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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:512576-Vulin-Svetska-banka-ce-pomoci-u-sprovodjenju-

socijalnih-programa 

Vulin: Svetska banka će pomoći u sprovođenju 

socijalnih programa 
Tanjug  

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je večeras da 

je Svetska banka veoma zadovoljna reformskim kursom koji je zauzela srpska Vlada 

BEOGRAD - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je 
večeras da je Svetska banka veoma zadovoljna reformskim kursom koji je zauzela srpska Vlada i da 
će Srbiji pomoći u vezi sa sprovoĎenjem socijalnih programa. 

Vulin je gostujući na RTS-u rekao da se zadovoljstvo Svetske banke vidi po visini kamatnih stopa, 

zatim, jer ne poskupljuju krediti, kao i po tome da svetska trţišta "imaju poverenja u našu 

ekonomiju i naše trţište i očekuju da ćemo nešto dobro uraditi i da će se to osetiti". 

 

Ministar je ukazao da je Svetska banka tu da pomogne u onome što je nama najbitnije - oko 

socijalnih programa. 

 

"Niko ne sme da ostane na ulici, niko iz preduzeća u restrukturiranju ne sme da ostane bez 

pristojne otpremnine. To izmeĎu ostalog obezbeĎujemo i na taj način što je Svetska banka 

spremna da nam pomogne u finansiranju nekih drugih zajmova i kredita da mnogo jeftinije 

prolazimo na trţištu i na taj način vodimo račna o našim ljudima", naveo je Vulin. 

 

Prema njegovim rečima, Svetska banka razume da će ova Vlada Srbije voditi ozbiljnu socijalno-

ekonomsku politiku. 

 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin danas se sastao sa 

delegacijom Svetske banke koja je izrazila zadovoljstvo tokom reformi koje se sprovode u Srbiji. 

 

 

 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:512576-Vulin-Svetska-banka-ce-pomoci-u-sprovodjenju-socijalnih-programa
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:512576-Vulin-Svetska-banka-ce-pomoci-u-sprovodjenju-socijalnih-programa
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/498949/ZA-NJIH-NEMA-KRIZE-Krkobabic-u-Posti-deli-bonuse-za-2013 

ZA NJIH NEMA KRIZE Krkobabić u Pošti deli bonuse 
za 2013. 

Suzana Lakić  

Generalni direktor “Pošta Srbije” Milan Krkobabić traţio je od Vlade da mu odobri isplatu 35.000 

dinara u proseku za svakog zaposlenog. 

 

 

Kliknuti (+) za uvećanje 

 

Dok za javna preduzeća vaţi upozorenje Aleksandra Vučića o strogoj štednji, rukovodstvo PTT je 

donelo odluku o isplati zarade zaposlenima iz dobiti firme za 2013. Pre nekoliko dana Nadzorni 

odbor ovog javnog preduzeća odobrio je da se 25 odsto prošlogodišnjeg profita podeli radnicima, a 

75 odsto da se uplati u budţet Srbije. Ovakvu odluku Krkobabić je poslao ministarstvima privrede i 

finansija, a konačnu reč ima Vlada Srbije. 

 

Pošta bi zaposlenima podelila 708 miliona dinara bruto, oko šest miliona evra. Taj “bonus” iznosi 

tri odsto sume koju Vučić planira da dobije uštedama u javnim preduzećima. U Ministarstvu 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/498949/ZA-NJIH-NEMA-KRIZE-Krkobabic-u-Posti-deli-bonuse-za-2013
http://www.blic.rs/data/images/2014-09-30/519088_1213_lb.jpg?ver=1412103051.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-09-30/519088_1213_lb.jpg?ver=1412103051.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-09-30/519088_1213_lb.jpg?ver=1412103051.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-09-30/519088_1213_lb.jpg?ver=1412103051.jpg
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privrede juče nisu ţeleli da odgovore na pitanje ”Blica” hoće li odobriti “bonuse” PTT-u, a nije 

odgovorilo ni Ministarstvo finansija. 

