
1 

 

          

7.фебрур  2014. 

                                        

  

 

 

 

 
 

Најнижа инфлација за 40 година;(стр.2) 

ИЗИТ: Од ММФ-а зависи излазак из амбиса; (стр.2) 

Радници Железнице Србије траже смену директора;(стр.4) 

Краљево: Радници Фабрике вагона блокирали раскрснице;(стр.5) 

Кога брига што и плата касни: За неплаћање комуналија рачунају нам затезну 
камату!;(стр.5) 

Синдикат Фонда ПИО упутио писмо Дачићу;(стр.7) 

Радници траже смену Симоновића;(стр.8) 

Протест рудара Зајаче, траже исплату зарада и оверу књижица; (стр.9) 

У Зрењанину заказано рочиште о покретању стечаја у Беохемији;(стр.10) 

Најнижа пензија десет пута мање од највише;(стр.11) 

Директор железнице спречавао штрајк;(стр.13) 

Ђоговић: Сами нисмо у стању да изађемо из кризе;(стр.15) 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:477128-Najniza-inflacija-za-40-godina 

Најнижа инфлација за 40 година 
Д. М.   

Раст потрошачких цена у Србији у 2013. најмањи у историји 

 
ЦЕНЕ производа и услуга у Србији у прошлој години, забележиле су најмањи раст откако се по 
европској методологији мери инфлација у нашој земљи. Укупан раст цена у 2013. износио је 2,2 
одсто, што је вишеструко мање него у претходним годинама, показује анализа Министарства 
спољне и унутрашње трговине. 
Тако ниска инфлација по оцени стручњака није евидентирана у последњих четрдесетак година, 
а "рекорд" је до 2013. држала 2006. година, када је инфлација износила 6,6 одсто. 
- То је резултат боље понуде пољопривредно-прехрамбених производа, повољног кретања цена 
нафте на светском тржишту и пада куповне моћи становништва - објашњава Саша Ђоговић, 
сарадник Института за тржишна истраживања. 
- Уз то, и стабилно осцилирање девизног курса динара условило је свођење инфлације у мирне 
воде у 2013. години. 
Како истичу у Министарству трговине, раст потрошачких цена лане је значајно испод 
пројектоване инфлације за 2013. од 5,5 одсто и циљане инфлације за период од 2012. до 2014. 
године. У њиховој анализи се наводи да су на ниво инфлације, поред цена хране и 
безалкохолних пића које су снижене 2,5 одсто, утицале и ниже цене транспорта за 1,2 одсто, 
што је, у значајној мери, ублажило општи раст потрошачких цена. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:476998-IZIT-Od-MMF-a-zavisi-izlazak-iz-ambisa 

ИЗИТ: Од ММФ-а зависи излазак из амбиса 
Танјуг  

Стручњаци Института за тржишна истраживања кажу да од тога како ће се 
направит програм са ММФ-ом зависи даљи развој економске слике Србије. Не 
треба одлагати болне реформе 

Ако Влада Србије уговори аранжман са ММФ-ом, могли би се обезбедити јефтинији извори 

финансирања и пребродити период тешких "хирушких захвата" у реформама јавог сектора, 

речено је данас на конференцији за новинаре о текућим привредним кретањима на Институту 

за тржишна истраживања (ИЗИТ). 

Сарадник Института Саша Ђоговић рекао је да ће у првом кварталу ове године бити изражени 

инфлациони токови и да од тога како ће се направити програм са ММФ-ом зависи даљи развој 

економске слике земље. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:477128-Najniza-inflacija-za-40-godina
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:476998-IZIT-Od-MMF-a-zavisi-izlazak-iz-ambisa
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"Добро ће бити да се уз нови пакет економског програма, који ће се усаглашавати, обезбеде 

јефтинији извори финансирања како би се пребродио период хирушких захвата у реформама 

јавног сектора", рекао је Ђоговић. 

Реформе ће бити болне, додао је, али њихово одлагање није добро јер ће бити још болније - 

најважније је да се реши, између осталог, статус предузећа у реструктирирању, 

корпоратизација јавних предузећа... 

