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Крушевац: Принудни одмори нису спас 
С. БАБОВИЋ  

Самостални синдикат крушевачког ИМК „14. октобар“ против одлуке руководства. 

Велимировић: Наредба у овом случају говори о одсуству посла 

 
КРУШЕВАЦ - Самостални синдикат ИМК „14. октобар“ противи се слању радника на плаћено 
одуство, образлажући противљење тврдњом да је то лоша порука за могућег инвеститора или 
купца фабрике у реструктурирању. 
 
- Протестујемо због начина на који је донета наредба о упућивању радника на плаћено одуство, 
а то у овом случају значи бар 1.500 запослених, што пре свега говори о одсуству посла - износи 
Љубиша Велимировић, председник Самосталног синдиката ИМК „14. октобар“. - Подсећамо да 
су запослени у Градској топлани, такође, на плаћеном одуству по добијању сагласности органа 
управљања, али и синдиката, што код нас није случај. Ако је нерад од два и по месеца улазница 
за приватизацију и избегавање стечаја, онда је добро. Али, ако није, а здрав разум каже да није, 
онда се предузеће ближи свом гашењу. 
На ванредној конференцији за медије у Самосталном синдикату речено је и да није било 
организованих захтева радника из производње да оду на одсуство, али да ће се испоштовати 
наредба генералног директора. Саопштењем се огласио и Синдикат „Независност“ у овој 
фабрици, у коме се, између осталог, наводи да „смањење трошкова пословања сигурно није 
главни разлог за доношење наредбе о плаћеном одуству, будући да запослени плату примају са 
годину дана закашњења, тако да се и ефекти уштеде применовом ове наредбе могу видети тек 
тада“. 
 

НА ПОСАО ПО ПОТРЕБИ 
ГЕНЕРАЛНИ директор ИМК „14. октобар“ Драги Несторовић изјавио је још раније за 
„Новости“ како се изашло у сусрет радницима из производње који су желели на плаћено 
одсуство. Том приликом је истакао и то да ће се радници позивати по потреби. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:440058-Umesto-plate-dele-obecanja 

Уместо плате деле обећања 
Б. СТЈЕЉА  

Фонд солидарности има пара само за четвртину радничких захтева за исплату. 

Заостале зараде добиће највише 2.500 радника. Сваком по 180.000 динара 

ИДУЋЕ седмице ће 328 радника предузећа у стечају добити од Фонда солидарности заостале 
зараде, у просеку по 180.000 динара, али такву „срећу“ неће имати још најмање 10.000 оних 
који су „на чекању“. Упркос обећању Владе Србије да ће сви радници који су на време поднели 
захтеве наплатити дугове од пропалих предузећа, шансе да се то догоди су - никакве. 
 

- Законом о раду прописано је да радници предузећа у стечају имају право на исплату заосталих 
зарада, и то управо преко Фонда солидарности. Сви који су предали захтеве у законском року и 
испунили ионако престроге услове имају право на новац - објашњава Јаблан Обрадовић, 
директор фонда. - А због тога што ми у каси немамо новца за све исплате, многи радници ће 
остати ускраћени.  
То је недопустиво и тиме држава показује неодговорност. Сви ти радници су своје плате 
зарадили и нису они криви што су им предузећа у међувремену пропала. Из тог разлога им је и 
обећано да ће им бити надокнађена сва потраживања. Фонду солидарности се сваке године 
додељује премали буџет, а број захтева је све већи. 
Тако је у овој години планирано укупно 508 милиона динара за исплату радника, а са овим 
средствима може се исплатити само њих 2.500. Захтева је четири пута више! 
- Фонду, поред већ планираних средстава, недостаје још најмање 1,5 милијарди динара само да 
би решио постојеће захтеве запослених - рачуна Обрадовић. - А до краја године очекујемо да 
укупно 15.000 захтева. 
СТИГЛИ НА РЕДРешења о исплатама ће следеће недеље бити уручена радницима три 
предузећа у којима је окончан стечајни поступак. Новац ће добити 78 радника „Колбиса“ из 
Новог Сада, 120 из ГИК „Банат“ из Зрењанина и 130 радника из кулске Фабрике штовова. 

Обрадовић каже да је било примера у којима су радници тужили државу суду у Стразбуру и 
добили решења: 
- Те су пресуде Србију финансијски оптеретиле знатно већим износом од оних који би им били 
исплаћени из стечајне масе или преко Фонда солидарности. Држава ће свакако платити 
радницима оно што им дугује, само је питање колико ће је то коштати. 
О ребалансу овог буџета, међутим, нема ни речи. У Министарству финансија тврде да 
прекрајање републичког буџета неће утицати на касу Фонда солидарности. 
 
 
ИСПЛАЋЕНИ 
Од почетка године, исплаћено је 987 радника. Лане је на руке заостала потраживања добило 
2.786 радника. За њихове заостале зараде Фонд је издвојио 333.956.126 динара, а на доприносе 
159.943.712 динара. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:440008-Putari-najavili-generalni-strajk-za-26-jun 

Путари најавили генерални штрајк за 26. јун 
Тањуг  

Самостални синдикат путара Србије саопштио је данас да је донео одлуку о 

ступању у генерални штрајк 26. јуна 

БЕОГРАД - Самостални синдикат путара Србије саопштио је данас да је донео одлуку о ступању 

у генерални штрајк 26. јуна. 

"Влада Србије није прихватила кључни захтев радника да се средства за одржавање путева 

обезбеђују из акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса, како је то у Србији чињено до 

2011. године и како се иначе ради у целом свету", наведено је у саопштењу. 

У том синдикату тврде да уколико се овај захтев не усвоји за најдуже месец или два, "престаће 

са радом свих 26 предузећа за путеве, па ће без посла остати 10.000 радника". 

То ће, како су упозорили, довести и до драматичног погоршања безбедности учесника у 

саобраћају. 

Радници из предузећа за путеве су одлучни да истрају у својим захтевима и изађу у знак 

протеста на путеве које, како су поручили, "више не могу да одржавају, зато што немају са чим". 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:439998-Penzije-su-bolna-tacka 

Пензије су болна тачка 
С. БУЛАТОВИЋ  

Министар Млађан Динкић план штедње представио Фискалном савету Србије. 

Лоше је што се не креће у реформу 

Млађан Динкић је план штедње и предлог мера структурних реформи представио Фискалном 
савету Србије 

МИНИСТАР финансија и привреде Млађан Динкић у четвртак је план штедње и предлог мера 
структурних реформи представио Фискалном савету Србије. Да ли је ребаланс остварив, има ли 
слабих тачака и како ће утицати на привреду Србије, стручњаци овог тела анализираће 
наредних дана. Нову верзију буџета добили су тек у четвртак. Своје оцене најпре ће, следеће 
недеље, доставити Скупштини Србије. 
 

