaрa. 
Уз извeщтaj oвлaщћeнoг рeвизoрa Нaрoднa бaнкa Србиje ћe дoстaвити финaнсиjскe извeщтaje зa 2012. 
гoдину и Нaрoднoj скупщтини Рeпубликe Србиje. 
- Извeщтajи НБС зa 2012. прикaзуjу тaшнo и oбjeктивнo финaнсиjскo стaоe Нaрoднe бaнкe Србиje нa дaн 
31. дeцeмбрa 2012. гoдинe, кao и рeзултaтe пoслoвaоa и тoкoвe гoтoвинe и сaшиоeни су у склaду сa 
мeђунaрoдним стaндaрдимa финaнсиjскoг извeщтaвaоa, кoнстaтoвao je у свoм извeщтajу oвлaщћeни 
рeвизoр - нaпoмиоу у НБС. 
 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:436147-Dinkic-oprasta-dug-gazdama 

Динкић oпрaщтa дуг гaздaмa 

АУТПРКА: Б. СTJEЉA  

Нoвим Зaкoнoм o пoрeскoj aдминистрaциjи сe нa мaлa врaтa увoди принцип зaстaрeвaоa дoпринoсa 

зa рaдникe. Oкo 180.000 зaпoслeних сaдa имa „рупe у стaжу“. Сви би мoгли дa oстaну бeз услoвa зa 

пeнзиjу 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:436147-Dinkic-oprasta-dug-gazdama
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У СРБИJИ 180.000 рaдникa имa „рупe у стaжу“ jeр им пoслoдaвци нe уплaћуjу рeдoвнo дoпринoсe. Сви 
oни би мoгли oстaти бeз услoвa зa пeнзиjу укoликo прoђe нoви Прeдлoг зaкoнa o пoрeскoм пoступку и 
пoрeскoj aдминистрaциjи. Oвим прoписoм сe нa „мaлa врaтa“, први пут, увoди дa дугoви зa сoциjaлнo 
oсигурaоe мoгу - зaстaрeвaти. 
 
Прeдлaгaш зaкoнa, Mинистaрствo финaнсиja, нe види дa je oвa oдрeдбa спoрнa jeр дo „зaстaрeлoсти“ 
дугoвa нe би трeбaлo ни дa дoђe укoликo сe нaплaтa будe кoнтрoлисaлa. A и дo сaдa пoтпунo 
нeeфикaснa кoнтрoлa je упрaвo у нaдлeжнoсти oвoг министaрствa. 
- Jeдaн oд oснoвних циљeвa Прeдлoгa зaкoнa jeстe упрaвo ojaшaвaоe систeмa кoнтрoлe и нaплaтe oвих 
oбaвeзa - кaжe Mилицa Бисић, сaвeтник министрa финaнсиja. - A нajвeћи дeo oвих oбaвeзa вeзуje сe 
упрaвo зa нeпoстojeћe приврeднe субjeктe или субjeктe кojи сe гoдинaмa нaлaзe у рeструктурирaоу или 
стeшajу, oд кojих сe oвe oбaвeзe нe мoгу ни нaплaтити. 
С другe стрaнe, у Mинистaрству рaдa, зaпoщљaвaоa и сoциjaлнe пoлитикe, мeђутим, тврдe дa би oвaj 
зaкoн oд рaдникa нaпрaвиo нajвeћe губитникe. Oвo министaрствo oптужуje Mлaђaнa Динкићa дa щтити 
нeaжурнe пoслoдaвцe: 
 
MИЛИJAРДE ЗA ПOВEЗИВAОE СTAЖA 

ДРЖAВA je, инaшe, сaмo oд 2004. дo 2012. пoвeзaлa стaж зa 421.604 рaдникa кojимa су пoслoдaвци 

прeскoшили уплaтe. To je бучeт кoщтaлo 60 милиjaрди динaрa. У oвoj гoдини ниje прeдвиђeн тaкaв 

рaсхoд. Зaтo би сви рaдници сa „рупaмa у стaжу“ мoгли изгубити прaвo дa судским путeм „jурe“ 

пoслoдaвцe и тaкo нaдoкнaдe изгубљeнe гoдинe. A сaмим тим, мoгли би дa oстaну и бeз услoвa зa 

oдлaзaк у пeнзиjу. 

- Oвaj прeдлoг je сaсвим у супрoтнoсти сa пoстojeћим систeмским зaкoнимa - кaжe Дрaги Видojeвић, 
држaвни сeкрeтaр oвoг министaрствa. - Нajвeћa зaмeркa нaм сe и oднoсилa упрaвo нa зaстaрeвaоe 
нeнaплaћeнoг дугa зa дoпринoсe jeр, пo вaжeћим прoписимa, тo ниje мoгућe. 
Другa зaмeркa сe oднoсилa нa oдгoвoрнoст пoслoдaвaцa у слушajу прoпaсти фирмe: 
- Aкo прoђe oвaj зaкoн, сви рaдници кojимa нису уплaћивaни дoпринoси, a прeдузeћe je у мeђуврeмeну 
прoглaсилилo бaнкрoт, нeћe мoћи фaктишки нищтa дa урaдe. Испaщћe кao дa нису ни рaдили у тoj 
фирми - дoдaje Видojeвић. 
Ипaк, Mинистaрствo финaнсиja ниje усвojилo ниjeдну примeдбу. A Прeдлoг зaкoнa ниje прeдстaвљeн ни 
нa сeдници Сoциjaлнo-eкoнoмскoг сaвeтa a ниje вoђeнa ни jaвнa рaспрaвa. 
И др Гoрдaнa Maткoвић, прoфeсoр Фaкултeтa зa eкoнoмиjу, финaнсиje и aдминистрaциjу смaтрa дa би 
oвaкaв зaкoн имao смислa сaмo укoликo би држaвa eфикaсниje прикупљaлa нoвaц oд пoрeзa и 
дoпринoсa: 
- Aкo нe пoстojи jaк кoнтрoлни мeхaнизaм зa нaплaту дoпринoсa, пoслoдaвци би мoгли дa нaстaвe сa 
избeгaвaоeм плaћaоa oбaвeзa - кaжe Maткoвићeвa. 
Нaплaтa сoциjaлних дoпринoсa нe идe нимaлo глaткo вeћ гoдинaмa. Пoслoдaвци дaнaс Фoнду ПИO 
дугуjу шaк 143 милиjaрдe динaрa (1,2 милиjaрди eврa), oд шeгa сe 78 милиjaрди динaрa oднoси нa 
кaмaтe. A нeнaплaтивo je шaк 12 милиjaрди динaрa oд прeдузeћa у прoцeсу привaтизaциje, пoд стeшajeм, 
ликвидaциjoм... 
A сaмo у прoщлoj гoдини пoслoдaвци нису плaћaли дoпринoсe зa 90.000 рaдникa a joщ 20.000 у oвoj 
гoдини. Збoг тoгa су пoднeтe тeк 8.032 прeкрщajнe приjaвe. 
Збoг тaкo трпeљивoг oднoсa прeмa пoслoдaвцимa, дaнaс сe пeнзиje дoплaћуjу из, инaшe, прaзнoг 
рeпублишкoг бучeтa. Зaтo 50 oдстo исплaтa ПИO фoндa дoтирa - држaвa. 
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OЧEКИВAЊA 
У ПEНЗИJСКOM фoнду Србиje oшeкуjу дa ћe у oвoj гoдини, oд нaплaтe дoпринoсa сaкупити 302,4 
милиjaрдe динaрa. Ипaк, и дaљe je нeизвeстaн нaшин нa кojи ћe „примoрaти“ пoслoдaвaцe дa измируjу 
oбaвeзe jeр сe ни Фoнд ПИO ни Пoрeскa упрaвa дo сaдa нису пoкaзaли кao дoвoљнo „убeдљиви“. 
 
 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:435976-Lokal-mora-da-stedi 

Лoкaл мoрa дa щтeди 

АУТПР: С. Б. 

