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Шта са радницима Застава камипна? 

Извпр: Бета  

У фабрици "Застава камипни" пшекују да ће ппшеткпм септембра бити спрпведен спцијални прпграм 

за 321 радника кпји су за дпбрпвпљни пдлазак из предузећа. 

Председник Сампсталнпг синдиката "Застава камипни" Гпран Милетић је рекап агенцији Бета да се за спцијални 

прпграм ппределилп пкп 45 пдстп заппслених пд укупнп 717 радника.  

Према владинпм прпграму за предузећа у реструктурираоу, заппсленима су ппнуђене шетири ппције 

спцијалнпг прпграма.  

 

"Највише радника Камипна ппределилп се за ппцију пет гпдина дп испуоаваоа једнпг услпва за пдлазак у 

пензију, а 30-так заппслених се пдлучилп за исплату 300 евра пп гпдини раднпг стажа", рекап је Милетић.  

 

Пн је навеп да има и радника кпји су се ппределили за ппцију две гпдине дп пензије, пднпснп пдлазак на 

тржищте рада уз надпкнаду, а тек некпликип радника се пријавилп за пдлазак из фабрике уз исплату десет 

прпсешних зарада.  

 

Реш је п радницима кпји имају маое пд 10 гпдина раднпг стажа.  

 

"Застава камипни је предузеће кпје има рпк за реструктурираое дп јуна 2014. гпдине. Ми, међутим, не седимп 

скрштених руку и тражимп стратешкпг партнера", рекап је Милетић.  

 

Пн је навеп да је фабрику јуше ппсетип представник једне пд највећих кинеских фабрика за прпизвпдоу камипна, 

аутпбуса и мптпцикала кпја гпдищое прпизведе милипн јединица.  

 

Милетић је пценип да је уппсленпст фабрике "Застава камипни" слаба, нарпшитп у ппследоих гпдину дана, пд 

када је Влада Србије укинула субвенције за куппвину нпвппрпизведених впзила. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=08&dd=17&nav_id=743643
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Студип Б 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=91780 

Пптпуна кпнфузија у медијскпј сфери  

Извпр : Студип Б 

Представници Крагујевашке иницијативе, Кпалиције ЗУМ и Синдиката нпвинара Србије најавили су да ће 

прганизпвати пптписиваое петиције на нивпу целе Србије и затражити ппдрщку грађана.  

Ппсле јушеращое изјаве шлана Радне групе Саще Гајина да је Министарствп културе и инфпрмисаоа ппвуклп 

Нацрт закпна п јавним сервисима и фпрмиралп нпву радну групу кпја ће усагласити тај закпнски текст и ппрешних 

изјава из сампг министарства да закпн није ппвушен, кап и шиоенице да се јпщ увек налази на сајту министарства, 

пшигледнп је да влада пптпуна кпнфузија у вези са медијским закпнима. Са скупа кпји су прганизпвали 

Крагујевашка иницијатива, Кпалиција заппслених у медијима и Синдикат нпвинара Србије ппрушенп је да се збпг 

пзбиљних прпцедуралних прппуста из прпцедруе ппвуку сва три медијска закпна. 

Пни су затражили да ппсле именпваоа нпвпг министра културе и инфпрмисаоа, министарствп фпрмира нпву 

радну групу за израду нацрта медијских закпна. 

У супрптнпм, представници Крагујевашке иницијативе, Кпалиције ЗУМ и Синдиката нпвинара Србије најавили су 

да ће прганизпвати пптписиваое петиције на нивпу целе Србије и затражити ппдрщку грађана. 

Синдикат нпвинара Србије сматра да би сва три предлпга закпна требалп ппвући, ппщтп су припремани у 

недемпкратскпј прпцедури и без присуства заппслених у лпкалним медијима, пценила је председница Синдиката 

Драган Чабаркапа. 

 

Синдикат сматра да пваквим пкплнпстима држава не би требалп да се ппвуше из медија, имајући у виду 

катастрпфалне резултате дпсадащое приватизације у кпјпј су медији куппвани ради пствариваоа приватних 

циљева. 

 

Пна је уппзприла да ће, у слушају приватизације препсталих државних медија, без ппсла пстати 5.000 људи и да 

ће јавнпст бити ускраћена за дпбрп инфпрмисаое. 

 

Приватизација медија ће дпнети прпмене кпје ппсле неће мпћи да се ппправе, пценип је Бпјан Кнежевић из РТВ 

Ћуприја И наппменуп да се велики деп приватизације медија свеп на оихпву куппвину збпг некретнина. 

 

Сталнп се ппнавља иста мантра да је приватизација медија услпв за еврппске интеграције и уз тп се, према 

решима Кнежевића, изнпсе неташне тврдое да у Еврппи нема државних регипналних медија. 

 

Директпрка РТВ Крагујевац Јпванка Марпвић истише да Крагујевашка иницијатива инсистира на уређеоу медијске 

сцене у Србији и навпди да прише п ппвлашеоу државе из медија падају у впду пред злпупптребама наципналних 

фреквенција. 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=91780
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Пна сматра да би требалп финансирати јавни интерес, а не јавни сервис, и уппзправа да кпмерцијални садржаји 

не смеју  да се финансирају из бучета. 

 

Сумоамп да се пви закпни дпнпсе ради защтите интереса власника приватних медија, пценип је Зпран 

Велишкпвић из РТВ Враое и упитап да ли некп жели да медијским закпнима усппстави кпнтрплу над медијскпм 

сценпм у Србији. 

 

Парадпкс је да имамп закпн пп кпме се јавни сервис финансира из бучета, дпк лпкални медији не мпгу да буду 

бучетски финансирани, рекап је Велишкпвић. 

 

Инисистирамп да закпн прппище кпликп ће лпкалне сампуправе давати регипналним јавним сервисима. Желимп 

да деп буде прпјектнп финансираое, а деп за регипналне јавне сервисе, рекап је Велишкпвић. 

 

Желимп да држава ппмпгне и приватним медијима, дпдап је пн, али не такп щтп шемп ми бити угащени. 

 

Према решима главне и пдгпвпрне уреднице ТВ Паншевп Невене Симендић, испада да су самп нпвинари из круга 

двпјке рпдпнашелници независнпг нпвинарства. 

 

Нпвца на медијскпм тржищту нема мнпгп, указала је Симендић, а кплеге из круга двпјке се надају да ће дпћи дп 

нпвца када се угасе лпкални медији, али тај нпвац никада неће дпћи дп оих. 

 

Пна је пценила да нема другпг нашина за лпкалнп инфпрмисаое грађана, псим крпз регипналне јавне сервисе. 

 

Председница Синдиката Студија Б Јелена Вушишевић је пценила да су ппстпјали пзбиљни прпцедурални прппусти 

у изради медијских закпна. 

 

Дпдатну кпнфузију у цеп прпцес унпсе ппследоа десаваоа. Наиме, гпсппдин Гајин из Радне групе  јуше изјављује 

 да Министарствп културе  ппвлаши пбјављени Нацрт закпна п електрпнским медијима и да фпрмира нпву Радну 

групу.Тп је медјутим и даље неизвеснп, с пбзирпм на ппрешне изјаве из министарства и на шиоеницу да Нацрт 

Закпна п електрпнским медијима јпщ увек није ппвушен са сајта Министарства. 

Да све буде јпщ интересантније, у улпзи независнпг експерта у нпвпфпрмиранпј Раднпј групи ппет се ппјављује 

адвпкат телевизије Б92. 

Пна је указала да су нацрти закпна пбјављени на сајту Министарства културе и инфпрмисаоа неуставни и 

најавила да ће Уставнпм суду бити ппднет захтев за пцену оихпве уставнпсти. 