Предложене структурне реформе, које је државни врх усаглашавао претходних недеља, 
Фискални савет повољно оцењује. Оно што недостаје, кажу у овом телу, јесте воља да се крене и 
у реформу пензионог система Србије. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:440008-Putari-najavili-generalni-strajk-za-26-jun
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:439998-Penzije-su-bolna-tacka
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- Предлог мера структурних реформи има добрих елемената - каже за „Новости“ Владимир 
Вучковић, члан Фискалног савета. - Предвиђена динамика решавања проблема предузећа у 
реструктурирању је добра. Најављено је и формирање централног регистра запослених у 
јавном сектору. Засад нема плана њихове рационализације, али се зна да има вишка. 
Никола Алтипармаков, такође члан Фискалног савета, објашњава да је међу структурним 
реформама најразрађеније решавање реструктурирања. 
- Ту постоји Закон и усваја се Акциони план. Предвиђена је динамика, одвојена су средства - 
каже Алтипармаков. - Остале реформе су добре и познате стручној јавности. Још су у форми 
грубих нацрта. Једино пензионе реформе нема ни у назнакама, а неминовна је и што се више 
одлаже то ће бити тежа. 
 

МОЖЕ И МАЊЕ 
ДЕФИЦИТ на крају 2013. године, по мишљењу Мирослава Здравковића, уредника портала 
„Макроекономија“, могао би да буде и мањи од 177 милијарди динара, колико се планира 
ребалансом. 
- Уколико се месечни расходи задрже на око 80 милијарди динара, колико су у просеку у првих 
пет месеци, а дође до већих прихода, у другој половини години, како је било лане, могуће је да 
„минус“ буде 154 милијарде динара - објашњава Здравковић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:440059-Putarima-kes-stize-od-jula 

Путарима кеш стиже од јула 
Т. СПАЛЕВИЋ  

Спреман закон којим држава преузима дуг „Путева Србије“. Обавезе нагомилане 

због драстичног смањења буџета 

МИНИСТАРСТВО финансија припремило је Нацрт закона о преузимању дуга према путарским 

предузећима. Како за „Новости“ каже Милутин Мркоњић, министар саобраћаја, овај документ 

по хитној процедури иде на седницу Владе Србије у понедељак, а усвајање у парламенту очекује 

се почетком јула. Од средине следећег месеца требало би да крене исплата путарима, којима 

„Путеви Србије“ закључно са 1. априлом ове године дугују нешто више од 1,3 милијарде динара. 

 

Дуг за изведене радове настао је због драстично смањеног буџета „Путева Србије“, које није у 

могућности да измири ове обавезе. Законом ће Република преузети тај дуг, биће то јавни дуг, а 

новац ће се обезбедити ребалансом буџета. Исплата неће ићи преко „Путева Србије“, већ 

директно на рачуне путарских фирми. 

- У питању је судбина 25 путарских предузећа, која запошљавају око 10.000 радника - наводи 

Мркоњић.- Од 29. маја почели смо преговоре са синдикатом путара и представницима 

Удружења послодаваца путне привреде како бисмо заједнички нашли решење. Имали смо три 

састанка и све је договорено. Министарство финансија је одмах припремило Нацрт закона и тај 

документ нам је прослеђен на мишљење. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:440059-Putarima-kes-stize-od-jula
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Синдикат путара је за 26. јун заказао штрајк, али с обзиром на то да је са представницима 

Владе Србије постигнут договор, разлога за протесте нема. Синдикат, међутим, не одустаје од 

штрајка, јер Влада Србије, како кажу, није обезбедила новац за одржавање саобраћајница из 

акциза на гориво. 

- Влада Србије жели да помогне путарима, знамо да су у тешкој ситуацији, али ћемо наћи 

начина како да се за „Путеве Србије“ убудуће обезбеде средства за одржавање саобраћајница - 

истиче Мркоњић. - Према предлогу ребаланса Министарство саобраћаја ће имати око 2,7 

милијарди динара мање, мора да се штеди, а да велике, развојне пројекте не угрозимо. Али, 

држава мора да измири дуговања, која су неспорна. 

Министарство финансија је, иначе, прошле недеље кренуло и са емитовањем обвезница, 

којима ће путари наплатити своја потраживања од локалних самоуправа. Реч је о обавезама 

седам општина и градова, које неимарима дугују 550 милиона динара. Тиме ће своја 

потраживања наплатити још 12-13 путарских предузећа. Али општине ће ових 550 милиона 

динара морати да врате држави. 

НАДЛЕЖНИ О “АЛПИНИ“ 

- ОЧекујемо да обнова старог моста на Дунаву код Бешке, на ауто-путу Београд - Нови Сад, буде 

завршена у јулу и то пре шпица сезоне - каже Милутин Мркоњић. - Радове на том мосту изводи 

„Алпина“, а званичну информацију о банкроту те аустријске компаније још немамо. „Коридори 

Србије“ имају са „Алпином“ уговоре на реализацији два велика пројекта на источном краку 

Коридора 10, где „Алпина“ касни са извођењем радова. Касни и са железничким мостом на 

Великој Морави. Када будемо имали званичне информације о статусу „Алпине“ одлучићемо 

шта даље. 

Дмитар Ђуровић, директор „Коридора Србије“ каже за „Новости“ да је званично тражио 

одговор о статусу „Алпине“. 

- Процедура налаже да се прво обратимо „Ептиси“, предузећу које је Светска банка као 

кредитор одредила за надзор, што смо одмах урадили - објашњава Ђуровић. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Besplatna-zdravstvena-zastita-za-decu-trudnice-i-porodilje.sr.html 

Бесплатна здравствена заштита за децу, 
труднице и породиље 

БЕОГРАД – Председник Скупштине Србије Небојша Стефановић изразио је данас очекивање 
да ће током јула бити усвојен нови закон о праву на здравствену заштиту деце до 18 година, 
трудница и породиља којима ће на тај начин бити омогућена бесплатна здравствена заштита. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Besplatna-zdravstvena-zastita-za-decu-trudnice-i-porodilje.sr.html
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„Без обзира да ли раде или не, и да ли је послодавац уплатио доприносе, ове категорије ће од 
тренутка усвајања закона имати оверену здравствену књижицу и пуну здравствену заштиту”, 
изјавио је Стефановић на конференцији за новинаре у парламенту. 

Стефановић је казао да очекује подрску свих парламентарних странака јер су средства за то већ 
обезбеђена и подсетио да се о томе разговара са Републицким фондом за здравствено 
осигурање последња два-три месеца. 

Председник парламента је казао да су предвиђене и оштре казне за особе у здравственим 
установама и Фонду за здравствено осигурање уколико не буду поштовале нови закон. 

Директор Републичког фонда за здравствено осигурање Момчило Бабић рекао је да је ово 
историјски дан који ће променити здравствени систем и ситуацију у здравственој заштити. 

