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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:443790-Restrukturiranje-Firme-poklanjaju-strancima 

Реструктурирање: Фирме поклањају странцима 
Б. СТЈЕЉА  

Око 55.000 радника би могло да заврши на улици уколико држава одлучи да 

ликвидира сва предузећа у реструктурирању. Синдикати упозоравају на могуће 

претварање фабрика у стамбене блокове 

СУДБИНА најмање 55.000 радника из 175 предузећа која су у реструктурирању и даље је - 
након пуних 11 година - неизвесна. У овом тренутку држава нема јасан план како би их могла 
оживети па зато све више синдикалних лидера страхује да ће радници завршити на улици, 
фирме са катанцима на вратима, а имовина распродата у бесцење. 
 

- То свакако не би било први пут - каже Негослав Јовановић из Индустријског синдиката 
Србије. - Почетни модел приватизације је још на снази, иако је доживео фијаско. Сада је у току 
нови експеримент јер су сви остали - пропали. 
Јовановић каже да је Влада одлучила да ликвидира сва предузећа која не успе да „оживи“, а то 
значи да ће сва имовина бити на продају: 
- Тако ће неки нови инвеститори пазарити акције, направити пренамену земљишта у 
грађевинско и сасвим угушити привредну активност. А на месту фабрика изградиће стамбене 
зграде. 
Јовановић подсећа и да 13 година након доношења првог Закона о приватизацији, Србија још 
кубури са дечјим болестима: 
ПЉУШТАЛИ ОТКАЗИДруштвена предузећа су 2002. године запошљавала око 680.000 
радника, док данас у приватизованим фирмама ради око 286.000 радника. Истраживања 
Социо-економског савета указују да је 75 одсто радника који су радили у друштвеним 
предузећима остало без посла управо у процесу приватизације. 

- Иако је на снази стари модел, ми стално проналазимо разне начине да привучемо стране 
инвеститоре, па чак и када је то на сопствену штету. 
Милан Кнежевић, потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа каже да домаћа 
привреда трпи највећи ударац управо из разлога што поклања фирме страним инвеститорима, 
док с друге стране убија домаћа мала и средња предузећа. 
- Држава своје фирме губиташе прво очисти од дугова, онда их лепо умије и среди, а потом 
поклони страним инвеститорима. Са таквим повластицама би свако могао да ради и да 
зарађује, али је питање колика је ту корист за домаћи буџет јер све то плаћају управо наши 
грађани. 
Да се фирме продају у бесцење сматра и економиста Млађан Ковачевић: 
- Запали смо у зависност од страног капитала и сада на све начине привлачимо стране 
инвеститоре. Дајемо им бесплатно земљиште, опраштамо им локалне комуналне таксе, 
продајемо им фирме које су претходно очишћене од свих дугова, радницима држава исплаћује 
отпремнине, а потом их још „частимо“ са готовином за свако ново радно место, као што је 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:443790-Restrukturiranje-Firme-poklanjaju-strancima
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случај са „Бенетоном“ или „Фијатом“. А то је веома опасно јер би сваки следећи инвеститор који 
планира долазак у Србију могао да очекује исто, што нашу привреду само води у колапс. 
 
 
КОЛОНИЗАЦИЈА 
Ковачевић каже да је начин удварања страним инвеститорима колонизовао Србију: 
- Почели смо да продајемо и земљу. Полако постајемо економска колонија више земаља, што 
ће бити још израженије ако продамо „Дунав осигурање“, „Телеком“, Аеродром... јер тада више 
нећемо држати ниједан државни ресурс. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/393202/Milan-Krkobabic-ne-placa-penziono-postarima 

НАЈВЕЋИ ДУЖНИЦИ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ 

Милан Кркобабић не плаћа пензионо 
поштарима 

Катарина Марковић  

Потпредседник ПУПС-а Милан Кркобабић, уједно и први човек ЈП ПТТ Србија, не уплаћује 

својим радницима доприносе за пензијско осигурање, сазнаје “Блиц”. Дугови Поште према 

Фонду ПИО износе девет милиона динара. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/393202/Milan-Krkobabic-ne-placa-penziono-postarima
http://www.blic.rs/data/images/2013-07-12/360597_0203_origh.jpg?ver=1373655298.jpg
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Кликни за увећање (+) 

 

На списку дужника за доприносе и порезе налази се огроман број јавних и комуналних 

предузећа чији су дугови нарасли на забрињавајућих 28 милијарди динара. 