Председница Синдиката Студија Б је истакла да су  Кпалиција заппслених у медијима и Синдикат нпвинара Србије 

дпщли дп сазнаоа да би ппједини шланпви Радне групе мпгли бити у сукпбу интереса, пднпснп да би оихпв 

приватни интерес мпгап утицати на врщеое оихпвих функција у Раднпј групи. 
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Збпг тпга ће ппднети Иницијативу за ппкретаое ппступка пред Републишким пдбпрпм за рещаваое п сукпбу 

интереса. 

Медији мпгу да буду независни самп акп су финансијски независни, пценип је Бпбан Рајкпвић из НТВ Нищ. 

Пн је рекап да стабилнп финансираое псигурава независнпст медијских јавних сервиса 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:449429-Pirot-Nove-gazde-donose-samo-

katanac 

Пирпт: Нпве газде дпнпсе самп катанац 

АУТПР: В. ЋИРИЋ  

Чак 55 пдстп свих приватизација у Пирпту раскинутп, пп шему је пвај град неславни српски рекпрдер. Тек 
сваки щести радник задржап ппсап 

ПД 18 малих и средоих предузећа у Пирпту, кпја су прпменила власника, у десет слушајева 
приватизација је раскинута јер нпви ппслпдавац није испуоавап угпвпрне пбевезе. Нажалпст, у мнпгим 
фирмама ппнищтеое угпвпра се пдужип ппприлишнп, па су пне пшерупане и унищтене. Чак 55 пдстп 
свих приватизација је раскинутп, пп шему је Пирпт неславни српски рекпрдер. 

На пснпву разних спцијалних прпграма, у Пирпт се из републишке касе дп сада слилп прекп 2,5 милијарди динара, 

а исплату пвих принадлежнпсти пд пкп 800 милипна динара, тренутнп пшекује јпщ 800 радника „Првпг маја“, кпји 

су вищак ппсле приватизације хала кпнфекције кпје је, уз ппмпћ државних субвенција Србије купила слпвенашка 

„Мура“. Једна пд ппследица транзиције и приватизације је и пппра шиоеница да је пд некадащоих 30.000 

индустријских радника, ппсап задржалп свега пкп 5.000, щтп ће рећи тек сваки щести. Да није „Тигрпве „ фабрике 

аутп-гума, кпја је са свпјих 2.500 гумара у стпппстптнпм власнищтву францускпг „Мищелина“ и дпнекле „Првпг 

маја“ Фабрике пбуће, кпја грца у прпблемима, али се нада бпљим данима, у Пирпту не би ни ппстпјала 

прганизпвана прпизвпдоа! 

ИСТА СУДБИНА  

МЕЂУ ппследоим судским прпцесима кпји су се десили у транзицији и приватизацији је и ппступак прптив 

рукпвпдства „Тигар“ АД, кпје истрага терети за злпупптребе у милипнским изнпсима. Кпмплетнп бивще 

рукпвпдствп је недавнп пущтенп из притвпра, а сума за кпју се терете је прекп ппла милијарде динара. Идентишну 

судбину дпживела је и привреда у Димитрпвграду, шија су пкпсница били „Слпбпда“ и „Тигар“, у Белпј Паланци, 

ппзнатпј пп фабрици дешје пбуће „Весна“ и фабрици текстилних мащина „Будућнпст“ , кап и бабущнишка 

привреда. 

У истприју су птищле фабрике пппут ппљашканпг „Пплета“ са пкп 3.000 радника, „Пирптекс“, у кпјем је 
радилп 2.500 текстилаца, кпји су радили за тржищте Египта, Русије, Италије и других земаља и били 
највећа сампстална предипница на Балкану, „Драгпщ“, са пкп 1.200 кпжара, „Прпгрес“, кпји је унищтен 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:449429-Pirot-Nove-gazde-donose-samo-katanac
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:449429-Pirot-Nove-gazde-donose-samo-katanac
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класишним лпппвлуцима Зпрана Кпстића, за кпјим је расписана међунарпдна пптерница. У најбпљим 
данима, у пвпм грађевинскпм кпмибинату радилп је вище пд 4.000 грађевинара, пд кпјих мнпги у 
Русији. Ту је и „Први мај“ кпји је са свпјим ппгпнима ван Пирпта заппщљавап пкп 7.000 текстилаца. 
Затим следе мнпгп маоа предузећа са 200 дп 1.000 радника, кап щтп је ппкрадена превпзнишка фирма 
„Аутптрансппртнп“ , кпју је дп темеља унищтип Бпбан Станшић, шпвек са дебелим судским дпсијепм. У 
Пирпту кажу да би пвај нпвппешени српски капиталиста мпрап да се нађе у екпнпмским 
енциклппедијама, јер су успели да унищте кпмпаније кпје су радиле с „живим нпвцем“ пднпснп 
гптпвинпм. 

„Графика“ је такпђе на списку бивщих фирми, „Радник“ и „Будућнпст“ шије је раднике-щиваше защтитне 
ппреме, нпвппешени власник закљушавап. Наравнп, ппсле свега и пва приватизација је раскинута. 
„Нискпградоа“, сасвим сплиднп лпкалнп предузеће за путеве кпје је у мпменту приватизације ималп 15 
милипна динара гптпвине, такпђе је пшерупанп дп кпске, а председник УП у пвпј фирми бип је већ 
ппменути Зпран Кпстић, кпме је на захтев Тужилащтва пдузет деп импвине стешене криминалпм. „Сукп“, 
је радип пп америшким стандардима, и бип велики извпзник бпја за Белпрусију. Ни та фирма вище не 
ппстпји, кап ни мнпге друге.  

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:449431-Poslodavci-traze-reforme-na-svakom-

koraku 

Ппслпдавци траже рефпрме на свакпм кпраку 

АУТПР: З. Р.  

Ппслпдавци Србије предлажу државнпм врху мере за развпј привреде: пребациваое технплпщких 
вищкпва из јавнпг у реални сектпр, рефпрма ПИП фпнда, „гиљптину” прпписа... 

СМАОИТЕ захтеве бучета и растеретите привреду, заппшните рефпрму јавнпг сектпра креираоем 
прпграма за пребациваое технплпщких вищкпва из јавнпг сектпра, јавних предузећа и лпкалних 
сампуправа у реални сектпр, уз кредитну ппдрщку државе приватним кпмпанијама кпје заппсле те 
вищкпве. Пвп су представници Уније ппслпдаваца Србије предлпжили премијеру Ивици Дашићу и 
првпм пптпредседнику владе Александру Вушићу, а писмп ће упутити и на адресу нпвпг министра 
финансија, када ступи на дужнпст. 

Пни предлажу и рефпрму Фпнда ПИП, са акцентпм на јашаое прихпдне стране фпнда, кпмплетну 
рефпрму ппрескпг система у пбласти зарада, рефпрму Закпна п раду у циљу смаоеоа бирпкратских 
прпцедура у раднп-правним пднпсима и трпщкпва ппслпдаваца, кап и спрпвпђеое „гиљптине прпписа“ 
у грани тргпвине. Међу рефпрмама су и дпнпщеое закпна или активних мера за сузбијаое сиве 
екпнпмије, пбједиоаваое инспекцијских пргана и увпђеое Генералнпг инспектпрата за кпнтрплу 
легалнпг ппслпваоа, али и кпнтрплу тпкпва сиве зпне, кап и рефпрма регулативе у пбласти извпза и 
увпза рпба и услуга у циљу растерећеоа ппслпваоа. 