 

Predsednik Samostalnog sindikata poštanskih radnika Zoran Pavlović očekuje isplatu već tokom 

ovog meseca. Na pitanje da li je legitimno traţiti “bonuse” u vreme kada se čitav javni sektor 

poziva na štednju, Pavlović to opravdava” niskom prosečnom zaradom od 45.000 dinara. 

 

- Oko 80 odsto zaposlenih u pošti zaraĎuje izmeĎu 35.000 i 45.000 dinara - kaţe Pavlović. Dodaje i 

da je bilo neizvesno da li će Krkobabić doneti odluku o isplati zaposlenima, ali da su mu sindikati 

Pošte zapretili štrajkom. 

 

Duško Vasiljević iz Svetske banke kaţe da nije sporno da firma traţi isplatu bonusa za zaposlene 

ukoliko ostvari dobit, ali da potez u PTT “jeste čudan”.  

- Neobično je da jedna drţavna firma traţi bonuse u vreme kad svi drugi delovi drţave podnose 

ţrtvu - ocenio je Vasiljević za “Blic”. 

  

Krkobabić: Bilo u planu poslovanja 

Milan Krkobabić kaţe za “Blic” da je planom poslovanja za 

2013. predviĎeno da polovina dobiti od 2,8 milijardi dinara 

ide u budţet, a polovina firmi.  

- U znak podrške merama štednje predloţili smo da se u 

budţet uplati 2.124 milijarde dinara, a da se samo 708 

miliona dinara raspodeli zaposlenima. Odluku je doneo 

Nadzorni odbor, a konačnu će doneti Vlada - kaţe Krkobabić. 

- O isplati moţemo tek ako se Vlada pozitivno izjasni - rekao 

je Krkobabić, koji se i ove i prošle godine odrekao učešća u 

raspodeli u korist zaposlenih. Kaţe da je dobit ostvarena 

izvanrednom organizacijom i zalaganjem svih 15.000 

zaposlenih. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/498941/Vulin-Vlada-odlucila-minimalna-zarada-21054-dinara 

Vulin: Vlada odlučila, minimalna zarada 21.054 
dinara 

Tanjug, FoNet  

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je večeras da je 

Vlada odlučila da minimalna neto zarada u Srbiji iznosi 21.054 dinara i da je to minimum novca 

ispod koga ne treba da se radi. 

- To je količina novca koja je minimum ispod koje ne moţete i ne treba da radite - rekao je Vulin 

gostujući na RTS-u. 

 

Prema njegovim rečima, prirodno je da ni poslodavci ni sindikati nisu zadovoljni cenom rada, ali da 

pošto nisu mogli da se dogovore to je morao da uradi neko treći - drţava. 

 

“ - U momentu kada smanjujete plate i penzije za blizu 10 odsto, a povećavate za pet odsto 

najsiromašnijim i najugroţenijim, to jasno govori o poziciji ove Vlade, da ţeli da zaštiti one kojima 

je zaista najteţe i koji su decenijama ţrtve pljačkaških privatizacija”  - naveo je ministar. 

 

Vlada Srbije donela je juče odluku da visina minimalne cene rada u Srbiji u 2015. godini iznosi 121 

dinar po radnom času, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. 

 

Ova odluka će, kako je saopštila vladina kancelarija za saradnju sa medijima, biti primenjivana od 

1. januara 2015. godine. 

  

"Niko neće ostati na ulici" 

  

Vulin je istakao da je Svetska banka zadovoljna potezima Vlade i predloţenim merama štednje i 

pomoći će nam da niko ne ostane na ulici. 

  

On je rekao da je Svetska banka veoma zadovoljna onim što je Vlada uradila tokomdosadašnjeg 

mandata. 

  

- To se vidi po kretanju kamatnih stopa, ne poskupljuju krediti. Oni imaju poverenja u našu 

ekonomiju - istakao je Vulin. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/498941/Vulin-Vlada-odlucila-minimalna-zarada-21054-dinara
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Prema njegovim rečima, tokom današnjeg razgovora sa predstavnicima Svetske banke dogovorena 

je pomoć oko socijalnih programa. 