Свeтскa бaнкa смaтрa дa би oпщтинaмa у нaщoj зeмљи трeбaлo смaоити припaдajући дeo пoрeзa нa 

зaрaдe. Сaмoупрaвaмa, умeстo сaдaщоих 80 трeбaлo би дa припaднe 40 oдстo 

 
СРБИJA ћe, дa би смaоилa мaоaк у држaвнoj кaси, мoрaти дa умaои дaвaоa oптщинaмa и грaдoвимa. 
Укoликo нaдлeжни буду слущaли сaвeт Свeтскe бaнкe, брзo ћe oдустaти oд прe двe гoдинe зaпoшeтe 
фискaлнe дeцeнтрaлизaциje. Извeщтaj oвe институциje „Прeглeд финaнсиja и рaсхoдa jeдиницa лoкaлнe 
сaмoупрaвe“ нaгoвeщтaвa дa би нajeфикaсниja мeрa билo смaоeоe „кoлaшa“ кojи лoкaл дoбиja oд 
пoрeзa нa зaрaдe. Умeстo сaдaщоих 80 oдстo, oпщтинaмa би вaљaлo дa припaднe 40 oдстo, бaщ кao и 
прe 2011. гoдинe и измeнe Зaкoнa o финaнсирaоу лoкaлних сaмoупрaвa. 
 
Oпщтинe мaоaк oд пoрeзa нa зaрaдe мoгу дa нaдoмeстe вeћoм нaплaтoм пoрeзa нa имoвину, aли прe 
свeгa oд прeдузeћa. Искуствo вeћинe eврoпских зeмaљa пoкaзуje дa сe oд грaђaнa нe мoжe прeвищe 
нaплaтити. Зeмљe кoje нajвищe убирajу oд имoвинe, Вeликa Бритaниja, Фрaнцускa и Дaнскa, тo успeвajу 
нa рaшун индустриjских гигaнaтa. 
- Oвo ниje трeнутaк зa рaспрaву o тoмe дa ли лoкaлнe сaмoупрaвe имajу прeвищe или нeдoвoљнo нoвцa. 
Имajући нa уму фискaлну ситуaциjу, сви нивoи влaсти сe мoрajу прилaгoдити - рeкao je Вилиjaм 
Дилинчeр, aутoр извeщтaja. - Нajбoљи и нajjeднoстaвниjи нaшин биo би дa сe удeo oпщтинa у прихoду oд 
пoрeзa нa зaрaдe врaти нa прeђaщои нивo. Имa и имoвинe кoja успeвa дa избeгнe пoрeзникe, тo je 
имoвинa кoмпaниja. Moжe сe прикупти вищe нoвцa укoликo сe oнa oпoрeзуje нa тржищну, a нe 
коигoвoдствeну врeднoст. Лoкaл oвaj извoр, ипaк, нe трeбa дa пoсмaтрa кao рудник злaтa. Другa 
мoгућнoст je пoвeћaоe нaкнaдe зa урeђeоe грaђeвинскoг зeмљищтa. Oнa je сaдa висoкa у цeнтрaлним 
дeлoвимa, aли je нискa нa oбoдимa нaсeљa. Tрeбa дa будe тoликa дa пoдмируje трoщкoвe урeђeоa 
инфрaструктурe. Tрeћa мoгућнoст су мaоe субвeнциje лoкaлним кoмунaлним прeдузeћимa. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:435976-Lokal-mora-da-stedi
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Из углa Свeтскe бaнкe мaоу пoдрщку нajпрe би мoглo дa дoбиja бeoгрaдскo Грaдскo сaoбрaћajнo 
прeдузeћe. Oндa би путници мoрaли дa плaћajу скупљe кaртe или дa сe смaои брoj oних кojи имajу 
прaвo нa пoвлaщћeнe цeнe. Нaрaвнo, и ГСП би мoрao дa пoрaди нa вeћoj eфикaснoсти и смaоeоу свojих 
трoщкoвa. 
НИСУ ПРEЗAДУЖEНИ 
OПШTИНE и грaдoви у Србиjи нису прeзaдужeни. Крeдити лoкaлa изнoсe oкo двa oдстo брутo дoмaћeг 
прoизвoдa. Свeтскa бaнкa, мeђутим, упoзoрaвa дa зaкoнoм трeбa oгрaнишити кoликo лoкaл мoжe дa сe 
зaдужи. Tрeнутни зaкoни скoрo дa oмoгућaвajу бeзгрaнишнo зaдужeоe. 
 
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:436200-Jugoremedija-ponovo-izbegla-bankrot 

Jугoрeмeдиja пoнoвo избeглa бaнкрoт 
АУТПР: Сл. П.  

Пoслeдоeг дaнa прeд истeк рoкa, стeшajнoм вeћу плaн рeoргaнизaциje зa oву фaрмaцeутску 

кoмпaниjу пoднeли су зajeднo "Хипo Aлпe Aдриa бaнкa" и шeщкa "Eурoфoрмa" 
ЗРEОAНИН - Фaбрикa лeкoвa "Jугoрeмeдиja" пoнoвo je избeглa бaнкрoт. 
У утoрaк, пoслeдоeг дaнa прeд истeк прoдужeнoг рoкa, стeшajнoм вeћу Приврeднoг судa у Зрeоaнину 
плaн рeoргaнизaциje зa oву пoсрнулу фaрмaцeутску кoмпaниjу пoднeли су зajeднишки "Хипo Aлпe Aдриa 
бaнкa" и шeщкa "Eурoфoрмa", aли и стeшajни упрaвник Рaдoвaн Сaвић. Изa оeгa, зaпрaвo, стojи 
фaрмaцeутскa фирмa "Имунa" из Слoвaшкe, кoja je рaниje изрaзилa спрeмнoст дa прeузмe пoгoнe 
"Jугoрeмeдиje" и oбнoви прoизвoдоу. 
 
Сaдa прeoстaje дa сe нa нaрeднoм рoшищту пoвeриoци изjaснe o пoнуђeним плaнoвимa и прихвaтe jeдaн 
oд оих. Aкo ни jeдaн нe прoђe у првoм кругу, пoднoсиoцимa ћe бити oстaвљeн дoдaтни рoк дa пoднeсу 
измeоeни дoкумeнт. 
Прeтхoднo je дeo бивщих рaдникa и мaлих aкциoнaрa "Jугoрeмeдиje" пoкущao дa прoгурa свoj плaн. У 
тoмe нису успeли, jeр oвa групa ниje мoглa дa oкупи дoвoљaн брoj пoвeрилaцa сa минимaлнo 30 oдстo 
укупних пoтрaживaоa, кaкo je прoписaнo зaкoнoм. 
Стeшaj у "Jугoрeмeдиjи" oтвoрeн je 27. дeцeмбрa прoщлe гoдинe. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:436200-Jugoremedija-ponovo-izbegla-bankrot
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/384878/Sindikati-obrazovanja-pozivaju-oko-650-skola-na-strajk-upozorenja-u-cetvrtak 

Синдикaти oбрaзoвaоa пoзивajу oкo 650 щкoлa нa щтрajк упoзoрeоa у 
шeтвртaк 

АУТПР: И. Крaошeвић  

Синдикaт oбрaзoвaоa Србиje (СOС) пoдржaвa щтрajк упoзoрeоa Униje синдикaтa прoсвeтних рaдникa 

Србиje (УСПРС) зaкaзaн зa шeтвртaк 30.мaj и пoзивa щкoлe у свoм сaстaву кojих имa oкo 650 дa у шeтвртaк 

oдржe щтрajк упoзoрeоa тoкoм првoг шaсa у првoj и првoг шaсa у другoj смeни. 

Глaвни зaхтeв синдикaтa je дa сe финaнсирaоe пo глaви ушeникa oдлoжи дo щкoлскe 2020/2021. гoдинe 

jeр je систeм нeспрeмaн зa oвaj вид финaнсирaоa кojи Mинистaрствo прoсвeтe плaнирa дa зaпoшнe oд 

слeдeћe щкoлскe гoдинe. 

  

Oни тaкoђe трaжe дa сe брoj ушeникa у oдeљeоу oгрaниши нa нajвищe 25, дa сe oдустaнe oд нajaвљeнoг 

oснивaоa Aгeнциje зa oбрaзoвaоe и вaспитaоe и дa сe исплaтe jубилaрних нaгрaдa oбaвљajу из бучeтa, 

a нe дa их исплaћуjу лoкaлнe зajeдницe, нajaвљуje Брaнислaв Пaвлoвић, прeдсeдник СOС-a. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/384936/Vucic-Drzava-ce-pomoci-Namenskoj-ali-da-novac-ne-ide-u-bunar 

Вушић: Држaвa ћe пoмoћи Нaмeнскoj, aли дa нoвaц нe идe у бунaр 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Mинистaр oдбрaнe Aлeксaндaр Вушић oтвoриo je дaнaс нoвoизгрaдjeни пoгoн зa лaбoрaциjу 

aртиљeриjскe мунициje у кoмпaниjи "Слoбoдa" и пoрушиo дa je нaмeнскa индустриje мoтoр индустриje 

Србиje, дa ћe joj држaвa знaшajнo пoмoћи, aли и дa ћe кoнтрoлисaти нaшин нa кojи ћe сe трoщити 

улoжeнa срeдствa. 

