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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/390218/Ministarstvo-Naucnicima-nece-biti-smanjene-plate 

Министарство: Научницима неће бити 
смањене плате 

ФоНет  

Ребалансом буџета неће бити смањене плате научних радника, као ни друге исплате у науци, 

саопштило је данас Министарство просвете, науке и технолошког развоја и позвало Синдикат 

запослених у научно-истраживачкој делатности Србије да повуку одлуку о најављеном 

протесту, јер нема разлога за организовање протеста. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја чини све да се побољша и унапреди 

положај запослених у научноистраживачким организацијама, истиче се у саопштењу. 

 

Министарство је нагласило да су наводи Синдиката да ће плате научних радника, ребалансом 

буџета за 2013. годину, бити смањене, нетачни и произвољни. 

 

Плате запосленима у научноистраживачким организацијама, материјални трошкови, режија, 

као и остали програми који се финансирају по основу Закона о научно-истраживачкој 

делатности, неће бити умањени, наглашава се у саопштењу. 

 

Наводи се такође да се Ребалансом буџета не доводи у питање исплата зарада, као ни других 

исплата у науци. 

 

Како би се осигурао социјални и економски положај запослених у науци, Министарство 

разматра моделе како да се са пројектног пређе на институционално финансирање и наставиће 

и даље да унапређује положај запослених у научно-истраживачким организацијама, додаје се у 

саопштењу. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/390091/Putari-u-strajku-Mrkonjic-kaze-da-su-u-pravu 

Путари у штрајку, Мркоњић каже да су у 
праву 

Тањуг  

Свих 26 путарских предузећа у Србији данас је ступило у генерални штрајк у кругу својих 

фирми, а министар саобраћаја Милутин Мркоњић рекао је да су њихови захтеви оправдани и 

да ће дуг државе према тим фирмама бити враћен у потпуности до краја године. 

 

Председница Самосталног синдиката путара Соња Вукановић је рекла да ће се штрајк путара 

наставити док званично не добију закључке Владе Србије о својим захтевима. 

 

- Одлучили смо се за неку мирнију варијанту штрајка, док не будемо видели закључке владе, а 

у зависности од њих, Штрајкачки одбор ће донети одлуку о даљим активностима - казала је 

Вукановићева. 

 

Она је додала да је влада о томе јуче "донела неку одлуку", али се још не зна какву, напомињући 

да је за решавање проблема формиран Координациони тим, који чине представници 

министарстава финансија и саобраћаја, ЈП Путеви Србије, Удружења послодаваца и Синдикат 

путара. 

 

Синдикат тврди да држава дугује путарским фирмама укупно око девет милијарди динара и 

позива грађане да имају разумевања за штрајкачке активности које ће се одвијати наредних 

дана. 

 

Мркоњић је за Телевизију Б92 да има више проблема које треба решити са путарима, а први, 

који се односи на регулисање дугова ЈП "Путеви Србије" путарским предузећима, већ је решен. 

 

Путари су почели штрајк и због тога што влада није прихватила захтев да се новац за 

одржавање путева обезбеђује из акциза на гориво, а Мркоњић је казао да ће део из акциза за 

почетак бити, ипак, издвојен за те намене. 

 

Према ребалансу буџета за одржавање путева биће на располагању око 3,3 милијарде динара, а 

стручњаци предузећа за путеве тврде да ће бити потребно још две милијарде динара за то, 

казао је министар. 

 

- Ми смо се договорили и ту ми је велику помоћ пружио и министар (финансија и привреде 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/390091/Putari-u-strajku-Mrkonjic-kaze-da-su-u-pravu
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Млађан Динкић) да у овој години обезбедимо и те две милијарде динара - нагласио је 

Мркоњић. 

 

У Влади се као дугорочно решење за решавање проблема путарских предузећа разматра и 

налазење стратешког партнера, а како је навео Мркоњић, путна привреда не би изгубила много 

на тај начин и не би било отпуштања. 

 

Самостални синдикат путара Србије тврди да држава дугује путарским фирмама укупно око 

девет милијарди динара и позвао је грађане да имају разумевања за штрајкачке активности 

које ће се одвијати наредних дана. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/390221/Program-Vlade-Vojvodine-za-poboljsanje-privrede-u-pokrajini 

Програм Владе Војводине за побољшање 
привреде у покрајини 

Тањуг  

Програм Владе Војводине за побољшање стања у привреди, предузетништву и занатству у 

покрајини, којим је дефинисано 12 стратешких праваца до бољег стања у тим областима, 

представљен је данас у привредној комори Војводине. 

Поздрављајући представнике јавног и приватног сектора, уније послодаваца, синдиката, 

социјално-економског савета и привредних субјеката, председник покрајинске владе Бојан 

Пајтић је рекао да тај програм "треба да ангажује све капацитете" у покрајини да би привреда 

била унапређена, саопштено је из покрајинске владе. 

 

Он је нагласио да покрајинска влада зато "у више праваца развија активности које воде 

побољшању стања у нашј економији" и подсетио да је ради уштеда у јавном сектору, 

војвођанска влада у протеклих годину дана смањила јавну потрошњу тиме што је смањила 

покрајинску администрацију за више од 10 одсто. 