  

- Niko ne sme da ostane na ulici. Niko iz preduzeća u restrukturiranju ne sme da ostane bez 

pristojne otpremnine - naveo je Vulin. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/498911/Sertic-Uskoro-master-plan-o-javnim-preduzecima 

Sertić: Uskoro master plan o javnim preduzećima 

Beta  

Ministar privrede Srbije Ţeljko Sertić najavio je danas da će Ministarstvo privrede veoma brzo 

napravit master plan za Javna preduzeća (JP) koji će biti okvir u kom pravcu i na koji način će JP u 

Srbiji funkcionisati. 

On je na sastanku predstavnika privrede, drţave i struke o stanju o energetici, a koji organizuju 

Ministarstvo privrede i Privredna komora Srbije (PKS) kazao da se tim dokumentom neće rešiti 

problemi u JP, ali će se pokazati da su u svakom JP moguće znatno veće uštede i racionalizacije. 

 

"Onog momenta kada budemo povezali zarade svih ljudi koji rade, od direktora do spremačica, sa 

rezultatima rada, a to je samo jedan od modela, imaćemo sigurno ušteda", naglasio je Sertić. 

 

Prema njegovim rečima, Srbija se trenutno nalazi "tamo gde se nalazi zbog lenjosti, neefikasnosti i 

očekivanja da drţzava reši sve probleme, dok sa druge strane drţava nije prepustila da se mnoge 

stvari rešavaju na trţišnoj osnovi". Sertić je dodao i da Srbiju očekuju "vrlo teške stvari" i da se on 

lično najviše plaši kako će to graĎani izneti na svojim radnim mestima. 

 

"Prihvatićemo mi smanjenje plata i penzija, nove zakone, ali mi iz ove krize ne moţemo da se 

izvučemo ukoliko ne počnemo da menjamo sebe, jer gde god se okrenete stoji vam kao mač 

neefikasnost, neposvećenost i labava organizaciona struktura", naglasio je ministar privrede. 

 

Prema njegovim rečima današnji skup u PKS pokazao je da su u energetici uglavnom prisutni 

problemi kao i u ostalim oblastima privrede, ali da drţava u tom sektoru ima mnogo veću 

odgovornost. 

 

"Karakteristično za sve dosadašnje sastanke je to da su pokazali da mnogi problemi mogu da se reše 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/498911/Sertic-Uskoro-master-plan-o-javnim-preduzecima
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kvalitetnom primenom postojećih zakona i čišćenjem šume neharmonizovanih propisa. Svuda je 

prisutno na desetine neharmonizovanih propisa i zakona koji jedni drugima smetaju, nedefinisane i 

nejasne procedure, a kad pravnici to počnu da tumače onda smo tu gde jesmo", naveo je Sertić. 

 

On je najavio da će Ministarstvo privrede sve preporuke sa današnjeg skupa ozbiljno uzeti u 

razmatranje, kao i da će pokušati da ukaţe da ekonomski deo strategija raznih oblasti bude bolji i 

efikasniji. 

 

Na današnjem skupu rečeno je da bi do kraja godine trebao biti donet novi zakon o energetici koji 

će biti koncentrisan na povećanje sigurnosti i zaštite potrošača. 

 

Istaknuto je i da je Srbija jedna od retkih zemlaja koja nema zakon o nafti i gasu, da nema jasnu i 

preciznu regulativu, kao i da je potrebno da drţava ozbiljnije preispita školovanje kadrova za 

energetiku i veća efikasnost i koordinacija ministarstava. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vulin-Ne-radite-za-manje-od-21_054-dinara-neto.sr.html 

Вулин: Не радите за мање од 21.054 динара, 
нето 
 

БЕОГРАД – Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин 
рекао је вечерас да је Влада одлучила да минимална нето зарада у Србији износи 21.054 
динара и да је то минимум новца испод кога не треба да се ради. 

„То је количина новца која је минимум испод које не можете и не треба да радите”, рекао је 
Вулин гостујући на РТС-у. 

Према његовим речима, природно је да ни послодавци ни синдикати нису задовољни ценом 
рада, али да пошто нису могли да се договоре то је морао да уради неко трећи - држава. 

