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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:437501-Drzava-vise-brine-o-cinovnicima-nego-o-

majstorima 

Држава вище брине п шинпвницима, негп п мајстприма 
 
АУТОР: Б. СТЈЕЉА  

Држава се вище бави укидаоем ппвищица у јавнпм сектпру, негп мизерним платама радника у 

прпизвпдои. Заппслени у индустрији издржавају пстале, а за трећину маое плаћени 

БРИГА пкп тпга да ли ће се радницима у јавнпм сектпру укинути редпвна ппвищица у пктпбру пставила 
је у сенци 284.655 заппслених у прпизвпдои, иакп управп пни издржавају цеп државни апарат. С друге 
стране, зараде мајстпра и прпизвпђаша маое су шак за трећину пд „шинпвнишких“, пп шему Србија спада 
међу еврппске изузетке. 
 

- Двадесет гпдина привилегпваоа јавнпг апарата у пднпсу на привреду и прпизвпдоу је и дпвелп 
државу на ивицу банкрпта и већ задужилп наступајуће генерације - пцеоује Драгпљуб Рајић, директпр 
Уније ппслпдаваца Србије. - Иакп су прпизвпдне делатнпсти једини креатпр нпве вреднпсти и на опј 
ппшива привреда у свим развијеним земљама, кпд нас је пна на умпру. 
У нащпј земљи, каже Рајић, на 25,7 грађана Србије дплази тек један заппслени у прпизвпдои: 
- У ппређеоу са псталима, имамп нивп прпизвпдое кап неразвијене афришке земље, а пп брпју 
заппслених у прпизвпдним делатнпстима смп у друщтву са Намибијпм, Бпцванпм, Бурундијем, 
Гватемалпм, Тпгппм... 
 
СКУПЕ ПЛАТЕУ јавнпм сектпру ради пкп 440.000 људи и самп у прпщлпј гпдини је, према ппдацима 
Министарства финансија, на оихпве зараде пптрпщенп 238,67 милијарди динара. За прва шетири 
месеца пве гпдине 83,48 милијарди. 

 
У Унији дпдају да су пви радници, упркпс тпме щтп их је далекп маое негп щтп би требалп, три пута 
вреднији пд кплега из државне администрација. Прпдуктивнпст заппслених у српскпј индустрији већа је 
за 152 пдстп негп щтп је била 2000. У јавнпм сектпру, пвп увећаое изнпси свега 40,5 пдстп. 
Синдикати, међутим, не желе ни да шују да се радницима у државнпј управи дира у нпвшанике јер, 
према решима Љубисава Орбпвића, председника Савеза сампсталнпг синдиката Србије, замрзаваое 
плата фактишки траје већ гпдинама. А укпликп се Влада пдлуши на такав пптез, најављује серију 
щтрајкпва. 
Пригпвпр на замрзаваое плата има и Милан Кнежевић, председник Аспцијације малих и средоих 
предузећа, али из сасвим других разлпга. Он каже да би варијанта у кпјпј пптерећаоа зарада и намети 
на прпизвпдну делатнпст пстају исти, а плате се умаоују - дпвела дп кплапса. 
Кнежевић рашуна да се у прпизвпдои на 100 динара зараде, држава угради јпщ 130, шиме пптпунп 
израбљује пву делатнпст и шини је некпнкурентнпм. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:437501-Drzava-vise-brine-o-cinovnicima-nego-o-majstorima
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:437501-Drzava-vise-brine-o-cinovnicima-nego-o-majstorima
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НЕПОШТЕНОУ Фискалнпм савету указују на нелпгишан и неппщтен пднпс плата међу прпизвпдним 
радницима и пнима из јавнпг сектпра. У Србији је сигурнпст ппсла у јавнпм сектпру знатнп већа негп у 
приватнпм сектпру. 

 
Таква кпмбинација изазвали би серијска птпущтаоа и губитак јпщ 100.000 радних места за гпдину дана. 
Затп Кнежевић сматра да би рецепт кпји су управп примениле Румунија и Турска, а ппказап се 
ефикасним и у 50 земља, и нама кпристип.  
Такп би се пшувала и стабилизпвала ппстпјећа радна места, щтп је за државу јефтиније рещеое: 
- Спущтаоем зарада у јавнпм сектпру за 20 пдстп, зараде би се кпнашнп уједнашиле. А дпбијена разлика 
би се улпжила у растерећеое прпизвпднпг сектпра такп щтп би им се рефудирап деп ппреза. З 
атп је сада „идеалан тренутак“ да се кпнашнп усппстави баланс између пвих група радника.  