Из кабинета Милана Кркобабића поручују за „Блиц“ да држави не дугују ништа јер редовно 

измирују своје обавезе, а да је овај дуг приказан грешком због промене законске регулативе 

којом се обрачунава порез на доходак грађана. 

 

Наиме, крајем маја је усвојен нови закон по којем се на плату радника обрачунава порез од 10 

одсто, док за доприносе послодавац плаћа 24 одсто. У Пошти кажу да су аконтацију за мај 

обрачунали по старим прописима по којима је стопа пореза била два одсто већа, док је Фонду 

ПИО ишло 22 одсто. 

 

- По том обрачуну смо платили више пореза него што је било потребно, а мање доприноса и 

чекамо да Пореска управа прекњижи, па ћемо бити на нули - кажу на овој адреси. 

 

Алармантно у Новом Пазару 

  

http://www.blic.rs/data/images/2013-07-12/360597_0203_origh.jpg?ver=1373655298.jpg
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Занимљиво је да готово ниједно комунално предузеће у Новом Пазару не измирује порезе и 

доприносе на плате запослених. ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Топлана“ и ЈКП „Водовод и 

канализација“ дугују укупно више од 170 милиона динара по том основу. 

  

Рекордер међу дужницима за неплаћене порезе, према подацима Пореске управе до којих је 

дошао „Блиц“, јесу „Путеви Србије“ који за неплаћени ПДВ на путарине држави дугују 25,6 

милијарди динара. Као што је „Блиц“ већ раније писао, у току су велики притисци на Владу да 

се овај дуг отпише. 

 

Осталих 2,5 милијарди динара су дугови неколико стотина јавних и комуналних предузећа за 

доприносе за пензионо и здравствено осигурање, али и порезе на зараде. 

 

Не треба на другој страни заборавити да држава прибегава блокади приватних фирми чим се 

створе услови за то, а сама није спремна да дисциплинује неколико стотина предузећа у свом 

власништву. 

 

Тако, примера ради, јавно предузећа Борјак из Врњачке Бање фонду ПИО дугује око 40 

милиона динара, а за здравствено осигурање невероватних 60 милиона динара. 

 

Нуклеарни објекти, према подацима Пореске управе, дугују чак 15 милиона динара за 

пензионо осигурање, а осам за здравствено. 

 

- Не дугујемо ни динара ПИО фонду, нити држави уопште по било ком основу - рекао је кратко 

за „Блиц“ Јагош Раичевић, који се налази на челу овог јавног предузећа.  

У „Јат техници“, која би за доприносе за пензионо осигурање требало да уплати око девет 

милиона динара, тврде да је то минорна сума у односу на ону коју сваког месеца уплаћују на 

адресу Фонда ПИО. 

 

- Месечно уплаћујемо између 35-40 милиона динара за ову врсту доприноса. Пре неки дан смо 

пустили плату, тако да тек следи уплата доприноса. Пре бих рекао да ми држави стално нешто 

дајемо, а не да јој дугујемо - каже за „Блиц“ Срђан Мишковић, директор „Јат технике“. 

 

Веће неплатише доприноса за своје запослене чак и од јавних предузећа су комунална 

предузећа од којих само Фонд ПиО потражује чак више од 640 милиона динара, што је пет пута 

више од дуга јавних предузећа према овој државној институцији. 