У моменту када смањујете плате и пензије за близу 10 одсто, а повећавате за пет одсто 
најсиромашнијим и најугроженијим, то јасно говори о позицији ове Владе, да жели да заштити 
оне којима је заиста најтеже и који су деценијама жртве пљачкашких приватизација..., навео 
је министар. 

Влада Србије донела је јуче одлуку да висина минималне цене рада у Србији у 2015. години 
износи 121 динар по радном часу, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vulin-Ne-radite-za-manje-od-21_054-dinara-neto.sr.html
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Ова одлука ће, како је саопштила владина канцеларија за сарадњу са медијима, бити 
примењивана од 1. јануара 2015. године. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vucic-otvorio-fabriku-delova-za-mlazne-motore.sr.html 

Вучић отворио фабрику делова за млазне моторе 

Србији потребно 1.000 таквих „тачака” где ће се радити и производити, поручио премијер са 

свечаности 

Ада – Премијер Србије Александар Вучић, председник војвођанског парламента Иштван Пастор 
и израелски амбасадор Јозеф Леви отворили су јуче нови погон предузећа „Ливница 
прецизних одливака”, који ће производити делове за млазне моторе. „Сигуран сам да Србија 
има бољу и срећнију будућност него што јој је садашњост”, рекао је Вучић, обраћајући се 
присутнима на отварању погона. 
Он је поручио да је Србији потребно 1.000 таквих „тачака” где ће се радити и производити и 
посебно захвалио израелском амбасадору, народу и компанијама. 

Премијер је рекао да је Србија отворена за сарадњу и по питању других пројеката и 
приватизација и захвалио Израелцима што показују интересовање за те преостале 
приватизације. 

Вучић је навео да то није само посао и зарађивање плата, већ је реч о озбиљној инвестицији, а 
Србија ће помоћи да се сви планови израелског партнера испуне и остваре. 

Захваливши на томе што је направљена добра фирма, што се подижу производња и профит, 
премијер је изразио наду да се неће стати на 63 запослена или на 100, колико је планирано, 
већ да ће бити запослено 200 радника и из Аде и околине. 

Пастор је рекао да верује у потенцијал Србије и Војводине, потенцијал Аде. „Ако је у Ади то 
било могуће направити, биће могуће и у другим местима и ситуацијама”, поручио је 
председник војвођанске скупштине. 

Израелски амбасадор осврнуо се на пријатељство и односе два народа и земље, истакавши да 
нам је заједничко то да „од ничега можемо да створимо нешто”. Компанија „Бет Шемеш 
Ендзинс ЛТД” из Израела купила је 2003. године стару фабрику „ЛПО Ада”, која је од тада 
повећала продају десет пута. 

Та компанија одлучила је да изгради потпуно нову фабрику за производњу делова за млазне 
моторе за инострано тржиште. 

Делови се праве за компаније „Ербас”, „Бомбардиер” као и за авионе „фалкон”, а сто одсто 
производње намењено је извозу, посебно у Немачку, САД и Холандију. 

У обе фабрике запослено је више од 60 радника, од којих је 20 у новом погону, а планира се 
да се у наредној години запосли још 30 људи. 

Танјуг 
 
 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vucic-otvorio-fabriku-delova-za-mlazne-motore.sr.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Strana-ulaganja-za-pokretanje-privrede.sr.html 

Страна улагања за покретање привреде 

Све прогнозе указују да ћемо и идуће године бити у рецесији, а за економски раст неопходне 

су реформе и велике инвестиције 

Привреда Србија ће, сасвим је извесно, и следеће године бити у рецесији, јер су шансе да 
забележимо привредни раст после примене оштрих мера више него скромне. Према свим 
прогнозама, економска активност биће догодине у паду од минус један одсто. 

Ипак, историја нас учи да је било земаља које су, сплетом срећних околности, на фискалну 
консолидацију одговориле растом. То су успеле Словачка средином деведесетих година и 
Ирска у другој половини осамдесетих. Може ли Србију да задеси такав сплет срећних 
околности? 

