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Замрзаваое пензија и плата тресе владу 

АУТПРИ: Б. Бакпвић, Ј. Церпвина 

 
Тренутне разлике у мищљеоу п пптреби замрзаваоа плата и пензија неки ппсматраши виде кап мпжда 
најпзбиљнију кризу Владе Србије дп сада. Оен пптпредседник и министар рада, заппщљаваоа и 
спцијалне пплитике Јпван Кркпбабић категпришнп пприше мпгућнпст да влада збпг тпга падне. Пн је 
тпликп сигуран у стабилнпст кабинета кпји впди Ивица Дашић да ппрушује да ће „влада свакакп срущити 
тпг ппјединца кпји буде искакап из пплитике владе.” Пплитика владе је да замрзаваоа нема. Такп бар 
пище у кпалиципнпм сппразуму, такву пплитику је најавип Дашић у свпм експпзеу 26. јула прпщле 
гпдине, а и пре два дана је ппдсетип да „тп није прпграм пве владе Србије.” 

Прпблем је щтп министар финансија и лидер УРС-а Млађан Динкић пзбиљнп размищља управп п тпј 
мери за смаоеое бучетскпг дефицита. Већи прпблем пд пвпг бип би щтп би лидер најјаше странке у 
владајућпј кпалицији СНС-а и први пптпредседник владе Александар Вушић мпгап да се слпжи с оим. 
„Радп ппдржавам тещке и непппуларне мере, али пдлуку п тпме мпрају да дпнесу, најпре, странка кпјпј 
припадам, и Влада Србије”, рекап је Вушић, ппдсетивщи такп кп се највище пита. 

На слишан нашин Вушић је пресекап дилему у јавнпсти хпће ли бити укидаоа претплате за РТС. Пн је 
рекап да хпће, иакп је министар финансија казап да би тп бип нпви ударац на бучет. Динкића су пре 
некпликп дана кплеге у влади први пут прегласале, не дпзвпљавајући му да нпвим ппреским рещеоима 
изузме адвпкате, приватне лекаре и стпматплпге из система паущала. Ни идеја лидера УРС-а п увпђеоу 
ппреза на други стан није прпщла јер се тпме, према незванишним инфпрмацијама, успрптивип Вушић. 
Самп некпликп дана ппщтп је пбразлпжип свпј предлпг Динкић га је ппвукап пбјащоавајући да збпг 
кризе ипак „није време” за такп нещтп.  

Пплитишки аналитишар Бранкп Радун кпнстатује да пва влада перипдишнп упада у кризе такп да изгледа 
да пне скпрп не престају. Те кризе, пп оегпвпм мищљеоу, нису таквпг интензитета да угрпжавају оенп 
функципнисаое. Пн пцеоује да су те тензије ппследица присуства три јака играша у влади (Вушић, 
Дашић, Динкић), „па није увек јаснп кп у шему впди главну реш.” 

„Нпрмалнп је да ппстпје разлике п неким питаоима. Ппщтп немамп дпминантнпг премијера кпји је из 
најјаше странке, три јака играша се бпре за свпју ппзицију, за утисак у јавнпсти да се пни питају, да су 
знашајни”, пцеоује Радун. 

Нащи извпри из некпликп владајућих странака пптврђују да се нищта драматишнп не дпгађа у кпалицији 
пвих дана. Пднпси су, кажу, ни бпљи ни лпщији негп раније. Пп решима једнпг нащег сагпвпрника нема 
дилеме шија је реш ппследоа па ће такп бити и у најнпвијем слушају у вези са дилемпм пкп замрзаваоа 
плата и пензија. Пита се СНС, пднпснп Вушић, јер има најјаши адут у рукама – јединп пва странка не мпра 
да бежи пд избпра. 

Други извпри тврде да Вушић није бащ тпликп неприкпснпвен, јер је свестан да збпг тещке екпнпмске 
ситуације такав пптез, кап щтп је расписиваое избпра, не би грађани дпбрп примили. „Пвп је самп јпщ 
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једна пплитишка партија щаха између странака владајуће кпалиције, јпщ једнп надмудриваое у кпме 
ппбедник не мпра да буде известан”, тврди нащ сагпвпрник. 

Ипак, никп пд оих није сигуран да избпра или бар рекпнструкције, ппсле дпбијаоа датума за ппшетак 
прегпвпра са ЕУ крајем јуна, неће бити. Вушић је за „Наще нпвине” управп најавип да ће ускпрп уследити 
дугп најављивана рекпнструкција владе: „За тп нам самп треба седам дп десет дана без стреса и 
пбавеза пкп неких круцијалних ствари кпјима се сада бавимп” 

Спцилпг Јпвп Бакић је уверен да су избпри верпватнија ппција. Самп се, каже, шека да се ствари са 
Кпспвпм кпликп-тпликп реще, пднпснп да се дпбије датум и да крене примена Бриселскпг сппразума. 

„Негде у јесен требалп би пшекивати избпре, тп би билп нпрмалнп и јединп мпгуће. Избпри би били 
дпбри и за кпалицију и за пппзицију, а на крају крајева и за грађане. Јер бпљи је дпбар развпд негп лпщ 
брак”, пцеоује Бакић дпдајући да је СНС-у свеједнп па шак им вище пдгпварају избпри негп 
рекпнструкција јер ће оима дпбити вище. 

Радун прпцеоује да ће напредоаци да „пдиграју” такп щтп гпвпре п рекпнструкцији ппкущавајући да се 
баланс мпћи у влади прпмени у оихпву кприст, а истпвременп прете избприма. Какп истише, оима 
пдгпвара и једнп и другп. 
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Предстпје разгпвпри п замрзаваоу плата и пензија 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

БЕПГРАД – Председник Скупщтине Србије и пптпредседник Српске напредне странке (СНС) Небпјща 
Стефанпвић изјавип је данас да би најпппуларније билп рећи да неће бити никаквих замрзаваоа плата 
и пензија, али да би тп билп непдгпвпрнп и да предстпје разгпвпри п мерама кпје би мпгле да 
ппбпљщају стаое. 

Стефанпвић је у Јутароем прпграму ТВ Пинк нагласип да ниједан кпалиципни странашки сппразум не 
мпже да буде изнад интереса грађана. 

„Акп је у интересу грађана да се ппјаша реални сектпр, да се привреда и индустрија јашају, а да се 
скраћује и смаоује администрација, пнда ми тп мпрамп да радимп, али наравнп, ми п тпме нисмп 
дпнели пдлуку”, истакап је Стефанпвић. 

„П тпме треба да седнемп да разгпварамп и са нащим партнерима, јер мислим да треба да разгпварамп 
и са ММФ-пм”, казап је Стефанпвић. 

На питаое да ли мпже да дпђе дп несугласице и свађе међу кпалиципним партнерима и да ли ће бити 
замрзаваоа плата и пензија, Стефанпвић је пдгпвприп да ће екпнпмија бити на првпм месту. 

Стефанпвић је истакап да је циљ бпљи живпт грађана и рещаваое тих прпблема на средое и на дуге 
стазе, ппшев пд стабилнпсти динара, дп смаоиваоа и рефинансираоа дугпва и ппстепене 
кпнсплидације и увпђеоа фискалне дисциплине. 

„Важнп је да ппкажемп да бучетски дефицит у наредних некпликп гпдина мпже да се смаои дп нивп пд 
један пдстп или да буде шак и маои пд тпга”, најавип је Стефанпвић и дпдап да ће се настпјати да се 
укупни дуг 2016., 2017. или 2018. гпдине спусти исппд 50 пдстп. 
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„Скпнцентрисали смп се у пвих некпликп месеци на рещаваое сущтинских прпблема за дпбијаое 
датума за ппшетак прегпвпра са ЕУ. Сматрамп да је тп екпнпмски вепма важнп за нащу земљу, на 
рещаваое пдређених прпблема из сфере екпнпмије, али наравнп, бпрбу прптив кпрупције и 
криминала”, нагласип је Стефанпвић. 

„Ппсвећени смп 28. јуну”, рекап је Стефанпвић и дпдап да је дпбијаое датума за ппшетак прегпвпра п 
уласку Србије у ЕУ важнп за екпнпмију, јер је пптребнп ствприти атмпсферу у земљи за инвестиције. 

„Нисмп се бавили никаквим пришама, ни п рекпнструкцијама, ни п сменама, ни п избприма”, рекап је 
Стефанпвић и дпдап да сада није за тп тренутак. 

„Желимп да ппкажемп да нас не впди самп странашки интерес, већ пнп щтп је интерес земље”, рекап је 
Стефанпвић и дпдап да иза свих пдлука, кпје дпнпси влада, стпји СНС. 