Бабић је додао да ће све књижице тих категорија грађана бити оверене у року од месец дана 
након ступања закона на снагу. 

Директор је навео да пројекат кошта 500 милиона динара годишње. 

Бета 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Povisica-za-kilogram-tresanja.sr.html 

Повишица за килограм трешања 

С октобарским чеком пензионери ће добити по 125 динара више. – Учешће пензија у просечној 

заради за три године пало са 68,4 на 59 одсто 

За пензионере више нема никаквог изненађења. Пензије ће им од 1. октобра ове и 1. априла 
2014. године бити веће за пола процента, а у октобру наредне године за око један одсто, 
саопштио је јуче Млађан Динкић, министар финансија. 

Тиме су све најаве из ПУПС-а да је 0,5 одсто повећања пензија, предлог Министарства 
финансија, али не и њихов и да би пензије морале бити веће, и дефинитивно пале у воду. 
Пензионери ће с октобарским чеком добити за по 125 динара више него што је то било у априлу 
када им је последњи пут коригована пензија за око два процента. 

Мома Чолаковић, посланик ПУПС-а у Скупштини који је претходних дана најављивао да се 
воде преговори с коалицијом да ово повећање буде нешто веће од пола процента, признао је 
јуче да је и ових 0,5 одсто максимум који је могао да се извуче за ову милионску популацију, те 
да је и ова корекција добијена „на мишиће”. 

–Једино чему можемо да се надамо јесте да ће се наћи средства у буџету за исплату помоћи 
социјално најугроженијим пензионерима чија примања су до 15.000 динара, од чега стварно не 
може да се живи. Таквих је у Србији око 470.000, каже Чолаковић и додаје да ће такав предлог 
бити упућен влади. 

Он јуче није могао да гарантује да ће помоћ у ратама бити обезбеђена, јер и то зависи од суме 
новца у буџету. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Povisica-za-kilogram-tresanja.sr.html
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Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине, каже, да уколико је то коначан 
договор коалиције да је влада крива за додатно осиромашење пензионера којима је од почетка 
економске кризе највише узето и наставља да се узима. 

–Заборавили су шта су обећавали у предизборним кампањама. После годину дана замрзавања 
пензија, сада ће их повећати за пола процента и тако ће бити у наредних годину дана. При том 
потрошачка корпа за мај износи 51.000 динара, а просечна пензија око 24.000 динара, дакле, 
ни пола просечне за потрошачку корпу, каже он. 

Овим, назови повећањем, пензије ће додатно бити обезвређене. Колико тачно, знаће се на 
крају године када се види колика је инфлација. Од почетка године обезвређене су за 1,5 одсто, а 
за целу прошлу годину за седам процентних поена. Срећа је, додаје Ненадић, што у априлу и 
мају није било инфлације. 

Упитан да ли помоћ у ратама може да буде нека сатисфакција, Ненадић каже, да не може, јер се 
та помоћ не дели равноправно. 

–Помоћ од по 4.000 динара у четири рате добијали су и они који стварно имају само то једно 
примање од 15.000 динара, али и они чији брачни друг прима по 50.000 и 60.000 динара 
пензију. Дакле, то није никаква утеха, каже он. 

Колико су пензије реално опале, показује и статистика пензијског фонда према којој је на крају 
прошле године просечна пензија у просечној заради учествовала са 59 одсто, док је 2009. 
године то учешће било 68,4, а 2003. године чак 70,5 одсто. 

У последњих 10 година пензије су са 73 пале на 59 процената у просечној заради с тенденцијом 
даљег обезвређивања. 

Ј.Петровић 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zamrzavanje_plata_i_penzija_neophodno.4.html?news_id=262895 

Министар финансија Млађан Динкић представио мере штедње члановима Фискалног 

савета 

Замрзавање плата и пензија неопходно 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Министар привреде и финансија Млађан Динкић јуче се састао са члановима 
Фискалног савета како би им представио Владин програм за стабилизацију буџета и реформу 
јавног сектора. 
Како сазнајемо, главни проблем у целом плану остаје питање плата и пензија, које се због 
закона, односно због односа у коалицији, не могу смањивати ни замрзавати, због чега је Влада 
поново морала да прибегне кресању капиталних расхода, што ће се негативно одразити на 
привредни раст и генерално представља најнепожељнији вид штедње. Чак и са тиме, остаје 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zamrzavanje_plata_i_penzija_neophodno.4.html?news_id=262895
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велики ризик да предложене мере краткорочно неће бити довољне, док структурне реформе 
које је најавио Динкић резултате могу да дају тек у дужем периоду. 

У Фискалном савету остају опрезни при коментару Владиних мера, најављујући коначну оцену 
за следећу недељу, до када ће урадити комплетну анализу предложеног програма, али сам ток 
састанка са Динкићем указује на то да је и он сам свестан да је по питању плата и пензија 
морало више да се уради. 

- Пензиона реформа је велики недостатак програма и то смо рекли министру. Његов аргумент 
је био да је овај програм максимум који је могао да се постигне у оквиру владајуће коалиције, а 
да Савет своје замерке изнесе Скупштини Србије - каже за Данас члан Фискалног савета 
Никола Алтипармаков. 

Према његовим речима, „без пензионе реформе не може и што се она дуже буде одлагала, то ће 
касније бити болнија“. Овај став Алтипармаков илуструје подсећањем да је због вишегодишњег 
одлагања промене пензијског система, Србија већ једном дошла до тога да је морала нагло да 
диже старосну границу за пензионисање за чак три године. 

- Тек кад све ставимо на папир, моћи ћемо да изнесемо своје мишљење о овим мерама Владе и 
то ћемо урадити следеће недеље, када ћемо о нашем извештају прво обавестити Скупштину, а 
онда и јавност. Али, јасно је да се овде ради о јако танкој линији - додаје Алтипармаков. 

Упитан да ли је на јучерашњем састанку било речи о ранијем сукобу министра Динкића и 
Фискалног савета око висине буџетског дефицита и могућности његовог смањивања, 
Алтипармаков каже да је сам „ребаланс буџета доказ да се дефицит отргао контроли“. 

Поњеговим речима, на састанку се расправљало о две главне теме: структурним реформама 
које треба да стабилизују буџет у средњерочном периоду и о краткорочном стању буџета у овој 
и наредној години. Алтипармаков је оценио као добре предложене мере попут 
реструктурирања јавног сектора и завршетка приватизације, те измене Закона о раду и 
реформе грађевинских дозвола. 

- Резерву имамо по питању њихове имплементације, јер се рецимо синдикати већ сада буне 
против измена Закона о раду - каже Алтипармаков. 