Мрка капа – судећи према анализи аутора „Кварталног монитора”. Да би се то догодило, 
потребно је испунити неколико услова, објашњавају. Први је да план штедње буде 
кредибилан: да подразумева оштре резове који се спроводе у првој години примене и да 
инвеститоре убеди да ће и у наредном периоду држава озбиљно смањити расходе. Други 
услов, сматрају аутори ове публикације, подразумева да програм фискалне консолидације 
прате неке шире друштвене реформе, попут радног законодавства, пензионе или здравствене 
реформе, на пример. 

И док би прва два услова наша земља можда некако и могла да задовољи, код трећег би 
настале муке. Јер, да би нека економија на штедњу одговорила привредном експанзијом, 
потребно је да је светска привреда у успону и да тај „брзи воз” опоравка дословно повуче и 
нашу привреду. Судећи према процени Међународног монетарног фонда, који за цео свет 
прогнозира стопу раста нешто већу од три одсто, а да Европа и даље стагнира, тај сплет 
срећних околности неће повући Србију. 

Дејан Шошкић, професор Економског факултета и бивши гувернер, каже да је Словачка 
средином деведесетих година доживела бум јер је имала велики доток страних инвестиција, 
који је подигао привредни раст. Ми сада на то не можемо да рачунамо. Док се улагачи не 
осмеле да инвестирају, једино што Србија може да уради у овом тренутку како би 
компензовала пад потрошње, који ће бити узрокован применом мера штедње, јесте повећање 
јавних инвестиција. Како каже, средства за неке пројекте већ постоје, а за многе од њих 
плаћамо и пенале јер их не користимо. 

– Неопходно је направити неку врсту реорганизације трошкова. Да се уз истовремено 
смањивање доходака отвори простор за веће јавне инвестиције које имају ефекат на 
привредни раст – каже Шошкић. 

У ситуацији када не може да нам се понови ирско или словачко искуство, јер европска 
привреда стагнира, то је једино што можемо да урадимо. 

Према његовој оцени, оно што сада највише паралише опоравак европске привреде јесте – 
страх. 

– Пођите од себе, ако знате да ћете имати мању плату или ако постоји неизвесност с радним 
местом, онда ћете више штедети и смањићете личну потрошњу. Тиме ћете произвођачима 
сузити тржиште. Тако се и бизнисмени сада понашају, јер су скептични и оклевају са 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Strana-ulaganja-za-pokretanje-privrede.sr.html
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инвестирањем. Јер, као што је амерички председник Френклин Делано Рузвелт у свом 
инагурационом обраћању нацији 1932. године рекао: „Немамо чега да се бојимо – осим 
страха.” Психологија сада игра кључну улогу, јер када нема те храбрости инвеститора и када 
они страхују да уложе свој новац, онда се тржиште сужава – каже Шошкић. 

Горан Николић, сарадник Института за европске студије, каже да је немогуће да се у Србији 
понови ирско или словачко привредно чудо. 

Он, на пример, сумња да је привредни успех Словачке био политички мотивисан и да је после 
пада Владимира Мечиара 1998. године вероватно дат миг да дођу огромне стране инвестиције. 

– Замислите да три фабрике аутомобила сада дођу у Србију. Ништа нам више не би требало. И 
ако се неко пита шта нама треба за успех, одговор је једноставан – да неко дође и отвори 
50.000 радних места у прерађивачкој индустрији. Прича о малом и средњем бизнису се овде 
понавља као мантра, али је чињеница да не могу да се отварају мала и средња предузећа ако 
не могу да се наслоне на велике индустрије – каже Николић. 

Према његовим речима, у случају Ирске тајне нема. Ирци имају јаку дијаспору, говоре 
енглески језик и није било тешко привући улагаче. 

– Иако је наша дијаспора многобројна, она није јака. Наши људи у иностранству раде мање 
плаћене послове. Има можда пет богатих људи у иностранству и знамо свих пет – каже 
Николић и додаје да је и опоравак мађарске привреде био заснован на такозваним етно-
инвестицијама, то јест чињеници да су богати Мађари из света уложили новац у домовину. 

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

Тајна јефтиних зајмова 
Током минуле кризе у Европи је консолидован банкарски сектор, па је је дошло до повећања 
капиталне адекватности, каже Дејан Шошкић, професор Економског факултета. Иначе, 
адекватност капитала представља однос између укупног капитала и ризичне активе банака. А 
одлука о томе заправо прописује банци обавезу да своје пословање обавља тако да њена 
ризична актива буде поривена капиталом у износу од најмање 12 одсто. 