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:437687-Profesionalni-moberi-Placeni-da-sikaniraju-

nemocne 

Прпфесипнални мпбери: Плаћени да щиканирају немпћне 
 

АУТОР: И. БРЦАН  

Прпналазећи рупе у закпну, ппслпдавци се све шещће на бескрупулпзни нашин рещавају „вищка 

заппслених“. Прпфесипнални мпбери пбављају сурпва малтретираоа, унпсе негативну климу и праве 

интриге 

ЧОВЕК је впдип финансије у фирми у Ужицу кад се ппсле дпласка „страних инвестиција“ нащап у улпзи 
кпју није мпгап да испуни. Бугарин кпји је приватизпвап фирму је пд оега тражип „да впди финансије на 
незакпнит нашин“, приша за „Нпвпсти“ Олга Кићанпвић, сампстални саветник у Републишкпј агенцији за 
мирнп рещаваое радних сппрпва. Чпвек тп није хтеп и није мпгап да ради. Деградиран је у радника у 
пбезбеђеоу и пбележен кап неппжељан. 
 

- Нпви газда је ппделип раднике на „лпјалне“ и „нелпјалне“, па је „лпјалне“, између псталпг, месешнп 
награђивап са 5.000 динара за щиканираое „нелпјалних“. Предмет пажое је бип и нпви радник 
пбезбеђеоа. И - ппсле некпликп месеци пвакве тпртуре шпвек се - пбесип - заврщава пришу саветница 
Кићанпвић. 
Овај слушај евидентиран је кап најтрагишнији у Виктпмплпщкпм друщтву Србије, а дпгпдип се 2009. на 
југу Србије, када јпщ није ппстпјап Закпн п забрани мпбинга. 
Овај језиви слушај пдудара пд прпфесипналнпг мпбираоа, кпје ппстаје пракса ппсле дпнпщеоа Закпна. 
Сада на сцену ступају „прпфесипнални мпбери“ кпји, заправп, све раде „у складу са закпнпм“, али се 
ппнащају на нашин кпји је неиздржив за жртву. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:437687-Profesionalni-moberi-Placeni-da-sikaniraju-nemocne
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:437717-Uzalud-stednja-bez-proizvodnje 

Узалуд щтедоа без прпизвпдое 
 
АУТОРИ: Д. И. К. - Д. М.   

Самп сеша плата и псталих трпщкпва бучета није дпвпљна да се рещимп минуса. Акп нищта не 

стварамп ниједна мера српску привреду неће извући из амбиса 

ДА кпнашнп ппшнемп да трпщимп кпликп стварамп, крилатица је кпја прптеклих дана не силази са уста и 
званишницима и екпнпмистима кпји гпвпре п неппхпдним резпвима државних расхпда какп би се 
смаоип маоак у бучету. Међутим, правп питаое је, указују ппједини привредници, щтп стварамп све 
маое, а щтедоа без прпизвпдое нема ефекте. 
 
- Све мере кпје се предлажу су рецесипне мере на страни щтедое. А мере кпје ппшну изплпванп и не 
стимулищу прпизвпдоу и акумулацију нпвих средстава у бучет, дпнеће вище щтете негп кпристи - каже 
за „Нпвпсти“ Милан Кнежевић, председник Аспцијације малих и средоих предузећа.  

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:437595-Radnici-Galenike-Odustati-od-privatizacije-

kompanije 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/386572/Radnici-Galenike-Odustati-od-privatizacije-kompanije 

Радници Галенике: Одустати пд приватизације кпмпаније 
 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Некпликп стптина радника Галенике заппшелп је прптест испред Владе са захтевпм да се пдустане пд 
приватизације те кпмпаније 

 
БЕОГРАД - Некпликп стптина радника Галенике заппшелп је у ппдне прптест испред Владе Србије са 
захтевпм да се пдустане пд евентуалне приватизације те фармацеутске кпмпаније. 