Министарство финансија јуче је издало саопштење у којем се наводи да је Динкић члановима 
Фискалног савета рекао да ће Влада „ове године спровести озбиљне структурне реформе и да ће 
коначно бити завршен процес реструктурирања 179 бивших друштвених предузећа, која према 
процени Светске банке годишње држави стварају трошкове од 750 милиона евра“. По 
Алтипармакову, Министарство финансија има подршку Светске банке за спровођење тих 
реформи, које је оценио као добре. 

У Министарству су истакли да је предвиђено и да се држава повуче из управљања у једном 
броју јавних предузећа и да се смање директне и индиректне субвенције и уведе строга 
контрола издавања гаранција. 

„На састанку је предочено да ће изменама Закона о буџетском систему бити створен основ за 
додатну штедњу увођењем централног регистра свих запослених у јавном сектору, а донета је и 
одлука да се направи анализа оптималног броја запослених у јавним службама, како би се 
направиле уштеде и по том основу. Фискалном савету је представљен и предлог ребаланса 
буџета, којим ће бити направљене додатне уштеде од 37,1 милијарду динара. Фискални савет се 
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сложио са министром да су неопходне структурне реформе и посебно су подржали решавање 
статуса предузећа у реструктурирању и увођење реда у рад јавних предузећа. Такође су 
подржали увођење централног регистра запослених, смањење субвенција и контролу 
гаранција“, наводи се у саопштењу Министарства привреде и финансија. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/388969/Moze-li-stednja-da-otvori-fabrike 

ВЛАДИНЕ АНТИКРИЗНЕ МЕРЕ 

Може ли штедња да отвори фабрике 

Катарина Марковић/Бојана Анђелић  

Јуче објављен план Владе да уштеди 37 милијарди динара, и то највише на трошковима 

министарстава, стручна јавност поздравља, али оцењује да сама структура уштеда није добра, 

јер нема утицаја на привредни раст који је основна претпоставка отварања нових радних места. 

 

 

Кликни за увећање (+) 

 

- Ако се испостави да су толике уштеде по министарствима могуће, зашто оне нису предвиђене 

при прављењу буџета, него им се тек сада прибегава? Не треба заборавити да се и раније 

покушавало уштедети на овај начин, али без резултата. Ја бих гледао како да повећам 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/388969/Moze-li-stednja-da-otvori-fabrike
http://www.blic.rs/data/images/2013-06-19/353382_1011_origh.jpg?ver=1371678492.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-06-19/353382_1011_origh.jpg?ver=1371678492.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-06-19/353382_1011_origh.jpg?ver=1371678492.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-06-19/353382_1011_origh.jpg?ver=1371678492.jpg
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приходну страну с обзиром на то да се око 40 одсто привреде Србије налази у сивој зони - 

сумњичав је Драгољуб Вукадиновић, директор „Металца“. 

 

Министар финансија и привреде Млађан Динкић поручио је јуче да се државни план не односи 

само на пуке уштеде по министарствима, већ да је намера Владе да се трајније смањују расходи, 

а успостави боља наплата прихода. 

 

- Наш план је ригорозна штедња у јавном сектору, али и озбиљно подстицање инвестиција у 

приватном сектору које би требало да доведе до изједначавања плата у приватном и јавном 

сектору - рекао је Динкић. 

 

Александар Вучић одложио продају Телекома 

 

Министар финансија и привреде Млађан Динкић рекао је да до даљег неће бити приватизације 

Телекома, јер у Влади није било сагласности о том потезу. Како „Блиц“ сазнаје, Александар 

Вучић је тражио да се са списка фирми за продају изузме Телеком. Влада је решила да се 

продају рудници  "Ресавице" и ЈАТ и да се повуче из „Дунав осигурања“ и Чачанске банке. 

  

Неће бити смањења, као ни замрзавања плата и пензија, па ће, како је раније најављено, 

октобарско повећање износити 0,5 одсто. 

 

Практично, овог октобра пензије ће у просеку порасти за 125, а плате у јавном сектору око 230 

динара. Занимљиво је то да ће, уколико се овај предлог усвоји, уштеде бити 37 милијарди 

динара, што је три милијарде мање од онога што је током преговора о мерама приказивано као 

неопходно. 

  

Динкић тврди да је у Влади постигнут консензус и да се држава повуче из појединих јавних 

предузећа, али и да се доведе до краја процес реструктурирања у 179 предузећа, због чега 

држава годишње губи 750 милиона евра. 

  

Извесно је да ће бити измењен и Закон о раду којим ће државни службеници који лоше раде 

свој посао моћи лакше да добијају отказе, а држава ће до краја године припремити план 

оптимизације броја запослених у државној управи, што ће, како је Динкић најавио, бити 

поверено СНС. 

  

Милојко Арсић 

Др Милојко Арсић, оцењује за „Блиц“ да ће најављене мере, ако се реализују, омогућити 

смањење дефицита што ће успорити раст јавног дуга. 

  

- Међутим, структура уштеда није добра са становишта утицаја на привредни раст, а није ни 

правична. 
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Није правична јер се штеди на јавним инвестицијама које утичу на повећање запослености, а 

не на натпросечним платама и пензијама - каже Арсић. 

  

Његов колега Никола Фабрис, међутим, тврди да најављене мере охрабрују, јер гађају све 

узроке. 

  

- Мој утисак је да су то позитивне мере које ће смањити буџетски дефицит, али чији ће се 

ефекти осетити у следећој години. Највећи изазов ће бити истрајати на њима - закључује 

Фабрис. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/389213/Altiparmakov-Bez-penzione-reforme-se-ne-moze 

Алтипармаков: Без пензионе реформе се не 
може 

Тањуг, Данас  

Пензиона реформа је велики недостатак Владиног програма за стабилизацију буџета и 

реформу јавног сектора и што се та реформа буде дуже одлагала, касније ће бити болнија, 

изјавио је Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета, после састанка савета с министром 

финансија и привреде Млађаном Динкићем. 

"Пензиона реформа је велики недостатак програма и то смо рекли министру. Његов аргумент 

је био да је овај програм максимум који је могао да се постигне у оквиру владајуће коалиције а 

да Савет своје замерке изнесе Скупштини Србије", рекао је Алтипармаков за "Данас". 

 

Као добре предложене мере, он оцењује реструктурирање јавног сектора и завршетак 

приватизације, те измене Закона о раду и реформу грађевинских дозвола. 

 

- Резерву имамо по питању њихове имплементације, јер се, рецимо, синдикати већ сада буне 

против измена Закона о раду - каже Алтипармаков. 

  

У Фискалном савету најављују коначну оцену о Владином програму за следећу недељу, до када 

ће урадити његову комплетну анализу. 