– Банке су на ту одлуку могле да реагују на два начина: или да повећају свој капитал или да 
смање пласмане привреди. Већина банака је смањила кредитну активност, што је за 
последицу имало пад привреде. И зато Европска централна банка може узалуд да упумпава 
ликвидност ако не постоји тај канал између банака и привреде како би се новац пласирао. 
Зато се сада догађа да тај новац одлази на периферију Европе и да се улаже у хартије од 
вредности – објашњава Шошкић. 

Зато су сада и камате на задуживање земаља са лошим рејтингом тако ниске. „Онај ко се у 
томе опусти и почне да мисли да је то нормално, цену ће платити кад европска привреда 
почне да се опоравља”, каже Шошкић. Јер тада ће се инвеститори повући и почети да 
инвестирају новац у Европи. 

Аница Телесковић 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzioneri-traze-da-im-drzava-vrati-pare.sr.html 

Пензионери траже да им држава врати паре 

Иако мере штедње још нису ступиле на снагу пензионери с чеком већим од 25.000 динара 

траже да им министар Вујовић каже да ли ће им умањена примања икада бити враћена 

Савез пензионера Војводине упутио је јуче писмо министру финансија Душану Вујовићу с 
молбом да им се каже да ли ће влада пензионерима којима ће од новембра бити умањене 
пензије надокнади тај мањак и за који период – две или три године. Од министра Вујовића 
затражено је да са садржајем писма упозна и председника владе Александра Вучића, од кога 
пензионери очекују помоћ, каже за „Политику” Милан Ненадић, председник овог савеза. 

– Пошто је пензија неотуђиво право сваког појединца и основно право сваког пензионера 
стечено на основу година радног стажа и уплаћених доприноса, пензионери у Србији имају 
право да примају онолику пензију колику су зарадили. Све што се тражи од владе јесте да 
поштује то основно право сваког од 1,7 милиона пензионера – каже он. 

Нико од њих, објашњава, не очекује да ће тај новац моћи да се врати сутра, али би свакако 
хтели да знају да ли на паре могу уопште да рачунају, или не. 

– Ако је најављено да би српска привреда могла да се опорави од 2016. године, онда треба 
рећи и пензионерима, а њих није мало, већ 670.000, када ће држава бити спремна да их 
обештети – објашњава Ненадић. 

У писму министру Вујовићу, каже он, затражено је да се осим овог одузетог дела, овим 
пензионерима зарачуна и најнижа камата за године за које су добијали умањену пензију. Тек 
тако „исправљене пензије” могу наставити да се усклађују с растом цена на мало, како је то 
већ законом прописано, али је важно да основица пензије не буде умањена. 

– Процене су да би то обештећење државу коштало око 200 милиона евра, онолико колико се 
очекује да ће се и уштедети по основу најављеног прогресивног умањења пензија за око 
670.000 пензионера с примањима већим од 25.000 динара – истиче он. 

Упитан шта пензионере чека од 1. октобра, када би пензије требало да им се други пут ове 
године ускладе са 0,5 одсто, Ненадић каже, да сада од тога нема ништа, да ће пензије које су 
примили у априлу наставити да примају до даљег. 

– Срећа је што инфлације ове године скоро да нема па пензије до децембра готово да и неће 
бити обезвређене, али су зато прошле године реално пале за пет процената, а то 
пензионерима нико није надокнадио. Нереално је очекивати да ће инфлација моћи још дуго да 
се држи под контролом, што ће опет значити ново обезвређивање пензија, наводи он. 

Ненадић подсећа да је овај савез заједно с Удружењем синдиката пензионера Србије најавио 
да ће уколико се умањене пензије не надокнаде за неку годину, пензионери сигурно поднети 
тужбу Уставном и суду у Стразбуру и тражити да им држава врати паре. 