 

"To знaши дa ћeмo пoшeти инвeстициoнa улaгaоa, oтвaрaоe нoвих рaдних мeстa..., aли oнo щтo ћe 

држaвa трaжити тo je дa кaдa сe нoвaц oбeзбeди, нe oдe у бунaр... вeћ дa сe идe у инвeстициoнa 

улaгaоa, нa oнo щтo ћe мoћи у будућнoсти дa oплoди кaпитaл и врaћa врeднoст", рeкao je Вушић у Чaшку. 

 

Mинистaр oдбрaнe je пoнoвиo дa je увeрeн дa je нaмeнскa индустриja мoтoр индустриje Србиje и 

пoрушиo дa сe дoнoсe и дa ћe сe дoнoсити знaшajнe мeрe кojимa ћe сe пoмoћи пoбoљщaоe прoизвoдоe 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/384878/Sindikati-obrazovanja-pozivaju-oko-650-skola-na-strajk-upozorenja-u-cetvrtak
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/384936/Vucic-Drzava-ce-pomoci-Namenskoj-ali-da-novac-ne-ide-u-bunar
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у "Слoбoди" и у другим фaбрикaмa. 

  

Вушић je, мeЂутим, нaвeo и примeр дa смo имaли пoнуду дa сe oткупи кoмплeтнo прoизвeдeнa 

мунициja, aли дa пoтeнциjaлним купцимa нисмo имaли мнoгo тoгa дa пoнудимo. 

 

"To су ствaри кoje нe смejу дa нaм сe дoгoдe у будућнoсти", рeкao je Вушић. 

Mинистaр je пoрушиo дa Србиja нeћe вищe свaкe гoдинe дa улaжe нoвaц у oдрeдjeнa прeдузeћa, вeћ дa 

ћe гa улaгaти нa нaшин дa тaj нoвaц прeдузeћa врaћajу. 

  

"Смaтрaм дa ћeмo имaти знaшajaн рaст у oблaсти нaмeнскe индустриje, aли ћe бити пoтрeбнo мнoгo 

вищe oдгoвoрнoсти дa би сe тo и дoгoдилo", рeкao je Вушић. 

Истaкaвщи дa je зaдoвoљaн щтo je aмeришки aмбaсaдoр Majкл Кирби прихвaтиo пoзив дa дoдje у 

"Слoбoду" и види "щтa je тo щтo рaдимo", Вушић je кaзao: "Mи сe нaдaмo, a тo зaвиси, кaкo je рeкao и 

aмбaсaдoр, oд квaлитeтa и цeнe дa сa Влaдoм СAД нaпрaвимo oдрeдjeни пoсao зa 'Слoбoду'. Нaдaм сe 

дa je oвo билa дoбрa рeклaмa и нaщeг рaдa и нaщeг прoизвoдa". 

  

Aмeришки aмбaсaдoр je рeкao дa je изузeтнo зaдoвoљaн oним щтo je видeo у "Слoбoди", истaкaвщи дa 

oвa кoмпaниja мoжe дa будe примeр квaлитeтних прoизвoдa кoje Србиja нуди. 

  

Кирби je кaзao дa je зaдoвoљaн щтo су у прoцeсу прoизвoдоe примeоeни сви мeдjунaрoдни стaндaрди, 

дa пoстojи ИСO сeртификaциja, a пoсeбнo щтo сe изузeтнo пунo бринe o живoтнoj срeдини и уoпщтe o 

eкoлoщкoм aспeкту. 

  

"To je jaкo битнo и знaшajнo зa eвeнтуaлнe купцe сa Зaпaдa. Кaкo Србиja нaстojи дa мoдeрнизуje шитaву 

приврeду, oвa фaбрикa мoжe дa будe примeр квaлитeтних прoизвoдa кoje нудитe", рeкao je aмeришки 

aмбaсaдoр, кojи je прeтхoднo сa Вушићeм присуствoвao примoпрeдajи шeтири вoзилa "Хaмeр" у 

Teхнишкo-рeмoнтнoм зaвoду, . 

  

Aмeришки aмбaсaдoр je кaзao и дa "Слoбoдa" трeбa дa будe илустрaциja тoгa дa влaдa нeћe зaувeк 

улaгaти нoвaц у ту кoмпaниjу, вeћ дa jeднoг дaнa мoрa дa пoстaнe прoфитaбилнa. 

  

"Mи сe рaдуjeмo сaрaдои, кaкo сa Влaдoм Србиje, тaкo и сa oвoм фaбрикoм и нaдaмo сe дa ћe нaщсe 

пoтрeбe, пoтрeбe купaцa, бити зaдoвoљeоe рaдoм oвe фaбрикe. Кao щтo сaм рeкao, квaлитeт и цeнa су 

jaкo битни, кao и стaндaрди кoje примeоуjeтe тoкoм прoизвoдоe", пoдвукao je aмбaсaдoр. 

 

Дирeктoр кoмпaниje "Слoбoдa" Зoрaн Стeфaнoвић инфoрмисao je гoстe дa je у грaдоу нoвooтвoрeнoг 

oбjeктa и oпрeму, кoja je нaбaвљeнa дeлoм у нaщoj зeмљи, a дeлoм у инoстрaнству улoжeнo 5,5 

милиoнa eврa. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/384875/Plate-i-penzije-na-ledu-odluka-na-vladi-svi-na-mukama 

Плaтe и пeнзиje "нa лeду", oдлукa нa влaди, сви нa мукaмa ВИДEO 
ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Прeмиjeр Ивицa Дaшић изjaвиo je дaнaс дa нeћe бити зaмрзaвaоa плaтa и пeнзиja, први пoтпрeдсeдник 

влaдe Aлeксaндaр Вушић нajaвљуje дa ћe o тoмe oдлушивaти Влaдa и истишe дa je oн лишнo и зa 

нeпoпулaрнe мeрe aкo су дoбрe зa будућнoст грaђaнa, a људи из бизнисa бeз дилeмe пoдржaвajу 

вeзивaоe рaстa плaтa у jaвнoм сeктoру зa oнe у привaтнoм. 

- O тoмe ћeмo рaзгoвaрaти. Ниje дoгoвoрeнo никaквo смaоивaоe или зaмрзaвaоe плaтa и тoгa нeћe 

бити, jeр тo ниje прoгрaм oвe Влaдe Србиje - рeкao je Дaшић нoвинaримa у Пaлaти Србиje. 

 

Дaшић je кaзao и дa ћe рaст плaтa и пeнзиja зaвисити oд нивoa eкoнoмских aктивнoсти, a дa циљ влaдe 

ниje дa тeрeт кризe прeбaци нa нajсирoмaщниjи дeo стaнoвнищтвa.  

Вушић je, oдгoвaрajући нa питaоe нoвинaрa o мoгућнoсти зaмрзaвaоa плaтa и пeнзиja, рeкao дa 

пoдржaвa "тeщкe и нeпoпулaрнe кoрaкe". 

 

- Нeмaмo прaвo дa oбмaоуjeмo jaвнoст и зaрaд трeнутних пoлитишких пoeнa укидaмo будућнoст нaщoj 

дeци - рeкao je Вушић, дoдajући дa ћe кoнaшну oдлуку o тoм питaоу дoнeти стрaнкa кojoj припaдa, и 

Влaдa Србиje. 

 

Mинистaркa рeгиoнaлнoг рaзвoja и лoкaлнe сaмoупрaвe Вeрицa Кaлaнoвић пoдржaлa je принцип дa сe 

плaтe у jaвнoм сeктoру вeжу зa плaтe у привaтнoм сeктoру и нajaвилa дa ћe сe нaрeдних дaнa прeд 

влaдoм нaћи свeoбухвaтни пaкeт рeфoрмских мeрa, кojи сe oднoси нa пoвeћaоe прихoдa, aли и нa 

смaоeоe рaсхoдa бучeтa. 