  

На питање да ли је на састанку с министром било речи о ранијем неслагању Динкића и 

Фискалног савета око висине буџетског дефицита и могућности његовог смањивања, 

Алтипармаков је одговорио да је сам "ребаланс буџета доказ да се дефицит отргао контроли". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/389213/Altiparmakov-Bez-penzione-reforme-se-ne-moze
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/388960/PIO-Cekicima--zarobio-38000-evra-a-oni-zive-u-bedi 

ЦАКИЋИ ЖРТВЕ ДРЖАВНЕ БИРОКРАТИЈЕ 

ПИО Цекићима заробио 38.000 евра, а они 
живе у беди 

Милана Лесковац  

Брачни пар Ивана и Благоје Цакић, аутори познатог козметичког препарата “бимаск”, данас 

једва преживљавају. Само због бирократије државних служби, они годинама не могу да дођу до 

поштено зарађеног новца који је услед погрешне уплате “Галенике” замрзнут на рачуну ПИО. 

Доведени на руб егзистенције: Благоје Цакић 

- Осуђени смо на пропаст. Супруга, ћерка, два мала унука и ја живимо у гарсоњери од 

тридесетак квадрата од две пензије које укупно износе 25.000 динара. Изнемогли смо, уморни 

и питање је колико ћемо још издржати - прича Благоје Цакић. 

 

И док они једва преживљавају, на рачуну ПИО фонда лежи сума од 38.000 евра коју им је 

“Галеника” уплатила као део одштете због кршења уговора око коришћења лиценце Цакићевог 

чувеног изума “бимаск”. Међутим, како им је “Галеника” заменом сврха уплате, уместо накнаде 

штете исплатила ауторски хонорар по непостојећем уговору о делу, Цакићи тај новац данас не 

могу да користе. 

 

- Доприноси нам се и даље воде као неуплаћени и то нам се одбија од пензије - објашњава 

Благоје. 

 

Пре око 29 година, о њихов патент “бимаск”, биљно-минералну маску за лице и тело коју су 

ручно израђивали, отимале су се бројне домаће и стране компаније. 

  

Проблеми су настали након што су лиценцу за свој производ продали “Галеници” а. д., која 

средином деведестих година престаје да поштује уговор, а затим и одбија да им исплати 

одштету у износу од пола милиона марака. Цакићи туже “Галенику”, али она одуговлачи спор, 

приморавајући их да полако распродају све што имају. 

 

- Праве невоље настале су када се огласио Европски суд у Стразбуру и од “Галенике” затражио 

документацију о спору који је трајао читаву деценију. Из “Галенике” су нам понудили 

вансудско поравнање, уз услов да повучемо приговор из Стразбура и одустанемо од тужбе. Све 

смо учинили по договору, али нас је “Галеника” опет грубо изиграла - кажу Цакићи. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/388960/PIO-Cekicima--zarobio-38000-evra-a-oni-zive-u-bedi
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Међусобно пребацују кривицу 

 

Да би се проблем решио, потребна је само воља укључених 

државних служби - ПИО фонда, пореске управе и 

Галенике, па да Цакићи поврате погрешно уплаћен новац 

са рачуна ПИО и да се извуку из агоније у којој се тренутно 

налазе. „Не можемо ништа док нам пореска управа не 

упути захтев за повраћај средстава, а на крају потврдну реч 

мора дати и „Галеника‟ као послодавац“, правдају се у ПИО 

фонду, док у Пореској управи први корак очекују од ПИО 

фонда. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/389120/Putari-najavili-generalni-strajk-za-26-jun 

Путари најавили генерални штрајк за 26. јун 

Тањуг  

Самостални синдикат путара Србије саопштио је данас да је донео одлуку о ступању у 

генерални штрајк 26. јуна. 

"Влада Србије није прихватила кључни захтев радника да се средства за одржавање путева 

обезбеђују из акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса, како је то у Србији чињено до 

2011. године и како се иначе ради у целом свету", наведено је у саопштењу. 

 

У том синдикату тврде да уколико се овај захтев не усвоји за најдуже месец или два, "престаће 

са радом свих 26 предузећа за путеве, па ће без посла остати 10.000 радника". 

 

То ће, како су упозорили, довести и до драматичног погоршања безбедности учесника у 

саобраћају. 

 

Радници из предузећа за путеве су одлучни да истрају у својим захтевима и изађу у знак 

протеста на путеве које, како су поручили, "више не могу да одржавају, зато што немају са чим". 
 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/389120/Putari-najavili-generalni-strajk-za-26-jun
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/388957/Najvrelija-radna-mesta-Za-njih-40-u-plusu-nije-nista 

Најврелија радна места: За њих 40 у плусу 
није ништа  

Милка Радовић  

Док нам се асфалт топи под ногама, а сунце “пржи” главу, приближавамо се градилишту у 

београдском насељу Степа Степановић и питамо се како ли је тек овим раднцима. Док бришу 

зној са чела, кажу да за њих то није ништа - “навикли смо, радимо ово већ годинама”. 

Екипа “Блица” обишла је јуче пет најврелијих радних места. И кад смо помслили да је 

неиздрживо само шетати улицом на плус (званичних) 35 степени Целзијусових, уверили смо се 

да од горег има и горе - грађевици, притиснути роковима, не посустају ни на 40 у плусу, колико 

смо степени измерили на директном сунцу, тамо где они раде. 

 

Испред полузавршене зграде непрестано пролазе камиони и цистерне, а од прашине једва да се 

у даљини назиру радници. Прилазимо им, а неки већ одмахују руком говорећи како су се 

ознојили од јутрос сигурно 15 пута, а онда се гардероба толико улепила да не би баш да се 

сликају.  

  

Цветко Николић, грађевинац, пати за хладом, јер би тако било много лакше, али како каже, до 

1. јула може само да га сања. Скидајући качкет са главе брише рукавом зној, и говори како би 

овај посао вероватно одбио и онај који нема ни хлеба да једе, али њему пуно не смета. 

 

Радници на градилишту у београдском насељу Степа Степановић   

- Одморимо ми с времена на време, попијемо кафу, сок или воду и доручкујемо. Некада само 

желимо мало хлада, јер погоресмо на сунцу - жали се Николић, кога колега Зоран Марковић 

полива водом, како не би колабирао.  

  

Градилиште са 40 степени: Убедљиво најтоплије, а ту је још и прашина... 

Укључује се и он у разговор, врхом мајице брише капљице зноја које му се сливају низ лице и 

каже како је плата редовна, пријављени су, а за такав посао данас се трпи много штошта.  

  

Плус 40, нема хлада, од овог сигурно нема горе, мислимо. А онда одлазимо у роштиљарницу на 

Ауто команди.  

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/388957/Najvrelija-radna-mesta-Za-njih-40-u-plusu-nije-nista
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- Како нам је? Па, ево уђите и уверите се сами - каже нам роштиљ мајстор Марко. 

  

Две минута је било и превише, излазимо потпуно мокри. Термометар, ни мање ни више, 

показје 47 степени Целзијусових! 