 

Према Пајтићевим речима, уштеђена средства треба да буду уложена у инфраструктуру и у 

отварање нових радних места. 

 

Представљајући Програм, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност 

полова Мирослав Васин је истакао да је програм резултат једногодишње интензивне сарадње 

привреде, синдиката, уније послодаваца и Привредне коморе са Владом Војводине. 

 

Програм се састоји од анализе стања и препорука републичкој Влади, у другом његовом делу су 

правци који се морају реализовати ако желимо да дугорочно напредујемо а у трећем су 

http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/390221/Program-Vlade-Vojvodine-za-poboljsanje-privrede-u-pokrajini
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конкретне мере Владе Војводине "којима ћемо покушати да промптно побољшамо стање у 

привреди наше покрајине", објаснио је Васин. 

 

Он је нагласио да је Програмом дефинисано 12 стратешких праваца "који доносе промене у 

нашем размишљању и понашању у привреди Војводине". 

 

Краткорочне мере се базирају на ангажовању новооснованог Развојног фонда 

Војводине и покрајинског Гаранцијског фонда, на привлачењу страних инвестиција, сузбијању 

рада "на црно", што ће бити предложено Влади Србије, рекао је Васин. 

Он је најавио и нови концептт деловања према фондовима ЕУ ради привлачења што више 

средстава за подстицање привреде у Војводини. 
 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:440925-Putari-Srbije-poceli-strajk 

Путари Србије почели штрајк 
Тањуг  

Свих 26 путарских предузећа у Србији данас је ступило у генерални штрајк у кругу 

својих фирми, који ће трајати док званично не добију закључке Владе Србије о 

својим захтевима 
 

БЕОГРАД - Свих 26 путарских предузећа у Србији данас је ступило у генерални штрајк у кругу 
својих фирми, који ће се према речима председнице Самосталног синдиката путара Соње 
Вукановић, он ће се наставити док званично не добију закључке Владе Србије о својим 
захтевима. 

"Одлучили смо се за неку мирнију варијанту штрајка, док не будемо видели закључке владе, а у 
зависности од њих, Штрајкачки одбор ће донети одлуку о даљим активностима", казала је 
Викановићева Тањугу. 

Она је додала да је влада о томе у уторак "донела неку одлуку", али се још не зна какву, 
напомињући да је за решавање проблема формиран Координациони тим, који чине 
представници министарстава финансија и саобраћаја, ЈП Путеви Србије, Удружења 
послодаваца и Синдиката путара. 

Синдикат тврди да држава дугује путарским фирмама укупно око девет милијарди динара и 
позива грађане да имају разумевања за штрајкачке активности које ће се одвијати наредних 
дана. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:440925-Putari-Srbije-poceli-strajk
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:441029-Za-zivot-dnevno-trosimo-tri-evra 

За живот дневно трошимо три евра 
Д. МАРИНКОВИЋ | 

За последњих пет година драматично опала куповна моћ грађана у Србији. 

Вредност просечне куповине износи 365 динара. Продаја мања за 10 одсто 
 

КУПОВНА моћ грађана стрмоглаво пада. Из месеца у месец смањују се количине купљене робе, 
и све ређе се и иде у шопинг. Промети у великим трговинама су десетковани. Само у последњих 
годину дана продаја је смањена за 10 одсто.  
Просечан рачун у супермаркетима, зависно од продајног ланца, како кажу трговци, износи од 
500 до 700 динара, а у хипермаркетима најчешће се купује роба у вредности од 2.800 до 3.000 
динара. У мањим радњама грађани праве десетоструко мање рачуне. Рачуница Уније 
послодаваца Србије, међутим, показује да је ситуација још алармантнија. Промет је у 
малопродаји, у поређењу са 2008. годином, опао чак 30,4 одсто и појединачни пазари су нижи 
од оног што кажу сами прометници. 
- Вредност просечне куповине данас на нивоу Србије износи 365 динара - каже за "Новости" 
Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца Србије. - У мањим, руралним местима пад 
промета је још драстичнији и, према нашим информацијама, износи и више од 30 одсто. 
Главни узрок је све слабија куповна моћ грађана, што аутоматски доводи и до пада тражње. 
 