Кап мере за развпј привреде, заснпване на недпвпљнп искприщћеним ресурсима и пптенцијалима 
земље, Унија ппслпдаваца навела је прпјекат „Врхунски српски прпизвпд“, пднпснп мпдел 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:449431-Poslodavci-traze-reforme-na-svakom-koraku
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:449431-Poslodavci-traze-reforme-na-svakom-koraku
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прганизпванпг извпза аутентишних српских прпизвпда у свет, кап и третираое рецептивнпг туризма истп 
кап и извпзнп-пријентисаних привредних грана.  

СУГЕСТИЈЕ 

Предлпзи мера прикупљени су на пснпву разгпвпра, анкета и сугестија дпбијених пд 520 директпра и 
власника малих, средоих и великих предузећа у Србији, увидпм у текуће стаое у скпрп свакпј 
привреднпј грани и сагледаваоем уппредних искустава у земљама у пкружеоу и земљама ЕУ. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:449552-Na-skeneru-jos-30-milionera 

На скенеру јпщ 30 милипнера 

АУТПР: М. Љ. ППППВИЋ  

Ппрески пбвезници пд ппшетка гпдине „упумпали“ у државну касу скпрп 400 милијарди динара, а 
ппјашава се унакрсна кпнтрпла импвине. И нулта тплеранција кпд наплате уведена у јуну, тврде у 
Ппрескпј управи  

Дугп најављивана унакрсна прпвера импвине, требалп би да дппринесе бпљем пуоеоу државне касе 

ППСЛПВАОЕ фирми, пд пре три месеца, свакпдневнп прпверава 600 ппреских инспектпра, какп би бар 
дпнекле стали на пут „сивпј привреди“ и ригпрпзније кпнтрплисали плаћаое накнада држави. А, да 
ппјашана кпнтрпла даје резултате гпвпре званишни ппдаци Ппреске управе Републике Србије, кпји кажу 
да се у бучет за првих седам месеци пве гпдине пд ппреза слилп нещтп вище пд 399 милијарди динара. 
Тп је за шетири милијарде вище негп щтп је планиранп ребаланспм бучета. 

Кпликп је бучет Србије у прптеклим гпдинама претрпеп збпг избегаваоа плаћаоа државних накнада 
мери се милијардама евра. Нпви министар финансија Лазар Крстић, пд кпга се пшекује да „преппрпди“ 
српску екпнпмију, најавип је увпђеое финансијске дисциплине у хаптишни привредни систем наще 
земље, а пре свега нулту тплеранцију кпд наплате ппреза. Да ли су тп реални планпви - видећемп, али 
званишни ппдаци ппказују да су пд ппшетка јануара дп краја јула сви јавни прихпди, псим ппреза на 
дпхпдак, премащили прпјекцију планирану ребаланспм бучета. Најбпљи резултати кпд наплате 
ппстигнути су кпд ппреза на дпбит предузећа, где је самп у јулу држава прибавила милијарду динара 
вище негп щтп је билп планиранп.  

ПОЛИТИЧАРИ СЕ ПИТАЈУ НЕКПНТРПЛИСАНП бпгаћеое ппјединаца престалп би, кажу струшоаци, када би се у 

Србији увелп прпгресивнп пппрезиваое, пднпснп систем у кпме бпгатији плаћају већи ппрез. У Ппрескпј управи 

кажу да је у нащпј земљи предвиђен прпппрципнални принцип пппрезиваоа, а да ли ће се тп меоати зависи пд 

пплитишке впље. - Изузетак је гпдищои ппрез на дпхпдак грађана, кпјим је прпписана ппреска стппа пд 10 пдстп 

на изнпс дп щестпструке прпсешне зараде - пбјащоавају у Ппрескпј управи. - На изнпс кпји прелази наведени 

лимит, ппред 10 пдстп, дпдатна стппа је јпщ 15. Псталп је, мислимп пре свега на евентуалне измене закпна, у 

надлежнпсти Владе и Скупщтине. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:449552-Na-skeneru-jos-30-milionera
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- Ригпрпзнија кпнтрпла ппреских дужника дпвела је и дп тпга да је из ппрескпг система ппшеткпм пве 
гпдине испалп пкп 70.000 фирми - пбјащоава Рада Кпстић, ппмпћница дирекптпра Ппреске управе 
Републике Србије за наплату. - Прилив пд ппреза би верпватнп бип јпщ већи да нисмп прва три месеца 
пве гпдине стппирали наплату збпг репрпграма кпји смп ппнудили дужницима. Такп је цифра пд 399 
милијарди динара фактишки наплаћена пд априла дп краја јула. Такпзвана нулта тплеранција кпд 
наплате ппреза, кпја ни у једнпј земљи није бащ у пптпунпсти пстварена, уведена је јпщ у јуну. Защтп тп 
није бип слушај ранијих гпдина - не знамп, али је јаснп да је дп пре три месеца ппстпјалп незакпнитп 
гледаое крпз прсте мнпгим дужницима. Сада се неплатищама, накпн једне пппмене збпг неизмирених 
пбавеза на име ппреза, аутпматски блпкирају рашуни. Деблпкада је мпгућа јединп пп птплати дугпваоа. 

Највећи ппрески дужници у Србији су предузећа у реструктурираоу, али и лпкална кпмунална 
предузећа. 

Дугп најављивана унакрсна прпвера импвине, такпђе би требалп да дппринесе бпљем пуоеоу државне 
касе.  

- Дп 30. јуна пве гпдине примили смп 3.769 инфпрмативних ппреских пријава - кажу у Ппрескпј управи. - 
Дп пплпвине септембра требалп би да буде гптпва прпвера тих ппдатака, а затим крећемп са кпнтрплпм 
непријављених пбвезника, шија импвина прелази 35 милипна динара. Засада имамп сазнаоа п 30 
таквих слушајева, кпје ћемп испитати. Кпмплетан ппсап унакрсне прпвере ће трајати пкп гпдину дана. 
 
ДИСЦИПЛИНА 
ДА држава не би смела вище себи да дпзвпли тај луксуз „да гледа крпз прсте“ неплатищама, мищљеоа 
је и Милпјкп Арсић, прпфеспр са Екпнпмскпг факултета у Бепграду. Привреда наще земље би, према 
оегпвим решима, пздравила јединп када би на тржищту пстали пни кпји мпгу да измирују свпје пбавезе 
према држави, али и псталим ппверипцима. 

- Неппхпднп је да се усппстави финансијска дисциплина у нащпј земљи - каже Арсић. - Да се дп сада 
примеоивала та лпгика, дпщлп би дп мнпгп вище стешајева, а у тржищнпј утакмици би пстала „здрава“ 
предузећа. Тп не знаши аутпматски вище незаппслених, већ би фирме кпје имају пптенцијала 
прпмениле власника и наставиле са успещним ппслпваоем. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:449481-Tabakovic-Potreban-MMF-aranzman-

rezerve-107-milijardi-evra 

Табакпвић: Пптребан ММФ аранжман, резерве 10,7 милијарди евра 

ИЗВПР: ТАНЈУГ  

Гувернер НБС, Јпргпванка Табакпвић изјавила да ће један пд првих циљева будућег министар финансија 
Лазара Крстића бити склапаое аранжмана са ММФ. Девизне резерве пд 10,7 милијарди евра 

Гувернер Нарпдне банке Србије, Јпргпванка Табакпвић, изјавила је у субпту да ће један пд првих 
циљева будућег министар финансија Лазара Крстића бити склапаое аранжмана са Међунарпдним 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:449481-Tabakovic-Potreban-MMF-aranzman-rezerve-107-milijardi-evra
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:449481-Tabakovic-Potreban-MMF-aranzman-rezerve-107-milijardi-evra


9 

 

мпнетарним фпндпм (ММФ), кпји је неппхпдан Србији и ппред тпга щтп тренутнп имамп девизне 
резерве пд 10,7 милијарди евра.  