  

Роштиљ: После већ две минуте, онај који ради на грилу је потпуно мокар од зноја 

Грозно је. Не ради нам клима, а не стижемо да се пресвучемо баш често. Можда једном, двапут 

у току смене, а мајице су нам мокре буквално после десет минута, ако имамо среће - одговара 

Марко, и салветама не може да стигне да обрише зној. 

До јуче је у аутобусу чак радило грејање! 

На Новом Београду наилазимо на возача аутобуса који се хлади пешкиром, јер клима у 

аутобусу - не постији. 

 

- Немам шта да вам кажем, осим да ми је јуче чак радило грејање у аутобусу, а можете онда да 

замислите како је када се путници укрцају. Не може да се дише - каже возач градског аутобуса 

и извињава се јер већ мора да крене даље.  

  

Ни у дорћолској пекари није ништа боље, клима не може уопште да расхлади просторију, па је 

више и не укључују, али их спашава расхађивање испод славине. 

  

У пекари клима не помаже, па је ни не укључују 

- Не бисмо другачије опстали. Паклена је врућина. Да нам није славине, не знам шта бисмо 

радили. Овако, кад не можемо да издржимо, брзо под славину и потпуно смо мокре, али 

расхлађене - прича радница Драгана.  

  

Вода је спас и за продавачицу Љиљана Трајетовић, која на импровизованој тезги у Блоку 61 на 

Новом Београду продаје воће и поврће. 

  

А воће треба да остане свеже: Љиљана Трајетовић 

- Неиздрживо је, али се сналазимо. Увече замрзнем неколико литара воде, и бар ујутро имам 

хладну, јер се на овој температури отопи баш брзо - жали нам се Љиљана, и крије се испод 

полуисправног сунцобрана на температури од 40 степени. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389214/Dinkic-Dajemo-750-miliona-evra-gubitasima-samo-da-bismo-sacuvali-

socijalni-mir 

Динкић: Дајемо 750 милиона евра 
губиташима само да бисмо сачували 
социјални мир 

Тањуг  

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је да, по закону, до краја јуна морају 

да се распишу јавни конкурси за избор нових директора у јавним предузећима, изражавајући 

очекивање да ће ове године привредни раст привреде бити измедју два и три одсто. 

Он је рекао да такав привредни раст није довољан, јер би било боље да је пет одсто, али ће бити 

ипак боље него прошле године. Динкић је, коменатришући расписивање јавног конкурса за 

избор новог менаџмента у јавним предузећима, рекао да се на та места морају довести 

способни менаџери, без утицаја партократије на њихов избор. 

 

- Случај Галеника и Србијагаса и многих других јавних предузећа јесу настали као проблем 

управо зато што су их водили неки неспособни партијски кадрови - истакао је Динкић и као 

пример навео фармацеутску индустрију која је у читавом свету профитабилна, па и наша 

Галеника до пре пар година, али је тамо за само две године примљено скоро 1.000 људи, за 

време мандата претходне владе и данас је та фабрика у губицима од 180 милиона евра. 

  

Говорећи о предстојећем ребалансу буџета, Динкић је у емисији РТС-а рекао да је влада била 

приморана да изврши ребаланс буџета, јер су ово непредивидива времена, јер друге европске 

земље спроводе ребаланс буџета због економске кризе, попут Русије која је то урадила у мају 

ове године, па чак и Европска комисија која ревидира економске прогнозе свака три месеца. 

  

Расходи уопште нису повећавани у односу на планирану буџет за 2013. годину, али је проблем 

што су приходи подбацили више од очекиваног, иако су расли у односу на исти период прошле 

године, али не толико колико је планирано, објаснио је Динкић. 

 

Према његовој оцени, излаз за повећање буџетских прихода није повећање стопе ПДВ-а, већ да 

се пооштри фискална дисциплина. 

  

Динкић је навео да је Министарству финансија је допало да плати 600 милиона евра за губитке 

Развојне банке Војводине и Агробанке, а само 200 милиона евра је дато за неосигуране 

депозите у тим банкама да грађанима не би пропале уштеђевине. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389214/Dinkic-Dajemo-750-miliona-evra-gubitasima-samo-da-bismo-sacuvali-socijalni-mir
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389214/Dinkic-Dajemo-750-miliona-evra-gubitasima-samo-da-bismo-sacuvali-socijalni-mir
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Решење за губиташе: Стечај, подржављење, приватизација... 

  

Говорећи о планираном реструктурисању друштвених предузећа, Динкић је подсетио да влада 

издваја из буџета око 750 милиона евра субвенција годишње за 179 друштвених фирми, за 

плате, текуће трошкове, струју, воду... , "из простог разлога да би се сачувао социјални мир". 

  

Та ситуација мора да се реши у наредних годину дана, кроз стечај, приватизацију и 

подржављење тих 179 фирми, тако да држава нема трошкове за субвенције тим предузећима, 

нагласио је Динкић. 

  

Објашњавајући парадокс мањих прихода од ПДВ-а, Динкић је рекао да је у првом кварталу ове 

године порастао извоз за 24 одсто, али је истовремено порасла укупна сума повраћаја ПДВ-а 

извозницима, тако да су за толику суму умањени приходи буџета. 

  

Када је реч о јавном дугу, Динкић је подсетио да је он био највећи 2000. године, а на минимуму 

је био за време владе Војислава Коштунице (2004. до 2006.) када је износио око 30 одсто БДП-

а, али је после тога скоро удвостручен за време владе премијера Мирка Цветковића. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389119/Petrovic-Fiskalni-savet-pozdravlja-reformu-javnog-sektora 

Петровић: Фискални савет поздравља 
реформу јавног сектора 

Тањуг 

Фискални савет поздравља владин програм мера за реформу јавног сектора, изјавио је данас 

Тањугу председник Фискалног савета Павле Петровић напомињући да, ипак, недостаје 

реформа пензионог система и да је то значајан недостатак. 

Петровић је казао да је министар финансија и привреде Младјан Динкић данас представио 

владине мере Фискалном савету, који ће тек детаљно да их анализира у наредних 10 дана, тако 

да за сада може да износи само почетне ставове и утиске. 

  

- Ми смо материјале сада добили и детаљно ћемо их анализирати и, као што нам је законска 

обавеза, у року од осам до 10 дана о томе обавестити скупштину и онда изаћи у јавност - рекао 

је Петровић. 

 

Он је навео да су чланови Фискалног савета разговарали са Динкићем о две теме - структурним 

реформама и ребалансу буџета. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389119/Petrovic-Fiskalni-savet-pozdravlja-reformu-javnog-sektora
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- Што се тиче структурних реформи и реструктурисања бивших друштвених и јавних 

предузећа, "то су, како смо за сада обавештени, добре мере - казао је Петровић. 

  

- Оно што наравно може да буде питање јесте примена тога, јер то је стварно мало тврдји орах. 

У сваком случају ми поздрављамо те мере", нагласио је челник Фискалног савета. 