Такпђе траже да влада дпнесе стратегију за ппстанак и ппправак Галенике у већинскпм државнпм 
власнищтву, кап и и гаранције за ппщтпваое права из кплективнпг угпвпра и за квалитетан спцијални 
прпграм. 

Министарствп финансија и привреде прпдужилп је 31. маја јавни ппзив за дпстављаое писма п 
намерама инвеститпра заинтереспваних за стратещкп партнерствп за кпмпанију Галеника дп 14. јуна. 

Влада је 21. децембра 2012. гпдине дпнела закљушак кпјим се сагласила да се ппкрене ппступак 
прпналажеоа стратещкпг партнера за Галенику, у складу са кпјим је Министарствп финансија и 
привреде 15. јануара пбјавилп јавни ппзив за дпстављаое писма п намерама заинтереспваних 
инвеститпра. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:437717-Uzalud-stednja-bez-proizvodnje
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:437595-Radnici-Galenike-Odustati-od-privatizacije-kompanije
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:437595-Radnici-Galenike-Odustati-od-privatizacije-kompanije
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/386572/Radnici-Galenike-Odustati-od-privatizacije-kompanije
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Јавни ппзив је припремљен ради сагледаваоа пптенцијалне заинтереспванпсти стратещких 
инвеститпра и мпгућих мпдела прпдаје у зависнпсти пд заинтереспванпсти, а пвп је шетвртп прпдужеое 
рпка за дпстављаое писма п намерама. 

Какп је пплпвинпм априла саппщтилп министарствп, пд свих инвеститпра кпји су се пријавили на јавни 
ппзив за дпстављаое писма п намерама за стратещкп партнерствп са Галеникпм, квалификаципне 
критеријуме испуоава јединп америшка кпмпанија Валеант. 

Валеант Фармасјутикалс (Пхармацеутицалс) је шланица Валеант Пхармацеутицалс Интернатипнал из 
Канаде, мултинаципналне кпрппрације специјализпване у фармацеутскпј индустрији, са пкп 7.500 
заппслених, кпја је у 2013. гпдини пстварила укупне прихпде пд прпдаје пд пкп 3,3 милијарде дплара. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/386464/Manje-plate-10-odsto-zaposlenima-u-administraciji-i-gubitaskim-javnim-

preduzecima 

Маое плате 10 пдстп заппсленима у администрацији и губитащким јавним 
предузећима 

АУТОКЕ: Зата Ђпрђевић/Маријана Кркић  

Смаоеоа плата и пензија неће бити, судећи пп јушеращоим, незванишним најавама из владајуће 

кпалиције. Али, какп сазнаје „Блиц“, без 10 пдстп садащоих примаоа мпгу пстати заппслени у 

администрацији и губитащким јавним предузећима кпји зарађују вище пд 40.000 динара месешнп. 

Иза линеарнпг смаоеоа плата за 10 пдстп биће изузети заппслени у прпсвети, здравству, пплицији и 
впјсци, сазнаје „Блиц“. Тп је предлпг једне пд странака владајуће кпалиције кпји ће се данас наћи на 
стплу и п кпме је пптребнп усагласити ставпве пре негп щтп за оих буде затражена ппдрщка 
ппслпдаваца, синдиката и других странака. 
 
Мера смаоеоа плата пднпси се на најмаое 100.000 заппслених. Међу највећим губитащима пд јавних 
предузећа су Србијагас, ЕПС и ЈАТ. 
 
Та мера би требалп да буде замена за замрзаваое плата и пензија кпје, према пценама екпнпмиста, 
представља кљуш за усппстављаое екпнпмске кпнсплидације и смаоеое бучетскпг дефицита. 
 
Најрадикалније мере биће предузете према предузећима у реструктурираоу и у јавним предузећима 
шије дугпве плаћа држава. 
 
Циљ смаоеоа трпщкпва је смаоеое дефицита на 4,6 БДП, щтп ће се наћи у предлпгу ребаланса 
пвпгпдищоег бучета, а п кпме ће се ппсланици изјащоавати крајем јуна. Збпг тпга је неппхпднп да већ 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/386464/Manje-plate-10-odsto-zaposlenima-u-administraciji-i-gubitaskim-javnim-preduzecima
http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/386464/Manje-plate-10-odsto-zaposlenima-u-administraciji-i-gubitaskim-javnim-preduzecima
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наредне недеље буде ппстигнута сагласнпст пкп пакета антикризних мера. Извпр из Владе Србије каже 
за „Блиц“ да мере мпрају да буду усвпјене следеће недеље и да ће се тада и знати кпја се странка за 
щта заузима и щта жели, пднпснп да вище нема прпстпра ни времена за пппулизам и дпдвправаое 
нарпду. 
  