Навео је да ће будућој влади Србије неопходан партнер бити ММФ са којим би покренула 

конзистентан програм реформи, а који је већ био најављен преко нових закона о 

приватизацији и стечају, као и радног законодавства. 

"Уколико се направе аранжмани са ММФ-ом и Светском банком постоје, изгледи да ће се из 

зоне слободног пада српска макроекономска путања померити у правцу ка изласку из пада у 

амбис", наводи се и у публикацији института. 

У документу ИЗИТ-а наводи се да ћемо, ако се скорије не закључи аранжаман са ММФ-ом који 

би био гарант спровођења дуго најављиваних реформи, бити сведоци еродирања вредности 

динара и топљења домаћих девизних резерви. 

Зато је у интересу Србије да се коначно што пре направи кредибилан програм мера економске 

политике преко јасних законских оквира подржан од међународних финансијских 

институција, чиме би се повратила стабилност осцилације динара и отворила перспектива за 

остварење дугорочно одрживе макроеконсомске стабилности. 

Пројекција је да ће овогодишња стопа инфлације бити до 5, 5 одсто и уколико буде одступања 

од најављене реформске политике у јавном сектору после избора, уз подршку ММФ-а, ова 

пројекција посебно у условима ниског и даље еродирајућег животног стандарда становништва 

може бити остварена. 

Ђоговић је подсетио да се од Србије тражи додатно стезање каиша што значи да и раније 

уштеде постају узалудне. 

Такође је рекао да се би након формирање нове владе, од јуна требало да дође до ребаланса 

буџета. 

То би подразумевало да се, како је казао, "трасира" јасан план озбиљних реформи. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:477081-Radnici-Zeleznice-Srbije-traze-smenu-

direktora 

Радници Железнице Србије траже смену 

директора 
Ј. Ж. С.  

Око 200 радника Железница Србије протестовало у четвртак у центру Београда 

ОКО две стотине запослених у Железницама Србије предало је у четвртак захтев Влади за 

смену генералног директора тог предузећа Драгољуба Симоновића због, како тврде, лошег 

управљања предузећем. Радници су се окупили у подне у парку испред Железничког музеја, а 

протесту су присуствовала два синдиката - Синдикат извршних служби Железница Србије и 

Унија синдиката српских железница. 

Небојша Никић, председник Синдиката извршних служби, сматра да је директор приватизовао 

железницу коју води са својих пет људи и оптужио га за малверзације у пословању. 

- Државни органи требало би да истраже како су продати стари железнички вагони као старо 

гвожђе и због чега ће железнице морати да плате 7,5 милиона евра пенала за неповучене 

кредите - истакао је Никић. - Симоновић се хвали како је побољшао пословање, а предузеће 

има годишњи губитак од око 15 милијарди динара. Одговарајући на те оптужбе, директор 

Железница је нагласио да се пенали плаћају због тога што претходно руководство није 

повлачило кредите и да је он максимално убрзао процедуре које морају да се испоштују. 
 Двадесетак синдикалаца не може да прихвати укидање привилегија „које нема ни председник 

државе“, а због њих око 18.500 запослених у железницама трпи велику штету - рекао је 

Симоновић.  Протест подржавају само радници једног од око 28 синдиката. Од четири 

репрезентативна синдиката, радници три синдикалне организације дали су ми подршку и не 

учествују у протесту. 

Највећи број радника и њихових удружења, према тврдњи руководства предузећа, који 

припадају Унији синдиката српских железница одустао је од штрајка. То, по њима, доказује да 

имају подршку запослених да се изборе са криминалом и корупцијом.  

 

БИРАЈУ Шефове 

СМЕНА три директора била је услов да се откаже протест синдикалаца у Железници, тврди 

директор Симоновић. Он то није желео да прихвати.  Не могу синдикати да смењују и 

постављају директоре и шефове који им одговарају и док сам ја на челу фирме тога неће бити - 

истакао је Симоновић. 