Комплетан текст прочитајте у штампаном издању „Вечерњих новости“ 27. 
јуна 2013. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fijat_preziveo_rebalans.4.html?news_id=263217 

Уштеде у државној који нису подједнако погодиле све кориснике 

Фијат преживео ребаланс 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Ребалансом буџета за ову годину, који је Влада усвојила пре два дана, многи 
корисници су ускраћени за велики део очекиваних средстава, што је било неопходно како би се 
постигле уштеде од 36 милијарди динара. Ипак, поредећи ребаланс са оригиналним буџетом, 
увиђају се и неке неочекиване одлуке. 
Тако је рецимо Министарство спољних послова једна од ретких институција која је одлучила да 
новац, и то у великим количинама, уштеди на платама својих службеника, али је истовремено 
драстично повећала трошак за недефинисану категорију „специјализоване услуге“. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:441029-Za-zivot-dnevno-trosimo-tri-evra
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fijat_preziveo_rebalans.4.html?news_id=263217
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Тако ће сада нето плате у дипломатским представништвима бити практично преполовљене. 
Уместо 2,16 милијарди динара, колико је Србија требало ове године да издвоји за зараде својих 
дипломата и њихових сарадника у иностранству, сада ће за њихове плате бити дато само 1,2 
милијарде динара. Истовремено, Министарство спољних послова је одлучило да за 
специјализоване услуге у дипломатским представништвима потроши чак 1,3 милијарде 
динара, што је неупоредиво више од раније планираних 18 милиона! У ребалансу се не наводе 
разлози за прилично невероватан скок ове ставке. 

Као што се и очекивало, ребалансом су страдале и бројне субвенције, али као што се такође 
очекивало, Фијатове нису међу њима. Ипак, социјално становање није „преживело“. Уместо 250 
милиона динара, колико је требало да буде издвојено за изградњу ових станова, сада ће бити 
потрошено само 100 милиона, што значи од сваких 10 планираних квадрата бити изграђено 
само четири. 

Првобитним буџетом за ову годину планиран је и трошак од осам милиона динара за 
активности поводом Декаде Рома, али се у ребалансу тај трошак чак ни не помиње. 

Министарство финансија и привреде је поднело један од највећих терета смањивши субвенције 
јавним предузећима са 4,4 милијарде на само 2,4. У питању су субвенције за кредите за 
ликвидност, затим за обавезе државе по основу ранијег програма Владе за ублажавање ефеката 
економске кризе, за програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме и за 
раст и иновације. 

За једну милијарду су смањене субвенције приватним предузећима (са 13,9 на 12,6 милијарди), 
при чему је овај новац махом намењен Фијату, али и за „привлачење директних страних 
инвестиција и за друге мере за подстицање домаће привреде“. 

Драстично су смањена и издвајања за туризам, са 4,76 на 2,62 милијарде динара. Субвенције у 
туризму су пале са 2,65 на 1,86 милијарди, док су издаци за набавку опреме и машина у 
туризму скресани са милијарду динара на само 170 милиона. 

Смањење, мада процентуално не превелико, претрпео је и Фонд за развој, који ће за пласман 
кредита сада имати на располагању 7,43 уместо 7,88 милијарди динара. Овај новац намењен је 
кредитној подршци за привреду, затим за наменске кредите за подстицање производње, за 
улагања од посебног значаја, за подршку грађевинској индустрији кроз дугорочно стамбено 
кредитирање, за ремонт шинских возила, робне кредите за Републику Српску и друге намене. 

Иако Србија још нема референтну националну лабораторију, око чега је последњи пут избила 
афера поводом појаве афлатоксина у млеку, Дирекција за националне референтне 
лабораторије ће такође морати да се снађе са мање новца. Уместо 134,9 милиона динара сада на 
располагању има 110,2 милиона. 

Неки су, ипак, добили и више новца. Тако ће Коридори Србије примити субвенције од 464 
милиона, а рачунали су са само 300 милиона пре ребаланса. Канцеларија за сарадњу са 
цивилним друштвом ће имати 35,6 уместо 28,4 милиона, а Канцеларија за људска и мањинска 
права 166,8 уместо 138,6 милиона. 

Мање пара ће зато добити Канцеларија за Косово и Метохију - 4,47 милијарди уместо 4,66, као 
и Повереник за заштиту равноправности 77,8 милиона, а не 89,3 милиона. Највећи део уштеда 
Повереник је остварио елиминацијом дотација међународним организацијама, које су од ове 
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институције требало да добију 6,2 милиона, а добиће симболичних 123.000 динара. У овој 
институцији су одлучили и да смање себи плате за 1,8 милиона динара. 

Државна ревизорска институција је такође један од неколицине органа који ће исплатити мање 
зараде својим запосленима - уместо 392 милиона потрошиће 342. И Фискални савет ће такође 
смањити свој буџет, који ће сада бити 31,5 милиона, а не 38,46 милиона. 

Занимљиви су и трошкови МУП-а. Ово министарство ће свој укупни буџет смањити са 72,4 на 
69,2 милијарде динара, при чему ће огроман део уштеда доћи тако што ће МУП просто 
избрисати новац за ванредне ситуације. У случају земљотреса, поплава или чега трећег, Србија 
ће тако имати само 380 милиона динара да реагује, што је преко четири пута мање од 1,67 
милијарди, колико је раније планирано. У Влади су вероватно уверени да ћемо избећи све 
природне катастрофе у 2013, па да им овај новац неће ни бити потребан. 

Министарство финансија је смањило свој трошак под ставком „земљиште“ са четири милијарде 
на три и по, али је повећало трошкове путовања - са 13,5 на 20 милиона динара. Порасли су и 
издаци за услуге по уговору са 53 на 63 милиона динара, док је рачун за текуће поправке 
удесетостручен: уместо 5,4 милиона, мајстори ће наплатити 55,4. 