Ивица Дашић, 

председник СПС 

Сигурнп да се терет кризе не мпже превалити самп на најсирпмащније. Нама није 

припритетна пплитика замрзаваое или смаоиваое плата и пензија. Никп не гпвпри 

п тпме да је тп билп шији партијски став, већ гпвпримп п реалним ппдацима п тпме 

да плате и пензије не треба да се смаоују. 

Александар 

Вушић, 

председник СНС 

Смаоиваоа плата и пензија сигурнп неће бити, али мпраћемп да ппстижемп велике 

ущтеде и предузмемп тещке, рестриктивне, пзбиљне мере за предузећа у 

реструктурираоу, кпја гпдинама једу пгрпмне паре, кап и п пнима п рефпрми 

државне управе. Јпщ се нисмп п свему дпгпвприли, али сам уверен да сви разумеју 

тежину ситуације. 

Јпван Кркпбабић, 

председник 

ПУПС 

Нема смаоеоа и замрзаваоа пензија. Фискални савет има правп да предлаже щта 

жели, щта хпће, а наще је да урадимп щта мислимп. Али, акп буду избпри, а биће у 

пктпбру, и биће нека друга кпалиција, некп другп устрпјствп власти, мпгуће је да нам 

се деси и такп нещтп. 

Млађан Динкић, 

председник УРС 

Неће бити смаоиваоа плата и пензија. Идеја је да защтитимп пне кпји имају 

релативнп мала примаоа, да смаоимп непрпдуктивне расхпде, мпже се и мпра 

ущтедети на пдређеним местима. Највећи терет су пни кпји праве губитке. Мпрамп 

имати мере кпје ппдстишу прпизвпдоу, привреду и убрзавају раст БДП, и кпјима 

щтедимп у јавнпм сектпру. 

  
Дп сада никп у владајућпј кпалицији, ипак, није спреман да ппвуше пвај непппуларан пптез, ппсебнп щтп 
тп ппгађа пкп два милипна људи, пензипнера и заппслених у јавнпм сектпру, шије гласпве треба 
сашувати бар дп предстпјећих избпра. 
  
Екпнпмисти ппрушују да је замрзаваое плата и пензија кљушни предуслпв да Србија смаои бучетске 
издатке и избегне банкрпт. Такп тврди и Фискални савет, а преппрушују и ММФ и Светска банка. 
 
- Акп се нищта не би урадилп с платама у јавнпм сектпру, тп би билп непзбиљнп и далекп лпщије пд тпга 
да се изгуби неки глас на избприма. Плате и пензије су ипак самп ппла ппсла, а друга пплпвина су 
капитални издаци, куппвина рпба и услуга, или птплата кредита кпја је у пвпм тренутку немпгућа - каже 
за “Блиц” екпнпмиста Мирпслав Прпкппијевић. 
 
Акп желимп аранжман с ММФ-пм, мпрамп уважавати оихпву преппруку и замрзнути зараде, мада су 
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пплитишке партије сада у незгпднпј ситуацији јер су у предизбпрнпј кампаои пбећавали нещтп пптпунп 
другп. Ипак, треба ићи на замрзаваое плата кпје су екстремнп виспке, каже прпфеспр Екпнпмскпг 
факултета Љубпдраг Савић. 
 
 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/386533/Vidovic-Sa-ovakvim-planom-resturkturisanja-preduzeca-bez-posla-ostaje-

jos-60000-ljudi 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vidovic-Jos-60_000-ljudi-moze-ostati-bez-posla.sr.html 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vidovic-jos-60000-ljudi-moze-ostati-bez-posla 

Видпвић: Са пваквим планпм рестурктурисаоа предузећа, без ппсла пстаје 
јпщ 60.000 људи 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Секретар Градскпг већа Савеза сампсталних синдиката Нпвпг Сада Нада Видпвић уппзприла је данас да 

би у Србији јпщ пкп 60.000 радника мпглп да пстане без ппсла акп се спрпведе прпграм републишке 

владе за реструктурисаое предузећа. 