 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:477081-Radnici-Zeleznice-Srbije-traze-smenu-direktora
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:477081-Radnici-Zeleznice-Srbije-traze-smenu-direktora
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:477016-Kraljevo-Radnici-Fabrike-vagona-blokirali-

raskrsnice 

Краљево: Радници Фабрике вагона блокирали 

раскрснице 
Танјуг  

Трећи дан за редом, радници Фабрике вагона протестују на краљевачким улицама 
и најављују да ће се блокаде појачавати сваког дана 

Радници Фабрике вагона данас су протестовали на краљевачким улицама, трећи дан за редом. 

У Штрајкачком одбору радника кажу да ће се блокаде појачавати сваког дана, па су тако данас 

поред Ибарског моста биле блокиране и две раскрснице у Краљеву на по пола сата. 

"Још неколико дана ћемо шетати улицама и блокирати Ибарски мост, раскрсницу код Ауто 

мото друштва и код Мале пијаце на по пола сата. Након тога крећемо у целодневне блокаде", 

изјавио је председник Штрајкачког одбора радника Фабрике вагона, Ненад Терзић. 

Према његовим речима, синдикати би били сагласни када би Влада Србије исплатила 

радницима плате у висини минималца, повезала им три године стажа и оверила здравствене 

књижице. 

Радници Фабрике вагона очекују да им се обрати неко из Владе Србије, да им каже каква је 

судбина тог предузећа у реструктурирању, као и да им се хитно исплате бар два минималца од 

осамнаест заосталих зарада. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440467/Koga-briga-sto-i-plata-kasni-Za-neplacanje-komunalija-racunaju-nam-

zateznu-kamatu 

Кога брига што и плата касни: За неплаћање 
комуналија рачунају нам затезну камату! 

Горица Авалић  

Зараду на време не прима 650.000 запослених. Рачуне, ипак, морају да плате у року. Јер, за 

сваки дан кашњења плаћају казнену камату. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:477016-Kraljevo-Radnici-Fabrike-vagona-blokirali-raskrsnice
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:477016-Kraljevo-Radnici-Fabrike-vagona-blokirali-raskrsnice
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440467/Koga-briga-sto-i-plata-kasni-Za-neplacanje-komunalija-racunaju-nam-zateznu-kamatu
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440467/Koga-briga-sto-i-plata-kasni-Za-neplacanje-komunalija-racunaju-nam-zateznu-kamatu
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Каматна стопа коју зарачунавају комунална предузећа тренутно износи 17,5 одсто на годишњем 

нивоу, односно 0,048 одсто за сваки дан кашњења. Они који не наплаћују казнену камату, 

искључују - струју, воду, телефон, кабловску...Пракса код ове групе фирми је да, после два 

месеца неплаћања, искључују услугу, а њено поновно активирање наплаћују. 

 

Истраживања показују да око пола милиона грађана Србије касни у плаћању рачуна за 

комуналије, а иако прецизни подаци о обиму дугова не постоје, процењује се да свако пето 

домаћинство не плаћа редовно бар један рачун. Процене су, такође, да је, како би измирили све 

заостале а доспеле дугове, свакоме од нас потребно по 500 евра. 

 

Покриће 

Већина комуналних предузећа на тај начин покушава да покрије губитке које има у пословању 

  

У комуналним предузећима објашњавају да камате нису високе и да се рачун од око 6.000 

динара увећава дневно за 2,8 динара. 

 

- С плаћањем рачуна касним најмање два месеца, не зато што желим, него зато што морам да 

изаберем између тога да нахраним децу и да поплаћам све рачуне. Када напокон одем да их 

платим, сваки од пет рачуна је стотинак динара већи него у старту - каже грађевинар Радивоје 

Матић (58). 

http://www.blic.rs/data/images/2014-02-06/431842_14_lb.jpg?ver=1391642169.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-02-06/431842_14_lb.jpg?ver=1391642169.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-02-06/431842_14_lb.jpg?ver=1391642169.jpg
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Вера Вида, председница Центра за заштиту потрошача, сматра да би комунална предузећа 

морала да буду толерантнија јер већина грађана касни с плаћањем рачуна зато што нема новца 

ни за пуко преживљавање, а не из хира. 