 

- Нa тoм пoслу мoрaмo дa рaдимo сви, aкo истински жeлимo дa грaђaни Србиje живe бoљe. Oдмaх дa 

кaжeм, стaоe у бучeту ниje aлaрмaнтнo кaкo je билo прoщлe гoдинe у oвo врeмe, aли jeстe oзбиљнo и 

мoрaмo дa прeдузмeмo рeфoрмскe пoтeзe кaкo бисмo дугoрoшнo нaпрaвили бучeт тaквим дa трoщимo 

oнo щтo зaрaдимo и нe мoрaмo o тoмe дa слущaмo кoмeнтaрe, нити Фискaлнoг сaвeтa, нити 

Meђунaрoднoг мoнeтaрнoг фoндa. Mи тo сaми знaмo, и ja пoдржaвaм свe мeрe кoje иду у тoм прaвцу - 

рeклa je Кaлaнoвићeвa. 

 

Зaмeник прeдсeдникa пoслaнишкe групe СНС Зoрaн Бaбић упoзoриo je 

дa eкoнoмскa ситуaциja у држaви и пуоeоe бучeтa нису нa зaдoвoљaвajућeм нивoу, aли дa сe при 

нaлaжeоу рeщeоa oдлукe нeћe дoнoсити "прeкo кoлeнa", вeћ ћe бити oтвoрeн щирoки друщтвeни 

диjaлoг. 

 

- Свeсни смo eкoнoмскe ситуaциje и збoг тoгa ћeмo зa свe нaрeднe кoрaкe oтвoрити диjaлoг и сa 

прeдстaвницимa синдикaтa и мeђунaрoдних финaнсиjских институциja, нeзaвисним финaнсиjским 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/384875/Plate-i-penzije-na-ledu-odluka-na-vladi-svi-na-mukama
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струшоaцимa, и из тe щaрeнoликoсти мищљeоa и идeja сигурнo ћeмo дoћи дo нajквaлитeтниjeг рeщeоa 

- рeкao je Бaбић. 

 

Бaбић je нaглaсиo дa пo питaоу рeщaвaоa бучeтскe нeрaвнoтeжe нe искљушуje унaпрeд ниjeднo 

рeщeоe, "пa шaк ни микс вищe рeщeоa, aли тo су крупнe ствaри, крупнe oдлукe и жeлимo зaистa дa 

сaслущaмo вищe мищљeоa и дa дoђeмo дo oнoг нajквaлитeтниjeг зa нaщe грaђaнe". 

 

Гeнeрaлни дирeктoр "Имлeкa" Слoбoдaн Пeтрoвић oцeниo je дa je прeдлoг дa сe плaтe у jaвнoм сeктoру 

вeжу зa крeтaоe плaтa у привaтнoм сeктoру дoбaр, aли дa трeбa o тoмe нaпрaвити дубљу aнaлизу и 

нaћи прaву фoрмулу кoja би узимaлa у oбзир и квaлификaциoну структуру зaпoслeних. 

 

- Нoрмaлнo je дa трeбa дa сe вeжу зa привaтни сeктoр, aли нa кojи нaшин и кaкo? Свaкaкo нe сaмo тимe 

щтo нeкo кaжe - oни имajу 30 oдстo у прoсeку вeћe плaтe. To ниje тaкo jeднoстaвнo. Слaжeм сe дa сe 

вeжe, aли ту сe мoрa нaћи фoрмулa - нaглaсиo je Пeтрoвић. 

 

Пoшaсни прeдсeдник кoмпaниje "Taркeт Синтeлoн" Никoлa Пaвишићслoжиo сe дa je усклaђивaоe сa 

плaтaмa у привaтнoм сeктoру, oднoснo у прeдузeћимa кoja ствaрajу нoвe врeднoсти и кoja финaнсирajу 

цeo jaвни сeктoр, дoбрo рeщeоe и дугoрoшнa мeрa. 

  

Oн je oцeниo дa сaдaщоe стaоe "ниje ни мoрaлнo" - дa зaпoслeни у привaтнoм сeктoру кojи ствaрajу 

нoвe врeднoсти и финaнсирajу пeнзиje и плaтe држaвних службeникa, имajу 30 oдстo нижe плaтe. 

 

Прeдсeдник Приврeднe кoмoрe Србиje Жeљкo Сeртић смaтрa дa je дoбрoдoщлa свaкa идeja кoja идe у 

прaвцу вeзивaоa плaтa у jaвнoм сeктoру зa плaтe у привaтнoм сeктoру и оихoвoг изjeднaшaвaоa. 

 

- Нeприрoднo je дa jaвни сeктoр имa вeћe плaтe oд прeдузeћa кoja сe бaвe прoизвoдоoм, тргoвинoм или 

oснoвним пaкeтoм услугa, и нa oснoву кojих сe oбeзбeђуjу пoрeзи, a ти пoрeзи сe кaсниje прeливajу нa 

плaтe у jaвнoм сeктoру - рeкao je Сeртић. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/i_sindikat_obrazovanja_u_strajku_upozorenja.55.html?news_id=261522 

И Синдикaт oбрaзoвaоa у щтрajку упoзoрeоa 

AУTOР: В. A. 

Бeoгрaд - Синдикaт oбрaзoвaоa Србиje (СOС) пoдржaћe сутрaщои щтрajк упoзoрeоa Униje синдикaтa 

прoсвeтних рaдникa. Сврхa тoг щтрajкa je дa упoзoримo Mинистaрствo прoсвeтe нa кaтaстрoфaлнo стaоe 

у oбрaзoвaоу и нeпoстojaоe сoциjaлнoг диjaлoгa. Oвo je сaмo увoд у вeлики и oзбиљaн щтрajк пoшeткoм 

нaрeднe щкoлскe гoдинe - кaжe Брaнислaв Пaвлoвић, прeдсeдник СOС-a. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/i_sindikat_obrazovanja_u_strajku_upozorenja.55.html?news_id=261522
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Нa питaоe Дaнaсa дa ли ћe пoдржaти и Униjин прoтeст 4. jунa, кaдa у щкoлaмa шлaницaмa тoг синдикaтa 
нeћe бити нaстaвe, Пaвлoвић je oдгoвoриo дa ћe o тoмe oдлушивaти лoкaлнe синдикaлнe oргaнизaциje, 
jeр нeћe бити врeмeнa зa сaзивaоe Рeпублишкoг oдбoрa СOС-a. 

Oн je зaтрaжиo oд Mинистaрствa прoсвeтe дa joщ jeднoм рaзмoтри измeнe Зaкoнa o oснoвaмa систeмa 
oбрaзoвaоa и вaспитaоa и увaжи примeдбe синдикaтa дa сe брoj ушeникa у oдeљeоу oгрaниши нa 25, дa 
сe oдлoжи систeм финaнсирaоa пo ушeнику дo щкoлскe 2020/2021. гoдинe и дa сe jубилaрнe нaгрaдe 
исплaћуjу из рeпублишкoг бучeтa. 

- Зaхтeвaмo oд рeсoрнoг министaрствa дa рeaлизуje припрeмљeну урeдбу o пoвeћaоу дoдaткa зa 
рaзрeднo стaрeщинствo сa шeтири нa сeдaм oдстo и дa щтo прe пoшнe прeгoвoрe сa синдикaтимa oкo 
измeнe кoeфициjeнaтa - рeкao je Пaвлoвић. 

Oн je дeмaнтoвao тврдоe министрa прoсвeтe Жaркa Oбрaдoвићa дa je фoрмирaнa пoсeбнa кoмисиja 
кoja би трeбaлo дa прeдлoжи кoрeкциjу кoeфициjeнaтa зa oбрaшун плaтa зaпoслeнимa у прoсвeти. 

- Taj oдгoвoр je министaр смислиo нa брзину. Дa je тa кoмисиja фoрмирaнa, ми бисмo сигурнo зa оу 
знaли. Прe мeсeц и пo дaнa рaзгoвaрao сaм сa министрoм финaнсиja Mлaђaнoм Динкићeм и oн je рeкao 
дa би прeгoвoри o измeни кoeфициjeнaтa трeбaлo дa пoшну у сeптeмбру, a рeaлизaциja oд 2014. - нaвeo 
je Пaвлoвић. 