Табакпвић је истакла, гпстујући на ТВ Пинку, да је тај аранжман неппхпдан не збпг нпвца, већ затп щтп је 
земљи пптребан дпбар саветник и кпнтрплпр. 

"Имамп девизне резерве кпје су на нивпу пд 10, 7 милијарди евра, а из пбавезне резерве и када се 
пдузме пнп щтп није наще, пстаје нетп девизних резерви државе Србије вище пд седам милијарди евра, 
а тп је мнпгп вище пд пнпга щтп нам је пптребнп, али нам је пптребан саветник и кпнтплпр, да би нас 
свет преппзнап да имамп владу и НБС кпје дпбрп раде", навела је пна. 

ИЗАЗОВ Гувернер НБС је рекла да је уппзнала Лазара Крстића и да јпј је драгп щтп је пн са 29 гпдина дпщап у 

Србију и прихватип се изазпва да буде министар финансија. "Акп је некп са 29 гпдина ппказап такву ппсвећенпст 

ушеоу и знаоу, има све предисппзиције да, уз ппдрщку кпју има, буде дпбар министар финансија".  

На питаое нпвинара какп ће ппсаветпвати Крстића, Табакпвићева је рекла да је оен савет - "свашију 
слущај, свпју сматрај", јер се и сама придржава тпг упутства и преппрушује га свима. 

Штп се тише рекпнструкције владе, пна је рекла да централна банка треба рекпнструисанпј влади да 
пбезбеди, са фискалнпм пплитикпм кпју впди, стабилан пквир за спрпвпђеое екпнпмске пплитике. 

"Тп ппдразумева прилагпђаваое пптрпщое реалним мпгућнпстима, а не трпщеое унапред, али је тп за 
владу најтежи ппсап - какп да трпщи у складу са мпгућнпстима акп је наследила дефицит кпји мпра да 
финансира, а какп другашије негп задуживаоем", казала је гувернерка. 

Табакпвић је дпдала да ппвећаваое цена мпра да буде планскп и предвидивп за све, па и НБС, кпја 
мпра да впди рашуна п инфлацији. 

Инфлација је, према оеним решима, на силазнпј путаои и биће дп пктпбра, какп щтп је раније 
најављенп, враћена у циљане пквире пд шетири пдстп плус/минус 1,5 пдстп, ппдсетивщи да је прпсешна 
месешна инфлација на нивпу пд 0,2 пдстп. 

Табакпвићева тврди да ппвећаое цена струје у августу неће изазвати ланшанп ппскупљеое на тржищту, 
кап и да ће најављенп ппскупљеое гаса за дпмаћинства пд 4,4 пдстп имати вепма мали утицај на 
инфлацију.  

Пна је кап дпбар резултат истакла тп щтп је пд 28. маја дп 12. јуна пве гпдине ппвушенп из Србије 400 
милипна евра из хартија пд вреднпсти, "щтп је три пута вище негп у шитавпј прпщлпг гпдини, а щест пута 
вище негп у мају прпщле гпдине, када је заврщен други круг избпра и када се зналп да ће Тпмислав 
Никплић бити нпви председник, када је наглп пущтен курс". 

"Мпрам да кажем да је НБС стабилизпвала курс са нетп прпдајпм девизних резерви пд 255 милипна 
евра, а у прпщлпј гпдини је пптрпщенп 1,34 милијарди евра, а затекли смп курс 119 динара за еврп", 
навела је Табакпвићева. 
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Пна је рекла да ће НБС кпнтрплисати да ли банке у Србији ппщтују клијенте и да ли се придржавају 
прпписа, те да ће на пснпву тпга бпдпвати банке, кап и да ће у складу са тим бити предвиђене 
пдгпварајуће нпвшане казне за банке. 

Кпментарищући мпгућнпст пгранишаваоа висине камата банака, Табакпвићева је казала да НБС мпже 
јединп да утише на референтну каматну стппу и да у тржищнпј привреди административнп 
пгранишаваое банкарских камата скпрп нигде није дпнелп кпристи за грађане. 

Гувернер НБС је дпдала да ће ппдржати идеју да се укине наплаћиваое превеременпг враћаоа 
кредита. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:449567-Beograd-Posao-za-starije-od-45-godina 

Бепград: Ппсап за старије пд 45 гпдина 

АУТПР: Б. Ца.  

Секретаријат за привреду птвприп кпнкурс за сампзаппщљаваое спцијалнп угрпжених. Средства 
намеона пспбама са бирпа за заппщљаваое, инвалидима, сампхраним рпдитељима 

НЕЗАППСЛЕНИ из спцијалнп угрпжених категприја, кпји би желели да пснују предузеће и самим тим 
дпбију ппсап на непдређенп, мпгу да се пријаве на кпнкурс кпји је расписап Секретаријат за привреду, 
за дпделу средстава за сампзаппщљаваое незаппслених лица спцијалнп угрпжених категприја на 
теритприји града Бепграда. 

Циљ је какп кажу у Секретаријату - смаоеое ппщте стппе незаппсленпсти, ппдстицаое заппщљаваоа 
незаппслених лица, ппдрщка птвараоу нпвих малих и средоих привредних субјеката, кап и ппдстицаое 
птвараоа нпвих радних места. 

На кпнкурс за субвенције пд 200.000 динара мпгу да се јаве незаппслени старији пд 45 гпдина кпја се 
налазе на бирпу за заппщљаваое, лица са инвалидитетпм, сампхрани рпдитељи и лица кпја су била на 
издржаваоу затвпрске казне, жртве насиља, рпдитељи деце са инвалидитетпм, интернп расељени и 
избегли.  

ОПРОБАНО СЕКРЕТАРИЈАТ за привреду пд 2009. гпдине ппдржава сампзаппщљаваое дпделпм бесппвратних 

средстава. Дп сада је средства дпбилп 169 кприсника. Дпсадащои резултати ппказују да су пва средства дпбрп 

искприщћена, птвпрен је низ нпвих радои. Марина Шкпрић је прпщле гпдине птвприла стпматплпщку 

прдинацију и каже да су јпј средства кпја је дпбила пд града била врлп вредна. Марина Јеремић, директпрка 

Едукативнп-превпдилашкпг центра "Цпнтатп", бесппвратна средства града дпбила је 2010, кпја су била пд 

пресуднпг знашаја за заппшиоаое пвпг ппсла.  

- Пвим категпријама је најтеже да се заппсле - каже Александар Милпщевић, градски секретар за 
привреду. - Циљ кпнкурса је да их ппдстакне, да акп имају дпбру ппслпвну идеју, ппкрену сампстални 
бизнис. Укупан изнпс средстава кпји град дпдељује је седам милипна, а ппјединашна средства су 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:449567-Beograd-Posao-za-starije-od-45-godina
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200.000 динара. Субвенције се дају бесппвратнп какп би кприсници дпбили пснпвна средства за ппшетак 
ппсла, евентуални закуп прпстпра, плаћаое ппреза и дппринпса. 

Кпнкурс ће трајати дп 20. септембра, а заинтереспвани кпји испуоавају услпве, треба да се јаве Центру 
за спцијалнп предузетнищтвп града Бепграда кпји ће им дати савет какп би свпју ппслпвну идеју 
претпшили у бизнис план. На пснпву тпга, кпмисија ће пценити да ли су те ппслпвне идеје дпбре, 
самппдрживе и кпме ће се средства дпделити. 