 

- Није фер кажњавати људе у таквој ситуацији зарачунавањем камата, колике год оне биле, 

посебно зато што таквих има све више. Већина фирми на овај начин покушава да надокнади 

губитке које им је махом направила привреда, па је наплаћују преко леђа грађана - каже Вида. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440663/Sindikat-Fonda-PIO-uputio-pismo-Dacicu 

Синдикат Фонда ПИО упутио писмо Дачићу 

ФоНет  

Председница Синдиката запослених у Републичком фонду за пензијско-инвалидско осигурање 

(ПИО) Љиљана Кремић упутила је писмо премијеру Србије Ивици Дачићу у којем тражи да се 

начин обрачуна и исплата плата запосленима не мења до почетка примене најављеног Закона 

о платним разредима у јавном сектору. 

Поводом препоруке Државне ревизорске институције да се запосленима у Фонду ПИО зараде 

умање до 30 одсто по запосленом, Синдикат ПИО је подсетио Дачића да запослени у том фонду 

од 2001. године немају права на регрес и топли оброк, јер су обухваћен платним коефицијентом 

3,17. 

  

Синдикат у писму упозорава да се Фонд придржавао Закона о јавним приходима и јавним 

расходима и да то до сада ниједна инспекција, нити ревизија, као и начин исплате плата није 

оспоравала. 

  

Синдикат у саопштењу, као пример наводи да би, у случају примене препоруке ревизора, 

спремачица у ПИО имала нето зараду у износу од 23.669,04 динара. 

  

Пошто износ регреса и накнаде за исхрану износи 14.399 динара, нето зарада спремачице 

износила би 9.270,04 динара. 

  

Виши референт за исплату пензија имао би нето зараду 31.262 динара, у коју је укључен регреса 

и топли оброк, а без тога примао би 16.863 динара. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440663/Sindikat-Fonda-PIO-uputio-pismo-Dacicu
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Синдикат истиче да су запослени у Фонду ПИО свесни економске ситуације у земљи и не траже 

повећање плата, ни додатна средства из буџета. 

  

Синдикат тражи, и у томе има подршку чланства, да се постојеће плате не мењају до почетка 

примене закона о платним разредима у јавном сектору, наводи се у писму премијеру. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440622/Radnici-traze-smenu-Simonovica 

Радници траже смену Симоновића 

ФоНет  

- Радници из Синдиката извршних служби Железница Србије и Уније синдиката железница 

окупили су се данас испред управне зграде Железница Србије у Сарајевској улици, на мирном 

протесту, тражећи смену генералног директора Драгољуба Симоновића, због малверзација у 

којима је, како тврде, предузеће изгубило 15 милијарди динара. 

Око 200 синдикалаца покушало је да захтев за смену Симоновића предају у дирекцију 

Железница, али им није дозвољен улаз у зграду, потом су отишли до Владе Србије где су на 

писарници у Немањиној предали тај захтев предали за премијера Србије. 

  

Председник Синдиката извршних служби Железница Србије Небојша Никић навео је да је 

штета на продаји вагона у старо гвожђе - касацији 65 милиона евра, а да је Железница платила 

7,5 милиона евра пенале за неповлачење новца из три кредита одобрена од Европске банке за 

обнову и развој (ЕБРД), јер није имала пројекте. 

  

- Железница је 2013. годину завршила са 15 милијарди губитака. Стојимо на стакленим ногама, 

тонемо људи - рекао је он. 

  

Никић је изјавио да је запосленима данас забрањено да дођу на протест, под претњом 

отказима. 

  

Ово је мрак у Железници, имамо тонске записе са претњама, у згради је 1.500 људи, забрањено 

им је да изађу на доручак, да се не би прикључили протесту, рекао је он. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440622/Radnici-traze-smenu-Simonovica
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Према његовим речима, документацију о малверзацијама у Железницама предали су 

привредном суду и Влади, као и лично потпредседнику Владе Александру Вучићу. 

  

Како је нагласио, та документација шест месеци није процесуирана, али они верују у 

институције државе да ће до тога доћи. 

  

- Ништа више не тражим, не морам више никад да се бавим овим послом, само да се ово 

процесуира. Борба против корупције, па ево је - рекао је Никић. 

  

Он је додао да није покренут генерални штрајк због тога што би он Железницу много коштао, 

али да ће наставити све видове синдикалне борбе и да неће одустати док Симоновић не оде. 