Од 175 кплектива кпји су у тпм статусу, оих 75 би требалп да пптпадне ппд те мере, а тп знаши да би јпщ 
пкп 60.000 људи псталп без ппсла, щтп је на ппстпјећих милипн незаппслених сигурнп велики прпблем,  
рекла је Видпвић Таоугу.  
  
Она сматра да тај прпблем у нащпј земљи има кпрене у Закпну п приватизацији, усвпјенпм пре 13 
гпдина, кад се републишка влада ппределила за варијанту неплибералнпг капитализма, а синдикат је 
већ тада, какп је рекла, указивап да ће тп бити ппгубнп пп заппслене, за грађане и привреду Србије. 
 
Тпкпм прптеклих 13 гпдина у Србију је, пп разним пснпвама, ущлп је пкп 70 милијарди евра и да је тај 
нпвац, плус пнај дпбијен пд приватизације предузећа, улпжен у привреду ми данас не бисмп пришали п 
птпущтаоу, негп п нпвпм заппщљаваоу, тврди Видпвић. 
 
Навпдећи нпвпсадска предузећа кпја су у прпцесу реструктурисаоа, пппут Петра Драпщина, Деса, 
Дневник Хплдинга, Наципналнпг парка Фрущка гпра, Видпвићева је рекла да, акп сви радници из тих 
кпманија пстану без ппсла Нпви Сад ће имати пзбиљних прпблема, јер је у тпм граду већ има дпста 
људи на бирпу рада. 
 
Она је ппзвала надлежне у држави да пре свега фпрмирају тим струшоака у кпји би били укљушени 
представници свих спцијалних партнера, владе, синдиката и ппслпдаваца, са циљем да се направи 
дугпрпшна стратегија привреднпг раста, развпја и заппщљаваоа. 
 
Пптпм мпра ппшети пзбиљнп пствариваое таквпг плана изласка из кризе и 
развпја, акп треба да стежемп каищ, пнда ћемп га стезати сви заједнп и заједнп снпсити пдгпвпрнпст, 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/386533/Vidovic-Sa-ovakvim-planom-resturkturisanja-preduzeca-bez-posla-ostaje-jos-60000-ljudi
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/386533/Vidovic-Sa-ovakvim-planom-resturkturisanja-preduzeca-bez-posla-ostaje-jos-60000-ljudi
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vidovic-Jos-60_000-ljudi-moze-ostati-bez-posla.sr.html
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vidovic-jos-60000-ljudi-moze-ostati-bez-posla
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нагласила је Видпвићева и дпдала да синдикат има међу свпјим шланпвима врхунске струшоаке кпји 
мпгу да дппринесу ствараоу ваљане стратегије, кпје би се пнда сви мпрали придржавати. 
 
 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/386531/Savic-Obuzdati-javnu-potrosnju-a-ne-povecavati-poreze 

Савић: Обуздати јавну пптрпщоу, а не ппвећавати ппрезе 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Србија је земља са највећим јавним расхпдима у регипну и кљушне мере за излазак из кризе мпрају 

бити на страни расхпда, пбуздаваоа превелике јавне пптрпщое, а не на страни даљег пптерећиваоа 

привреде и ппвећаваоа ппреза, рекап је данас председник Савета гувернера Нарпдне банке Србије 

(НБС) Небпјща Савић. 

- Јакп је важнп у пвпм тренутку да Србија енергишнп удје у даље рефпрме, тп ће бити најбпљи сигнал 
инвеститприма - рекап је Савић РТС-у и нагласип да је сада пптребнп ући у ребаланс и сагласнп тпме 
дпнети мере. 
 
Сматарајући да су кљушна, стратещна ствар резпви на страни јавних расхпда, Савић је навеп да су мудре 
земље кпје су успещнп прплазиле крпз кризу ппдстицале две ствари - пбразпваое и развпј 
инфраструкуре, а смаоивале текућу пптрпщоу. 
  
- Кпд нас пптрпщоа мпра спприје да расте, тп је кљуш - рекап је Савић не пшекујући неке драматишне 
прпмене у кретаоу курса динара. 
 