Упутствп кпнкурса, сву пратећу дпкументацију и щаблпн бизнис плана кпји треба да пппуне 
заинтереспвани мпгу да преузму са сајта града Бепграда, али и у Секретаријату за привреду и Центру за 
спцијалнп предузетнищтвп града Бепграда. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/399564/Dacic-hoce-da-oprosti-Simpu-40-miliona-evra 

Дашић хпће да ппрпсти "Симпу" 40 милипна евра  

АУТПР: Г.Булатпвић  

Предлпг да се дугпви за ппрезе и дппринпсе „Симпа“ вредни 40 милипна евра кпнвертују у власнищтвп 
државе јуше је с дневнпг реда Владе скинуп лишнп премијер Ивица Дашић, сазнаје „Блиц“. Наведени 
предлпг Министарства финансија претхпднп је усвпјен на Пдбпру за привреду кпји је впдила Зпрана 
Михаилпвић.  

Кпмпанија „Симпп“, инаше, гпдинама није плаћала ппрезе држави, али ни дппринпсе на плате за свпје 
заппслене. Првп је пву врсту ппгпднпсти имала захваљујући закљушку Владе из 2008. гпдине, уз 
пбразлпжеое да ће се дугпви намирити накпн приватизације пве фирме. Пву врсту ппгпднпсти 
свпјевременп су имале друщтвене фирме, али, да ппдсетимп, „Симпп“ је већ гпдинама у власнищтву 
малих акципнара. Сама држава у пвпј фирми има пкп 29 пдстп, а све пстале акције су у рукама малих 
акципнара и приватних инвеститпра.  

 
Тпкпм прплећа, у време када је дпгпвпренп да се крене у рещаваое прпблема запсталих дугпваоа 
брпјних фирми у Србији пдлушенп је да се за „Симпп“ припреми ппсебан прпграм, а кпји не би 
ппдразумевап блпкаде рашуна, али ни захтев за ребаланс с пбзирпм на тп да је реш п дугу кпји је, шак и 
да је фирма успещнија, немпгуће платити.  

У тпм смислу, прерашуната је вреднпст дугпваоа у пднпсу на вреднпст кпмпаније и у тпм смислу је 
Министарствп финансија дпбилп налпг да припреми предлпг пп кпјем ће се сва запстала дугпваоа 
кпнвертпвати у власнищтвп државе. Према тпј рашуници, држава је требалп да ппстане власник пкп 66 
пдстп матишне кпмпаније „Симпп“.  

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/399564/Dacic-hoce-da-oprosti-Simpu-40-miliona-evra
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- Тпкпм претхпдне две недеље предлпг за кпнверзију прпщап је прпцедуру у свим надлежним 
министарствима, а у шетвртак га је једнпгласнп усвпјип и Владин Пдбпр за финансије и привреду кпји је 
впдила министарка енергетике Зпрана Михаилпвић. Међутим, на сампј седници премијер је, без 
ппсебнпг пбразлпжеоа, пву ташку скинуп с дневнпг реда, пбјащоава извпр „Блица“ из Немаоине 11.  

 
Да је предлпг п кпнверзији премијер скинуп с дневнпг реда на сампј седници за „Блиц“ је пптврдип и 
Александар Љубић, државни секретар у Министарству финансија и привреде кпји је, у име предлагаша, 
присуствпвап седници.  

 
- Не разумем ппступак премијера, с пбзирпм на тп да је свпјевременп дпгпвпрена нулта тплеранција 
према ппреским дужницима и у тпм смислу су тренутнп блпкирана брпјна предузећа у Србији кпја нису 
желела или мпгла да дпгпвпре репрпграм дугпва са Ппрескпм управпм, пбјащоава Љубић за „Блиц“.  

 
Сам премијер јуше није пдгпварап на ппзиве „Блица“, дпк у Ппрескпј управи нису желели ппсебнп да 
кпментарищу пдлуку п пдлагаоу кпнверзије „Симппвих“ дугпва у власнищтвп државе. Ипак, какп 
незванишнп сазнајемп, укпликп се у наредних десет дана не дпнесе пдлука п замени дугпва у 
власнищтвп државе, рашуни кпмпаније из Враоа биће блпкирани, кап щтп је тп слушај са свим псталим.  

 
„Симпп“ је, инаше, јединп активнп предузеће у Србији кпје дугује за ппрезе и дппринпсе, а кпје се није 
нащлп на списку фирми кпје су збпг тпга блпкиране. Самп матишнп предузеће за ппрезе и дппринпсе 
свпјих радника дугује нещтп вище пд 4,7 милијарди динара, али акп се рашунају сва зависна предузећа 
кпмпаније „Симпп“ тај дуг премащује изнпс пд 5,7 милијарди динара, пднпснп 50 милипна евра.  

На дугпм списку кпмпанија из пвпг система јединп је ШИК из Курщумлије тпкпм прпщле недеље ппднеп 
захтев за репрпграмираое запсталих дугпва.  

 
Какп за „Блиц“ пптврђује Рада Кпстић, ппмпћник директпра Ппреске управе Србије, рашуни дужника 
кпјима није пдпбрен репрпграм су у блпкади.  

 
- Сва предузећа кпја желе да буду скинута са списка највећих дужника мпрају да ппднесу Ппрескпј 
управи захтев за репрпграм ппрескпг дуга, са закпнским средствпм пбезбеђеоа. Укпликп испуоавају 
закпнске услпве и укпликп дају реалнп средствп пбезбеђеоа, истима ће се пдпбрити репрпграм 
ппрескпг дуга и биће пптписан сппразум п репрпграму ппрескпг дуга - пбјащоава ппмпћница директпра 
ПУ Србије.  
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http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/399374/Krstic-prvo-reze-troskove 

Крстић првп реже трпщкпве  

АУТПР: Гпрдана Булатпвић  

Тпкпм наредне недеље кандидат за министара финансија у рекпнструисанпј влади Лазар Крстић даће 
предлпг рада свпг кабинета. Не ради се ту самп п плану мера, већ п визији. Разгпварамп п тпме какп би 
Србија мпгла да изгледа за пет гпдина, рекап је јуше Крстић.  

Први задаци нпвпг министра су, какп нам је пптврђенп, већ ппстављени. Пдмах накпн щтп Скупщтина 
пптврди мандат рекпнструисанпј Влади кренуће се у припрему бучета за наредну гпдину. Уз тп, план је 
да се сашини пквирни бучет за наредне три гпдине, кап и средопрпшни екпнпмски прпграм. Крстић је, 
инаше, јуше пбавип вище разгпвпра у Влади, а ппнпвп се, какп нам је решенп, видеп и са 
пптпредседникпм Александрпм Вушићем.  

 
- Уз бучет ће бити предлпжен и сет измена пратећих закпна. Шта ће ташнп бити прпмеоенп, јпщ увек 
није дпгпвпренп, али ће тп свакакп бити ушиоенп у наредних десетак дана - тврди извпр „Блица“ у 
Влади. 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/399374/Krstic-prvo-reze-troskove
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Ппред бучета за пву гпдину, министар финансија би, већ у септембру, требалп да птппшне кпнтрплу 
трпщкпва свих државних институција и јавних предузећа. 

 

- Ићи ће се на хитнп смаоеое трпщкпва кпје је раније дпгпвпренп. У тпм смислу, први пптези у 
Министарству финансија биће кпмплетна анализа рада јавних предузећа и кпмпанија кпје су данас у 
државнпм власнищтву. Влада нема кпмплетну слику п тпме у кпјпј мери је у пвим фирмама дпщлп дп 
прпбијаоа масе зарада, пднпснп дп нераципналнпг ппслпваоа - навпди извпр „Блица“.  

 
Да ли ће или неће бити ребаланса јпщ није ппзнатп. Влада за сада пстаје при прпјекцијама кпје су 
утврђене ребаланспм бучета. Минус државне касе за првих седам месеци изнпси 83,3 милијарде 
динара, а план је да се гпдина заврщи са нещтп маое пд 200 милијарди динара минуса.  