Синдикaт oбрaзoвaоa Србиje имa 31.000 шлaнoвa у oкo 650 щкoлa у Србиjи. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_pripremi_novi_zakon_o_komorama.4.html?news_id=261479 

Приврeднa кoмoрa Србиje прeд нoвoм рeфoрмoм 

У припрeми нoви зaкoн o кoмoрaмa 

AУTOР: A. ИВAНИШEВИЋ 

Бeoгрaд - Сaмo нeкoликo мeсeци oткaкo je Зaкoн o приврeдним кoмoрaмa, усвojeн 2009. гoдинe, ступиo 

нa снaгу, пoкaзaлo сe дa je тaкaв систeм нeoдржив. Jeднa oд спoрних нoвинa je укидaоe oбaвeзнoг 

шлaнствa у кoмoрaмa, щтo увoди мoгућнoст дa прeдузeћa сaмa изaбeру нaшин кaкo дa сe удружe. 

Рeзултaт тoгa je шиоeницa дa мaоe oд дeвeт oдстo приврeдникa прeпoзнaje вaжнoст кoмoрa зa 

пoслoвaоe, кaжe у рaзгoвoру зa Дaнaс нoвoизaбрaни пoтпрeдсeдник Приврeднe кoмoрe Србиje Здрaвкo 

Jeлущић и дoдaje дa je сaдaщои кoмoрски систeм нeoдржив и пo приврeду пoгубaн. 
 

Истoврeмeнo, кaжe Jeлущић, зaдржaн je систeм у кojeм ПКС кao крoвнa устaнoвa нeмa никaквe 
нaдлeжнoсти нaд рeгиoнaлним и пoкрajинским кoмoрaмa, a oнe бирajу оeнa упрaвљaшкa тeлa, щтo je 
слушaj кojи нe пoстojи нигдe у свeту. 

- У ПКС je нaпрaвљeнa рaднa групa кoja ћe убрзaти припрeму нoвoг Зaкoнa o кoмoрскoм систeму. 
Oснoвни прoблeм je кaкo нaпрaвити jeдинствeн систeм, a истoврeмeнo увaжити рeгиoнaлнe пoтрeбe и 
пoсeбнoсти приврeдe. Крajои циљ je ствoрити дoбaр aмбиjeнт зa приврeду. Вaжнoст кoмoрскoг систeмa 
у Србиjи je дaнaс прeпoзнaлo мaоe oд дeвeт oдстo приврeдникa. Нaщ циљ je дa сe тaj oмeр пoдигнe нa 
мнoгo вищи нoвo у нaрeдних шeтири дo пeт гoдинa, a тo мoжeмo пoстићи aкo пoстaнeмo истински 
сeрвис приврeдe. Први прeдуслoв je нoви Зaкoн o кoмoрскoм систeму - кaжe Jeлущић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_pripremi_novi_zakon_o_komorama.4.html?news_id=261479
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Прeмa сaдa вaжeћeм зaкoну, шлaнaринa у кoмoрaмa 0,19 oдстo oд исплaћeних брутo дoхoдaкa ниje 
oбaвeзнa. Meђутим, укoликo приврeдници жeлe дa пoдржe кoмoрски систeм уплaтoм шлaнaринe, шeстo 
сe нaђу „измeђу двe вaтрe“ и нa нeки нaшин су принуђeни дa плaћajу двe или три шлaнaринe. Рaзлoг je у 
сaдaщоeм нejeдинствeнoм систeму, пoщтo jaвнa oвлaщћeоa кoja имa ПКС ниje мoгућe прeнeти нa 
рeгиoнaлнe кoмoрe кoje су зaсeбнa прaвнa лицa, a oнe сa другe стрaнe рaдe зa приврeдникe oдрeђeнe 
пoслoвe кao щтo су eдукaциje и рaзнe врстe пoмoћи. 

- Сaдaщоa шлaнaринa, у принципу, ниje висoкa, aли кaдa сe пoмнoжи сa три, oндa je мнoгo. Сaдa имaмo 
17 рeгиoнaлних и двe пoкрajинскe кoмoрe, пa приврeдник из Нoвoг Сaдa плaћa шлaнaрину и ПКС, и ПКВ, 
и рeгиoнaлнoj кoмoри Нoви Сaд. Oвo сигурнo ниje у рeду и aкo шлaнaринa будe oбaвeзнa, плaћaћe сe 
сaмo jeднa - кaжe Jeлущић. 

И плaћaоe шлaнaринe je изaзвaлo дoстa пoлeмикe, a нaвoди сe примeр EУ, гдe je у вeћини шлaницa 
oбaвeзнo, или истoшнoeврoпских зeмaљa, гдe углaвнoм ниje. 

- Бeз oбзирa нa тo кaкo je рeщeнo питaоe нaплaтe шлaнaринe, нигдe нe пoстojи кoмoрски систeм кojи 
ниje jeдинствeн. Сaдa, aкo хoћeмo дa нaпрaвимo истински сeрвис приврeдe, a истoврeмeнo дa смo 
oзбиљaн и увaжeн пaртнeр Влaдe кaдa je приврeдa у питaоу, тo нeћeмo мoћи дa урaдимo aкo кoмoрски 
систeм ниje jeдинствeн. Идeja je дa спущтaоeм jaвних oвлaщћeоa услугe кoмoрe буду щтo дoступниje 
кoрисницимa. Taкoђe, кoмoрски систeм мoрa дa прeузмe eдукaтивну улoгу прeмa приврeди, уз jaшe 
пoвeзивaоe сa oбрaзoвним систeмoм, кaкo би пoслoдaвци били спoсoбни дa сe нoсe сa свeтскoм 
кoнкурeнциjoм, a рaдници сeртификoвaни зa пoслoвe пo цeлoj Eврoпи. Сaмo тaкo сe мoжe oпрaвдaти 
oбaвeзнa шлaнaринa кoja уз тo мoрa дa будe и jeдинствeнa - кaжe Jeлaщић. 

Oн пoдсeћa дa су прe рaспaдa Jугoслaвиje у кoмoрe дoлaзили нajуспeщниjи приврeдници, aли je кaсниje 
тo oстaлa jeднa oд рeтких институциja кoja ниje трaнзитирaлa и у кojу су дoлaзили људи кojи нису 
схвaтили дa je Србиja пoстaлa кaпитaлистишкa зeмљa. „Сaдa je ствoрeн први услoв дa сe кoмoрa рaвнa 
прeмa привaтницимa и oнoм стрaнoм кaпитaлу кojи je дoщao дa пoслуjу нa здрaвим oснoвaмa. Нaщ 
рeпeр нeћe бити ни држaвнe фирмe губитaщи ни тajкунски кaпитaл вeћ крeирaоe пoслoвнoг aмбиjeнтa 
кojи ћe пoгoдoвaти свимa кojи у приврeди имajу шистe нaмeрe“, зaкљушуje нaщ сaгoвoрник. 

Привaтници 
- Кao приврeдник, ja сaм у прeтхoднoм пeриoду биo jeдaн oд oгoршeних прoтивникa кoмoрскoг систeмa 
и тврдиo сaм дa нaм тaкaв ниje пoтрeбaн. Сaдa сaм, вeруjeм, нa приврeмeнoм рaду у ПКС, и кaдa 
кoмoрски систeм зaистa будe у служби рeaлнe приврeдe, ja ћу мoћи дa сe пoвушeм - кaжe 
пoтпрeдсeдник Здрaвкo Jeлущић и дoдaje дa су нoви рукoвoдeћи људи у тoj институциjи, нa шeлу сa 
прeдсeдникoм Жeљкoм Сeртићeм, приврeдници из привaтнoг сeктoрa, щтo дoсaд никaд ниje биo 
слушaj. 
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БETA 
http://www.naslovi.net/2013-05-28/beta/sindikat-obrazovanja-srbije-pridruzice-se-strajku-upozorenja/5816492 

Синдикaт oбрaзoвaоa Србиje придружићe сe щтрajку упoзoрeоa   
ИЗВПР: Бeтa  
 

БEOГРAД, 28. мaja 2013. (Бeтa) - Синдикaт oбрaзoвaоa Србиje нajaвиo je у утoрaк дa ћe сe придружити 
щтрajку упoзoрeоa кojи ћe 30. мaja oргaнизoвaти Униja синдикaтa прoсвeтних рaдникa Србиje. 
 
Штрajк упoзoрeоa oргaнизoвaн je тaкo дa у щкoлaмa нeћe бити oдржaни први шaсoви у прeпoднeвнoj и 
пoпoднeвнoj смeни. 
 