Стефанпвић је истакап да је смаоен државни дуг, да се кпнсплидују јавне финансије, да би се у рпку пд 
гпдину или две дпвелп дп тпга да када Србија узима кредит, узима за развпј, а не за враћаое 
претхпдних дугпва. 
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Наставници ппнпвп у штрајку уппзпреоа 

АУТПРИ: М. Симић-Миладинпвић 

 
Незадпвпљни наставници уверени су да ће их пптези прпсветне власти сатерати у „ринг” у кпјем ће циљ 
– щтп већи фпнд шаспва, пправдавати средства а страдаће квалитет наставе. Збпг тпга ће данас Унија 
прпсветних радника Србије (УСПРС), ппкреташ щтрајка уппзпреоа, кпји је прпщле недеље пдржан 
уместп првпг шаса у щкплама щирпм Србије, наставити прптест. Ппдрщку ће кплегама пружити Синдикат 
пбразпваоа Србије (СПС). Сваки пд пвих синдиката има шланпве у пкп 600 пснпвних и средоих щкпла. У 
знак пппмене надлежнима за пбразпваое, присталице щтрајка уппзпреоа неће пдржати први шас у 
преппдневнпј и ппппдневнпј смени, пптврдип је за „Пплитику” Драган Матијевић, председник УСПРС-а. 

Штрајкашки захтеви уније: да се брпј ушеника у пдељеоу пграниши на 25, да средоа щкпла ппстане 
пбавезна и да се увпђеое финансираоа пп ушенику пдлпжи дп 2020. гпдине, гптпвп пптпунп се 
ппдударају са захтевима препстала три репрезентативна синдиката у пбразпваоу. Ипак, пни нису 
уједиоени у пвпм прптесту. Грански синдикат прпсветних радника Србије „Независнпст” није пдлушип 
да ли ће се придружити ппбуни уппзпреоа, али не спутава свпја ппверенищтва да ппнапспб ппдрже 
щтрајк. Рукпвпдствп Синдиката радника у прпсвети Србије (СРПС) није ппдржалп прптест уппзпреоа, а 
јуше је саппщтилп да ће у петак, 31. маја, упутити надлежнима свпје предлпге за измене Закпна п 
пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, затп щтп пвај крпвни закпн у ппнедељак улази у 
скупщтинску прпцедуру. Псим смаоеоа брпја ушеника у пдељеоу и пдлагаоа система плаћаоа пп 
ушенику, СРПС предлаже и да се закпнпм пмпгући да лпкалне сампуправе мпгу да ушествују у 
финансираоу прпсветних радника. 

– Највећи прпблем кпји тищти заппслене у пбразпваоу су ниске плате. Један прпфеспр тренутнп 
„вреди” кап две „теткице”, а струшни сарадници и референти, са средопм струшнпм спремпм, на 
граници су минималца – навпди Слпбпдан Брајкпвић, председник СРПС-а, кпји ће ппзвати све 
синдикате прпсвете да се идуће недеље дпгпвпре п заједнишкпм наступу пред прпсветнпм влащћу и п 
евентуалнпм великпм щтрајку ппшеткпм следеће щкплске гпдине. 
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Унија пвпга пута не ппмиое ппвећаое плата, иакп не сппри да су щкплски радници у лпщем 
материјалнпм пплпжају. Оенп рукпвпдствп инсистира да се закпни у пбразпваоу, у складу са 
Стратегијпм пбразпваоа, меоају сада дпк су у скупщтинскпј прпцедури, јер ће, какп пцеоују, у 
септембру за тп бити каснп. 

Да ће пве гпдине бити пкп 7.000 ушеника маое у првпм разреду средоих щкпла и скпрп 1.500 првака 
маое у псмплеткама, ппдаци су респрнпг министарства. А да ће збпг тпга 500 дп 600 наставника пстати 
без ппсла или са непуним фпндпм шаспва, кпји ппдразумева и маое зараде – пшекују у Унији синдиката. 
П пптенцијалним технплпщким вищкпвима и брпју наставника без пунпг фпнда шаспва прпсветна власт 
нема намеру да се изјащоава дп августа – такп нам је решенп. 
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Без ппсла свакпг дана пстане 640 људи 

АУТПРКА: Катарина Ђпрђевић 

Ппла литре куванпг пбрпка и ппла векне хлеба сваки дан дпбије 34.660 пспба – међу кпјима је и 10.870 
деце 

Свака десета пспба у Србији дпбија неку врсту спцијалне ппмпћи пд државе, гпвпри статистика 
Министарства рада и спцијалне пплитике, кпја сведпши да у пвпм тренутку пкп 100.000 људи живи 
исппд линије сирпмащтва (имају прихпд пкп 13.000 динара и маое). 

Брпј кприсника нарпдних кухиоа је тпкпм првих месеци пве гпдине ппвећан за 4.000 пспба у пднпсу на 
претхпдну гпдину, али је у прганизацији Министарства рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике и 
Црвенпг крста Србије заврщена исппрука артикала за припрему тпплих пбрпка за 75 нарпдних кухиоа у 
Србији. Бранкица Јанкпвић, државни секретар Министарства рада, каже да су, уместп за предвиђених 
девет, храну успели да пбезбеде за десет месеци, такп да ће кприсници нарпдних кухиоа имати сигурне 
пбрпке дп фебруара наредне гпдине. 

Наща сагпвпрница ппдсећа да за 60 пдстп кприсника нарпдних кухиоа рушак представља једини пбрпк у 
тпку дана и кпнстатује да у пвпм мпменту шак 10.870 деце и младих дп 18 гпдина старпсти кпристи 
„услуге” нарпдних кухиоа – тп су углавнпм деца шији рпдитељи немају никакве извпре финансираоа. 

Јелена Радпјишић из Црвенпг крста Србије истише да 34.660 пспба сваки дан дпбија ппла литре куванпг 
пбрпка и ппла векне хлеба у некпј пд 75 нарпдних кухиоа, кпликп их тренутнп ради у нащпј земљи – 
међу кприсницима се налази и 15.000 ппрпдица и 10.870 малплетника. У свакпм мпменту, дпдаје наща 
сагпвпрница, сваки трећи кприсник услуга нарпдних кухиоа је малплетан.  

„Тпкпм пве гпдине птвпрене су две нпве нарпдне кухиое – у Нпвпм Бешеју и Србпбрану, а планира се и 
птвараое кухиое у Нищу. Иакп ппстпји пптреба за птвараоем нпвих нарпдних кухиоа у брпјним 
градпвима Србије – пре свега у Црнпј Трави и Сувпј Реци, тренутнп нема мпгућнпсти да се тп и пствари. 
Важнп је рећи да је кљуш пдржаоа прпграма нарпдних кухиоа у Србији – сарадоа лпкалних сампуправа 
и Црвенпг крста. Лпкалне сампуправе пбезбеђују финансијска средства какп за набавку артикала 
хранетакп и за сам рад кухиое, дпк је улпга Црвенпг крста да пбезбеди припрему пбрпка и кпнтрплище 
дистрибуцију најугрпженијим кприсницима”, истише Јелена Радпјишић. Пна дпдаје да се у неким 
срединама храна развпзи дп најугрпженијих пспба кпје су неппкретне или слабп ппкретне или се 
дпвпзи дп дистрибутивних центара пдакле је преузимају кприсници, дпк у ппјединим нарпдним 
кухиоама кприсник пбрпк мпже ппјести и на месту где га преузима. 
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Ту, нажалпст, није крај прише п нащим суграђанима кпји су у стаоу „екпнпмске  пптребе” и пнима кпји 
ће у блискпј будућнпсти пппуоавати рубрику ппд називпм „спцијалнп угрпжени”. Наиме, самп у прва 
шетири месеца на бирп Наципналне службе за заппщљаваое пријавилп се пкп 170.000 пспба. Пни су се 
придружили „армији” кпја има пкп 800.000 незаппслених, кпјпј припада гптпвп свака десета пспба у 
нащпј земљи. Гпвпр брпјева и слпва сведпши да свакпга дана 640 пспба пстане без ппсла. 

Искуствп заппслених у Наципналнпј служби за заппщљаваое гпвпри да виспкп пбразпваое није 
гаранција да нећете ппстати технплпщки вищак или гпдинама шекати свпје парше хлеба. Наиме, у пвпм 
мпменту на бирпу се налазе и 72 дпктпра наука, 60.421 пспба са факултетскпм диплпмпм и 42.768 пспба 
са заврщенпм вищпм щкплпм. Мпжда некпме утещнп звуши шиоеница да виспкппбразпване пспбе 
радну коижицу шекају „самп” две гпдине, дпк пспбе без квалификација ппсап у прпсеку траже пкп 4,4 
гпдине, али пва статистика се меоа у зависнпсти пд факултетске диплпме кпју ппседује пспба – примера 
ради, стпматплпзи шекају 5,3 гпдина, диплпмирани инжеоери металургије шекају 3,4 гпдина, 
истпришари уметнпсти 3,6 гпдина, а пплитикплпзи и спциплпзи пкп три гпдине. 

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

Кприсници спцијалне ппмпћи: 
Нпвшану спцијалну ппмпћ прима 264.504 пспбе 

Дешји дпдатак дпбија 400.000 малищана 

Дпдатак за туђу негу и ппмпћ за 18.254 пспбе 

Увећани дпдатак за туђу негу и ппмпћ има 14.561 суграђанин 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/DinkicSrbija-nije-pred-bankrotom.sr.html 

Влада ће пграничити брпј заппслених у јавнпм сектпру 

АУТПР: М. Чекеревац 

Србија мпже ући у банкрпт за гпдину -две, акп се не ппвуку неке непппуларне мере, каже министар 
Млађан Динкић 

Најсирпмащнији грађани не мпгу бити пни кпји ће ппднети највећи терет екпнпмске кризе и влада неће 
ићи на смаоеое плата и пензија. Влада разматра кпјпм брзинпм ће пне расти, ппрушили су јуше 
премијер и министар финансија и привреде, Ивица Дашић и Млађан Динкић, пдгпварајући на 
ппсланишка питаоа на седници Скупщтине Србије ппсвећенпј екпнпмскпј ситуацији, кпја је заказана на 
захтев ДС-а. 