Какп сазнајемп, Влада ће размислити да ли ће се и на даље финансијски ппдстицати инвеститпри кпји су 
дпбијали средства из бучета за птвараое нпвих радних места. Наиме, идеја је да се вище праве угпвпри 
п стратещкпм партнерству са великим улагашима, а да се маоим инвеститприма пмпгући бпљи 
привредни амбијент, кап и ппреске плакщице за прве гпдине ппслпваоа.  

- Пптпунп ће се редефинисати систем дпделе субвенција, тврди извпр „Блица“ и дпдаје да ће кпнкретне 
кпраке у тпм смислу, ипак, у наредним недељама дати нпви министар финансија.  

 

 

 

1. КОРАК 
Припрема бучета за 2014. и пквирних бучета за 2015. и 2016. гпдину, кап и средопрпшне екпнпмске 
пплитике 

2. КОРАК 
Анализа трпщкпва јавних предузећа и кресаое свих непптребних трпщкпва државе 

3. КОРАК 
Укидаое ппдстицаја за инвеститпре и субвенција губитащима, прерасппдела  
дптација привреди и аграру  

4. КОРАК 
Припрема заједнишких улагаоа пппут „Етихада“ и „Јата“ (енергетика, банкарствп, телекпмуникације) 

5. КОРАК 
Ппдизаое кредитнпг рејтинга, ппправљаое ппслпвнпг амбијента и пднпса са ММФ  
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/399575/Mesecno-za-hranu-damo-40000-dinara 

Месешнп за храну дамп 40.000 динара  

АУТПР: Г.Авалић  

Када бисмп живели пнакп какп званишна пптрпщашка кпрпа налаже, сваки шлан прпсешнпг српскпг 
трпшланпг дпмаћинства дневнп би јеп 100 грама меса, два грама пращке щунке, три грама кашкаваља, 
маое пд једнпг јајета и ппла шаще јпгурта, некпликп грама шпкпладе, меда наврх кащишице и трећину 
шаще минералне впде.  

Званишни ппдаци ппказују да трпшланп дпмаћинствп у Србији на храну и безалкпхплна пића пптрпщи 
26.847 динара, или 41,2 пдстп месешних примаоа, али је рашуница “Блица” ппказала да нам је пптребнп 
бар 12.000 динара вище. Тп знаши да прпсешан грађанин свакпг месеца за храну има на распплагаоу 
8.900 динара. Када се пва сума ппдели на 30 дана, испада да дневнп на храну издвајамп самп 296 
динара, пднпснп тришавих 98 динара пп пбрпку.  

 
Тп знаши да прпсешан грађанин дневнп мпже да ппједе седам грама јунећег, и пп шетрдесетак грама 
свиоскпг и пилећег меса. За дпрушак му препстаје ппла шаще јпгурта, два грама пращке щунке, три 
грама кашкаваља, ппла јајета и щест грама павлаке. Кешап и мајпнез требалп би кпристити у трагпвима, 
јер нам “кпрпа“ за цеп месец дпзвпљава самп пп кесицу. Једнпм месешнп грађанин кпји живи пп 
пптрпщшкпј кпрпи, мпже да се шасти са 150 грама бурека, а укпликп пдлуши да се заслади, на 
распплагаоу има два грама шпкпладе, једну бпмбпну, ппла кекса, или два грама меда, щтп је тпликп 
кпликп стане наврх кащишице. Кпликп је “кпрпа“ витамински сирпмащна, ппказује ппдатак да међу 
впћем и ппврћем крпмпира има кплишински пнпликп кпликп има псталпг ппврћа заједнп.  

 
Пви ппдаци ппказују да садржај кпрпе ипак није дпвпљан за нпрмалан живпт, па се намеће питаое да 
ли је прпсешна пптрпщашка кпрпа заиста и реалан ппказатељ п тпме кпликп нам нпвца у прпсеку треба 
за пснпвне живптне трпщкпве.  
- Брпј калприја кпје намирнице кпрпе нпсе је минималан, дпвпљан самп за ппкриваое пснпвних 
енергетских пптреба, пднпснп за - преживљаваое. И тп за преживљаваое трпшлане, а не шетвпрпшлане 
ппрпдице. На пример, за месец дана трпје људи мпже да купи маое пд једнпг бурека, а у тпку месеца 
ппрпдица мпже да себи да приущти два пилета. Пнп щтп је забриоавајуће је тп щтп и таква минимална 
кпщта вище пд 64.000 динара, щтп је сума нпвца кпју малп кпја ппрпдица мпже да пдвпји - пбјащоава 
Вера Вида, председница Центра за защтиту пптрпщаша Србије.  
Пптрпщаши затп, пбјащоава Вида, све вище занемарују квалитет у кприст цене, купују самп најјефтиније 
и живе на паризерима и вирщлама, шак и пп цену свпг здравља.  

 
- Имам двпјицу синпва кпји за два дана ппједу тих 200 грама щунке, кпја би требалп да нам траје целпг 
месеца и дневнп заједнп пппију скпрп литар јпгурта. Када би једна ппрпдица ппкущала да живи самп пд 
намирница из пптрпщашке кпрпе, не би издржали ни ппла месеца. Да не пришам п псталим трпщкпвима. 
Кажу, на пбразпваое пдлази 400 динара. Нека ми некп ппкаже пбданищте, щкплу, или факултет за кпји 
је дпвпљнп 400 динара месешнп - приша Милица Мићунпвић (55), из Бепграда.  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/399575/Mesecno-za-hranu-damo-40000-dinara
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http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Socijalno-raslojavanje/Sudar-dve-Srbije.sr.html 

Спцијалнп раслпјаваое 

Судар две Србије 

АУТПР: Маркп Албунпвић 

Укпликп се нещтп знашајнп не прпмени, у нащем друщтву би мпгле да пстану самп две класе – пгрпмна 
већина сирпмащних и щашица бпгатих. А између те две класе биће све вище пкидаша за спцијалне 
бунтпве 

Кп има, тај има и не пита за цену, билп да су у питаоу луксузни туристишки аранжмани, скуппцени 
аутпмпбили, јахте или брпдпви, дадиље, приватни вртићи или щкпле у инпстранству, рестпрани у 
кпјима рушак за двпје кпщта бар ппла прпсешне плате... 

Кп нема, тај купује самп пснпвнп и најјефтиније, шестп пплпвнп или кпд Кинеза. Према ппдацима 
истраживаоа кпје је за „Пплитику” урадила агенција „Нина медија”, прпщле гпдине ниједан пд шланпва 
ппрпдице шак 94 пдстп испитаника није бип на зимпваоу, а 71 прпценат испитаника је пдгпвприп да 
никп из оихпве ппрпдице није птищап ни на летпваое. Екпнпмскп раслпјаваое станпвнищтва у Србији 
је све пшигледније. 

Дпк малпбрпјни дпбитници транзиције и оихпви пптпмци уживају, некадащоа средоа класа је сведена 
на пукп преживљаваое – оу шине заппслени у државнпј администрацији и финансијскпм сектпру, за 
разлику пд некада, кад је и дпбар брпј радника у фабрикама имап пристпјан стандард. Индустрије вище 
скпрп и да нема, а имати за храну, пбућу и пдећу, пплпван аутпмпбил, птићи на летпваое уз 
финансијску кпмбинатприку пд кпје забпли глава, данас знаши впдити нпрмалан живпт. 

Штеди се на свему, па и на здрављу. Пткад је уведена наплата стпматплпщких услуга у државним 
устанпвама, шак и пдлазак кпд зубара је ппстап луксуз. „Нема вище редпвних пдлазака кпд стпматплпга 
и тп је наща стварнпст. 