  

Ако ништа од овога ићићемо на штрајк упозорења, на генерални штрајк, ако треба, борићу се 

као Верица Бараћ и предаћу сву документацију међународним судовима - поручио је Никић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440616/Protest-rudara-Zajace-traze-isplatu-zarada-i-overu-knjiica 

Протест рудара Зајаче, траже исплату зарада 
и оверу књижица 

Тањуг  

Рудари рудника "Зајача" протестовали су данас испред управне зграде ове фирме у центру 

Лознице, тражећи исплату минимално три, од осам и по заосталих зарада и оверу здравствених 

књижица. 

Председник синдиката у Рударском комбинату "Зајача" Драган Пантић рекао је су рудари, 

након штрајка који је 28. јануара започео у кругу фабрике и уз поштовање минималног процеса 

рада, данас радикализовали протест. 

  

- Ми смо 27. јануара разговарали са власником Мирославом Богићевићем, који нам је обећао 

исплату једне плате, али до тога није дошло па смо били принуђени да радикализујемо протест 

- рекао је Пантић. 

 

Према његовим речима, рудари су прошле године примили само четири и по зараде. 

-Зато хоћемо да нам се исплате барем три плате и овере књижице како би уопште преговарали 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/440616/Protest-rudara-Zajace-traze-isplatu-zarada-i-overu-knjiica
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са руководством о наставку рада - рекао је Пантић, додајући да су рудари и њихове породице на 

ивици егзистенције. 

 

У просеку сваком рудару дугује се минимално 2.000 евра, истакао је он, додајући да рудари 

немају средстава за школовање деце, да им се принудно искључује струја коју не могу да плате, 

као и друге потребе и да само траже да раде и да им се набаве неопходне сировине. 

 

Пантић је додао да рудари неће одступити од минималних захтева и да су јуче разговарали и са 

градоначелником Лознице Видојем Петровићем. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/440741/U-Zrenjaninu-zakazano-rociste-o-pokretanju-stecaja-u-Beohemiji 

У Зрењанину заказано рочиште о покретању 
стечаја у Беохемији 

Бета  

Рочиште за разматрање покретања стечаја у предузећу Беохемија - Инхем из Зрењанина, по 

унапред припремљеном плану реорганизације, заказано је за 17. март у зрењанинском 

Привредном суду, објављено је данас. 

Судија Милан Пајташев рочиште је заказао на основу предлога за покретање стечајног 

поступка са унапред припремљеним планом који је то привредно друшво за производњу и 

продају детерџената поднело 20. децембра прошле године. 

  

Како се у огласу о покретању претходног поступка за испитивање испуњености услова за 

отварање стечаја над тим привредним друштвом наводи, Беохемија - Инхем је Привредном 

суду поднела предлог за покретање стечајног поступка са унапред припремљеним планом 

реорганизације 20. децембра прошле године, а да су недостаци отклоњени 20. јануара ове 

године. 

  

Унапред припремљени план реорганизације биће на увиду стечајним повериоцима и другим 

заинтересованим лицима, у писарници зрењанинског Привредног суда, сваког радног дана од 

8 до 13 часова, у писарници зрењанинског Привредног суда. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/440741/U-Zrenjaninu-zakazano-rociste-o-pokretanju-stecaja-u-Beohemiji


11 

 

По подацима Народне банке Србије, рачуни ове фирме су већ 110 дана у блокади у износу од 

2,2 милијарде динара. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Najniza-penzija-deset-puta-manje-od-najvise.sr.html 

Најнижа пензија десет пута мање од највише 

Просечан чек пензионера Фонда запослених ПИО износи 26.290, војног 45.156 динара, а 

пољопривредника свега 10.102 динара 

 

У Србији, у којој је у овом часу стопа незапослених око 20,2 одсто, озбиљно прети опасност да 
се број радно способних приближи броју пензионера. Управо на то указују и последњи 
статистички подаци Фонда ПИО, према којима је у Србији крајем прошле године било 1,8 
милиона активних осигураника, оних који уплаћују доприносе, у односу на 1,7 милиона 
пензионера, што је однос један према 1,12. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Najniza-penzija-deset-puta-manje-od-najvise.sr.html
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С обзиром на то колико је алармантна ситуација која доводи у питање даље пуњење касе ПИО 
фонда, није ни чудо што је држава у новембру прошле године, само за исплату нето пензија 
пензионера фонда запослених издвојила око 36 милијарди динара. 