 

Примера ради, ЈКП Лазаревац дугује држави за доприносе и порезе фантастичних 400 

милиона динара, од чега је половина за порезе на зараде, а друга половина за доприносе за 

пензионо осигурање. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/393260/Simonovic-Zeleznicarima-nece-biti-smanjene-plate 

Симоновић: Железничарима неће бити 
смањене плате 

Танјуг  

Генерални директор "Железница Србије" Драгољуб Симоновић рекао је да радницима на 

железници неће бити смањене плате у наредном периоду, као и да би плате једино могле да 

буду "скресане" руководству тог предузећа ако за тим буде било потребе. 

 - Док сам ја генерални директор, извршна служба неће имати мање плате. Ако ситуација буде 

баш тешка, "кресаћу" плате почевши од мене па наниже, свим директорима и шефовима. 

Радници у оперативи ни за динар неће имати мању плату - рекао је Симоновић. 

  

Он је казао да је "заратио" са руководством синдиката "Железница Србије" због тога што не 

дозвољава "монтиране бенефиције" за раднике, које нису у складу са законом, као ни 

незаслужене привилегије. 

 

Симоновић је истакао да је покренуо свеобухватне мере штедње и пре него што је Влада донела 

економске мере. 

 

Он је подсетио да су "Железнице Србије" само у прва три месеца ове године уштеделе 2,8 

милијарди динара, додајући да су и претходних месеци остварене уштеде на свим нивоима, али 

да сада синдикати постављају питање - где је тај новац. 

 

- Новац је дат управо за рачуне које су они са претходним руководством правили, а ја сада то 

плаћам - нагласио је Симоновић. 

 

Према његовим речима, "Железнице" су наследиле 4,7 милијарди динара дуга за робе и услуге 

и 155 милиона евра девизних дуговања, а динарски дуг је ове године већ враћен 35 одсто. 

 

Током првих пет месеци у 2013. девизне дневнице су износиле 61.000 евра, док су прошле 

године у том периоду биле 144.000 евра, од чега су за синдикате биле око 75.000 евра, док им 

ове године по том основу није одобрен ни један евро. 

 

У првих пет месеци ове године смањене су и дневнице за путовања у земљи за 19 милиона 

динара, за мобилне телефоне око милион и по динара, потрошња горива је смањена за 465 

тона односно за 630.000 евра, од чега се више од 90 одсто односи на гориво за локомотиве. 

Трошкови за гориво и одржавање друмских возила и службена паркинг места смањени су за 33 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/393260/Simonovic-Zeleznicarima-nece-biti-smanjene-plate
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милиона динара. 

  

Симоновић је казао да ће синдикати железнице "морати да напусте хотел Београд", али и да се 

иселе из централне зграде "Железница Србије" у Немањиној улици, јер синдикати не треба да 

имају додирних тачака са руководством. 

 

- Нема више хотела, мотела и бунгалова. То време је прошло, код мене то неће моћи. Због тога 

је настала и узбуна у једном делу руководства, које је навикло да масно живи на терету државе - 

истакао је Симоновић, додавши да синдикат треба да брани интересе радника и да оправдано 

критикује руководство. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/393356/Deru-nas-Marze-kod-nas-najvece-u-Evropi-i-do-150-odsto 

Деру нас: Марже код нас највеће у Европи, и 
до 150 одсто! 

Горица Авалић  

На путу од произвођача до потрошача роба пролази кроз руке добављача, дистрибутера, 

трговаца. Иако свако од њих за себе узима део зараде, највећи комад узимају трговци. Марже 

српских трговаца знатно су веће него код њихових колега у свету, па су храна, одећа, обућа и 

бела техника код нас много скупљи него у остатку Европе. 

Док је великим трговинским ланцима у Европи исплативо да на прехрамбеним производима 

зарађују око пет одсто, марже трговаца у Србији вишеструко су веће. Потрошачи истичу да је 

велика слобода трговаца у формирању цена последица недостатка конкуренције, али и да на 

цене утичу и скупа и неефикасна држава, корупција, монополи, нимало јефтина домаћа 

производња. 

 

Колико тачно било који учесник у трговинском ланцу зарађује, добро је чувана тајна, а да 

ствари могу да буду неупоредиво јефтиније, говори нам посета иностранству где исту робу 

грађани могу да пазаре за много мање новца.  