Он верује да је свест у земљи сада пптпунп пријентисана ка тпме да кљушна екпнпмска питаоа дплазе 
на дневни ред, јер су, какп је истакап, тржищте и пни кпји улажу на тпм тржищту ппслали јасну ппруку - 
да щтп пре удјемп у рефпрме. 
 
 
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/386504/Radnici-Agroziva-iz-Zitista-prekinuli-strajk 

Радници „Агрпжива“ из Житищта прекинули щтрајк 

АУТОР: Славкп Сурла  

Штрајк 1.240 заппслених у житищтанскпј кпмпанији “Агрпжив” јуше је прекинут, а радници ће пд данас 

ппнпвп бити на радним местима. Директпр кпмпаније за прпизвпдоу живинскпг меса Предраг Амижић 

јуше је пред вище стптина радника пбећап исплату три запстале плате и план за несметанп ппслпваое 

дп краја гпдине. 

Једна плата, фебруарска, исплаћена је већ јуше, па је Штрајкашки пдбпр трећег дана щтрајка пдлушип да 
се радници врате на ппсап. Дп краја јуна требалп би да дпбију јпщ две запстале плате. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/386531/Savic-Obuzdati-javnu-potrosnju-a-ne-povecavati-poreze
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/386504/Radnici-Agroziva-iz-Zitista-prekinuli-strajk
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- Успели смп у бпрби за рещаваое кљушнпг прпблема “Агрпжива”, а тп је недпстатак пбртних средстава. 
Ту је велику улпгу пдиграла ппщтина Житищте и власник кпмпаније “Србијагас”. Наща ппрука 
кпнкуренцији и ппслпвним партнерима пд данас је - радимп, иде рпба, гурамп дп краја. Дајем реш, 
живећемп - рекап је Амижић щтрајкашима. 
  
Дпдап је да ће прпизвпдоа брпјлера са 200.000 кпмада недељнп бити смаоена на 120.000 јер фирма за 
тпликп мпже да пбезбеди храну. 
  
- Кренућемп с радпм, а акп пбећаоа не буду испуоена, лакп ћемп стати. Ошекујемп да ће Влада Србије 
схватити да акп сада не ппмпгне, ппсле ће бити каснп, а све щтп је улпжила прппащће заједнп с нама - 
каже Жива Стпјин, шелник синдиката “Независнпст” у фирми. 
 

  
 
- Мпрамп да прпизвпдимп брпјлере, а не гплупшиће да не бисмп изгубили тржищте - рекап је Амижић. 
Он је најавип смаоеое плата рукпвпдећем кадру за 30 пдстп и административцима за 15. 
  
Радници су пбећаоа Амижића ппздравили аплаузпм. Већина оих је на ивици егзистенције, мнпгима је 
месецима искљушена струја, има ппрпдица где пбпје супружника раде у “Агрпживу” и примпрани су да 
децу исписују из средоих щкпла и с факултета. 
  
- Задпвпљни смп пним щтп је пбећанп, самп да се јпщ тп и испуни. Ошекујемп да нам првп исплате 
запстале плате, али и ппдрщку државе. Спремни смп да ушествујемп у притисцима на владу и фпнд да 
нам пбезбеде пбртна средства. Нећемп шекати да све пдради меначмент, већ ћемп кап синдикат 
ушествпвати у спасаваоу фирме - каже Зпран Немаоић из сампсталнпг синдиката фирме. 
 
“Агрпжив” је пшекивап пет милипна евра пд републишкпг Фпнда за развпј, али је на крају применип 
резервни план ппдрщке пд лпкалне сампуправе. Амижић је рекап да је бпље да држава улпжи 460 
милипна динара за рад кпмпаније, негп да исти изнпс исплаћује радницима кпји заврще на бирпу. 
 
 
 
 
 
 
 

Живпт за Житищте 

Италијанска кпмпанија „Верпнесе“ заинтереспвана је за “Агрпжив”. Тражили су пет лпкација за нпве 

фарме, а дат је налпг да им се ппнуди 10, на бираое, каже председник ппщтине Житищте Дущан 

Милићев. Дпдаје да би прппаст “Агрпжива” знашила крах мале ппщтине Житищте. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/I-danas-sastanak-vodja-vladajucih-stranaka-zbog-ekonomije.sr.html 

И данас састанак впђа владајућих странака збпг екпнпмије 

Премијер и вицепремијер Ивица Дашић и Александар Вушић разгпварали су п екпнпмскпј ситуацији и 
мерама кпје треба дпнети какп би се пна стабилизпвала. Министар Млађан Динкић није присуствпвап 
састанку збпг ранијих пбавеза. Кпнсултације би требалп да се наставе и данас, пренпси РТС. 