Најнижу пензију у фонду ПИО запослених (до износа 13.221 динар) прима 38.000 пензионера, 
док пензију до 21.102 динара, која такође спада у категорију најнижих пензија добија 208.029 
пензионера. 

Када је реч о пензионерима самосталцима најнижу пензију од 13.221 динар прима 3.702 
најстаријих, а укупно њих 11.720 прима пензију до најнижег износа од 21.102 динара. 

Ситуација је још неповољнија код пољопривредних пензионера који традиционално имају 
најнижа примања. Према последњим подацима пензију до 10.394 динара прима 21.516 
пензионера, а укупно најсиромашнијих има 191.523. 

Истовремено највише пензије од око 121.065 динара, што је скоро девет пута више од најниже, 
прима 59 пензионера, од тога један инвалидски пензионер. 

Просечна пензија војних пензионера износи око 45.156 динара (готово за 20.00 динара више од 
просечне пензије Фонда ПИО запослених) и прима је око 44.709 пензионера, с тим што војни 
пензионери који су отишли у старосну пензију у просеку добијају по 52.277 динара, инвалидски 
по 43.711, а породична је око 35.616 динара. 

Сиротиња није, међутим, заобишла ове професионалне војнике, где њих 19, према евиденцији 
Пензијског фонда, прима испод најнижег износа пензија од 13.221 динар. Највишу пензију од 
115.012 динара, за 42,5 година стажа, прима троје војних пензионера.    

Укупно гледајући за све категорије пензионера, просечно учешће пензија у просечној заради на 
крају прошле године износило је 54,7 одсто. У Србији, 59,2 одсто њих, или око милион 
старосних пензионера просечно прима 26.290 динара. Инвалидске пензије у просеку износе 
око 23.288 динара и прима их 334.717 пензионера, док породичних пензионера има око 367.140 
с пензијом од 19.014 динара. 

Учешће пољопривредних пензија у заради је око 23,3 одсто. Просечна пензија износи 10.102 
динара, а прима их 213.761 пензионер. 

Просек пензија за самосталце за целу прошлу годину износи 24.745 динара, а пензију прима 
око 71.441 пензионер. 

Упоређујући податке од 2000. године до данас, статистика показује, да су тада пензије 
учествовале у зарадама с 82 одсто, да би данас пале на 54,7 процената, с тенденцијом даљег 
пада будући да је предвиђено да се и ове и наредне године пензије усклађују само са по један 
одсто. 

Иако се често поставља питање зашто се не смање највише пензије од 121.065 динара како би 
било више новца за оне с најнижим примањима од око 13.221 динар, јер се тежи смањењу 
учешћа пензија у БДП с 13 на 10 одсто, статистика показује да се тиме практично ништа не би 
добило. Јер, у Србији највишу пензију прима 59 пензионера од чега је један инвалидски. 
Такође, срећу да прима више од највише пензије од 121.065 динара има и један породични 
пензионер. 

Укупно гледајући најниже пензије су за целу прошлу годину повећане за 323 динара, док је 
просечна пензија коју прима око 1,2 милиона пензионера већа за 593 динара, уз инфлацију од 
2,2 одсто. 
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Према званичној статистици, пензионери Фонда ПИО запослених у просеку користе пензију 
између 18 и 19 година, самосталци 11, а пољопривредници између 10 и 15 година. 

Интересантно је да се повећава број година у којима се ужива у пензији. Примера ради, 2008. 
године пензија се „трошила” 16 година, да би се 2012. у пензијским данима уживало за око две 
године дуже. 

Ј. Петровић-Стојановић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/direktor_zeleznice_sprecavao_strajk.4.html?news_id=275893 

Одржан протест радника Железница Србије који траже смену пословодства 

Директор железнице спречавао штрајк 

АУТОР: Г. В. 