Удружења потрошача као главне кривце за високе цене виде марже трговаца који цену 

повећавају за 10 до 150, што је шест пута више него у Европи, а питање је колико би веће биле 

њихове марже да куповна моћ грађана није озбиљно пољуљана. 

 

Колико су марже високе, наговештавају разлике у ценама истих производа не само код нас и у 

иностранству, али и у различитим градовима у Србији, па чак и продавницама исте фирме у 

једном граду. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/393356/Deru-nas-Marze-kod-nas-najvece-u-Evropi-i-do-150-odsto
http://www.blic.rs/data/images/2013-07-13/360817_15_origh.jpg?ver=1373749181.jpg
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Кликнути (+) за увећање 

- Док се неки задовољавају маржом од десетак одсто, неки не продају робу уколико им профит 
није бар 150 одсто. Њихови апетити сигурно су већи, али их у томе ограничава празан џеп 
просечног купца – објашњава Горан Паповић из Националне организације потрошача. 

 

Док је за основне животне намирнице, попут млека, уља, шећера, брашна маржа око 10 одсто, 

за остале прехрамбене производе удео трговаца прелази и 35 одсто. Слаба куповна моћ снизила 

је марже беле технике, технике и аутомобила на минимум док се марже које банке узимају када 

одобравају грађанима кредите крећу од 3 до 10 одсто. Највеће марже држе трговци обуће и 

одеће и оне се крећу до 150 одсто. 

 

Чињеница да су трговински ланци у Француској, Енглеској или Аустрији нашли рачуницу по 

којој им је исплативо чак и када је разлика између набавних цена и оних на рафу - три до 

четири одсто, љути домаће потрошаче. А посебно их љути чињеница да су те исте марже у 

Србији веће и у односу на окружење, иако је Србија пољопривредна земља која је мање-више 

хранила суседне државе. Тако су марже у Црној Гори и Словенији око 20 одсто, а у Републици 

Српској знатно ниже - осам одсто. 

 

- Зато, рецимо, патике познатих добављача могу и до 40 одсто јефтиније да се нађу у Бечу него 

у Београду. Слична прича је и са брендираним чизмама, панталонама, јакнама – објашњавају у 

Центру за заштиту потрошача. 

http://www.blic.rs/data/images/2013-07-13/360817_15_origh.jpg?ver=1373749181.jpg
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Снижења која то нису 

Доказ тога да марже и код нас могу да буду много ниже јесу 

и разна снижења где се цена спушта до невероватних 70 

одсто, а да трговци и даље имају више него солидну зараду. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/393339/Ministarstvo-Javni-dug-u-junu-smanjen-za-693-miliona-evra 

Министарство: Јавни дуг у јуну смањен за 
69,3 милиона евра 

Танјуг  

Јавни дуг Републике Србије смањен је у јуну за 69,3 милиона евра, па се Србија тако трећи 

месец за редом раздужује. 

Ниво јавног дуга на дан 30. јуна износио је 18,9 милијарди евра, наводи се на сајту 

Министарства финансија и привреде. 

 

Учешће јавног дуга у бруто домаћем производу на крају јуна износило је 57,4 одсто. 

 

Раздуживању Србије у јуну највише су допринели отплата доспелих државних хартија од 

вредности, као и отплата обавеза према домаћим и страним банкама. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/393217/Za-bankrot-zrelo-150000-gradjana-Srbije 

ПРЕВЕЛИКИ ДУГОВИ СТАНОВНИШТВА 

За банкрот зрело 150.000 грађана Србије 

Г. Булатовић  

Сваки десети клијент банке данас има проблем са отплатом кредита. Огромни су дугови 

грађана за порез, струју, комуналије. Процене кажу да би око 150.000 грађана данас били 

кандидати за проглашење личног банкрота. Само када би ову могућност Србија и увела. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/393339/Ministarstvo-Javni-dug-u-junu-smanjen-za-693-miliona-evra
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/393217/Za-bankrot-zrelo-150000-gradjana-Srbije
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Проглашење личног банкрота 

или, како то у неким земљама називају, личног стечаја, широм Европе данас спасава грађане 

финансијске пропасти. 