Министар Динкић је казап да ће влада у наредних некпликп дана имати анализу укупнпг стаоа у бучету, 
ппсле шега ће изаћи са кпнкретним мерама. „Гарантујемп редпвну исплату пензија, али не знамп какп 
ће расти. Фискални савет је предлпжип да се прескпши индексација у пктпбру. Инаше, у бучету је билп 
планиранп ппвећаое пд самп 0,5 пдстп, а да се у следећпј гпдини иде са сппријим растпм. П тпме 
мпрамп да заузмемп став. Мислим да је нашин размищљаоа Фискалнпг савета исправан, али мпрамп да 
разгпварамп п тпме у наредних седам дана и да ппстигнемп кпнсензус, па да вас п тпме 
пбавестимп“, ппрушип је Динкић. 

Бприслав Стефанпвић, щеф ппсланишке групе ДС-а, искпристип је правп да први гпвпри, кап предлагаш 
пве седнице, да изнесе запажаоа п тренутнпј екпнпмскпј ситуацији. Пн је казап: „Екпнпмска ситуација 
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је катастрпфална, нажалпст, ппказали сте несппспбнпст и све впди ка банкрптству државе.” Премијер 
Дашић му је пдгпвприп да екпнпмска криза није свпјина оегпве владе, већ целпг друщтва, ппдсетивщи 
да је „највећи дефицит у бучету пд скпрп псам пдстп, имала влада Мирка Цветкпвића.” Министар 
Динкић рекап је да Србија није пред банкрптпм, али „мпже ући у банкрпт, не сад, већ за гпдину-две, акп 
се не ппвуку неке непппуларне мере.” 

Пдгпварајући на питаоа других ппсланика, министар Динкић је рекап да ће бити раципнализације у 
јавнпм сектпру и пгранишаваоа брпја заппслених, истакавщи да се управп разрађују мере за тп. 

Када је, у једнпм тренутку, премијер Дашић, питап щта предлажу, Бприслав Стефанпвић је рекап да су 
мере ДС-а јавне, „примените их”, Дашић му је пдгпвприп: „Штп их ви нисте применили. Имали сте 
прилику, нисте је искпристили, сашекајте другу щансу, акп је буде.” 

Некпликп минута пред заврщетак седнице ппсланици ДС-а напустили су салу незадпвпљни щтп, тврдип 
је Бприслав Стефанпвић, никп, псим оега, није имап прилику да гпвпри. Председник парламента 
Небпјща Стефанпвић пдбацип је те тврдое кап непснпване, рекавщи да су ппсланици имали дпвпљнп 
времена (пет сати) на распплагаоу, „пппзиција је имала мпгућнпст да ппстави 22 питаоа щтп је знатнп 
вище пд представника већине.” 

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

Кнежевић: Кпалиција у недељу п платама и пензијама 
Ппсланик ЛДП-а Бпјан Ђурић кпнстатпвап је да се не зна щта п платама и пензијама мисли највећа 
партија у власти, па је затп тражип пдгпвпр пд Гпрана Кнежевића Министар Кнежевић је рекап: „Неће 
бити смаоеоа плата и пензија, а на састанку кпалиције у недељу разгпвараће се п тпме. Убеђен сам да 
ћемп, ппсле недеље, мпћи да изађемп са кпнкретним мерама.”  

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

Дачић: Никад веће ппвереое у владу 
Пдгпварајући на питаое Бприслава Стефанпвића (ДС), кпје је билп вище дијагнпза стаоа у екпнпмији, 
премијер Ивица Дашић, рекап је да је „пвп пплитишка расправа, нисте ви заказали пву расправу да 
бисмп расправљали п екпнпмским параметрима, негп да бисмп впдили пплитишку бпрбу.” 

Премијеру су, све време, с места дпбацивали ппсланици ДС-а, па им је рекап: „Немпјте да ми 
дпбацујете, нисам дпщап затп щтп мпрам, мпгап сам и ја да измислим пбавезе, али увек сам дпщап 
пвде кад сте ме звали, па вас мплим да ми не дпбацујете. Знам да је тп ващ манир гпсппдине 
Миливпјевићу (Срђан), из петппктпбарских дана. Кад су дпщли пред ващу кућу да вас такп 
малтретирају, кап щтп сте ви друге, пнда сте рекли да тп није демпкратски.” 

Дашић је истраживаоа јавнпг моеоа искпристип пдгпварајући Дејану Михајлпву (ДСС), кпји је 
кпнстатпвап да грађани губе наду: „Пткуд вам тп, па никад није билп веће ппвереое у неку владу у 
ппследоих 10 дп 15 гпдина, пд пве. Слущап сам ДС и ДСС щта треба урадити, па бих их питап защтп тп 
нису урадили у ппследоих десет гпдина кад су били на власти, негп су шекали да дпђе некп други.” 
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Сива екпнпмија тежа пд замрзаваоа плата 

АУТПР: С. Деспптпвић 

Пгранишаваое примаоа свакакп ће утицати на прпмет рпбе у малппрпдаји, али за тргпвце је мнпгп већи 
прпблем црнп тржищте 

Да ли би евентуалнп замрзаваое пензија и плата у јавнпм сектпру дпкрајшилп српску тргпвину кпја је 
већ гпдинама на низбрдицизбпг сталнпг пада прпмета? Према решима Верпљуба Дугалића, генералнпг 
секретара Удружеоа банака Србије, стппираое раста пвих зарада, пднпснп оихпв реалан пад у тпм 
слушају, лпще би се пдразип и на прпмет у малппрпдаји, али тргпвци и екпнпмисти сматрају да је мнпгп 
већи прпблем тргпвине пд евентуалнпг замрзаваоа прихпда грађана – сива екпнпмија и самим тим 
нелпјална кпнкуренција. 

– Замрзаваое плата и пензија у најгпрем слушају мпже да пстави прпмет на истпм нивпу, јер је утицај 
сивих тпкпва екпнпмије, неевидентиранпг прпмета и виспких трпщкпва легалнпг ппслпваоа мнпгп већи 
пд мпгућег стппираоа раста зарада. Трпщкпви ппслпваоа и сива екпнпмија мпрају да се смаое, јер је 
тп мнпгп већи прпблем – сматра ДрагпљубРајић, директпр Уније ппслпдаваца, дпдајући да је велики 
прпблем и мнпщтвп намета. 

– У пбласти тргпвине ппстпји мнпгп непптребних прпцедура и самим тим трпщкпва, щтп птежава 
ппслпваое. Затп нам је и у тргпвини пптребна гиљптина прпписа – навпди Рајић, илуструјући тп 
прпписима пппут пних да у свакпј смени мпра да ппстпји заппслен пбушен за пружаое прве ппмпћи, да 
ппстпји пбавеза тргпвца да изради прпцену ризика раднпг места за сваку издвпјену ппслпвну јединицу, 
али и уредбпм п пгранишаваоу цена, пппут пне п белпм хлебу... 

Према оегпвим решима, свака криза ппгађа вище мале, негп велике, а такп је и у тргпвини. У великим 
ланцима пад прпмета није драстишан, али се ппслпваое маоих, сампсталних тргпвинских ланаца сталнп 
ппгпрщава. Изнпс прпсешнпг рашуна кпд оих се са 500 динара, кпликп је изнпсип пре кризе, свеп на 
свега 250, ппнегде и 200. 

– Псим прпмета, у тргпвини су пале и зараде и заппсленпст. Зараде су пкп 20 пдстп маое негп 2008. 
гпдине, дпк је између 2.000 и 2.500 људи у тргпвини псталп без ппсла. А какп тргпвина заппщљава 
највећи брпј људи у привреди Србије, пднпснп вище пд 180.000, пд ое зависи стаое и у другим 
привредним гранама – закљушује Рајић. 

Гпран Кпвашевић, власник тргпвинскпг ланца „Гпмекс”, међутим, сматра да ће евентуална мера 
замрзаваоа примаоа краткпрпшнп имати негативан ефекат на ппслпваое тргпвина. 

– Међутим, акп је тп изнуђен пптез, какп бисмп дпбили малп времена да изврщимп стварну рефпрму, 
пнда тп мпже бити прихватљивп. Али, акп се ппнпви приша кап са ппвећаоем ПДВ-а, када је самп 
ппвећанп захватаое пд станпвнищтва, а да се нищта битнп није прпменилп на страни државне 
пптрпщое, пнда је тп самп пдлагаое банкрпта – пбјащоава Кпвашевић. 

Александар Стеванпвић, екпнпмиста Центра за слпбпднп тржищте, каже да неће ппстпјати директна 
веза између евентуалнпг смаоеоа плата и пада прпмета у малппрпдаји. 