Београд - Чланови Синдиката извршних служби Железница Србије и Уније синдиката српских 
железница окупили су се јуче испред управне зграде тог јавног предузећа у Сарајевској улици, 
на протесту са кога су затражили смену генералног директора тог предузећа Драгољуба 
Симоновића, због, како тврде, малверзација у којима је предузеће изгубило 15 милијарди 
динара. 
 
Према речима Небојше Никића, председника Синдиката изврших служби Железница Србије, 
запосленима у том предузећу било је забрањено, под претњом отказима да присуствују 
јучерашњем протесту, а да је пословодство онемогућило запосленима у управној згради, којих 
има око 1.500, да изађу чак и на доручак како би их спречило да се прикључе протесту. Иако 
писмене наредбе о забрани изласка из зграде није било, неки од запослених који су остали 
унутра Данасу су тврдили да је обавештење ишло од канцеларије до канцеларије, усмено, а да 
су портири упозоравали чак и оне који су морали службено да изађу, да морају да се врате пре 
термина за који је заказан протест. Никић је истакао да синдикалци поседују тонске записе са 
претњама запосленима. 
Ипак, протест је окупио између 200 до 300 чланова синдиката и они су покушали да захтев за 
смену Симоновића предају у дирекцију Железница. Међутим, улаз у зграду им није омогућен, 
након чега су они отишли до Владе Србије, где су на писарници у Немањиној предали 
иницијативу наловљену на премијера Србије. 

Синдикати су у протесту изнели бројне замерке пословодству, највише на рачун генералног 
директора. Како је истакао Никић, штета коју је предузеће претрпело због продаје вагона у 
старо гвожђе достигла је 65 милиона евра, а уз то је Железница платила 7,5 милиона евра 
пенале за неповлачење новца из три кредита одобрена од Европске банке за обнову и развој. 
Разлог због кога новац на који се камата и даље обрачунава није употребљен јесте то што још 
увек нису готови пројекти реконструкције пруга које је одобрила ЕБРД. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/direktor_zeleznice_sprecavao_strajk.4.html?news_id=275893
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- Документација о малверзацијама у Железницама предата је Привредном суду и Влади, као и 
првом потпредседнику Владе Александру Вучићу лично. Та документација шест месеци није 
процесуирана, али верујемо у институције државе и да ће до тога и доћи - нагласио је Никић. 

Он је додао да се синдикалци нису одлучили за генерални штрајк јер би то железницу много 
коштало, али да ће наставити са свим видовима синдикалне борбе све док Симоновић не оде са 
позиције генералног директора. Ако те методе не дају резултате, Никић каже да ће се 
синдикалци у том случају прво определити за штрајк упозорења, а потом и за генерални 
штрајк. 

Иначе, Републички одбор Синдиката железничара Србије је 4. фебруара донео одлуку да не 
учествује у протесту против Симоновића , „с обзиром да је генерални директор изразио 
спремност за успостављање социјалног дијалога, поштовања закона и колективног уговора“. 
Тај синдикат је са генералним директором потписао и споразум о међусобној сарадњи, којим су 
дефинисани сви захтеви Синдиката железничара Србије за успостављање социјалног дијалога, 
поштовања законских прописа и општих аката послодавца и учествовање тог синдиката у свим 
активностима од значаја за економско-социјални положај запослених. 

Реагујући на оптужбе синдикалаца који су јуче протестовали, генерални директор Железница 
Србије Драгољуб Симоновић је негирао њихове тврдње да је спречавао запослене да 
присуствују протестном скупу. Према Симоновићевим речима, стварни разлог за протест је тај 
што поједини синдикални лидери на железници не могу да се помире са тим да им је укинуо 
незаслужене привилегије које су имали. Он је додао да је те привилегије уживало двадесетак 
синдикалаца на рачун 18.500 запослених у предузећу. 

Симоновић тврди да је Никић од њега тражио да смени три директора како би се одустало од 
протеста, али да он није хтео да испуни такав захтев. Генерални директор Железница Србије 
истиче и то да се пенали плаћају због тога што претходно руководство тог предузећа позајмице 
није повлачило у предвиђеном року. 