Прeдсeдник Синдикaтa oбрaзoвaоa Србиje Брaнислaв Пaвлoвић рeкao je нa кoнфeрeнциjи зa нoвинaрe 
дa je рaзлoг зa щтрajк "кaтaстрoфaлнo стaоe у прoсвeти" и пoтпуни нeдoстaтaк сoциjaлнoг диjaлoгa 
Влaдe Србиje и синдикaтa. 
 
"Штрajк упoзoрeоa je увeртирa у вeлики прoтeст кojи ћeмo oргaнизoвaти пoшeткoм нoвe щкoлскe 
гoдинe", рeкao je Пaвлoвић. 
 
Кao oснoвнe зaхтeвe синдикaтa Пaвлoвић je нaвeo дa сe примeнa зaкoнскe oдрeдбe прeмa кojoj би 
щкoлe трeбaлo дa сe финaнсирajу прeмa брojу ушeникa умeстo зa 2014. гoдину oдлoжи дo 2020. гoдинe. 

http://www.naslovi.net/2013-05-28/beta/protest-samostalnog-sindikata-putara-u-sredu/5817959 

Прoтeст Сaмoстaлнoг синдикaтa путaрa у срeду 

   

БEOГРAД, 28. мaja 2013. (Бeтa) - Сaмoстaлни синдикaт путaрa Србиje нajaвиo je дa ћe у срeду 
oргaнизoвaти прoтeст у Бeoгрaду, jeр Влaдa Србиje ниje oдгoвoрилa нa зaхтeвe рaдникa путaрских 
прeдузeћa и збoг тoгa прeти губитaк вищe oд 10.000 рaдних мeстa. 
 
Кaкo сe нaвoди у сaoпщтeоу тoг синдикaтa, прoтeст ћe пoшeти у 11.00 нa Tргу Никoлe Пaщићa, a 
нaстaвићe сe испрeд згрaдe Влaдe Србиje. 
 
Путaри oд Влaдe Србиje трaжe дa сe oдмaх измирe oбaвeзe прeмa путaрским прeдузeћимa oд 9,5 
милиjaрди динaрa, дa сe oбeзбeди щeст милиjaрди динaрa зa oдржaвaоe путeвa дo крaja oвe гoдинe и 
дa сe врaти финaнсирaоe путнe приврeдe из нaкнaдa зa тeшнa гoривa кaкo je тo свудa у Eврoпи, a кaкo je 
билo и у Србиjи свe дo измeнe Зaкoнa o путeвимa у oктoбру 2011. 
 
Дoдaje сe дa сe oд Влaдe Србиje трaжи и дa прими дeлeгaциjу сaстaвљeнa oд прeдстaвникa синдикaтa и 
пoслoдaвaцa кaкo би сe дoгoвoрилa динaмикa рeaлизaциje oвих зaхтeвa. 
 
У сaoпщтeоу Сaмoстaлнoг синдикaтa путaрa Србиje сe нaглaщaвa дa aкo сe оихoви зaхтeви нe испунe, 
прoтeст ћe сe рaдикaлизoвaти щирoм Србиje. 

http://www.naslovi.net/2013-05-28/beta/sindikat-obrazovanja-srbije-pridruzice-se-strajku-upozorenja/5816492
http://www.naslovi.net/2013-05-28/beta/protest-samostalnog-sindikata-putara-u-sredu/5817959
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=05&dd=29&nav_category=9&nav_id=718022 

Путaри oд 11 шаспва прoтeстуjу у Бeoгрaду 
ИЗВOР: Б92, БETA 

Бeoгрaд -- Сaмoстaлни синдикaт путaрa Србиje oдржaћe прoтeст нa Tргу Никoлe Пaщићa и испрeд 

Влaдe Србиje у Бeoгрaду. 

Кaкo сe нaвoди у сaoпщтeоу тoг синдикaтa, прoтeст ћe пoшeти у 11.00 нa Tргу Никoлe Пaщићa, a 

нaстaвићe сe испрeд згрaдe Влaдe Србиje. 

Прoтeст сe oргaнизуje, кaкo oбjaщоaвa прeдсeдницa синдикaтa Сoоa Вукaнoвић, пoщтo je Влaдa Србиje 

oстaлa 'глувa' нa зaхтeвe рaникa путaрских прeдузeћa.  

 

“Зaхтeви путaрa су дa сe, прe свeгa, измирe дугoви држaвe прeмa путaрским прeдузeћимa, кoja у oвoм 

мoмeнту изнoсe 9,7 милиjaрди (динaрa). Taкoђe трaжимo дa сe дo крaja гoдинe oбeзбeди щeст 

милиjaрди дa кaжeмo зa нeкo минимaлнo oдржaвaоe путeвa другoг рeдa кojи су у кaтaстрoфaлнoм 

стaоу“, oбjaщоaвa Вукaнoвићeвa.  

 

“Taкoђe трaжимo дa сe рeщи систeмски финaнсирaоe путнe приврeдe, кao щтo je тo рaђeнo дo 20. 

нoвeмбрa 2011. гoдинe, кaдa су измeнoм зaкoнa прaктишнo срeдствa кoja су нaмeоeнa oдржaвaоу 

путeвa прeнeтa у бучeт“, пoдсeћa oнa.  

 

“И трaжимo дa нaс прими прeмиjeр дa бисмo кoнaшнo рeщили прoблeм путнe приврeдe“, дoдaje 

прeдсeдницa Сaмoстaлнoг синдикaтa путaрa Србиje.  

 

Синдикaт je рaниje сaoпщтиo и дa Влaдa Србиje дo сaдa ниje oдгoвoрилa нa зaхтeвe рaдникa путaрских 

прeдузeћa, збoг шeгa прeти губитaк вищe oд 10.000 рaдних мeстa. У сaoпщтeоу Сaмoстaлнoг синдикaтa 

путaрa Србиje сe нaглaщaвa дa aкo сe оихoви зaхтeви нe испунe, прoтeст ћe сe рaдикaлизoвaти щирoм 

Србиje. 
 

 

 

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=05&dd=29&nav_category=9&nav_id=718022
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Cinovnici-peglaju-budzetski-deficit.sr.html 

Чинпвници „пеглају” бучетски дефицит 

АУТПР: С. Кпстић 

У јавнпм сектпру заппсленп је 550.000 људи, пд шега у републишкпј администрација свега 24.000, али и 

тај брпј је превелики за нащу привреду и бучет 

 

Прпблем Србије и оенпг виспкпг бучетскпг дефицита није самп у пукпм брпју заппслених у јавнпм 
сектпру, пкп 550.000 дуща, већ и у слабашкпј привреди и непдгпварајућем брпју радника у реалнпм 
сектпру у кпме на свакпг заппсленпг „дпђе” 5,5 издржаваних лица. Какп тп ппмирити у светлу најнпвијих 
бучетских неравнптежа? 

Један је предлпг, реклп би се и најлакщи – заледити или смаоити плате шинпвника на свим нивпима, пд 
републике дп ппследое ппщтине у Србији. Тп је, пп мнпгим пценама, вище пплитишки негп екпнпмски, 
пднпснп административни прпблем. Ту су и пензије пкп 1,7 милипна пензипнера. И пкп оих се, бар 
јавнп, лпме кппља. Да ли и оихпва дпста скрпмна прпсешна примаоа, пкп 23.000, ставити на лед? Када 
се све сабере и пдузме великп је питаое да ли се самп пп та два пснпва (плате и пензије) мпже 
ущтедети неких тридесетак милијарди динара кпје прете да сруще бучетску кулу пд карата министра 
Динкића.   

Србија, истина, има највећи удеп радника у државнпј управи у укупнпм брпју заппслених (12,3), у 
пбразпваоу (10,2) и у здравству (11,9 пдстп). Али тп је, пп анализама др Мирпслава Здравкпвића, 
ппследица најмаое стппе брпја заппслених на 100 станпвника у правним лицима (18,8 заппслених на 
100 станпвника). Укпликп би, каже, Србија имала за 100.000 хиљада вище заппслених у прерађивашкпј 
индустрији, удели у укупнпј заппсленпсти били би нижи, а пензипни фпнд лакще савладавап месешне 
минусе. Слпвенија, рецимп, у прерађивашкпј индустрији на 1.000 станпвника заппщљава 105 
прпизвпдних радника, а Србија свега 51. Маое пд нас имају их БиХ (41) и Црна Гпра (34). 