– Те државне плате, кап и пензије се пуне, пднпснп финансирају из некпг ппреза. Укпликп оихпвпг 
ппвећаоа вище не буде, тп знаши да ће пни кпји би мпрали да плате ппрез за оихпвп финансираое ту 
кплишину нпвца задржати и преусмерити у нещтп другп. На пример, у свпј прпфит, плате раднике или у 
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легализацију дела сивпг ппслпваоа. Знаши, уместп да трпще државни шинпвници, та средства ће 
трпщити некп други – пбјащоава Стеванпвић. 

Прпмет рпбе у српскпј малппрпдаји из гпдине у гпдину све је маои. Тренд кпји је заппшеп крајем 2008. 
гпдине и даље се наставља, па је према ппдацима Републишкпг завпда за статистику прпмет рпбе у 
тргпвини на малп у марту (ппследои дпступи ппдаци) бип 17,5 пдстп маои у сталним ценама (без 
инфлације) негп у истпм месецу 2012. гпдине. Јаснп је да су на пад прпмета утицали слаба куппвна мпћ 
и тп щтп из гпдине у гпдину нема ппбпљщаоа стандарда грађана, али се не мпже занемарити шиоеница 
да су мнпги прещли у сиву зпну ппслпваоа и такп ппстпји деп малппрпдаје кпји се нигде не евидентира. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/385367/U-strajku-143-skole-u-Srbiji 

У штрajку 143 шкoлe у Србиjи 

ИЗВПР: БЕТА 

У 143 oснoвнe и срeдоe щкoлe у Србиjи дaнaс je oдржaн щтрajк упoзoрeоa, сaoпщтeнo je из 

Mинистaрствa прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoщкoг рaзвoja. Сa другe стрaнe, синдикaти прoсвeтe тврдe дa je у 

щтajку oкo 600 щкoлa. 

 
Прeмa пoдaцимa Униje синдикaтa прoсвeтних рaдникa Србиje и Синдикaтa 
oбрaзoвaоa Србиje, oкo 600 щкoлa jутрoс у прeпoднeвнoj смeни ниje 
oдржaлo први шaс. Прeдстaвници синдикaтa нajaвили су зa 4. jун цeлoднeвну oбустaву рaдa. 
  
Синдикaти зaхтeвajу дa сe oдлoжи примeнa зaкoнскe oдeдбe o финaнсирaоу щкoлa прeмa брojу 
ушeникa, кoja би трeбaлo дa пoшнe oд нaрeднe гoдинe. Oни смaтрajу дa би тa урeдбa мoглa дa дoвeдe дo 
мaсoвнoг oтпущтaоa прoсвeтaрa. 
  
Taкoђe, oни зaхтeвajу и бoљи мaтeриjaлни пoлoжaj и сoциjaлни диjaлoг сa Влaдoм и Mинистaрсвoм 
прoсвeтe и истишу дa ћe, aкo их Влaдa нe будe сaслущaлa, пoшeти рaдикaлниje прoтeстe oд пoшeткa 
нaрeднe щкoлскe гoдинe. 
  
Mинистaрствo нaукe и прoсвeтe сaoпщтилo je дaнaс дa су у щтрajку упoзoрeоa билe 93 oснoвнe и 49 
срeдоих щкoлa, дoк je министaр прoсвeтe Жaркo Oбрaдoвић рeкao дa прeдстaвници рeпрeзeнтaтивних 
синдикaтa у прoсвeти у сущтини трaжe пoвeћaоe зaрaдa. Oн je нajaвиo дa ћe сa оимa рaзгoвaрaти 
пoшeткoм слeдeћe нeдeљe. 
  
- Рaзгoвaрaћeмo o питaоимa нa днeвнoм рeду. Mнoги oдгoвoри сe вeћ знajу. Рaзгoвaрaћeмo и o oнoмe 
щтo ниje прeдмeт зaхтeвa a щтo сущтински jeстe узрoк щтрajкa. To je питaоe мaтeриjaлних мoгућнoсти 
држaвe и пoтрeбe дa сe унaпрeди пoлoжaj oбрaзoвaоa. To ниje ни зa нaс ни зa оих нeпoзнaтo - кaзao je 
Oбрaдoвић. 
  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/385367/U-strajku-143-skole-u-Srbiji
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Oн je истaкao дa сe joщ 2009. знaлo дa ћe сe 2014. прeћи нa нoви нaшин финaнсирaоa у прoсвeти, кao и 
дa je трeнутнo у oдeљeоу у прoсeку 20,2 ђaкa. 
 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/385438/Mihajlovic-Zamrzavanje-plata-samo-jedna-od-mera-vlade 

Mихajлoвић: Зaмрзaвaоe плaтa сaмo jeднa oд мeрa влaдe 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Србиja сe нaлaзи у тeщкoj eкoнoмскoj ситуaциjи, кoja ниje пoшeлa прe oсaм мeсeци, и eвeнтуaлнo 

зaмрзaвaоe плaтa и пeнзиja бићe сaмo jeднa oд eкoнoмских мeрa Влaдe Србиje нa стaбилизaциjи 

приврeдe, изjaвилa je вeшeрaс министaркa eнeргeтикe и пoтпрeдсeдницa Српскe нaпрeднe стрaнкe (СНС) 

Зoрaнa Mихajлoвић. 

Пришa o кaтaстрoфи дoмaћe eкoнoмиje je пришa Дeмoкрaтскe стрaнкe (ДС), кojoj су oни дoстa дoпринeли, 
oцeнилa je Mихajлoвић ушeствуjући у прoгрaму РTС-a, пoдсeћajући дa je лoщe стaоe у eкoнoмиjи 
aктуeлнa влaдa нaслeдилa oд прeтхoднe. 
 
Грaђaни с прaвoм oшeкуjу дa влaдajућe стрaнкe испунe дaтa oбeћaоa у прeдизбoрнoj кoмпaои и тo oвa 
влaдa и шини, бoрбoм прoтив кoрупциje, привлaшeоeм стрaних инвeстициja и ствaрaоeм бoљeг 
пoслoвнoг oкружeоa, нaглaсилa je Mихajлoвић, нaпoмиоући дa прeмa испитивaоимa jaвнoг моeоa 
вeћинa грaђaнa имa пoвeрeоa у oву влaду. 
 
Рeплицирajући пoслaнику ДС Бoжидaру Ђeлићу, кojи тврди дa дo крaja гoдинe бучeт нeћe мoћи дa 
исплaћуje плaтe и пeнзиje, збoг мaокa прихoдa, Mихajлoвић je рeклa дa тo ниje тaшнo, oцeоуjући дa je у 
oснoви тe примeдбe "жaл" зa смaоeним рaсхoдимa бучeтa нaмeоeних лoкaлнoj сaмoупрaви, a пoсeбнo 
грaду Бeoгрaду гдe je ДС нa влaсти. 
 
Гoвoрeћи o мoгућим ущтeдaмa у бучeту, Mихajлoвић je oцeнилa дa ћe jaвнa прeдузeћa мoрaти дa сe 
рeфoрмищу и рeструктуирajу, a jeднo oд оих je и Србиjaгaс, o шeму, кaкo кaжe, пoстojи сaглaснoст 
министaрa у влaди. 
 
Mихajлoвић je нajaвилa дa ћe вeћ 30. jунa бити рaсписaн jaвни кoнкурс зa избoр дирeктoрa Србиjaгaсa и 
дoдaлa дa je нa влaди вeћ дoнeтa oдлукa дa сe oдузмe дoзвoлa зa дистрибуциjу гaсa привaтнoj 
кoмпaниjи РСT, кoja je нeoпрaвдaнo Србиjaгaсу узимaлa 30 oдстo тржищтa у тoм пoслу. 
 
Дa je мoгућe нaпрaвити ущтeдe у jaвним прeдузeћимa, Mихajлoвић je нaвeлa примeрe прeдузeћa 
Tрaнснaфтa, кoja je зa oсaм мeсeци устeдeлa 800.000 eврa и Eлeктрoприврeдe Србиje кojи je у истoм 
пeриoду ущтeдeo прeкo шeтири милиjaрди динaрa. 
Члaн прeдсeднищтвa Уjeдиоeних рeгиoнa Србиje (УРС) Mирoслaв Чушкoвић рeкao je дa je нeoпхoднo 
зaмрзнути пeнзиje и плaтe бучeтских кoрисникa, щтo ћe УРС и прeдлoзити. 
 
Чушкoвић je oзнaшиo "сиву" eкoнoмиjу кao jeднoг нajвeћих узрoкa зa смaоeнe прихoдe у бучeту oвe 
гoдинe, нaвoдeћи дa у 170 држaвних прeдузeћa рeпублишки бучeт гoдищоe дoтирa сa oкo 800 милиoнa 
eврa, збoг шeгa их трeбa рeструктуирaти. 
Ђeлић je oцeниo дa никo у oвoj влaди ниje мoгao дa прeдвиди oвoлики сунoврaт дoмaћe eкoнoмиje, aли 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/385438/Mihajlovic-Zamrzavanje-plata-samo-jedna-od-mera-vlade
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je трeбaлo нa врeмe рeaгoвaти и спрeшити пoгoрщaоe ситуaциje, упoзoрaвajући дa ћe дo крaja гoдинe 
нeдoстajaти oкo 1,5 милиjaрди eврa прихoдa у бучeту, мимo oнoг щтo je плaнирaнo. 
 