Подршка три од четири синдиката 

Директор Железница Србије Драгољуб Симоновић тврди да су на јучерашњем протесту 
учествовали припадници само једног од укупно 28 синдиката колико постоји на железници, и 
да он ужива подршку три од четири репрезентативна синдиката у предузећу. Према 
Симоновићевим речима, највећи број чланова Уније синдиката српских железница није 
учествовао у протесту, већ само мањи број припадника тог синдиката окупљеног око 
председника Бранислава Петровића. 
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У ИЗИТ-у очекују да аранжман са ММФ-ом и Светском банком подигне економију Србије 

Ђоговић: Сами нисмо у стању да изађемо из 
кризе 

АУТОР: БЕТА 

Београд - За Србију би било добро да уговори аранжман са Међународним монетарним фондом 

јер земља сама није у стању да изађе из кризе, изјавио је јуче сарадник Института за тржишна 

истраживања на редовној, месечној конференцији за новинаре. Он је додао да ако Влада Србије 

уговори тај аранжман, то би обезбедило јефтиније изворе финансирања. 

 
- Уколико се направе аранжмани са ММФ-ом и Светском банком, постоје изгледи да ће се из 
зоне слободног пада, макроекономска путања Србије померити у правцу изласка из пада у 
амбис - нагласио је Ђоговић. Према његовим речима, будућој влади Србије неопходан партнер 
биће ММФ, са којим би покренула програм реформи, а који је био најављен преко нових закона 
о приватизацији и стечају, али и радног законодавства. Он је нагласио и да је јако важно да 
ММФ подржи сет мера економске политике, како би се, како је додао, смирили „немирни 
духови на небу српске економије и вратили у стање нормале“. 

Ђоговић је додао и да је у интересу Србије да се што пре направи кредибилан програм мера 
економске политике преко јасних законских оквира, а који је подржан од међународних 
финансијских институција. Тиме би се, како је истакао, повратила стабилност осцилације 
домаће валуте и отворила перспектива за остварење дугорочно одрживе макроекономске 
стабилности. Он је навео и да би уз подршку ММФ-а, посебно у условима ниског животног 
стандарда, било могуће да се оствари пројектована овогодишња стопа инфлације до 5,5 одсто. 

- Ванредни парламентарни избори нису разлог што је динар достигао најнижу вредност према 
евру у овој и прошлој години - 116,0376. Наиме, девизни курс динара не почива на реалним 
темељима, на јаким извозним могућностима земље. Зато нису избори разлог слабљења домаће 
валуте, већ врло лоша привредна слика Србије, односно макроекономска нестабилност - казао 
је Ђоговић. 

Према његовим речима, сваки психолошки фактор који доводи до одређене неизвесности 
попут парламентарних избора, смањење кредитног рејтинга земље, изазива и смањење 
прилива инокапитала у Србију, што доводи до депресијације динара. Ђоговић је нагласио да су 
се сличне ствари дешавале и претходних година, што говори о томе да се у Србији живи у 
условима крхке макроекономске стабилности, а додао је да се емитовањем хартија од 
вредности које купују страни инвеститори само замагљује стварна ситуација. 

Он је оценио да је добра одлука Народне банке Србије да одузме дозволу Универзал банци, јер 
спречава „ерупције жаришта у банкарском сектору“. 
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Према речима Ђоговића, Универзал банка, али и друге банке које су банкротирале, претерано 
су биле изложене већим кредитним ризицима, односно пласману кредита ка предузећима која 
се налазе у финансијским дубиозама. Ђоговић није желео да каже на који начин је дошло до 
тог пласмана, нагласивши само да је то била лоша пословна политика те банке. 

Могућ ребаланс буџета 
- Биће добро да се уз нови пакет економског програма обезбеде јефтинији извори 
финансирања како би се пребродио период хируршких захвата у реформама јавног сектора, 
казао је Ђоговић. Према његовим речима, захтев ММФ-а за уштеде у буџету од око 400 
милиона евра, односно да се смањи буџетски дефицит за 0,5 до један одсто бруто домаћег 
производа, упућује на то да ће бити неопходно да дође до ребаланса буџета Србије. 

 