Екпнпмска ситуација и мере кпје треба дпнети какп би се пна стабилизпвала, била је тема разгпвпра 
премијера Ивице Дашиће и првпг пптпредседника Владе Александра Вушића. Министар Млађан Динкић 
није присуствпвап састанку збпг ранијих пбавеза. Разгпвпри би требалп да се наставе и у петак. 

Премијер Србије Ивица Дашић најавип је ппшеткпм седмице да ће владајућа кпалиција у шетвртак или 
петак ппнпвп расправљати п екпнпмским мерама. 

Екпнпмске мере би мпгле бити усвпјене тек на некпј пд наредних седница, накпн щтп се пбави серија 
кпнсултација, најпре у пквиру владајуће кпалиције, а пптпм и са струшнпм јавнпщћу, прецизирап је 
премијер. 

Премијер је ппдсетип да је на састанку са Александрпм Вушићем, Млађанпм Динкићем и Јпргпванкпм 
Табакпвић ппстигнут дпгпвпр у "некпм ппщтем ппгледу щта треба да се уради у нареднпм перипду". 

"Дпгпвприли смп се да се крајем недеље наставе разгпвпри на нивпу целе владајуће кпалиције", рекап 
је премијер и дпдап да је дпгпвпренп да се изврще кпнсултације и пдржи састанак са Фискалним 
саветпм, Саветпм за привредни ппправак, Спцијалнп-екпнпмским саветпм... 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/DejanovicNece-biti-smanjenja-plata-u-zdravstvu.sr.html 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/dejanovic-nece-biti-smanjenja-plata-u-zdravstvu 

Дејанпвић:Неће бити смаоеоа плата у здравству 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

БЕОГРАД – Смаоеоа плата у здравству неће бити, нити ће бити класишнпг замрзаваоа плата, изјавила је 
данас министарка здравља и пптпредседница СПС-а Славица Ђукић Дејанпвић. 

Она је нагласила да је став пве странке и министарства кпје впди да здравствени радници, прпсветни 
радници, рудари, сви кпји раде тежак ппсап, а имају вище негп мале плате, не треба да снпсе ппследице 
тещке екпнпмске кризе. 

Министарка је указала да је несппрнп да ће мпрати да се смаоују расхпди, а ппвећају прихпди, али да 
се мпрају прпнаћи други мпдалитети да се тп и пствари. 

„Ми смп у здравству, а пп сугестијама и СПС-а и владе, ищли на ппмераое структуре и заппщљавамп 
здравствене раднике на рашун администрације. Мислим да терет неће псетити здравствени радници, 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/I-danas-sastanak-vodja-vladajucih-stranaka-zbog-ekonomije.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/DejanovicNece-biti-smanjenja-plata-u-zdravstvu.sr.html
http://www.dnevnik.rs/drustvo/dejanovic-nece-biti-smanjenja-plata-u-zdravstvu


11 

 

смаоеоа плате неће бити сигурнп, кап щтп неће бити ни класишнпг замрзаваоа плата”, нагласила је 
министарка здравља. 

Она је указала да се ппвећаое плате у здравству мпже пшекивати тек када „крену привредни тпкпви”. 

Упитана да ли ће децидни став Јпвана Кркпбабића прптив замрзаваоа плата и пензија уздрмати 
кпалицију, Дејанпвић је нагласила да је и пна прптив замрзаваоа плата, кап и да се у владајућпј 
кпалицији тражи нашин какп да се ппвећају прихпди, а смаое расхпди. 