– Баш као што је случај с војним пензионерима који су због избегавања ванредног усклађивања 
пензија за 11,07 одсто добили спор против државе и државу то данас кошта око 16 милијарди 
динара. Тако ће и ови оштећени пензионери тражити своја права на суду – каже он. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzioneri-traze-da-im-drzava-vrati-pare.sr.html
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Иако су се многи питали, када су војни пензионери тужили државу, колико је то уопште 
морално, они су тада, као што и већина пензионера сада планира само тражили своја права 
која им гарантује Устав и закон, категоричан је Ненадић. 

Ј. Петровић-Стојановић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikati_vredjanje_radnickog_dostojanstva.4.html?news_id=289908 

Povećanje minimalne cene rada nije po volji ni radnika ni poslodavaca 

Sindikati: Vređanje radničkog dostojanstva 
AUTOR: G. VLAOVIĆ 

Beograd - Odluka Vlade Srbije da se minimalna cena rada poveća za 5,2 odsto naišla je na 

negodovanje kako sindikata tako i poslodavaca. Prvi, procenat povećanja smatraju Vladinom 

„nepristojnom ponudom“, dok drugima i taj iznos predstavlja veliki namet. 

Branislav Čanak, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, ističe za Danas da je 
odluka Vlade ne samo neprihvatljiva za radne ljude već predstavlja i kršenje zakona. 

- Podsećam da odredbe aktuelnog Zakona o radu na čije donošenje reprezentativni sindikati nisu 
imali nikakav uticaj, propisuju da minimalna cena rada treba da bude 137,9 dinara po radnom satu. 
Sa ovim povećanjem koje je odobrila Vlada, satnica će iznositi 121 dinar, što je znatno niţe od 
iznosa predviĎenog Zakonom o radu a koji su drţava i poslodavci doneli bez pristanka sindikata. 
Jedva čekam da se pojavi zvanično obrazloţenje te odluke kako bismo mogli da pitamo Vladu kako 
je došla do te računice suprotstavljene zakonu koji je Skupština usvojila na njen predlog - kaţe 
Čanak. 

On dodaje da je procenat povećanja minimalne cene rada potpuno zanemarljiv i da kao takav ne 
moţe da utiče na poboljšanje ţivotnog standarda radnika u Srbiji. 

Iako ističe da je dobro što je posle dve i po godine došlo do povećanja minimalne cene rada, Ţeljko 
Veselinović, predsednik Udruţenih sindikata Srbije „Sloga“, ističe da je procenat povećanja 
nedopustivo mali. 

- Najsiromašnijim slojevima stanovništva će minimalno povećanje cene rada značiti, ali je ono što 
je Vlada odobrila ispod svakog nivoa dostojanstva. Prostom računicom dolazi se do zaključka da je 
reč o povećanju od 700 do 800 dinara, što je zaista premalo. Problem predstavlja i to što je taj 
procenat utvrĎen protivno aktuelnim zakonskim rešenjima. U svakom slučaju, način izračunavanja 
minimalne cene rada treba hitno promeniti jer čak i da je Vlada donela odluku da minimalna cena 
rada bude 137,9 dinara po radnom satu, to ne bi bilo dovoljno za obezbeĎenje egzistencije radnog 
čoveka. Srbija je jedna od retkih zemalja gde se minimalna cena rada odreĎuje paušalno. Umesto 
takvog načina obračuna potrebno je uvesti onaj koji bi se formirao na osnovu realnih troškova 
ţivota odnosno vrednosti prosečne potrošačke korpe - naglašava Veselinović. U „Slogi“ ističu da 
povećanjem minimalne cene rada od samo šest dinara po radnom satu radnici neće moći da kupe ni 
litar mleka dnevno a kamoli da razmišljaju o uvećanju minimalne potrošačke korpe. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikati_vredjanje_radnickog_dostojanstva.4.html?news_id=289908
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Sa druge strane, Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije, ističe da povećanje 
minimalne cene rada neće dovesti do rasterećenja troškova privrede. 