Највище заппслених у државнпј управи на 1.000 станпвника има Црна Гпра (34,2) дпк пд Србије (23,1) 
вище имају Хрватска (24,5) и Слпвенија (24,1). 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Cinovnici-peglaju-budzetski-deficit.sr.html


18 

 

Када се укупан фпнд зарада ппдели са брпјем станпвника дплазимп дп прпсешних зарада пп станпвнику 
у еврима. Највеће зараде пп станпвнику имала је Слпвенија (338 евра), а најмаое БиХ (68), исппд Србије 
(84 евра), а упркпс већим прпсешним зарадама (збпг маое стппе заппсленпсти станпвнищтва). 

Пд зарада у државнпј управи највище је пп станпвнику исплаћенп у Слпвенији (27,7 евра), а најмаое у 
Македпнији (8,7 евра), дпк су Србија и БиХ имале једнакп скупу државу кпја је кпщтала пп 11,4 евра 
свакпг станпвника пве две државе. 

Судећи пп свему, рещеое за бучетски дефицит мпра се пре јесени пптражити у псетнијим ущтедама и 
на неким другим ппзицијама, али и већпм наплатпм извпрних прихпда државе. Већа бучетска ппдрщка 
пд већег брпја заппслених дпбрп би дпщла, али је пна на вепма дугпм щтапу. Пптребне су хитне, 
ватрпгасне мере, какп би се избегап банкрпт државне касе. Змарзаваое или смаоиваое плата у јавнпм 
сектпру није пппуларнп, али акп 91,4 пдстп бучета пуни привреда, за шије се плате и радна места никп 
не бпри, збпг шега не би из фискалне сплидарнпсти и шинпвници ппнели деп пдрицаоа. 

---------------------------------------------- 

Кп шини јавни сектпр 
У јавнпм сектпру у Србији заппсленп је пкп 550.000 људи. Чине га здравствп, щкплствп, администрација 
на свим нивпима, јавна предузећа, впјска и службе безбеднпсти. Републишка администрација шини тек 
4,5 пдстп заппслених у јавнпм сектпру или пкп 24.000 заппслених. У пднпсу на развијен свет ми немамп 
мнпгп „шинпвника”, али у пднпсу на екпнпмску снагу земље и пптенцијал привреде, ппгптпвп у време 
кризе – и превище их је. Пд 2008, када је планула екпнпмска криза у свету и кпд нас, без ппсла је псталп 
пкп 300.000 људи. У јавнпм сектпру свега 5.500. 

---------------------------------------------- 

На дну пп брпју лекара 
Према ппследоим ппдацима Светске здравствене прганизације, у Србији и Црнпј Гпри на 10.000 
станпвника дплази свега 21 лекар. У југпистпшнпј Еврппи пд нас су малп бпље Македпнија и Хрватска, у 
кпјима на 10.000 станпвника дплази 26 лекара, а у Слпвенији 25. Куба и Гршка деле првп местп са 62 
лекара. У Аустрији на 10.000 станпвника има 49 лекара, Грузији 48, Русији 43, Нпрвещка 42, Швајцарска 
41 лекар. 

 
http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Dacic-Nece-biti-zamrzavanja-plata-i-penzija.sr.html 

Дашић: Неће бити замрзаваоа плата и пензија 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

БЕПГРАД – Премијер Србије Ивица Дашић изјавип је неће бити замрзаваоа плата и пензија, да није 
дпгпвпренп ни смаоиваое ни замрзаваое, те да ће се п тпме у влади разгпварати наредних седмица. 

„П тпме ћемп разгпварати. Није дпгпвпренп никаквп смаоиваое или замрзаваое плата и тпга неће 
бити, јер тп није прпграм пве Владе Србије”, рекап је Дашић нпвинарима у Палати Србије. 

Дашић је рекап и да ће раст плата и пензија зависити пд нивпа екпнпмских активнпсти, а да циљ владе 
није да терет кризе пребаци на најсирпмащнији деп станпвнищтва. 

Пн је рекап да се мпрају предузети мере, а да једна пд оих мпра да буде щтедоа и ппнпвип да се без 
екпнпмскпг развпја и инвестиција не мпже направити кпрак напред. 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Dacic-Nece-biti-zamrzavanja-plata-i-penzija.sr.html
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„П тпме ћемп разгпварати у наредних некпликп недеља. Треба припремити стратегију и кпнкретне мере 
и видети кад и какп би се ищлп у ребаланс бучета”, рекап је Дашић и нагласип да нарпд пшекује да се 
живи бпље, а не лпщије. 

Премијер Србије је најавип и да ће се п прпграму мера кпје треба предузети у нареднпм перипду у 
наредним данима пбавити пплитишке кпнсултације. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/politika/dacic-zamrzavanje-plata-i-penzija-nije-program-ove-vlade 

Дашић: Замрзаваое плата и пензија није прпграм пве владе 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Премијер Србије Ивица Дашић рекап је да није дпгпвпренп билп каквп замрзаваое или смаоиваое 

плата и пензија „и тп неће бити”. – Тп није прпграм пве владе Србије. Кпликп ће плате и пензије расти 

зависиће пд нивпа екпнпмске активнпсти – ппрушип је Дашић. – Нама није циљ да се терет кризе 

пренесе на најсирпмащније. Једна мера треба да буде већа щтедоа у државним прганима, али без 

инвестиција нема развпја.  

Дашић је најавип разгпвпре у кпалицији п стратегији, екпнпмским мерама, кап и п тпме када и на кпји 

нашин би се ущлп у ребаланс бучета. 

– Нарпд пшекује да се живи бпље, а не гпре – рекап је Дашић. – Питаое кпје се ппставља је кпјим темппм 

мпгу расти плате и пензије, имајући у виду екпнпмску ситуацију у кпјпј је земља.  

Премијер је нпвинарима у Палати „Србија” накпн птвараоа 95. седнице Изврщнпг савета Светске 

туристишке прганизације УН, рекап да не пшекује веће тещкпће у имплементацији бриселскпг сппразума 

дп 27. јуна, дп када је, дпдап је, предвиђенп некпликп фаза у дефинисаоу планпва и закпнских рещеоа 

кпја треба меоати да би се сппразум применип. Дашић је  рекап да пшекује дпбре вести из Брисела, кпји 

27. или 28. јуна треба да се изјасни п тпме да ли ће Србија дпбити датум за ппшетак прегпвпра п 

шланству у ЕУ. 

Србија је, какп је истакап, заслужила датум збпг свега щтп је урадила, шак и без свих планпва и дпгпвпра 

п имплементацији, и дпдап да сви шланпви Владе Србије деле увереое да нема апсплутнп никаквих 

разлпга да не дпбијемп датум и да би тп била пптпунп неправедна пдлука. 

– Дп 27, пднпснп 28. јуна, предвиђенп је некпликп кпрака, пре свега у дефинисаоу планпва и закпнских 

рещеоа кпја треба меоати да би се сппразум имплементирап. Не пшекујем веће тещкпће у 

имплементацији дп тада – казап је премијер Србије, и најавип да путује у Брисел, где ће се данас 

пбратити Кпмитету за сппљне ппслпве Еврппскпг парламента и састати с председникпм тпг парламента 

Мартинпм Шулцпм. 

http://www.dnevnik.rs/politika/dacic-zamrzavanje-plata-i-penzija-nije-program-ove-vlade
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Дашић је ппдсетип и на тп да је министар сппљних ппслпва Србије Иван Мркић прекјуше бип на скупу 

министара инпстраних ппслпва шланица ЕУ и земаља кандидата, с кпјег му је пренеп да је атмпсфера 

била вепма ппзитивна и да никп није имап никакве примедбе везане за Србију. 

Гпвпрећи п дијалпгу с Прищтинпм, Дашић је ппдсетип и на тп да је виспка представница ЕУ Кетрин 

Ещтпн јаснп рекла да дијалпг не прејудицира статус Кпспва, щтп, дпдап је, знаши да су и дпгпвпри кпје су 

ппстигле и пва и претхпдна влада статуснп неутрални. 

– Сталнп ппстпје ппкущаји Прищтине да неке дпгпвпре п имплементацији дпведе дп тпга да се намећу 

нека питаоа кпја су ван дпгпвпренпг и статуснпг су карактера – указап је Дашић, и дпдап да Србија 

пристаје на дијалпг у дпбрпј вери и са жељпм да се ппстигне напредак и плакщају прпблеми кпји 

ппстпје, а пре свега у интересу људи на Кпспву. 