„Тражи се нашин какп да бучет има пну стабилнпст кпја ће пмпгућити реализацију свих других закпна и 
живпта у Србији. У тпме сви ппђеднакп партиципирамп и ми мислимп да пензипнери, здравствени 
радници, радници пбразпваоа, не треба да иду ни на каква смаоеоа, јер су већ на граници 
егзистенције, нема даље”, закљушила је Дејанпвић. 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srbija-na-grbaci-milion-i-po-radnika-i-seljaka 

Србија на грбаши милипн и пп радника и сељака 

АУТОР: С. Глущшевић 
 
Да екпнпмска слика Србије није нималп ружишаста вище никп и не крије, а каква је заиста најбпље 
ппказују ппдаци п тпме кпликп људи прпизвпди и ствара неки вищак вреднпсти из кпјег треба пунити 
буyет, пбезбедити и плате и пензије и спцијална даваоа и враћати кредите. 

У Србији живи 7,12 милипна стнпвника, а пд тпга  плату прима свега 1.727.048  заппслених, и тп нам је 
щтп нам је јер имамп 738.756 незаппслених грађана, 253.047 пних кпји искљушивп живе пд спцијалне 
ппмпћи и пкп 1.708.000 пензипнера, кпји јесу зарадили свпје принадлежнпсти, али ипак зависе пд 
државе и буyета. Све тп и не би билп такп лпще да ппменути 1,7 милипн заппслених плату прима у 
индустрији, али, нажалпст, тп ни близу није такп. У реалнпм сектпру, где спада индустрија трансппрт, 
тргпвина... ради свега 1,2 милипн заппслених, пкп 540.000 су радници јавнпг сектпра, тп јест заппслени у 
државнпј и лпкалнпј администрацији, пбразпваоу, здравству, јавним и кпмуналним предузећима, 
Впјсци, пплицији... 

Када би се даље узелп у пбзир кпликп људи ради а не прима плату, кпликп је заппсленп у кпмпанијама 
кпје су на кпрак дп стешаја, кпликп их је у реструктурираоу, лакп би се мпглп израшунати да у реалнпм 
сектпру пве државе ради највище милипн људи. Индустријских радника је свега пкп 350.000, птприлике 
тпликп се прпцеоује да има предузетника и кпд оих заппслених, у тргпвини је пкп 180.000 радника, у 
сапбраћају пкп 80.000. 

На тај милипн заппслених у реалнпм сектпру треба дпдати и ппљппривреднике, за кпје се не мпже 
прецизирати кпликп их пстварује прихпд, а кпликп је међу оима спцијалних слушајева, али акп се 
пслпнимп на ппследои пппис ппљпприврде, на кпји смп шекали ппла века, мпже се баратати ппдаткпм 
п укупнпм брпју газдинстава, а оих је 631.122. Међутим, тп је самп пука статистика, Реалне прпцене су 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srbija-na-grbaci-milion-i-po-radnika-i-seljaka


12 

 

да, у најбпљем слушају, у Србији зарађује ппла милипна папра, дпк се за све пстале мпже сматрати да су 
издржавана лица. Јер, ппљппривредна газдинства не шине самп пни на кпје се дпмаћинства впде већ и 
деца, стари, кпји не пстварују дпхпдак а  немају ни такпзване земљпраднишке пензије 

Екпнпмски струшоак Драган Ђуришин указује у разгпвпру за нащ лист на тп да је неппвпљан пднпс 
заппслених и издржаваних присутан већ деценију и да је тп кпмплексан прпблем. 

– Треба да се ппзабавимп реиндустријализацијпм, ппвраткпм прпизвпдои, индустрији, ппљппривреди 
и прехрамбенпј индустрији и свим ппвезаним гранама. Неппхпднп је да се екпнпмски амбијент 
прпмени, такпђе и пплитика курса, пплитика цене капитала, щтп су, пак, ствари кпје ради Нарпдна 
банка. Ту су и индустријске пплитике, питаое щта су припритети развпја, щта су наще кпмпаративне 
преднпсти – каже Ђуришин, наппмиоући да је Наципнални савет за привредни ппправак направип 
прпграм кпји третира управп сва та питаоа... 

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

Раднп сппспбни 
Ппдаци п тпме да у Србији има укупнп 1.716.499 заппслених и 778.739 незаппслених лица не ппказују 
нищта другп дп ппразну шиоеницу да има укупнп 2.495.238 раднп сппспбних људи. Дакле, екпнпмска 
вреднпст Србије мерена брпјем радних људи кпји би мпгли дппринпсити развпју привреде је све маоа 
и маоа. А пптребе су све веће и веће. 

 

 

 

 

 

 

 

 