To мoжe дo крaja гoдинe дa дoвeдe дo кaщоeоa у исплaтaмa плaтa и пeнзиja, збoг шeгa je сaдa je крajоe 
врeмe дa стрaнкe нa влaсти прeузму oдгoвoрнoст зa стaоe у eкoнoмиjи, упoзoриo je Ђeлић. 
 
"Ви jeднoстaвнo нeмaтe плaн", пoрушиo je Ђeлић oбрaћajући сe министaрки Mихajлoвић и прeцизирao 
дa прeдлaгaши пaкeтa пoрeских зaкoнa нa имoвину, кojи су вeћ у скупщтинскoj прoцeдури, нису 
нaпрaвили нajoснoвниjу прoцeну и симулaциjу eфeкaтa нoвих прoписa. 
 
Ђeлић je гoвoриo и o "aмaтeризму у jaвним финaнсиjaмa, кojи сe oглeдa и у нeмoћи сaдaщоe влaдe, кoja 
je дoпустилa дa joj вeћ сaдa у у бучeту нeдoстaje 800 милиoнa eврa пoрeских прихoдa". 
 
Бивщи министaр финaнсиja у влaди прeмиjeрa Зoрaнa Ђинђићa изрaзиo je бojaзaн дa Србиjу ускoрo 
oшeкуje смaоeоe крeдитнoг рejтингa, збoг лoщe eкoнoмскe ситуaциje. 
 
Пoслaник Либeрaлнo дeмoкрaтскe пaртиje (ЛДП) Бojaн Ђурић oцeниo je дa плaтe и пeнзиje рeaлнo 
пaдajу збoг рaстa инфлaциje и тo je рaзлoг вищe дa сe oнe зaмрзну. 
Ђурић je пoдсeтиo дa je ЛДП joщ 2009. прeдлaгao дa сe зaмрзну плaтe и пeнзиje, a у мeђуврeмeу су 
примaоa пeнзиoнeрa и зaпoслeних рeaлнo смaоeнa нajмaоe зa 20 oдстo. 
 
 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/385272/Dinkic-Predlozicu-smanjenje-plata-u-administraciji-za-10-odsto 

Динкић: Прeдлoжићу смaоeоe плaтa у aдминистрaциjи зa 10 oдстo 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Mинистaр финaнсиja и приврeдe Mлaђaн Динкић изjaвиo je дaнaс дa смaоeоa сoциjaлних дaвaоa и 

пeнзиja нeћe бити, дoк ћe o мoгућeм зaмрзaвaоу плaтa влaдa нaрeдних дaнa пoстићи кoнсeнзус. 

 
- Нaрeдних дaнa изaћи ћeмo сa кoнкрeтним мeрaмa. Mислим дa су рaзмищљaоa Фискaлнoг сaвeтa 
испрaвнa, aли мoрaмo пoстићи кoнсeнзус. Пeнзиje нeћe бити смaоивaнe, тo je сигурнo, aли ћe стeпeн и 
динaмикa оихoвoг пoвeћaоa зaвисити oд укупнoг стaоa у друщтву - рeкao je Динкић у Скупщтини 
Србиje oдгoвaрajући нa питaоa пoслaникa. 
  
Mинистaр Динкић je мeђутим, oбeлoдaниo дa рaзмищљa o мoгућнoсти дa прeдлoжи дa сe смaоe плaтe 
у aдминистрaциjи, прeцизирajући дa сe тo oднoси нa рeпублишку, пoкрajинску и лoкaлну 
aдминистрaциjу. 
  
- Eфeкaт смaоeоa тих плaтa oд 10 oдстo нa гoдищоeм нивoу дaje ущтeду кoja je нaжaлoст, нa гoдищоeм 
нивoу сaмo jeднa пeтинa oд губитaкa Грaдскoг сaoбрaћajнoг прeдузeћa Бeoгрaд - рeкao je Динкић. 
  
Mинистaр je нaглaсиo и дa ћe рaциoнaлизaциje у jaвнoм сeктoру бити, кao и oгрaнишaвaоa брoja 
зaпoслeних и прeдoшиo дa сe зa тaj пoсao упрaвo рaзрaђуjу мeрe. 
  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/385272/Dinkic-Predlozicu-smanjenje-plata-u-administraciji-za-10-odsto
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Oн je нajaвиo дa ћe у jуну бити нaпрaвљeн рeгистaр свих зaпoслeних у jaвнoм сeктoру, пoдвукaвщи дa сe 
укупaн збир зaпoслeних у jaвнoм сeктoру кojи будe дoгoвoрeн нe смe прeкoрaшити. Кaдa je у питaоу 
рaциoнaлизaциja брoja зaпoслeних у министaрствимa, Динкић je нaвeo дa ћe o тoмe oдлушивaти 
министри у свoм рeсoру. 
 
 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/385282/Dacic-Teret-krize-ne-prebacivati-na-najsiromasnije 

Дaчић: Teрeт кризe нe прeбaцивaти нa нajсирoмaшниje 

АУТПР: M. Кркић  

Ивицa Дaшић, прeмиjeр Србиje, рeкao je дa дaнaс дa сe тeрeт кризe нe мoжe прeбaцити нa 

нajсирoмaщниje грaђaнe и дa Влaдa нeћe ићи нa зaмрзaвaоe плaтa и пeнзиja, aли дa би мoрaлo би дa сe 

рaспрaвљa кojoм ћe брзинoм мoћи дa рaсту. 

- Сaдa смo у ситуaциjи дa нe мoжe сaмo дa сe щтeди, нeгo мoрa и дa сe улaжe. Сaмo щтeдоa нe мoжe дa 
дoнeсe рaзвoj - рeкao je Дaшић у Скупщтини, нa сeдници нa кojoj сe рaспрaвљa o eкoнoмскoj и сoциjaлнoj 
ситaуциjи у зeмљи. 
  
Oн je дoдao и дa ниje aктуeлнa влaдa прeкинулa oднoсe сa MMФ-oм, вeћ прeтхoднa. 
  
- Ниje нajвeћи дeфицит биo зa врeмe oвe влaдe, нeгo влaдe Mиркa Цвeткoвићa - oсaм oдстo, прeмa 
пoдaцимa фискaлнoг сaвeтa - нaвeo je Дaшић. 
  
Бoрислaв Стeфaнoвић, щeф пoслaнишкe групe Дeмoкрaтскe стрaнкe, рeкao je дa су jушe изглaсaни 
кaтaстрoфaлни пoeрски зaкoни, дa je у бучeту дeфицит 78 милиjaрди и дa влaдa нaстaвљa сa прaксoм 
oгрoмних субвeнциja зa туризaм, “Фиjaт”, брoдoгрaдоу и другe нaмeнe. 
  
- Jaвни дуг je пoрaстao зa шeтири милиjaрдe eврa. A щтa je изгрaђeнo? Нищтa. - нaвeo  je Стeфaнoвић. 
 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/strajk_u_142_ili_u_550_skola.55.html?news_id=261662 

Рaзличити пoдaци Mинистaрствa прoсвeтe и синдикaтa o прoтeсту 

Штрajк у 142 или у 550 шкoлa 

AУTOР: В. A. 

Бeoгрaд - Teщкo je зaкљушити дa ли je успeo jушeрaщои щтрajк упoзoрeоa кojи je oргaнизoвaлa Униja 
синдикaтa прoсвeтних рaдникa, уз пoдрщку Синдикaтa oбрaзoвaоa Србиje, jeр сe пoдaци синдикaтa и 
прoсвeтних влaсти дрaстишнo рaзликуjу.  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/385282/Dacic-Teret-krize-ne-prebacivati-na-najsiromasnije
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/strajk_u_142_ili_u_550_skola.55.html?news_id=261662
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Mинистaрствo прoсвeтe сaoпщтилo je jушe дa су у щтрajку упoзoрeоa ушeствoвaлe 142 щкoлe - 93 
oснoвнe и 49 срeдоих. 
 

У Униjи синдикaтa прoсвeтних рaдникa истишу зa Дaнaс дa су щтрajк у прeпoднeвнoj смeни пoдржaли 
нaстaвници у 298 щкoлa (oд укупнo 670 оихoвих шлaницa), дoк у Синдикaту oбрaзoвaоa Србиje кaжу дa 
су ушeствoвaлe 253 щкoлe (oд oкo 600). Нejaснo je, мeђутим, кaкo су брojaнe oбрaзoвнe устaнoвe - дa ли 
су рaшунaтe сaмo мaтишнe или и пoдрушнe щкoлe и у кoликo щкoлa су присутнa oбa синдикaтa, пa сe брoj 
щкoлa у щтрajку „прeклoпиo“. 

У Униjи кaжу дa je нajбoљи oдзив прoсвeтaрa зaбeлeжeн у Крущeвцу, гдe je у щтрajку упoзoрeоa 
ушeствoвaлo 35 щкoлa, у Крaљeву су прoтeстoвaли зaпoслeни у 25 щкoлa, у Нищу у 20, Крaгуjeвцу 21, пo 
18 у Зрeоaнину и Чaшку и 15 у Вaљeву. 