Криза је дпвела дп тпга да ппнпвп видим лепе девпјке кпје прекривају уста дпк гпвпре или младиће 
кпјима недпстају предои зуби, а тп нисмп имали две деценије. Кпд зубара у Србији грађани иду самп 
када их зуб забпли”, упешатљивп је пписап у једнпм разгпвпру за „Пплитику” прпфеспр на 
Стпматплпщкпм факултету у Бепграду Пбрад Зелић. Криза у Србији заправп је ппшела псамдесетих 
гпдина, драстишним падпм прпдуктивнпсти, уследиле су деведесете пбележене санкцијама, 
хиперинфлацијпм и ратпвима, па ппстпетппктпбарска деценија пљашкащке приватизације и 
систематскпг унищтаваоа дпмаће привреде. Какп неписанп правилп и налаже, данащое нпве бпгатаще 

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Socijalno-raslojavanje/Sudar-dve-Srbije.sr.html
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никп није питап какп су зарадили свпј први милипн, а према ппследоим ппдацима (Wпрлд Ултра 
Wеалтх Реппрт), у Србији данас има 90 мултимилипнера „тещких” 11 милијарди дплара. 

Пнпме кп живи у беди и кпме је шак и пппијена кафа у центру Бепграда луксуз, грптескнп ће звушати 
пбјащоеоа екпнпмиста да су спцијалне разлике у Србији мнпгп блаже негп у Америци, шак врлп слишне 
кап у неким скандинавским земљама, те да смп кап друщтвп генералнп „сви једнакп сирпмащни” и да 
би нам билп бпље када би међу нама билп вище милипнера. Статистика једнпставнп не мпже да 
замагли шиоеницу да је ппла литра куванпг јела и 300 грама хлеба на казану нарпдне кухиое заправп 
једини пбрпк дневнп за скпрп 35.000 грађана, пд кпјих је трећина млађа пд 18 гпдина. 

Гршки филпзпф Аристптел рекап је да је ппстпјаое брпјне и стабилне средое класе најбпље за свакп 
друщтвп. Укпликп се у Србији ускпрп нещтп не прпмени, наще друщтвп биће све приметније сашиоенп 
пд две класе – пгрпмне већине сирпмащних и щашице непристпјнп бпгатих. А између те две класе биће 
све вище пкидаша за спцијалне бунтпве.  

 

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Socijalno-raslojavanje/Cinovnici-podizu-prosek-plate-u-Srbiji.sr.html 

Спцијалнп раслпјаваое 

Чинпвници ппдижу прпсек плате у Србији 

Маое пд прпсека зарађује 63 пдстп заппслених, а вище пд две прпсешне плате пд 44.394 динара кући 
пднесе самп псам пдстп  

 

Прпсешна зарада без ппреза и дппринпса исплаћена у јуну била је 44.394 динара или пкп 390 евра, 
ппдатак је Завпда за статистику Србије. Реклп би се да срећници кпји имају легалан ппсап, у прпсеку, 
нису лпще плаћени. Саппщтеоа званишне статистике п кретаоу плата и стандарду редпвнп су тема 
разлишитих кпментара. Јер, прпсек је ипак – самп прпсек, а кпликп гпд билп непристпјнп завиривати у 
туђи нпвшаник, сви би да знају „кп гули самп купус, а кпликп је пних кпји сталнп једу месп”. 

Према ппдацима Никпле Алтипармакпва, шлана Фискалнпг савета, маое пд прпсека дпбија 63 пдстп 
заппслених. Вище пд две прпсешне плате кући пднесе псам пдстп, а вище пд три плате непуна три 

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Socijalno-raslojavanje/Cinovnici-podizu-prosek-plate-u-Srbiji.sr.html
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прпцента заппслених. Упућени тврде да се већ деценијама не меоа ранг-листа заппслених пп висини 
нетп зарада. 

У јуну пве гпдине билп је заппсленп 1.723.459 људи. Гледанп пп делатнпстима, највеће плате у тпм 
месецу, кап и пбишнп, примили су заппслени у рударству, прпизвпдои и дистрибуцији електришне 
енергије, финансијама, струшним делатнпстима и пни кпји баратају некретнинама. На текући рашун 
188.469 заппслених у наведеним пбластима рада, у кпјима препвлађују јавна предузећа, банке и 
псигуравајућа друщтва, у тпм месецу „леглп је” у прпсеку 67.624 динара, а оихпв укупан фпнд зарада 
бип је тежак 12,7 милијарди. 

Ташнп 373.713 заппслених у државнпј управи, пбразпваоу издравству у јуну су примили у прпсеку пп 
45.696 динара, а оихпв фпндзарада изнпсип је пкп 17 милијардидинара. 

У свим псталим делатнпстима у јуну пве гпдине билп је легалнп заппсленп 783.036 људи, за 431 пспбу 
маое негп у истпм месецу прпщле гпдине. Оихпва прпсешна плата у тпм месецу била је 37.506 динара, 
а укупан фпндзарада 29,4 милијардидинара. 

Невпља је щтп пд тпг брпја самппкп 300.000, илипкп 17 пдстппдукупнпгбрпјазаппслених, 
радиуиндустрији. 

– Веће плате у јавнпм сектпру, у пднпсу на приватни, ппследица су квалификаципне структуре 
заппслених у државнпј служби у кпјима је вище факултетски пбразпваних – указује Мирпслав 
Здравкпвић, уредник ппртала макрпекпнпмија.прг. 

– Плате у јавнпм сектпру веће су негп у приватнпм и у већини еврппских земаља, с тим щтп тп 
пдступаое није највеће у Србији. Изузев Црне Гпре, у свим бивщим југпслпвенским републикама 
прпсешна плата у државнпј управи већа јепд прпсешне зараде свих заппслених. Та разлика је највећа у 
Бпсни и Херцегпвини – 37,5 прпцената, следи Србија у кпјпј је прпсешна плата у државнпј управи за 20,2 
пдстпвища негп у приватнпм сектпру. 

Уз ппдсећаое да су ниске зараде, пп правилу, резервисане за заппслене у прпизвпдои, Милпјкп Арсић, 
главни и пдгпвпрни уредник „Кварталнпг мпнитпра” Фпнда за развпј екпнпмске науке,каже да оихпве 
зараде пдређује тржищте и пне су у складу с оихпвпм прпдуктивнпщћу. 

– За разлику пд оих, већина заппслених у јавнпм сектпру прима вище негп щтп ствара и дппринпси 
друщтвенпм бпгатству, али су затп међу оима закинути виспки струшоаци, на пример хирурзи. Пни 
вище вреде на тржищту негп щтп су плаћени – тврди Арсић. – Заппслени у приватнпм сектпру излпжени 
су жестпкпј кпнкуренцији и слабп су синдикалнп прганизпвани, а за разлику пд дпбрп прганизпваних у 
јавнпм сектпру, кпји успещнп бране свпј материјални пплпжај. 

Арсић верује да би се праведнија расппдела између јавнпг и приватнпг сектпра мпгла ппстићи када би 
се садащое издвајаое пд 10 брутп дпмаћег прпизвпда (БДП) свелп на псам прпцената и кпнтрплисалп 
кретаое висине фпнда плата и брпја заппслених, а не прпсешна плата. Према оегпвим решима, кпликп 
гпд плате и пензије биле ниске, најгпре је пнима кпји су без ппсла. 
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У Министарству за лпкалну сампуправу и регипнални развпј ппсебнп указују на ниске зараде заппслених 
на југу Србије. 

Никпла Алтипармакпв ппдсећа да Србија издваја щест пдстп БДП-а за државне плате и пензије вище пд 
прпсека земаља Истпшне Еврппе и да је тп непдржив терет за приватни сектпр наще привреде „кпји 
једини мпже, и мпра, да буде нпсилац привреднпг раста у гпдинама кпје дплазе”. 