  

Када је реч о предлогу ребаланса буџета и изгледима за ову и 2014. годину, Петровић је казао 

да је о томе мање разговарано на састанку са Динкићем. 

"Ми те податке тек треба детаљно да анализирамо, али прелимиранрни утисак је да ми ту 

имамо неке резерве - да ли ће то да се и оствари у 2013, а нарочито видимо да могу да настану 

значајни проблеми у погледу дефицита у идућој години", казао је Петровић. 

  

Он је казао да ће Фискални савет тек у наредних десетак дана имати чвршће ставове о томе. 

  

- Ово што сада износим су само наши прелиминарни ставови и утисци", закључио је Петровић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389116/Svetska-banka-pozdravlja-vladine-mere-stednje 

Светска банка поздравља владине мере 
штедње 

Бета  

Светска банка поздравила је одлуку владе да спроведе мере штедње, као и структурне реформе, 

реформе пензионог система и реструктурирање државних предузећа, изјавио је шеф 

канцеларије Светске банке у Србији Лу Брефор. 

- Светска банка поздравља одлуку владе да припреми ребаланс буџета у складу с промењеним 

економским окружењем у Србији. Приходи су знатно нижи од првобитно планираних и влада 

због тога мора да нађе начин да уштеди - наведено је у изјави за агенцију Бета. 

  

Брефор је истакао да се штедња не постиже само на смањењу трошкова, него на важним 

реформама, као што је реструктурирање државних предузећа. 

  

- Да би се Србија брже развијала и стварала нове могућности за многе без посла и оне спремне 

да инвестирају, од највеће је важности убрзати процес реструктурирања предузећа у државном 

власништву. Стога снажно подржавамо српску владу у тим важним напорима - изјавио је 

Брефор. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389116/Svetska-banka-pozdravlja-vladine-mere-stednje
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Нове владине мере у оквиру структурних реформи требало је, по оцени Брефора, покренути 

пре више година, а ова влада је показала "храброст и одговорност" предузимањем тих корака. 

  

Те мере ће, како је казао, скинути терет с економије и омогућити коришћење средстава у 

продуктивне сврхе. Брефор је оценио да је умереност у повећању плата и пензија неизбежна, 

имајући у виду хронични дефицит у пензијском фонду. 

  

Фокус, према његовом мишљењу, треба да буде преусмерен на реформу пензионог система, 

као, на пример, на питање старосне границе за одлазак у пензију и казне за раније 

пензионисање. 

  

Светска банка тако]е охрабрује владу да побољша пословно окружење и створи услове за више 

инвестиција и већу стопу економског раста, наведено је у изјави, уз похвалу влади на реформи 

радног законодавства и поједностављивању процеса добијања грађевинских дозвола. 

  

Брефор сматра да велике могућности да се "с мање учини више" постоје када су у питању 

трошкови образовања и здравственог система. 

  

- С тим у вези, важно је приметити да је влада већ почела реформе система јавних набавки у 

здравству - мера која би требало да омогући знатну уштеду без утицаја на квалитет услуга и 

Светска банка снажно подржава те напоре - изјавио је Брефор. 

  

Он је истакао да су мере и реформе у циљу уштеде у јавним финансијама важне не само за 

очување укупне економске стабилности, него за коришћење потенцијала земље да омогући 

бољи животни стандард за своје грађане и да постане међународно конкурентна. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389052/Nikolic-Drzava-ce-suzbiti-svaku-vrstu-crnog-trzista 

Николић: Држава ће сузбити сваку врсту 
црног тржишта 

Председник Србије Томислав Николић изјавио је данас да ће држава сузбити сваку врсту црног 

тржишта и кријумчарења, што наноси штету и легалним фирмама, али и буџету Србије. 

Николић је у Београду у разговору с генералном директорком компаније 

Филип Морис за Србију, Црну Гору и југоисточну Европу Стејси Кенеди, рекао да је држава 

дужна да заштити сва предузећа која послују у складу са законима Србије. 

  

Председник Србије је, како је саопштио његов кабинет, нагласио да Србија чини одлучне 

кораке како би створила што повољнију пословну атмосферу за стране инвеститоре и да ће се 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389052/Nikolic-Drzava-ce-suzbiti-svaku-vrstu-crnog-trzista
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лично "увек залагати да се оствари што боља сарадња између државе и оних компанија које 

уредно измирују своје обавезе према нашој земљи". 

  

Он је рекао да пажљиво прати дешавања у дуванској индустрији и да је свестан потешкоћа с 

којима се компаније из те делатности данас суочавају. 

  

Стејси Кенеди је казала да је компанија Филип Морис највећи инвеститор из Сједињених 

Америчких Држава који послује у Србији и да је убеђена да се улагања у привреду Србије могу 

исплатити. 

  

Она је захвалила на интересовању које је председник Србије исказао за проблеме дуванске 

индустрије и истакла да се сарадњом могу остварити заједнички интереси и страних улагача с 

једне, и државе Србије с друге стране, наведено је у саопштењу. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/olaksice-za-privredu-porezi-na-jednom-racunu 

ОЛАКШИЦЕ ЗА ПРИВРЕДУ: Порези на 
једном рачуну 

– Порески обвезници ће од 1. јануара идуће године порезе и доприносе плаћати 
само једним рачуном, што ће за њих представљати значајно олакшање – најавила 
је јуче саветница у Министарству финансија и привреде Милица Бисић 

 говорећи на панелу посвећеном пореској политици у оквиру економског „Вивалди форума” на 
Мокрој гори. – Порески обвезници ће све плаћати једним јединим рачуном, а Пореска управа 
ће потом сама радити администрацију и распоређивање наплаћеног новца по фондовима, 
према општинама. 

Она је навела да се до сада дешавало да буде и до 205 уплатних рачуна и чак 35 пореских 
пријава и извештаја. Како је рекла, новом мером ће се решити проблем прокњижавања и бити 
олакшан тај систем плаћања. Милица Бисић је навела пример да се понекад дешава да фирма 
плати зараде и погреши шифру општине па у једној општини преплати, а у другој остане у дугу. 

– Онда мора да се прекњижава, што је мукотрпно, јер тамо где је у дугу, фирма има камату, а 
где има преплату нема ништа – казала је она. 

Тренутно се раде потребне софтверске и хардверске припреме за спровођење те мере. 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/olaksice-za-privredu-porezi-na-jednom-racunu
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/neuspeo-protest-radnika-%E2%80%9Enoviteta%E2%80%9C 

Неуспео протест радника „Новитета“ 

Радници Акционарског друштва „Новитет” су безуспешно били пред Владом 
Србије, јер их током два и по сата проведених у Немањиној улици није нико 
примио. У пуном аутобусу махом женска радна снага у Београд је стигла да би 
надлежнима у Влади представила лош материјални положај 

у ком се налази предузеће у већинском власништву  „Зекстра групе„, на чијем челу се налази 
Драган Ђурић, познатији као председник Фудбалског клуба „Партизан”. 