Динкић: Министри се лакше одрекли инвестиција него зарада 

Београд- Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је јуче да су министри сами 
одређивали где ће смањити трошкове и да је већини било важније да сачувају зараде 
запослених у администрацији, а да се одрекну инвестиција. „То је просто питање за њих. Могу 
да се сложим или не сложим, али приоритете у Министарству унутрашњих послова нисам ја 
радио, него мој колега Ивица Дачић. Њима је било важније да сви имају и даље бонусе, а да се 
одрекну, на пример, инвестиција везаних за спречавање елементарних непогода“, рекао је 
Динкић. Динкић је напоменуо да је у МУП-у постојала могућност да се укину бонуси за 
запослене који нису униформисани, него раде на шалтерима и у администрацији, уместо 
смањивања инвестиција. Он је оценио да је увек лоше смањивати капиталне инвестиције, али 
да је то у реду ако се ради о пројектима који могу да сачекају. „Ја сам се, на пример, одрекао 
свих пројеката и капиталних инвестиција у туризму. Изградња жичара може да чека нека боља 
времена. Ниједна се неће градити ове године, а било је планирано чак три“, рекао је Динкић. 
Бета 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/elektroprivreda_ostaje_drzavna.4.html?news_id=263211 

Министарка енергетике позива стручњаке да се јаве на конкурс за директора ЕПС-а 

Електропривреда остаје државна 

АУТОР: Г. В. 

Београд - Не размишља се о приватизацији Електропривреде Србије и планирана 
корпоративизација не предвиђа продају те компаније већ унапређење њеног рада кроз 
ефикасније управљање инвестицијама и трошковима. 
Са друге стране, тражиће се стратешко партнерство са великим страним електроенергетским 
компанијама по питању конкретних пројеката - изјавила је јуче Зорана Михајловић, 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/elektroprivreda_ostaje_drzavna.4.html?news_id=263211
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министарка енергетике, развоја и заштите животне средине на округлом столу „ Шта 
реструктурисање ЕПС-а доноси Србији“, у организацији Балканмагазина. 

Према њеним речима, Влада је одлучила да се социјална политика мора изместити из ЕПС-а и 
у том циљу је урађена уредба о социјално угроженим потрошачима чиме су они постали брига 
државе уместо да буду трошак за пословање компаније. Министарка је додала да спровођењем 
таквих потеза, као и реструктурирањем и корпоративизацијом ЕПС-а та компанија се 
припрема да се равноправно носи са конкуренцијом када тржиште електричне енергије у 
Србији 2015. године буде у потпуности либерализовано. 

Министарка Михајловић је истакла да јој је жао што се директори привредних друштава у 
оквиру ЕПС-а нису одазвали позиву Балканмагазина за учешће на округлом столу јер је имала 
прилику са њима да прича на тему реструктурирања и да зна да они о тим питањима имају 
формирано мишљење. Упитана да прокоментарише да ли непојављивање Александра 
Обрадовића, в.д. генералног директора ЕПС-а, на јучерашњој дебати значи да му се спрема 
смена, Михајловићева је одговорила да се „он налази у Бечу“, а да конкурс за избор генералног 
директора те компаније истиче за седам дана, па је позвала све заинтересоване за обављање те 
функције да се пријаве. 

Председник Управног одбора ЕПС-а Аца Марковић истакао је да има добру сарадњу са 
Обрадовићем, а на питање да ли је „Обрадовић добар диригент предузећа“, Марковић је 
одговорио у прошлом времену, „да је Влада имала поверења у њега када га је бирала на ту 
функцију“. Он је додао да ЕПС ове године очекује рекордну производњу струје, већу од 36 
милијарди киловат-сати. Према његовим речима, у првих шест месеци 2013. године биће 
произведено 18,94 милијарде киловат сати-струје и, ако хидролошка ситуација буде и даље 
повољна, биће премашен рекорд из 2011. године. Марковић је додао да је ЕПС ове године 
велики извозник струје што је добро и за Србију. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prijave_protiv_87_lica_zbog_rada_na_crno.4.html?news_id=263208 

Пријаве против 87 лица због рада на црно 
АУТОР: Е. Д. 

Београд - Након што је добила овлашћења да контролише и „привреднике“ који су 

„заборавили“ да пријаве свој бизнис, Пореска управа је у првих шест месеци ове године 

започела поступак код 87 лица којима је наложено да у року од 45 дана региструју делатност. 