У Синдикaту oбрaзoвaоa Србиje рeшeнo je Дaнaсу дa je нajвeћи oдзив биo у Jaблaнишкoм и 
Брaнишeвскoм oкругу, a прoтeст je пoдржao и вeлики брoj вojвoђaнских прoсвeтaрa. 

Mинистaр прoсвeтe Жaркo Oбрaдoвић рeкao je jушe дa прeдстaвници рeпрeзeнтaтивних синдикaтa у 
прoсвeти у сущтини трaжe пoвeћaоe зaрaдa и нajaвиo дa ћe с оимa рaзгoвaрaти пoшeткoм идућe 
сeдмицe. 

Униja синдикaтa прoсвeтних рaдникa Србиje нaрeдни прoтeст je зaкaзaлa зa 4. jун, кaдa у щкoлaмa нeћe 
бити нaстaвe, вeћ ћe сe зaпoслeни oкупити испрeд свojих щкoлских упрaвa. Синдикaлнe oргaнизaциje 
унутaр свaкe щкoлe, шлaницe Синдикaтa oбрaзoвaоa Србиje, сaмe ћe oдлушити дa ли ћe пoдржaти и oвaj 
щтрajк, a тaквa oдлукa je и нa пoвeрeнищтвимa ГСПРС „Нeзaвиснoст“. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kazna_tek_svakom_petom_poslodavcu.4.html?news_id=261645 

Прeкршajни судoви блaги прeмa фирмaмa кoje зaкидajу нa уплaти дoпринoсa зaпoслeнимa 

Кaзнa тeк свaкoм пeтoм пoслoдaвцу 

AУTOР: A. MИЛOШEВИЋ 

Бeoгрaд - У Србиjи имa бaр 90.000 рaдникa кojимa пoслoдaвци нe уплaћуjу дoпринoсe зa сoциjaлнo 
oсигурaоe, пoкaзуjу звaнишни пoдaци Пoрeскe упрaвe. Прoтив тaквих фирми, сaмo у прoщлoj гoдини, 
пoднeтo je вищe oд 6.600 приjaвa, aли прeкрщajни судoви, кaкo сe испoстaвљa, кaзну, пo прaвилу нa 
зaкoнскoм минимуму, изришу свaкoм пeтoм пoслoдaвцу, дoк je тeк свaки сeдми и плaти. Oстaли прoлaзe 
сaмo сa oпoмeнaмa, a мнoги ни сa тим. 
 
Држaвa нe вoди цeнтрaлну eвидeнциjу oвaквих прeсудa, aли су у двa нajвeћa прeкрщajнa судa у Србиjи, 
бeoгрaдскoм и нoвoсaдскoм, Дaнaсу дoстaвили пoдaткe o свojoj прaкси. Нajвищe прeдмeтa, прeмa 
oшeкивaоимa стижe у Прeкрщajни суд у Бeoгрaду. Врщилaц дужнoсти прeдсeдникa тoг судa Mилaн 
Maринoвић кaжe зa Дaнaс дa je oд пoшeткa 2012. пa дo 15. мaja oвe гoдинe примљeнo 1.154 прeдмeтa 
прoтив пoслoдaвaцa кojи свojим зaпoслeнимa нису уплaћивaли сoциjaлнe дoпринoсe. Oд тoгa je oвaj суд 
рeщиo шaк 1.091 прeдмeт, мeђу кojимa je дo сaдa 359 слушajeвa прaвoснaжнo oкoншaнo. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kazna_tek_svakom_petom_poslodavcu.4.html?news_id=261645
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Нoвшaнa кaзнa изрeшeнa je у сaмo 248 слушajeвa, a дo сaдa je 166 пoслoдaвaцa ту кaзну и плaтилo. Oстaли 
прeдмeти рeщeни су другaшиje. Оих 148 je oбустaвљeнo, у 457 слушajeвa судиje су пoслoдaвцимa 
изрeклe сaмo oпoмeну, 152 je oслoбoђeнo oптужби, оих 199 суд нe мoжe дa прoнaђe и тaкo дaљe. 
Укупaн изнoс изрeшeних кaзни збoг нeплaћaоa дoпринoсa у бeoгрaдскoм Прeкрщajнoм суду je 7.077.510 
динaрa. 

Нe сaмo дa судoви глeдajу крoз прстe фирмaмa збoг кojих рaдници имajу прoблeмa кaд дoђe врeмe зa 
пeнзиjу, a држaвa из бучeтa мoрa дa нaдoмeщћуje трoщкoвe ПИO фoнду, тимe щтo их сaмo oпoмиоу 
умeстo дa их кaзнe, вeћ и кaд их кaзнe, тo шинe вeoмa блaгo. 

Пo зaкoну, судиja мoжe дa рaзрeжe кaзну дo милиoн динaрa збoг нeплaћaоa дoпринoсa, aли тим 
изнoсoм ниje кaжоeн ни jeдaн jeдини пoслoдaвaц у Бeoгрaду, a ни у Нoвoм Сaду. У Бeoгрaду, цифрoм 
дo 50.000 динaрa кaжоeнo je 50 пoслoдaвaцa, дo 100.000 оих 90, a дo 500.000 сaмo 38. Пoдaци сe 
oднoсe нa фирмe и прeдузeтникe зajeднo. 

У Прeкрщajнoм суду у Нoвoм Сaду, кaзнeнa пoлитикa je joщ блaжa. Oд 158 пoднeтих приjaвa тoкoм 
прoщлe гoдинe, суд je кaзниo сaмo 38 фирми и oдгoвoрних лицa у оимa, и тo изнoсимa кojи су сe 
крeтaли у рaспoну oд 10.000 дo сaмo 120.000 динaрa. Зaкoн прoписуje кaзнe зa прaвнa лицa у рaспoну 
oд 100.000 дo милиoн динaрa, щтo знaши дa je нoвoсaдски Прeкрщajни суд пoслoдaвцe кaжоaвao 
искљушивo нajминимaлниjим изнoсимa кoje му je дoзвoљaвao зaкoн. 

Уз oвaквe пoдaткe, изнeнaђуje ли икoгa тo щтo у ПИO фoнду нeмa нoвцa и щтo рaд нa црнo и дaљe цвeтa. 
Oд oвe гoдинe кaжоaвaоe пoслoдaвaцa врaћeнo je у нaдлeжнoст Пoрeскe упрaвe, a пoдaци o оeнoм 
рaду бићe пoзнaти крajeм jунa. Taдa ћe кoнaшнo бити jaснo дa ли je плaћaоe дoпринoсa у Србиjи пoстaлo 
oбaвeзa или ћe, кao дo сaдa, oстaти ствaр дoбрe вoљe вeликoдущних пoслoдaвaцa. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dinkic_necu_dozvoliti_grcki_scenario_u_srbiji.4.html?news_id=261635 

Прeмиjeр и министри шeст сaти oдгoвaрaли нa пoслaничкa питaоa o eкoнoмскoj ситуaциjи у држaви 

Динкић: Нeћу дoзвoлити грчки сцeнaриo у Србиjи 

AУTOР: M. Р. MИЛEНКOВИЋ 

Бeoгрaд - Србиja ниje прeд бaнкрoтoм, aли мoжe ући у бaнкрoт aкo сe нe пoвуку oдрeђeнe мeрe, oд 
кojих су нeкe нeпoпулaрнe. Mи ћeмo у oквиру влaдajућe кoaлициje имaти у нaрeдних сeдaм дaнa 
кoнсултaциje и изaћи ћeмo сa кoнкрeтним прoгрaмoм кaкo трeбa зaустaвити рaст бучeтскoг дeфицитa. 
Гaрaнтуjeм дa ja лишнo нeћу дoзвoлити дa бучeтски дeфицит будe шaк ни приближнo jeднaк oнoмe кojи 
je oстaвилa Влaдa Mиркa Цвeткoвићa - рeкao je jушe у Скупщтини Србиje Mлaђaн Динкић, министaр 
финaнсиja и приврeдe, oдгoвaрajући нa oптужбe пoслaникa дa je кaтaстрoфaлнa eкoнoмскa и сoциjaлнa 
ситуaциja у зeмљи прoузрoкoвaнa лoщим мeрaмa Влaдe Србиje и дa су сe пoслe УРС-a и СНС и СПС 
сврстaли у плejaду унищтитeљa српскe eкoнoмиje. 
 
 Oн je oбeћao дa нeћe дoзвoлити гршки сцeнaриo у Србиjи, aли je нaвeo и дa je убeђeн дa ни оeгoви 
кoaлициoни пaртнeри тo нeћe дoпустити. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dinkic_necu_dozvoliti_grcki_scenario_u_srbiji.4.html?news_id=261635
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Oвa сeдницa српскoг пaрлaмeнтa сaзвaнa je нa инициjaтиву пoслaникa Дeмoкрaтскe стрaнкe, пoслaници 
су пeт сaти пoстaвљaли питaоa прeмиjeру Ивици Дaшићу и министримa Mлaђaну Динкићу, Вeлимиру 
Илићу, Гoрaну Кнeжeвићу, Жaрку Oбрaдoвићу и Зoрaни Mихajлoвић. 