Синдикат „Солидарност” је неколико дана раније обавестио Владу Србије и премијера Ивицу 
Дачића да ће протестовати пред зградом у Немањиној 11 те затражио да их прими премијер, 
или неко од његових помоћника. 

Запослени у „Новитету„ су у штрајку од 28. јануара, још нису добили децембарску зараду из 
2012. године, а пре неки дан су добили оверене здравствене књижице на три месеца после више 
од пола године чекања на здравствено осигурање. Није им повезан ни радни стаж од 2010. 
године. 

- Немамо Владу за народ, кордон полиције је био око нас, знамо да је Дачић у Бриселу, али где 
су његови сарадници? Утисак је да смо у Београду биле непожељне, јер смо из Новог Сада  и да 
Ђурић ужива  заштиту од власти - рекла је председница синдиката „Солидарност” Гордана 
Којић и навела да ће сада тражити проширење захтева, да се радницама плате и дани штрајка. 

Запослени су добили информацију да Ђурић намерава да покрене произодњу 1. јула, али у то 
не вреују, јер су се у протекле две године наслушали безброј обећања, а ни једно није испуњено. 
– Убеђене смо да Ђурић то чини да раднице психички исцрпи и да напусте „Новитет” без 
отпремине. Док „Новитет” не ради за предузеће шију предузетници из Сонте, што је Ђурићу 
очигледно повољније  - рекла је Гордана Којић. 

Ђурић се није јављао на мобилни телефон, али смо сазнали да је био јуче у Новом Саду, у 
„Новитету” и да је разговарао са помоћником градоначелника Бојаном Торбицом. Торбица је 
потврдио да је јуче био с Ђурићем, али није желео да коментарише садржај састанка. 

З. Делић 
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=06&dd=20&nav_category=12&nav_id=724807 

Генерални штрајк путара 26. јуна 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Самостални синдикат путара Србије саопштио је данас да је донео 

одлуку о ступању у генерални штрајк 26. јуна. 

"Влада Србије није прихватила кључни захтев радника да се средства за одржавање путева 

обезбеђују из акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса, како је то у Србији чињено до 

2011. године и како се иначе ради у целом свету", наведено је у саопштењу. 

У том синдикату тврде да уколико се овај захтев не усвоји за најдуже месец или два, "престаће 

са радом свих 26 предузећа за путеве, па ће без посла остати 10.000 радника".  

 

То ће, како су упозорили, довести и до драматичног погоршања безбедности учесника у 

саобраћају.  

 

Радници из предузећа за путеве су одлучни да истрају у својим захтевима и изађу у знак 

протеста на путеве које, како су поручили, "више не могу да одржавају, зато што немају са чим". 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/pavlovic:-pad-kriterijuma-u-obrazovanju_401999.html 

Павловић: Пад критеријума у образовању 

БЕОГРАД -  

"Понављање завршног испита из математике због продаје испитних задатака 

општа је слика српског образовног система. По школама су пали сви образовни 

критеријуми, ученик који има десет јединица одједном нема ниједну или иде на 

поправни", изјавио је за Радио – телевизију Војводине (РТВ) председник 

Синдиката просветних радника Бранко Павловић. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=06&dd=20&nav_category=12&nav_id=724807
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/pavlovic:-pad-kriterijuma-u-obrazovanju_401999.html
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Према његовим речима генерално критеријуми у односу на пре 50, 40, 30 година су пали, 

кривице има на свим странама, наставници који нису стимулисани, ученици који виде да се све 

може купити, недостатак посла након завршетка школе. 

"Комплетна ситуација у друштву је лоша и погодује оваквим стварима и за овакав скандал 

(продаја испитних задатака). 

На питање да ли је министар просвете Жарко Обрадовић одговоран за продају испитних 

задатака Павловић је навео да је тешко признати сопствену кривицу. 

"Постоји морална одговорност, али то је изгледа код нас незамисливо", рекао је он. 

"Ако је све било нерегуларно онда би једино решење било да се сви ти резултати пониште да се 

бодује једино успех из средње школе. Треба донети храбру одлуку и прогласити све то да је 

нерегуларно", рекао је Павловић. 

Он је затражио да се утврди праг знања према врсти школе, за гимназију 12 бодова и десет 

бодава, за стручне школе десет и осам бодова. 

"Постоји праг знања, стратегија образовања, много је лакше радити са 15 ученика него са 30", 

рекао је Павловић. 

"Норвешка има 150 хиљада наставника, Србија има око 70 хиљада. Колико ко улаже у 

образовање, Србија улаже четири одсто бруто националног прихода, док Куба улаже преко 6 

одсто БНП", навео је он. 

"Кад год је неко паметно решење у образовању нема пара, треба направити стимулативни 

уговор, стимулације, ко ради добро наградити, а ко не ради казнити", устврдио је Павловић. 

Интервју Бранка Павловића можете да погледате овде. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=06&dd=20&nav_category=12&nav_id=724680 

"Држава крива за плате у правосуђу" 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Кашњење плата у правосуђу изазвао је Закон о измирењу новчаних 

обавеза, а не грешке рачуноводства, каже председница Синдиката запослених у 

правосуђу. 

 "Одговорност за застој у исплати плата и дуговања, осим државе, сносе и Високи савет судства 

и Државно веће тужилаца, јер нису способни да саставе буџет за правосудне органе у складу са 

http://media.rtv.rs/sr_ci/jedan-na-jedan/4237
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=06&dd=20&nav_category=12&nav_id=724680
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стварним потребама. Без обзира на то колика је криза, држава је дужна да обезбеди средства за 

несметано функционисање правосуђа", навела је Слађанка Милошевић у саопштењу. 

Она је додала да је држава претходно била дужна да обезбеди довољно новчаних средстава 

како би дужници, директни или индиректни корисници буџета могли да изврше своје обавезе 

према повериоцима, а након тога да очекује поштовање Закона о измирењу новчаних обавеза.  

 

Председница синдиката је истакла да држава без икаквих санкција годинама смањује проценат 

издвајања у буџету намењен за функционисање правосуђа, па правосуђе због вишегодишњег 

финансијског ограничења има огромна дуговања према судским вештацима, адвокатима, 

судијама-поротницима и другим добављачима.  

 

"Негативне последице 'финансијске узице' не огледају се само у кашњењу плата него и у 

одлагању судских процеса, које доводи до затрпаности и застаревања поступака. Све заједно 

има за последицу урушавање угледа правосуђа", навела је Слађанка Милошевић.  

 

Слађанка Милошевић је додала да би правосуђе требало да има свој правосудни буџет како не 

би дуговало и да би нормално радило у ненормалним условима. 
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БЛИЦ 

 

 

 