 
„У 68 случајева контрола је окончана и у 41 предмету донето је решење о утврђивању пореске 
обавезе у укупном износу од 12,9 милиона динара“ кажу у ПУ и додају да у три случаја дошло и 
до привременог одузимања робе вредне нешто више од 30.000 динара. Иначе, контрола рада 
на црно најуспешнија је била у Нишу, где су откривене 33 непријављене фирме, следи Нови 
Сад са 27, Београд са 18 док је Регионална управа ПУ у Крагујевцу евидентирала девет 
нерегистрованих радњи. У Пореској управи наглашавају и да само једно лице није поступило 
по налогу инспектора и до сада није регистровало делатност како му је наложено. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prijave_protiv_87_lica_zbog_rada_na_crno.4.html?news_id=263208
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/srpski_putari_poceli_strajk.4.html?news_id=263207 

Српски путари почели штрајк 
АУТОР: БЕТА 

Београд - Радници свих 26 путарских предузећа у Србији ступили су јуче у штрајк, незадовољни 

недостатком новца за одржавање путева и стањем у путној привреди. Председница 

Самосталног синдиката путара Србије Соња Вукановић је рекла да се радници налазе у кругу 

својих предузећа и да ће Штрајкачки одбор одлучивати о даљим видовима борбе. 

 
Штрајк је започет пошто Влада Србије није прихватила захтев да се новац за одржавање путева 
обезбеђује из акциза на деривате нафте и течног гаса. 

Вукановићева је подсетила да „путари“ траже да се системски реши проблем финансирања 
одржавања путева и путарских предузећа, тако да се део новца од акциза на гориво користи за 
одржавање путева. Према ранијој оцени Самосталног синдиката путара, без решења проблема 
финансирања одржавање путева у року од два месеце без посла ће остати свих 10.000 радника 
путарских предузећа. Вукановићева је још рекла да путарским предузећима, да би преживела и 
припремила се за зимско одржавање путева, недостаје шест милијарди динара за рад до краја 
године. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/malverzacije_i_zloupotrebe_u_podrzavljenoj_fabrici.4.html?news_id=263206 

У Крагујевцу се поново огласили Синдикат и запослени у „Метал системима“ 

Малверзације и злоупотребе у подржављеној 
фабрици 
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Настојећи да сачувају фирму, запослени у крагујевачкој фабрици Метал системи у 

реструктурирању упозорили су јуче јавност и надлежне да пословање предузећа оптерећују 

малверзације и злоупотребе и након његовог подржављења, до кога је дошло после поништене 

приватизације 2011. године и хапшења некадашњег власника Драгољуба Радуловића.  

 
- Одмах по преузимању већинског удела од стране државе, за директора „Метал система“ 
именован је Раде Миловановић, који је пре тога био незапослено лице. Он на кључне позиције 
у предузећу доводи људе који су претходно узели отпремнине из предузећа у државном 
власништву, с тим што је један од њих тај новац добио у делу овог предузећа, у „Процесној 
опреми“. Отпремнину у делу нашег предузећа узео је Зоран Шутић, који је по повратку у фирму 
постављен за њеног комерцијалног директора. Утврдили смо да Шутић у власништву има 
предузеће „Темик“, са истом делатношћу као „Метал системи“. Утврдили смо и да је Шутић 
једини запослени и директор у свом предузећу. Увидом у податке АПР-а констатовали смо да је 
пословни приход предузећа „Темик“, од заснивања радног односа Шутића у „ Метал 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/srpski_putari_poceli_strajk.4.html?news_id=263207
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/malverzacije_i_zloupotrebe_u_podrzavljenoj_fabrici.4.html?news_id=263206
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системима“, порастао са седам на више од дванаест милиона динара - наводи се у јучерашњем 
саопштењу синдиката. 

Додаје се да се цене и попусти за производе и услуге „Метал система“ формирају и одобравају 
без дефинисаних процедура, произвољно, „што ствара сумњу у легалност овог процеса“. 
Синдикалци тврде и да је у претходном периоду у предузећу запослен већи број непроизводних 
радника који фабрици у највећем броју случајева нису потребни. Тако данас у фирми раде три 
правника, више економиста и других, док је у непосредној производњи запослен 
занемарљиво мали број. Најновији случај је запошљавање нове три раднице у лабораторија 
која још није акредитована, а обим послова јој је јако мали. 

- Инвестиционе одлуке, такође, указују на недобронамерност пословодства према предузећу. 
Поред постојања рачуноводственог програма који је новије генерације, набављен је нови 
рачуноводствени програм „Пантхеон“, који је до сада, према нашим сагледавањима, плаћен 
више од 20.000 евра, а да није у потпуности заживео. Истовремено, Фабрика ланаца, која 
представља окосницу једног од два производна дела нашег предузећа, нема заокружен 
технолошки процес - истиче се у саопштењу Синдиката. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/putarima-zabranjeno-da-blokiraju-autoput 

Путарима забрањено да блокирају аутопут 
 

Свих 26 путарских предузећа у Републици је ступило у тихи штрајк због тешке 
финансијске ситуације у којој су се нашли јер су због неисплаћених дугова за 
изведене радове и смањених средстава за одржавање путева готово све фирме у 
блокади. Новца за планиране радове нема па прете откази за 10.000 запослених, 
што би имало несагледиве последице и за њихове породице али и за безбедност у 
саобраћају. 

Блокада аутопута овог пута онемогућена: С једног од ранијих протеста путара 

Упркос сугестији Републичког одбора синдиката путара да се штрајк не радикализује, нека 
предузећа су планирала да блокирају аутопут, међутим, полиција је интервенисала и то 
спречила. Тако су, на пример, радници новосадске фирме „Војводинапут–Бачкапут” остали у 
кругу предузећа јер нису могли да изађу изван капије. 