  

Оном ко банкрот прогласи дугови се, после извесног времена репрограмирају, а у међувремену 

о његовим примањима и имовини стара се лични стечајни управник који има обавезу да 

намири све дугове и приватни буџет клијента врати на стабилне основе. 

  

- Постоји погрешно мишљење да је могуће да после проглашења личног банкротства дугови 

нестају, упозоравају економисти. 

  

Они, међутим, остају, само се проналазе начини да се дугови намире у складу са финансијским 

могућностима. У том смислу, грађанину се препоручује у неким земљама, и да се заједнички 

потражи посао који би омогућио лакше враћање “на зелену грану”. 

  

Неке функције личног стечаја, у Србији има примена Закона о извршењу и обезбеђењу, који 

тачно прописује шта не може да буде предмет принудне наплате од дужника. Грађанима се, 

због неизмиреног дуга, на пример, не могу одузети одећа, обућа и други предмети за личну 

употребу, храна и огрев за домаћинство за три месеца. 
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Не могу се одузети ни медаље, ратне споменице, лична писма, породичне фотографије, па ни 

кућни љубимци. Када су у питању непокретности, предмет извршења не може да буде 

пољопривредно земљиште, уколико се дужник бави пољопривредом, али само до 10 ари. 

 

Како је у Народној банци Србије речено “Блицу”, индивидуални стечај представља правни 

поступак који грађанину који не може да плати заостале дугове омогућава да, после одређеног 

времена, од најмање годину дана, буде ослобођен од већине дугова. 
 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=07&dd=13&nav_category=9&nav_id=732051 

Синдикати опет обећали врућу јесен 

ИЗВОР: Б92 

Београд -- Синдикати у Србији за јесен најављују велике протесте и штрајкове. 

Економисти, међутим, оцењују да синдикати нису ни спремни, ни способни да их 

организују. 

 Да ли су масовни раднички протести реални?  

Најављено поскупљење струје, откази у државној администрацији и најаве мера штедње 

изазвале су реакције два највећа синдикална удружења у земљи. Најављују излазак на улице, 

незадовољни начином рада Владе и плановима за излазак из кризе. 

Генерални штрајк, а затим и демонстрације – сценарио је који су зацртали у Савезу 

самосталних синдиката за јесен.  

 

Потпредседник синдиката Зоран Михајловић каже да је тренутна ситуација неиздржива, а 

будућност неизвесна.  

 

“Мислим да ћемо ми у Синдикату бити врло брзо принуђени да позовемо народ на улице и да 

кренемо у неке врло радикалне мере. Ми покушавамо још ту социјални дијалог, који нажалост 

овде ни не функционише у Србији, да нађемо заједнички језик са Владом, да их натерамо да 

направе искорак и да оно што су обећавали у предизборној кампањи почињу полако да 

острварују“, каже Михајловић.  

 

“Ако будемо ушли још у смањење потрошње, ако будемо ушли у то да ћемо још и даље штедети, 

мислим да затварамо један зачарани круг рецесије, да апсолутно тонемо ка дну, и нико нам 

више неће можи помоћи“, оцењује он.  

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=07&dd=13&nav_category=9&nav_id=732051
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У синдикату Независност кажу да су два највиша тела тог синдиката већ донела одлуку о 

скором изласку на улице.  

 

О томе се, према речима Бранислава Чанка, председника синдиката Незавиност, интензивно 

разговарало претходних дана у Бриселу са представницима Европске федерације синдиката.  

 

“Како је то могуће да једино у Србији није било никаквих протеста. Било је у Шпанији која 

много боље стоји од Србије, било је у Грчкој која је много боље стајала, па и данас у кризи боље 

стоји од нас. Дакле, постављено нам је то питање, врло увијено, врло пажљиво да нас не 

увреди“, наводи Чанак.  