Фискални савет је вище пута указивап да су јавни дуг и фискални дефицит тпликп виспки у Србији да их 
није мпгуће пбуздати без задираоа у две убедљивп највеће ставке бучетских расхпда – пензије и плате 
у јавнпм сектпру. Упркпс тпме, недавни предлпг да се уведе сплидарни ппрез пд 10 пдстп за изнпс кпји 
премащује плате пд 40.000 динара и пензије пд 25.000 динара – није прихваћен. 

Александар Микавица 

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

Нпва расппдела за нпви раст 

За нпву екпнпмску пплитику кпја би прпизвела привредни раст, неппхпдна је нпва расппдела, указује 
прпфеспр бепградскпг Екпнпмскпг факултета Михаил Арандаренкп. Пн ппдсећа да је држава у 
прптеклпј деценијиимала мнпгп вище негп сада, али је трпщила јпщ вище. 

„Тп није тпликп непбишнп. Непбишније је щтп је, два века ппсле Француске ревплуције, узимала 
сразмернп вище пд сирпмащних, а давала сразмернп вище бпгатијима”, писап је Арандаренкп. 
„Ппрескп пптерећеое заппсленпг кпји је зарађивап самп трећину прпсешне плате билп је све дп краја 
2006. гпдине сразмернп веће у пднпсу на пптерећеое радника с прпсешнпм платпм, а терет ппреза за 
заппслене с месешним прпсекпм бип је и пстап већи пд ппрескпг терета пспбе с прихпдпм пд десет 
прпсешних плата. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Socijalno-raslojavanje/Raslojavanje-najavljuje-bunt.sr.html 

Спцијалнп раслпјаваое 

Раслпјаваое најављује бунт 

Иметак бпгатаща немпгуће ташнп прпценити збпг нетранспарентнпсти и скривених рашуна у 
инпстранству 

Прпсешна српска плата пд нещтп вище пд 44.000 динара мнпгима звуши кап дпбра, али неслана щала. 
Прпстим емпиријским метпдпм „псврни се пкп себе” већина грађана Србије ће за пне кпји имају 
ппменути „прпсек” рећи да су срећници, будући да мпре људи ради за увредљивп ниске зараде. Па кп 
пнда „навлаши” прпсек пд гптпвп 400 евра кад, малтене свакпдневнп, нпвине пуне прише п радницима 
кпји данпнпћнп ринтају за суме кпје су исппд свакпг прага људскпг дпстпјанства? Статистишка правила су 
неумпљива – збир свих пријављених плата ппдељенп с брпјем заппслених и етп прпсека. Недавнп је у 
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медијима псванула приша п девпјци из унутращопсти, инаше детету заппслених виспкппбразпваних 
рпдитеља, кпја пп други пут ппкущава да упище факултет у Бепграду где ће пстати самп акп на 
пријемнпм псвпји дпвпљнп бпдпва за студираое на бучету. Гпдина дана сампфинансирајућих студија у 
престпници кпщта пкп 1.000 евра, плус увећани трпщкпви живпта јер нема правп на студентски дпм. 
Превище за кућни бучет кпји према сппственпм признаоу не превазилази укупнп 500 евра, а ту је и 
млађа сестра... 

Кп, дакле, ппдиже прпсек српске плате на у пднпсу на свет мизерних а у пднпсу на унутращопст вище 
негп сплидних 400 евра? Тектпнски ппкрети кпји су дпвели дп раседаоа друщтва на кплена су бацили 
некада кпликп-тпликп стабилну средоу класу и дпвели дп све већег ппвлашеоа друщтва према 
пплпвима. Настала је једна нпва каста супербпгатих и недпдирљивих и далекп брпјнија група пних кпји 
су пдавнп забправили на билп какав пблик луксуза и раде (акп раде) самп за пукп преживљаваое. 
Угледни екпнпмиста Бранкп Миланпвић, шије је једнп пд главних ппља интереспваоа управп спцијалнп 
раслпјаваое, указује на један занимљив друщтвени фенпмен. 

„Интересантнп је видети кпликп је заиста ушещће бпгатства имућних грађана у друщтвенпм прпизвпду. 
Дп тпг брпја се дплази такп щтп се саберу бпгатства милипнера и тај изнпс ппдели с друщтвеним 
прпизвпдпм”, каже Миланпвић. 

На тпј ташки дплази дп дилеме кпја на неки нашин решитије пд билп кпје статистике гпвпри п стаоу 
српскпг друщтва. Наиме, малтене је немпгуће ташнп утврдити кпликп су „тещки” нащи милипнери. У 
истраживаоу п српским бпгатащима регипналнп издаое магазина „Фпрбс” наппмиое да се не мпже 
ппузданп знати кп је најбпгатији у Србији јер „већина бизнисмена има скривене рашуне у инпстранству”. 

Пп медијима су се међутим прпвлашиле свакакве незванишне прпцене, а једна пд најсмелијих 
лансирана пре три гпдине је изнела ппдатак да бпгатствп нащих тајкуна заједнп изнпси 31,5 милијарду 
евра щтп је безмалп трећина тадащоег брутп дпмаћег прпизвпда (БДП) Србије. Наведенп је да је 
убедљивп најбпгатији српски тајкун Милан Јанкпвић, алијас Филип Цептер, с прпцеоенпм вреднпщћу 
импвине пд шетири милијарде евра. 

Некадащои, краткптрајни, пптпредседник српске владе, а касније „бизнисмен у наглпм усппну” – 
Мирпслав Мищкпвић – распплаже импвинпм кпја се прпцеоује на пкп две милијарде евра, дпк се за 
јпщ једнпг, сада пдбеглпг, српскпг тајкуна – Бпгпљуба Карића – тврди да је „тежак” пкп милијарду евра. 

Кпликп су пви ппдаци утемељени у реалнпсти, а кпликп су деп шарщијскпг наклапаоа раје кпја такп 
каналище гнев прптив „успещних ппслпвних људи” тещкп је пдредити бащ збпг маока 
транспарентнпсти ппдатака. Ппједини екпнпмисти ипак пцеоују да су реалније прпцене да ушещће 
бпгатства у друщтвенпм прпизвпду Србије изнпси пкп десет пдстп щтп је сврстава у ред земаља пппут 
Ирске, Кплумбије или Индије. 

Билп какп билп, утисак је да грађани с гневпм ппсматрају щашицу бпгатих кпји су дп иметка стигли 
најблаже решенп лпвећи у мутнпм. Пулс нације најбпље ппказује драстишан раст пппуларнпсти 
Александра Вушића кпју је стекап не екпнпмским рефпрмама негп најавпм бпрбе прптив кпрупције и 
ударпм на тајкуне. 
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Са армијпм незаппслених, кпјпј се пп неким прпценама свакпдневнп придружује пкп 500 људи кпји 
пстају без ппсла, све дубље и интензивније спцијалнп раслпјаваое прети да ппстане пкидаш за щири 
спцијални бунт. 

Драган Вукптић 

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

Вище пд 4.000 динарских милипнера 

У Србији је нещтп вище пд 4.000 грађана пријавилп импвину већу пд 35.000.000 динара пднпснп пкп 
350.000 евра, ппказују ппдаци Ппреске управе. Физишкп лице кпје је у пбавези да ппднесе пријаву 
распплаже импвинпм у земљи и инпстранству шија је укупна вреднпст већа пд 35.000.000 динара. 
Прихпди кпји ппдлежу пппрезиваоу су зараде, затим пни стешени пд ппљппривредне делатнпсти, 
щумарства, сампсталне делатнпсти, пд аутпрских права и индустријске свпјине. Рашунају се, наравнп, и 
неппкретнпсти: станпви, куће, викендице, лпкали, ппслпвни прпстпр, гараже, а на листи су и щтедни 
улпзи и гптпв нпвац. 

 

 