Председница Синдиката путара Србије Соња Вукановић каже да су у току разговори с 
представницима Владе, који ће се наставити у наредним данима, али у условима спровођења 
штрајка. Она понавља грађанима Србије да се путари не боре само за своја радна места већ и за 
безбедност на путевима свих учесника у саобраћају па их позивају да имају разумевања за 
штрајк у току наредних дана. 

Председник синдиката у „Војводинапут–Бачкапуту” Ђуро Тривуновић каже да за њих није 
решење то што је Влада Србије на последњој седници донела одлуку да се дуг „Путева Србије” 
од 1,3 милијарде динара претвори у јавни дуг. Како објашњава, то су паре за зимско одржавање 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/putarima-zabranjeno-da-blokiraju-autoput
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и не односе се на половину путарских фирми. Међутим, на све се односи то што су смањени 
изворни приходи након што је Влада Србије прошле године укинула издвајање од 20 одсто из 
акциза на нафтне деривате, што је износило годишње око 18 милијарди динара, а уместо тога 
одобрила субвенције од 8,8 милијарди. И оне су ове године смањене на свега  5,4 милијарди па 
је буyет за путеве драстично смањен. 

Министарство финансија припремило је закон о преузимању дуга путарским предузећима, а 
његово усвајање у парламенту очекује се почетком јула. Соња Вукановић каже да би од средине 
следећег месеца требало да крене исплата путарима, којима „Путеви Србије“ закључно с 1. 
априлом ове године дугују нешто више од 1,3 милијарде динара. Дуг за изведене радове настао 
је због драстично смањеног буyета „Путева Србије“, које није у могућности да измири те 
обавезе. Законом ће Република преузети тај дуг и исплата неће ићи преко „Путева Србије“ већ 
директно на рачуне путарских фирми. 

У целој причи најболније је то што путари знају да држава нема новца и да покушава само да 
ублажи тешку ситуацију. Стручњаци за путну привреду кажу да очекиваних 20 одсто од акциза 
и не могу добити зато што су те паре већ у саставу танког републичког биyета расподељене за 
друге намене. Једино на шта још рачунају је издвајање из цене продатог литра горива, али не 
30 одсто, колико је реално потребно и колико је министар Мркоњић обећао да ће тражити од 
Владе, већ неки мањи и реалнији износ, који би се постепено повећавао до жељене границе. 

Р. Даутовић 
  

Мркоњић: У праву су 
Захтеви путара су оправдани и влада ради на решавању проблема, изјавио је јуче министар 
саобраћаја Милутин Мркоњић. 

Како је рекао Мркоњић, дуг државе према путарским фирмама биће враћен у потпуности до 
краја године. 

Путари су ступили у штрајк зато што влада није прихватила захтев да се новац за одржавање 
путева обезбеђу-је из акциза на гориво, а како је Мркоњић изјавио, део из акциза ће за почетак 
бити, 

ипак, издвојен за те намене. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ekonomisti-rebalans-budzeta-korak-u-dobrom-pravcu 

Економисти: Ребаланс буџета корак у 
добром правцу 
 

Предлог ребаланса буџета који је усвојила Влада Србије је корак у добром правцу, 
оценили су привредници и економски експерти, док декан Факулета за економију 
финансије и администрацију (ФЕФА) Ана Трбовић, сматра да ће до краја години 
бити потребан још један ребаланс. 

Председник Привредне коморе Србије Жељко Сертић каже да  пословна заједница снажно 
подржава мере владе усмерене на решавање текућих финансијских проблема у држави. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ekonomisti-rebalans-budzeta-korak-u-dobrom-pravcu
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"Управо усвојена мера - ребаланс - иде у најбољем правцу да се буџетски дефицит смањи и 
постави у предвиђене оквире које је одредила Влада Србије", рекао је Сертић  Танјуг у. 

Челник ПКС је истакао да ребаланс буџета предвиђа, пре свега, велике уштеде у свим 
министарствима и да су, према његовом увиду,  највеће уштеде направљене у делу којим је 
обухваћено смањивање расхода за путовања, издаци за репрезентацију и трошкови који не 
морају директно да буду укључени у инвестиционе активности. 

Сертић је казао да ће бити добро уколико се до краја године буде нашло простора да се 
инвестиције, које треба да се финансирају из републичког буџета, не смањују. 

Професор Економског факултета у Београду Драган Ђуричин истиче да су усвојене мере, у 
склопу ребаланса буџета, очекиване и напомиње да ће захваљујући томе консолидовани 
дефицит буџета државе у овој години бити смањен на 5,2 одсто БДП-а, што је један одсто мање 
у односу на фактичко стање. 
Ђуричин ипак напомиње да је проблем Србије у томе што уз дефицит буџета постоји и дефицит 
текућег биланса, па не постоји начин чиме би се претерана потрошња у односу на приходе 
покрила, што нас води до такозваног феномена "близанаца дефицита". 