 

“И то је била, дакле, та последња порука да је време или да учинимо нешто што нам следује из 

описа послова који припадају синдикату или да затворимо фирму да не варамо више ни наше 

чланове, ни оне који читају у новинама или нас питају. Дакле, то је један од разлога који је 

превршио кап у чаши, била је то кап која је превршила меру, и ми смо донели одлуку да томе 

приступимо“, каже он.  

 

За економисту Александра Стевановића из београдског Центра за слободно тржиште ово су 

само обећања, а синдикати немоћни да масовне демонстрације спроведу у дело.  

 

“Прете већ 15 година и никад нису организовали ништа што би личило на икакву врућу јесен. 

Друга ствар, крајње је интересантно да у Србији се као повод за синдикалне акције користе 

ствари које ама баш ни у најширем смислу немају никакве везе са уговором о раду 

колективним, а ни појединачним, а ни гранским“, сматра Стевановић.  

 

“Тако да с те стране, то је једна класична злоупотреба онога што је индустријска демократија и 

како то функционише у целом свету. Интересантно је такође да се ту највише буне запослени 

који раде на фиктивним радним местима, углавном у јавном сектору који по природи ствари 

морају остати без тих радних места да би нама - целом друштву, могло да крене, па и њима“, 

поручује он.  

 

Штедња је, сматра Стевановић, једини начин да земља и друштво крену напред и да се 

развијају, а то значи и повлачење тешких потеза као што је смањење државне администрације. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ssss-poskupljenje-struje-neprihvatljivo 

СССС: Поскупљење струје неприхватљиво 

Савез самосталних синдиката Србије (СССС) саопштио је данас да је најављено 
поскупљење електричне енергије, до којег би требало да дође почетком августа, 
неприхватљиво и позвао владу да још једном преиспита евентуалну одлуку о 
повећању цене. 

Поскупљење ће, сматра синдикат, сигурно довести до ланчаног поскупљења бројних других 
производа и услуга, и до урушавања ионако тешког материјалног и социјалног положаја свих 
грађана у Србији. 

"Овај струјни удар, утицаће на раст цена основних животних намирница, као што су хлеб, 
млеко, месо и прерађевине од меса и других производа, које су и онако међу највишим у 
Европи", наводи СССС. 

Истичући да ће поскупљењем струје посебно бити погођено око милион  незапослених, 
запослени с ниским примањима и пензионери, синдикат тврди да су потрошачке цене за првих 
пет месеци порасле 11,5 одсто у односу на  исти период прошле године. 

"Ако се Влада Србије у својим антикризним мерама залаже за штедњу и против повећања 
зарада запослених и пензија, онда би истовремено морала да се залаже и против 
монополистичких предузећа и повећања цена", оцењује СССС. 

Додаје се да ће у противном обећања владе да ће водити  рачуна о материјалном и социјалном 
положају грађана, да неће дозволити његово даље урушавање, већ да ће применити све 
неопходне мере како би се он поправио, остати само у домену празних обећања, али је питање 
докле ће грађани то моћи да издрже. 

(Танјуг) 

 

БЕТА 

http://www.naslovi.net/2013-07-12/beta/poskupljenje-struje-neprihvatljivo/6357286 

Поскупљење струје неприхватљиво 

БЕОГРАД, 12. јула 2013. (Бета) - Савез самосталних синдиката Србије (СССС) саопштио је у 
петак да је најављено поскупљење струје неприхватљиво, јер ће због тога поскупети основне 
животне намирнице, а материјални и социјалани положај градјана биће додатно урушен. 
 
"Савез самосталних синдиката Србије позива Владу Србије да још једном преиспита своју 
евентуалну одлуку о повећању цене електричне енергије", наводи се у саопштењу. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ssss-poskupljenje-struje-neprihvatljivo
http://www.naslovi.net/2013-07-12/beta/poskupljenje-struje-neprihvatljivo/6357286
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Како се додаје, поскупљење струје утицаће на раст цена основних животних намирница као 
што су хлеб, млеко, месо и прерадјевине од меса и других производа који су и онако медју 
највишим у Европи. 
 