Oписуjући eкoнoмску ситуaциjу у зeмљи, кoja je пo оeму нa ивици бaнкрoтa, Бoрислaв Стeфaнoвић, щeф 
пoслaнишкe групe ДС, илустрoвao je пoдaцимa дa je бучeтски дeфицит 78 милиjaрди динaрa, дa je jaвни 
дуг пoрaстao зa шeтири милиjaрдe eврa зa гoдину дaнa, дa je у првa двa мeсeцa oвe гoдинe брoj 
нeзaпoслeних пoвeћaн зa 30.000, дa су плaтe у мaрту нижe зa 7,6 oдстo, a пeнзиje зa 6,2 oдстo у oднoсу 
нa исти пeриoд прoщлe гoдинe. Стeфaнoвић je нaвeo дa имaмo пaд у свим сфeрaмa. „Зaкљушaк je дa стe 
нeструшнo и нeoдгoвoрнo вoдили jaвнe финaнсиje и дa стe држaву дoвeли дo бaнкрoтa“, рeкao je 
Стeфaнoвић, пoрушуjући влaдajућoj кoaлициjи дa нe мoжe дa сe скривa изa Mлaђaнa Динкићa, a дa су 
плaтe и пeнзиje зaмрзнутe joщ прoщлoг сeптeмбрa измeнoм Зaкoнa o бучeтскoм систeму. Рeплицирajући 
Стeфaнoвићу министaр финaнсиja рeкao je дa држaвa имa дoвoљнo нoвцa дa исплaћуje рeдoвнo и 
пeнзиje и плaтe. 

- Кo гoд жeли дa кaжe дa ћe сe пeнзиje смaоивaти, нe гoвoри истину. Нeмa тe тeoриje дa сe пeнзиje и 
сoциjaлнa дaвaоa смaоe, aли питaоe je кoликo oнe мoгу дa рaсту, a o мoгућeм зaмрзaвaоу плaтa и 
пeнзиja влaдa ћe нaрeдних дaнa пoстићи кoнсeнзус. Oнo щтo мoгу дa гaрaнтуjeм je дa ћe исплaтa пeнзиja 
бити увeк рeдoвнa - рeкao je Динкић, дoдajући дa ћe прeдлoжити смaоeоe плaтa сaмo у 
aдминистрaциjи и тo зa 10 oдстo. 

Oн je нajaвиo и рaциoнaлизaциjу у jaвнoм сeктoру, кao и oгрaнишaвaоe брoja зaпoслeних и прeдoшиo дa 
сe зa тaj пoсao упрaвo рaзрaђуjу мeрe. Нajaвиo je дa ћe у jуну бити нaпрaвљeн рeгистaр свих зaпoслeних 
у jaвнoм сeктoру, пoдвукaвщи дa сe укупaн збир кojи будe дoгoвoрeн нe смe прeкoрaшити. Кaдa je у 
питaоу рaциoнaлизaциja зaпoслeних у министaрствимa, Динкић je нaвeo дa ћe o тoмe oдлушивaти 
министри у свoм рeсoру. 

Jушeрaщоoj сeдници пaрлaмeнтa прeмиjeр Ивицa Дaшић присуствoвao je пoврeмeнo у пaузaмa измeђу 
сусрeтa сa стрaним диплoмaтaмa, министрoм спoљних пoслoвa Лaoсa и сa пoтпрeдсeдникoм влaдe Црнe 
Гoрe Игoрoм Лукщићeм, сa кojимa сe срeo у згрaди пaрлaмeнтa. Зaтo je нa вeћину пoслaнишких питaоa 
oдгoвaрao министaр Динкић, aли je прeмиjeр успeo ипaк дa пoруши пoслaницимa дa je питaоe 
рeщaвaоa eкoнoмскe ситуaциje мнoгo oзбиљниje и дубљe oд мeђустрaнaшких прeпуцaвaоa. 

- Eкoнoмскa кризa ниje свojинa aктуeлнe влaдe, вeћ je тo прoблeм и кризa цeлoг друщтвa из кoje сe мoжe 
изaћи сaмo aкo пoстojи ушeщћe свих фaктoрa. Прoблeм je у тoмe щтo je свaкa влaдa дo сaдa eкoнoмскe 
прoблeмe oстaвљaлa нeкoj слeдeћoj влaди, a рeщaвaоe eкoнoмских прoблeмa нaлaзи сe у рaнгу 
пoлитишких, кoje Србиja имa и мoрa дa им приступи oдгoвoрнo - рeкao je Дaшић oдгoвaрajући нa питaоe 
Чeдoмирa Joвaнoвићa, лидeрa ЛДП „кojoм финaнсиjскoм aлхeмиjoм влaдa мисли дa бeз oзбиљних 
прoмeнa спрeши бaнкрoт у jaвним финaнсиjaмa и кaкo ћe прeмиjeр успoстaви пoлитишкo jeдинствo“. 

Joвaнoвић je oцeниo дa прeмиjeр шeстo вoли дa кaжe дa je oнaj кo дaнaс зaпoщљaвa у Србиjи хeрoj, aли 
дa ниje сигурaн дa je Дaшић спрeмaн дa кaжe и дa су Mиoдрaг Кoстић и Mилaн Бeкo хeрojи. Дaшић му je 
oдгoвoриo дa ниje криминaлaц oнaj кojи сe бaви привaтним бизнисoм, вeћ je криминaлaц oнaj кo крщи 
зaкoн и дa ту трeбa нaпрaвити jaсну рaзлику, a дa je циљ влaдe дa сe пoдстaкнe бизнис. Прeмиjeр je нa 
дoбaцивaоa пoслaникa ДС тoкoм оeгoвoг излaгaоa рeкao дa „кaдa знajу щтa трeбa дa сe урaди, щтo тo 
нису ушинили кaдa су били нa влaсти“. Нa инсистирaоe ЛДП дa сe нajвeћa стрaнкa у Влaди СНС изjaсни 
дa ли je зa или прoтив зaмрзaвaоa пeнзиja и плaтa, министaр пoљoприврeдe Гoрaн Кнeжeвић рeкao je 
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дa нeћe бити смaоeоa плaтa и пeнзиja, aли дa ћe сe o свeму у нeдeљу дoгoвoрити нa сaстaнку кoaлициje 
и дa сe нaдa дa ћe нaкoн тoгa влaдa изaћи сa кoнкрeтним прeдлoзимa. 

Зaнимљивo je дa су пoслaници влaдajућe кoaлициje jушe мнoгo шeщћe oд oпoзициje пoстaвљaли питaоa, 
aли углaвнoм министримa из сoпствeних стрaнaкa, a jeднa oд тeмa биo je и Дрaгaн Ђилaс, 
грaдoнaшeлник Бeoгрaдa. Maриja Oбрaдoвић, пoслaницa СНС-a, кoнстaтoвaлa je дa je грaдски бучeт 
oпустoщeн и дa je мoст прeкo Aдe Цигaнлиje нajбeзoбрaзниje бaцaоe пaрa грaђaнa у нoвиjoj истoриjи 
Бeoгрaдa. Oнa je упитaлa кaдa ћe бити утврђeнo кoликo кoщтa тa инвeстициja. Mинистaр Динкић je 
oдгoвoриo дa имa вищe нaшинa дa сe испитa нeкa инвeстициja и тo тaкo дa ДРИ прoвeри прoцeдуру, 
пoлициja прoвeри крaђу, oднoснo крщeоe зaкoнa, a бучeтскa инспeкциja тaкoђe мoжe дa испитa 
нaмeнскo кoрищћeоe срeдстaвa. „Дaклe, кo гoд дa je у питaоу дoлaзи пoд удaр испитивaоe свих 
држaвних институциja“, кoнстaтoвao je министaр финaнсиja. 

Нeзaдoвoљнe тoкoм сeдницe и тимe щтo je сaмo щeфу пoслaнишкe групe ДС билo дoзвoљeнo дa пoстaви 
питaоe, a нe и oстaлим пoслaницимa, дeмoкрaтe су двa минутa прe крaja нaпустили скупщтинску сaлу. 
Прeдсeдник пaрлaмeнтa Нeбojщa Стeфaнoвић нeгирao je тe тврдоe, нaвoдeћи дa je рeш o 
будaлaщтинaмa и дa je oпoзициja имaлa мoгућнoсти дa пoстaви шaк 22 питaоa, мнoгo вищe oд влaдajућe 
кoaлициje. 

Прoпущтeнa щaнсa 
„Имaли стe прилику, щaнсу нистe искoристили. Чeкajтe слeдeћу прилику - aкo je будeтe дoшeкaли, у 
смислу пoлитишкe будућнoсти. Биo сaм и сa jeднимa и сa другимa и знaм дa je свaкo oд вaс глeдao кaкo 
ћe тo утицaти нa вaщ пoлитишки рejтинг. Oвa влaдa нe глeдa нa тo“, oдгoвoриo je Ивицa Дaшић нa 
oптужбe дeмoкрaтa, пoнaвљajући вищe путa дa je пoтрeбнo прoнaћи бaлaнс измeђу щтeдоe, прe свeгa 
смaоeоa нeпoтрeбних трoщкoвa aдминистрaциje и jaвних прeдузeћa и пoстojaоa oснoвних eлeмeнaтa 
сoциjaлнe прaвдe. To знaши , рeкao je дa сe нe мoжe тeрeт прeнeти нa нajсирoмaщниje и дa сe нe идe нa 
зaмрзaвaоe плaтa и пeнзиja. 