"Овај ребаланс је компромис политичке моћи, с обзиром на релативно широку коалицију која 
чини садашњу владу, и на контрадикторне интересе представника коалиције. Тако да ту струка 
нема шта да каже и то је политичка реалност Србије", оценио је Ђуричин. 
Декан Београдске банкарске академије Хасан Ханић каже за  Тањуг  да је веома битно до краја 
године обезбедити, и то не само на кратак рок, смањивање буџетског дефицита кроз одређени 
програм мера, који би на страни пораста производње и броја запослених проширио основицу 
за повећање буџетских прихода. 

"Овај програм мера ће на краћи рок обезбедити да буџетски дефицит не буде већи од 4,7 
процената вредности БДП, чиме ће бити спречен нагли пораст јавног дуга и криза јавног дуга 
са свим последицама које из тога произилазе", објасњава Ханић. 

Према његовом мишљењу, у овом пакету мера недостаје селективно смањивање плата у јавном 
сектору. 

Ребаланс буџета и планиране уштед од 36 милијарди динара нису довољни за решавање 
економских проблема у Србији и вероватно ће бити потребан још један ребаланс до краја 
године, сматра декан Факултета за економију финансије и администрацију (ФЕФА) Ана 
Трбовић. 

"Претпостављам да ће бити још један ребаланс до краја године. То је сада веома 
нетранспарентно представљено, јер не знамо које су те уштеде, будући да је из онога што смо 
чули из медија и од званичника закључено да је остављено ресорним министарствима да 
предложе уштеде", казала је она  Тањуг у. 
Она је лошим оценила то што је најважнија мера - реструктурирање јавних предузећа - 
остављена "на одлагање", односно да се тек пронађе план за њих, а да се не зна када ће бити 
примењена. 

"Ипак је позитивно то што постоји признање да је ситуација неодржива, односно да се и даље 
плаћају губици јавних предузећа", рекла је декан ФЕФА. 
(Танјуг) 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vojvodina-trazi-lek-za-privredu 

Војводина тражи лек за привреду 
 

Челници покрајинске Владе представили су у Новом Саду свој програм за 
побољшање стања у привреди Војводине, на којем су бројни стручњаци, научне 
установе и друге институције и успешни привредници, радили годину дана, 
саопштила је Влада Војводине. 

- Програм треба да ангажује све капацитете које друштво у Покрајини има да би се унапредила 
привреда и зато покрајинска Влада у више праваца развија активности које воде побољшању 
стања у нашој економији - рекао је председник Владе Војводине Бојан Пајтић. Он је подсетио 
да је покрајинска Влада у протеклих годину дана смањила јавну потрошњу тиме што је 
смањила покрајинску администрацију за више од 10 одсто. Према Пајтићевим речима, 
уштеђена средства треба да се улажу у инфраструктуру и у отварање нових радних места. 

Секретар за привреду у Влади Војводине Мирослав Васин је истакао да је програм резултат 
једногодишње интензивне сарадње привреде, синдиката, Уније послодаваца и Привредне 
коморе са Владом Војводине. 

- Програм има три дела. У првом делу је анализа стања и препоруке републичкој Влади, у 
другом су стратешки правци који се морају остварити ако желимо да дугорочно напредујемо, а 
у трећем су конкретне мере Владе Војводине којима ћемо покушати да промптно побољшамо 
стање у привреди покрајине - објаснио је Васин. Он је такође нагласио да је Програмом 
дефинисано 12 стратешких праваца, „који доносе промене у нашем размишљању и понашању у 
привреди Војводине„. 

Како се наводи у саопштењу, краткорочне мере се базирају на мерама новооснованог Развојног 
фонда Војводине и Гаранцијског фонда Војводине, на привлачењу страних инвестиција, 
сузбијању рада „на црно„, што ће бити предложено Влади Србије, као и на новом концепту 
деловања према фондовима ЕУ ради привлачења што већег дела средстава за подстицање 
привреде у Војводини, рекао је је Васин. 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/nema-zavoja-dok-ne-legne-plata 

Нема завоја док не легне плата 
 

Запослени у предузећу „Медитекс” у Степановићеву почели су генерални штрајк 
тражећи исллату зарада за март и април, повезивање радног стажа од 2009. до 
2013. године, исплату регреса и увид у касу узајамне помоћи. 

„Медитекс” је у власништву Фонда за развој Србије и у протекле две и по деценије бави се 
производњом санитетског материјала, посебно завоја, по којем је препознатљив као највећи 
произвођач у Србији . Директор предузећа Владимир Карић казао је да је Штрајкачки одбор 
одбио да једна и по зарада буде намирена током јула, а као разлог зашто плате касне навео је 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vojvodina-trazi-lek-za-privredu
http://www.dnevnik.rs/novi-sad/nema-zavoja-dok-ne-legne-plata
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мере Владе Србије, према којима су обустављена сва плаћања према корисницима државних 
пара. 

– Само рад нас може извући из тренутне сутуације, па позивам раднике да се врате послу, или 
ће бити уведен стечај, што није никако добро решење – поручио је  директор. 