"Посебно, поскупљењем струје биће погодјени незапослени, а њих је око милион, запослени са 
ниским примањима и пензионери", оценио је СССС. 

(Бета, 12.07.2013) 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikat:-poskupljenje-struje-neprihvatljivo_406847.html 

Синдикат: Поскупљење струје неприхватљиво 

БЕОГРАД -  

Савез самосталних синдиката Србије (СССС) саопштио је данас да је најављено 

поскупљење струје неприхватљиво, јер ће због тога поскупети основне животне 

намирнице, а материјални и социјални положај грађана биће додатно урушен. 

"Савез самосталних синдиката Србије позива Владу Србије да још једном преиспита своју 

евентуалну одлуку о повећању цене електричне енергије", наводи се у саопштењу. 

Како се додаје, поскупљење струје утицаће на раст цена основних животних намирница као 

што су хлеб, млеко, месо и прерађевине од меса и других производа који су и онако међу 

највишим у Европи. 

"Посебно, поскупљењем струје биће погођени незапослени, а њих је око милион, запослени са 

ниским примањима и пензионери", оценио је СССС. 

Електропривреда Србије предложила је да струја од 1. августа поскупи за око 11 одсто. 

Синдикат напомиње да су потрошачке цене за првих пет месеци ове године већ порасле за 11,5 

одсто у односу на исти период прошле године. 

"Обећања Владе Србије да ће водити рачуна о материјалном и социјалном положају грађана, да 

неће дозволити његово даље урушавање, већ да ће применити све неопходне мере како би тај 

положај поправили изгледа остаје само у домену празних обећања. Поставља се питање доње 

границе издржљивости грађана", наводи СССС. 

Како се наводи, ако се Влада Србије у својим антикризним мерама залаже за штедњу и против 

је повећања зарада запослених и пензија, онда би истовремено морала да се залаже и против 

монополистичких предузећа и повећања цена. 

http://www.beta.rs/?tip=article&kategorija=ekonomija&ida=2913576&id=&ime=
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikat:-poskupljenje-struje-neprihvatljivo_406847.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/poskupljenje-struje-od-1.-avgusta-za-11-odsto_406031.html
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АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-46261-sindikat-protiv-poskupljenja-struje.html 

СИНДИКАТ ПРОТИВ ПОСКУПЉЕЊА 
СТРУЈЕ 
 

Бета  
 

Савез самосталних синдиката Србије оцењује да је најављено поскупљење струје 

неприхватљиво 

Како наводе, материјални и социјални положај грађана биће додатно урушен. 

"Савез самосталних синдиката Србије позива Владу Србије да још једном преиспита своју 

евентуалну одлуку о повећању цене електричне енергије", наводи се у саопштењу. 

 

Како се додаје, поскупљење струје утицаће на раст цена основних животних намирница као 

што су хлеб, млеко, месо и прерађевине од меса и других производа који су и онако међу 

највишим у Европи.  

 

"Посебно, поскупљењем струје биће погођени незапослени, а њих је око милион, запослени са 

ниским примањима и пензионери", оценио је СССС  

 

Електропривреда Србије предложила је да струја од 1. августа поскупи за око 11 одсто. 

Синдикат напомиње да су потрошачке цене за првих пет месеци ове године већ порасле за 11,5 

одсто у односу на исти период прошле године.  

 

"Обећања Владе Србије да ће водити рачуна о материјалном и социјалном положају грађана, да 

неће дозволити његово даље урушавање, већ да ће применити све неопходне мере како би тај 

положај поправили изгледа остаје само у домену празних обећања. Поставља се питање доње 

границе издржљивости грађана", наводи синдикат  

 

Како се наводи, ако се Влада Србије у својим антикризним мерама залаже за штедњу и против 

је повећања зарада запослених и пензија, онда би истовремено морала да се залаже и против 

монополистичких предузећа и повећања цена. 

 

 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-46261-sindikat-protiv-poskupljenja-struje.html