Дaшић: Бундeстaг дao пoзитивaн сигнaл 
„Дoбрa je вeст дa je нeмaшкo Mинистaрствo спoљних пoслoвa прeпoрушилo Бундeстaгу дa дa пoзитивaн 
сигнaл, oднoснo дa oдoбри пoзитивну oдлуку o oтпoшиоaоу прeгoвoрa o шлaнству Србиje у EУ. To 
сигурнo ниje рeщeоe свих прoблeмa. Структурнe рeфoрмe мoрajу дa буду нaщ слeдeћи циљ“, рeкao je 
jушe прeмиjeр Србиje Ивицa Дaшић, oдгoвaрajући нa питaоa Чeдoмирa Joвaнoвићa дa ли мисли дa ћe 
дoбиjaоe дaтумa зa пoшeтaк прeгoвoрa рeщити свe нaщe прoблeмe. Joвaнoвић je зaмeриo првoм 
пoтпрeдсeднику влaдe Aлeксaндру Вушићу щтo сe ниje пojaвиo jушe нa сeдници пaрлaмeнтa. 
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http://www.dnevnik.rs/politika/premijer-ne-da-plate-i-penzije 

Премијер не да плате и пензије 

АУТПРИ: Светлана Станкпвић, Драган Миливпјевић 
 

У Скупштини Србије на ванреднпм заседаоу п екпнпмскп-спцијалнпј ситуацији упућене су две ппруке 
грађанима и ппсланицима: премијера Ивице Дачића да је питаое решаваоа екпнпмске ситуације 
мнпгп пзбиљније и дубље пд међустраначких препуцаваоа, 

и министра финансија Млађана Динкића да неће дпзвплити “гршки сценарип” у земљи. Тп су били 
пдгпвпри на питаое щефа ппсланика ЛДП-а Чедпмира Јпванпвића „кпјпм финансијскпм алхемијпм 
Влада мисли да без пзбиљних прпмена спреши банкрпт у јавним финансијама” на седници кпју је 
иницирап ДС. 

Премијер је ппрушип да се највећи терет екпнпмске кризе не мпже пребацивати на најсирпмащније и да 
неће бити смаоеоа плата, пензија и спцијалних даваоа, већ да се разматра кпјпм брзинпм ће расти. 

– Стпјим на станпвищту да се не мпже самп щтедети већ да се мпра улагати у развпј. Тп да ће самп 
щтедоа дпнети дпбрп пвпј земљи – тп је немпгуће – истакап је премијер. 

– Сви у друщтву, партнери из владајуће кпалиције, синдикати, привредници, екпнпмисти треба да 
разгпварају п тим темама да би се ппстигап дпгпвпр и предузеле мере кпје ће дпвести дп стабилизације 
јавних финансија – навеп је премијер. 

Пп оему, рещаваое екпнпмских прпблема је у рангу рещаваоа пплитишких, кпје Србија има и мпра да 
им приступи пдгпвпрнп. 

– Треба прпнаћи баланс између щтедое, пре свега смаоеоем непптребних трпщкпва администрацие и 
јавних предузећа, и ппстпјаоа пснпвних елемената спцијалне правде, а тп знаши да се терет не мпже 
пренети на најсирпмащније – ппнпвип је вище пута тпкпм расправе Дашић. 

С премијерпвпм пценпм п тпме да је Србија у тещкпј екпнпмскпј ситуацији сагласан је и министар 
финансија. Пн је, међутим, нагласип да никада неће дпзвплити да се „гршки сценарип” дпгпди у Србији 
и да је убеђен у тп да ни оегпви кпалиципни партнери тп неће дппустити. 

– Ја сигурнп не мпгу бити министар финансија кпји ће гпвприти неистину. Нащ циљ је да ппгледамп 
истини у пши – рекап је Динкић, и навеп да се ппдразумева да Влада не мпже бити успещна укпликп 
нема кпнсензуса. Затп се нада да ће кпнсензус п пптребним мерама бити ппстигнут у разгпвприма у 
пквиру владајуће кпалиције кпје најављује у наредних седам дана, и тада ће се изнети кпнкретан 
предлпг. Пн је рекап и да смаоеоа спцијалних даваоа и пензија неће бити, дпк ће п мпгућем 
замрзаваоу плата Влада наредних дана ппстићи кпнсензус. 

– Пензије неће бити смаоиване, тп је сигурнп, али ће степен и динамика оихпвпг ппвећаоа зависити пд 
укупнпг стаоа у друщтву – пбјаснип је Динкић. 

У пдгпвпру на питаоа ппсланика ДСС-а Дејана Михајлпва везана за предвиђаоа ММФ-а и Фискалнпг 
савета п замрзаваоу плата и пензија, Динкић је навеп да има вище ппција, кпје ће изнети када у Влади 
буде ппстигнут кпнсензус.Динкић је рекап и да мпра бити раципнализације у кпмплетнпм јавнпм 

http://www.dnevnik.rs/politika/premijer-ne-da-plate-i-penzije


18 

 

сектпру, а план је да већ тпкпм јуна буде израђен регистар свих заппслених у државнпм сектпру и 
пгранишенп заппщљаваое у администрацији. 

Какп се шулп, ребаланс бучета ће сигурнп уследити у наредних месец и пп. Динкић је истакап да Србија 
није пред банкрптпм, али да мпже ући у банкрпт акп се не ппвуку пдређене мере, пд кпјих су неке 
непппуларне. 

Какп је најавип министар ппљппривреде Гпран Кнежевић, у недељу ће п екпнпмскп-финансијским 
мерама расправљати владајућа кпалиција, а већ у ппнедељак ће Влада изнети кпнкретна рещеоа. На 
ппаску ппсланика ЛДП-а Бпјана Ђурића да се стпжерна странка власти склаоа иза маоих партија, 
Кнежевић, кпји је и пптпредседник СНС-а, је узвратип да се напредоаци не плаще нишега и не беже пд 
пдгпвпрнпсти. 

– Али када је реш п рещаваоу екпнпмских прпблема, у Влади мпра да се ппстигне кпнсензус – истакап је 
Кнежевић. 

Шеф ппсланика ДС-а Бприслав Стефанпвић рекап је да је непдгпвпрнп и неструшнп впђеое јавних 
финансија дпвелп државу дп банкрпта и да су плате и пензије замрзнуте у септембру прпщле гпдине. 
Пп оему, „рупа„ у бучету изнпси 78 милијарди динара, щтп је, какп је рекап, двпструкп вище пд 
предвиђенпг. Затп ДС предлаже укидаое нераципналних трпщкпва, кресаое администрације, 
непптребних дптација ЈП-има, губитащима и лпкалним сампуправама где су странке из Владе на власти 
и дпнпщеое нпвпг закпна п финансираоу лпкалне сампуправе и Впјвпдине, кап и сузбијаое „сиве„ 
екпнпмије. 

Премијер га је упитап защтп тп демпкрате нису спрпвеле када су биле на власти, и истакап да је највећи 
дефицит у Србији забележен у време Владе Мирка Цветкпвића, пд гптпвп псам пдстп. Дашић је на 
дпбациваоа  ппсланика ДС-а тпкпм оегпвпг излагаоа рекап да „када знају щта треба да се уради, щтп 
тп нису ушинили када су били на власти”. 

Ппсланица СНС-а Марија Пбрадпвић упитала је јуше када ће се испитати какп је трпщен нпвац из буyета 
Бепграда и кп ће пдгпварати за тп, аппстрпфирајући градоу мпста на Ади, прпјекат „Бус плус„... 
Министар Динкић је пдгпвприп да никп не мпже бити изнад закпна и да свакп нетранспарентнп и 
незакпнитп трпщеое нпвца, билп да је реш п Републици, ппкрајини, градпвима или ппщтинама мпра 
бити предмет испитиваоа. 

– Укпликп ппстпје сумое у јавнпсти, ма п кпме да се радилп, ма п кпјем прпјекту да се радилп, и ма на 
кпјем нивпу се дпгпдилп, мпра да се испита јер је истина најбпљи лек за све – рекап је Динкић. 

 

  

http://www.dnevnik.rs/drustvo/protestovala-551-skola-0 

Прптестпвала 551 шкпла? 
 

Два синдиката прпсвете данас су пдржала штрајк уппзпреоа, у кпјем је, према ппдацима синдиката, 
учествпвала 551 шкпла, дпк из Министарства тврде да су у прптесту биле 142 шкпле. 

Унија синдиката прпсветних радника Србије прганизпвала је једнпшаспвну пбуставу рада у јутаропј и 
ппппдневнпј смени, а прптесту се придружип и Синдикат пбразпваоа Србије. 
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У щтрајку је ушествпвалп 298 щкпла шланица Уније и 253 щкпле кпје имају шланствп у Синдикату 
пбразпваоа Србије, тврде из пвих синдикатима, а у Министарству прпсвете навпде да су щтрајкпвале 93 
пснпвне и 49 средоих щкпла. Унија је најавила да ће 4. јуна прганизпвати једнпдневни щтрајк 
уппзпреоа. 

 

 

Privredni PREGLED 

 

 



20 

 

 

               
 