Према речима члана Штрајкачког одбора Спасоја Звијера, материјална ситуација је лоша јер су 
тек прошле седмице добили фебруарску зараду, а пре тога, чак 55 дана нису примили ни 
динара од плате. 

- Нуди нам се да у јулу крене исплата за тај месец и да до краја године добијемо по пола личног 
дохотка за март, април и мај, што значи да би до краја године били закинути за једну и по 
зараду - објаснио је Звијер. Каже да је на платном списку око 50 радника,  од који је 34 
произодних радника и да они не раде, док су остали у продаји измештеној у граду. 

З. Д. 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=06&dd=26&nav_id=726621 

Путарина 20% скупља због ПДВ-а 
 
ИЗВОР: Б92 

Београд -- Због наплате ПДВ-а, Министарство саобраћаја на следећој седници 

Владе предложиће поскупљење путарина у Србији. 

 Како је за Б92 рекао министар саобраћаја Милутин Мркоњић тај потез договорен је са 

синдикатима и послодавцима у путној привреди. 

"Договорено је да се од 1. јула наплаћује ПДВ кроз путарину. Дакле, путарина ће бити увећана, 

мораће да донесу потребне одлуке Путева и Владе Републике Србије у току нарендих недељу 

дана и путарина ће се дићи за 20 процената, управо онолико колико је ПДВ", рекао је 

Мркоњић. 

Подсетимо, министар финансија Млађан Динкић најавио је прошле недеље да ће рачун 

предузећа "Путеви Србије" бити блокиран, јер од 2008. године не плаћају ПДВ на 

путарину.  

 

"Путеви" су потом одговорили да је приход од путарине јавни приход, те да се на њега не плаћа 

ПДВ, "јер би у супротном држава сама себи плаћала порез, што се не ради нигде у свету".  

 

Министарство финансија је тада на тврдње "Путева" реаговало саопштењем у којем су навели 

да тојавно предузеће није надлежно да тумачи Закон о ПДВ-у, већ да га спроводи. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=06&dd=26&nav_id=726621
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=06&dd=21&nav_id=725041
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=06&dd=21&nav_id=725041
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=06&dd=21&nav_id=725041
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=06&dd=21&nav_id=725126
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=06&dd=26&nav_category=11&nav_id=726573 

Синдикат науке најављује протест 
ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Синдикат запослених у научноистраживачкој делатности Србије 

најавио протест за 2. јул јер су ребалансом буџета смањена издвајања за науку. 

 Синдика је затражио оставку министра просвете Жарка Обрадовића. 

Председница Синдиката Дјурдјица Јововић казала је на конференцији за новинаре у Београду 

да су запослени у научноистразизвачкој делатности последњу плату примили за април, а да 

новац за основна средства за рад не добијају од почетка године. 

Она је указала да су ребалсном буџета за 2013. годину издвајања за науку смањена за 1,8 

милиона динара.  

 

"У држави нема слуха за науку. Са министром просвете, науке и технолошког развоја Жарком 

Обрадовићем имали смо само један састанак и то у мају 2011. године", казала је Јововић.  

 

Протест научних радника, који ће бити одржан 2. јула на Тргу Николе Пашића у Београду, 

подржала је Заједница института Србије.  

 

Синдикат запослених у научноистраживачкој делтаности подсетио је да је и пре три месеца од 

премијера Србије Ивице Дачића затражио смену министра просвете због, како су навели, 

његове небриге за ту делатност. 

 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1349822/Bez+smanjenja+plate+nau%C4%8Dnicima.html 

Без смањења плате научницима 

Плате научних радника као и друге исплате у науци неће бити смањене 
Ребалансом буџета, саопштило Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја. Министарство поручује да нема разлога за најављене протесте научних 
радника. 

Ребалансом буџета неће бити смањене плате научних радника, као ни друге исплате у науци, 
саопштило је Министарство просвете, науке и технолошког развоја и позвало Синдикат 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=06&dd=26&nav_category=11&nav_id=726573
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1349822/Bez+smanjenja+plate+nau%C4%8Dnicima.html
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запослених у научноистраживачкој делатности Србије да повуку одлуку о најављеном протесту, 
јер нема разлога за организовање протеста. 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја чини све да се побољша и унапреди 
положај запослених у научноистраживачким организацијама, истиче се у саопштењу. 

Министарство је нагласило да су наводи Синдиката да ће плате научних радника, ребалансом 
буџета за 2013. годину, бити смањене, нетачни и произвољни. 

Плате запосленима у научноистраживачким организацијама, материјални трошкови, режија, 
као и остали програми који се финансирају по основу Закона о научноистраживачкој 
делатности, неће бити умањени, наглашава се у саопштењу. 

Наводи се такође да се Ребалансом буџета не доводи у питање исплата зарада, као ни других 
исплата у науци. 

Како би се осигурао социјални и економски положај запослених у науци, Министарство 
разматра моделе како да се са пројектног пређе на институционално финансирање и наставиће 
и даље да унапређује положај запослених у научноистраживачким организацијама, додаје се у 
саопштењу. 

 

 

 

 

 