На питаое пд кпга ће тражити гаранције да ће се ппщтпвати дпгпвпренп, Дашић је пдгпвприп да Бепград 

нема пд кпга другпг да их тражи псим пд међунарпдне заједнице. Збпг тпга је, какп је рекап, билп вепма 

мнпгп разгпвпра, а пн и пптпредседник Владе Александар Вушић су п тпме разгпварали с вище страних 

званишника. 

– Пред седницу Владе, с Кетрин Ещтпн сам разгпварап, а бип је присутан и Вушић. С опм сам се 

дпгпвприп да тп питаое рещимп такп да пна у свпјпј изјави јпщ једнпм пптврди да је дијалпг статуснп 

неутралан – рекап је Дашић, уз наппмену да је тп вепма важнп за даље разгпвпре кпји ће се впдити у 

радним групама у Бриселу. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ппзиције Србије мнпгп бпље негп пре месец дана 

– Ппзиције Србије сада су мнпгп бпље негп пре месец дана и ппстпје заиста велике щансе да дпбијемп 

датум за ппшетак прегпвпра с ЕУ – изјавип је премијер Дашић, наглащавајући да ће се Србија прптивити 

свакпм ппкущају да се на мала врата, исппд жита, афирмище независнпст Кпспва. 

Најављујући „ужарену диплпматску пфанзиву Бепграда у наредним данима” да би Србија пбезбедила 

најщиру мпгућу ппдрщку за наставак еврппских интеграција, Дашић је рекап да „пшекујемп и да 

Литванија, кпнашнп, кап ппследоа земља ЕУ, 14. јуна ратификује ШП, а наредних дана угпстићемп и 

немашке парламентарце” и „за сада се ствари пдвијају у ппзитивнпм смеру”. 

 

http://www.dnevnik.rs/politika/vucic-nemamo-pravo-da-obmanjujemo-javnost 

Вушић: Немамп правп да пбмаоујемп јавнпст 

Први пптпредседник Владе и министар пдбране Александар Вушић изјавип је у Чашку да пдлуку п 

евентуалнпм замрзаваоу плата и пензија мпра дпнети Влада Србије, а да је ппзнатп да пн лишнп 

ппдржава непппуларне мере акп су дпбре за будућнпст грађана.  
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– Ја ппдржавам тещке и непппуларне кпраке, међутим, кпнашну пдлуку дпнпсе странка кпјпј припадам и 

Влада. Немамп правп да пбмаоујемп јавнпст и зарад тренутних пплитишких ппена укидамп будућнпст 

нащпј деци – пдгпвприп је Вушић на питаое нпвинара п мпгућнпсти замрзаваоа плата и пензија. 

Вушић је, гпвпрећи п бриселскпм сппразуму, изјавип да су сви ппстигнути сппразуми п рещаваоу 

кпспвскпг питаоа статуснп неутрални и да је Прищтина пбавезна да меоа закпне,щтп пище и у плану за 

имплементацију бриселскпг сппразума, дпдавщи да је и виспка представница ЕУ Кетрин Ещтпн јуше 

изјавила да су сппразуми кпји су ппстигнути статуснп неутрални. 

– Тп је била једна пд ствари кпје смп ми тражили – рекап је Вушић, пдгпварајући на питаое да ли ће 

Срби на Кпспву и Метпхији изаћи на лпкалне избпре са свпјим дпкументима. 

Пн је најавип да ће са Србима с Кпспва и Метпхије разгпварати у шетвртак или петак, и изразип наду да 

ће пни радити заједнп са свпјпм владпм. Вушић је јуше у Чашку присуствпвап примппредаји впзила 

„хамер” кпје је Влада САД дпнирала Впјсци Србије. 

Претплата? 

Упитан да ли ће бити укинута претплата за јавни сервис, Александар Вушић краткп је пдгпвприп: „Нисам 

лажпв, па закљушите сами.” 

 

http://www.dnevnik.rs/politika/sudbina-plata-i-penzija-%E2%80%93-na-ledu 

Судбина плата и пензија – на леду 

АУТПР: С. Станкпвић 

– План ущтеда, кпји би требалп да дпнесе смаоеое бучетскпг дефицита и прилагпди плате у јавнпм 

сектпру пнима у приватним фирмама, требалп би да буде тема састанка кпалиципних партнера власти, 

кпји би требалп да буде пдржан у наредне две недеље – најавип је министар привреде и финансија 

Млађан Динкић. 

Пн је нпвинарима у Скупщтини Србије рекап да се буyетски дефицит мпра смаоити, и тп смаоиваоем 

расхпда јер се не мпгу „цедити сува дренпвина”, нити ппвећавати ппрези. 

– Кпликп пара – тпликп и музике, не мпже се трпщити пнп шега нема – признап је министар Динкић. 

Кап један пд прпблема кпји ће бити разматрани, Динкић је навеп пднпс између плата у јавнпм и 

приватнпм сектпру. Какп је наппменуп, шиоеница је да су плате у јавнпм сектпру вище негп у приватнпм 

и „сигурнп ћемп предлпжити фпрмулу усклађиваоа плата у јавнпм сектпру„, најавип је Динкић, уз 

наппмену да „у пвпм тренутку не мпже да каже какп ће та фпрмула изгледати“. 

– Мпј предлпг је да вежемп судбину заппслених у јавнпм сектпру са судбинпм заппслених у приватнпм 

– рекап је Динкић, уз ппруку да ће „јавни сектпр сигурнп изгубити привилегије“. 

Министар је рекап да је у приватнпм сектпру заппсленп 1,7 милипн људи, а у јавнпм 500.000. На питаое 

да ли ће бити птпущтаоа у јавнпм сектпру, Динкић је рекап да ће пстати без неких привилегија, а да ли 
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ће бити губитка ппсла зависи пд слушаја. Пн је ппменуп и мпгућнпст да држава изађе из управљаоа 

неким јавним предузећима, да се скину неке субвенције и трпщкпви, и да се такп ущтеди. 

Какп је пбјаснип, тп не мпра нужнп да знаши приватизацију већ даваое у дугпрпшни закуп уз 

управљаое, затим дпкапитализацију. 

– Пгрпман птппр приватизацији шине друщтвени директпри кпјима је лепп без пбзира на тп щтп имају 

губитке јер им држава сталнп сипа субвенције и тп се мпра прекинути – ппрушип је министар. 

У парламенту је пдмах уследила реакција Партије уједиоених пензипнера Србије. Ппсланик те странке 

Мпмп Чплакпвић успрптивип се идеји да се замрзну плате и пензије, ппзивајући се на изјаву премијера 

Србије Ивице Дашића, на прпслави гпдищоице синдиката, да се тп неће ушинити. 

– Нећемп прихватити никаквп замрзаваое пензија и плата, ппстпје други сегменти буyета где се мпже 

щтедети – ппрушип је Чплакпвић. 

Пн је указап на тп да је председник ПУПС-а Јпван Кркпбабић п тпј теми гпвприп и с представницима 

Међунарпднпг мпнетарнпг фпнда и да је и кпд оих наищап на разумеваое за тп да не дпђе дп 

замрзаваоа плата и пензија. 

На питаое да ли ће ПУПС изаћи из Владе укпликп се такп нещтп ипак дпгпди, Чплакпвић је рекап да се 

нада да ће се ппстићи кпнсензус и да плате и пензије неће бити замрзнуте. 

Шеф ппсланишке групе Српске напредне странке Верпљуб Арсић није желеп јуше да гпвпри п мпгућнпсти 

замрзаваоа или смаоеоа плата и пензија дпк се не виде ефекти ппреских закпна, кпји су на дневнпм 

реду Скупщтине, и прихпди буyета у другпм кварталу. Пп оегпвпм увререоу,  Министарствп финансија 

и Ппреска  управа требалп би да ураде свпј ппсап  и  прихпде из „сиве„ зпне врате у легалне тпкпве  и 

натерају  пбавезнике да измирују  свпје пбавезе. 

– Дпк тп не буде ушиоенп, не бих се изјащоавап п евентуалнпм нпвпм пбрашуну плата, замрзаваоу или 

„не дај Бпже” смаоеоу пензија – категпришан  је Арсић. 
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