- Reč je o kontradiktornoj odluci. Vlada je proklamovala politiku štednje i u okviru nje je doneta 
odluka o smanjenju penzija i plata u javnom sektoru za deset odsto. Povećanje minimalne cene 
rada će izazvati povećanje plata. TakoĎe, rast minimalnih plata će dovesti i do povećanja drugih 
ličnih dohodaka. U takvoj situaciji ne vidim kakav efekat će imati mera smanjenja plata od 10 
odsto. Ipak, iako nismo zadovoljni povećanjem minimalne cene rada, mi ostajemo pri našem 
ranijem stavu da ćemo poštovati odluku Vlade Srbije po tom pitanju ma kakva ona da bude - 
zaključuje naš sagovornik. 

Inače, odluka o novoj minimalnoj ceni rada počeće da se primenjuje od 1. januara 2015. godine. 
Povećanje od 5,2 odsto dovešće do rasta minimalne zarade čiji će bruto iznos biti 28.430,50 dinara 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/proizvodnja_nastavlja_pad.4.html?news_id=289906 

Proizvodnja nastavlja pad 
AUTOR: E. D. 

Beograd - Industrijska proizvodnja u Srbiji u avgustu 2014. godine manja je za 13,1 odsto nego u 

avgustu prošle godine, a u odnosu na prosek 2013. godine manja je za 12,8 odsto, saopštio je juče 

Republički zavod za statistiku. 
 TakoĎe, u poreĎenju sa istim periodom lane, industrijska proizvodnja manja je za 4,3 odsto. 
Najveći pad zabeleţen je, očekivano, u proizvodnji energije, gotovo 40 odsto, i u rudarstvu, gde je 
eksploatacija umanjena za 23,8 odsto. Inače, pad obima industrijske proizvodnje zabeleţen je u 19 
oblasti koje u ukupnoj strukturi učestvuju sa 82 odsto, dok je rast imalo deset grana čiji je udeo 18 
odsto. 

Kao i prethodnog meseca, uz podatke o padu proizvodnje pomalo neobično deluje statistička 
računica o rastu prometa u maloprodaji. Naime u odnosu na isti mesec prošle godine, promet je u 
avgustu ove veći za 3,9 u tekućim cenama, dok je ukoliko se izuzme faktor inflacije, rast tri odsto. 
Ipak, objašnjenje statističara da se promet izračunava na osnovu mesečnog izveštaja trgovina na 
malo, kao i na osnovu prijava PDV-a koji se dobijaju od Poreske uprave, baca više svetla i većina 
stručnjaka to pripisuje aţurnijem radu inspekcija koje su uspele da deo iz sive zone prebace u 
legalne tokove. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pokrenut_stecaj_u_zastava_kovacnici.4.html?news_id=289904 

Pokrenut stečaj u Zastava Kovačnici 
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Zastava Kovačnica, najstarija i najveća fabrika otkovaka u zemlji i na Balkanu, od 

juče je u stečaju, odlučeno je na ročištu u kragujevačkom Privrednom sudu. Za stečajnog upravnika 

imenovan je ekonomista iz Jagodine Stanislav Zdravković, a otvaranje stečaja inicirala je bugarska 

firma „Fero trans“, kojoj kragujevačka fabrika duguje oko 2,6 miliona evra. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/proizvodnja_nastavlja_pad.4.html?news_id=289906
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- Račun Kovačnice je u neprekidnoj blokadi od 17. juna ove godine na iznos od 106 miliona dinara, i 
to je ukupno 105 dana blokade, a zakon predviĎa 30 dana. Istovremeno je prisutna i trajna 
nesposobnost plaćanja fabrike - pojasnio je razloge za pokretanje stečajnog postupka u Zastava 
Kovačnici sudija Privrednog suda Branislav Jovović. 

Direktor Kovačnice ĐorĎe Pecelj kazao je da fabrika, uprkos pokretanju stečaja, ima budućnost i 
trţište, kao i da joj preduzeća u restrukturiranju duguju više od 100 miliona dinara. On je rekao i 
da je drţava najveći poverilac Kovačnice, te da predstoji restrukturiranje fabrike koja, prema 
njegovim rečima, 56 odsto proizvodnje izvozi u Nemačku, Kanadu, Belgiju i MaĎarsku, dok u zemlji 
najviše radi za Zastavu Oruţje. 

U tri sindikata Kovačnice i dalje tvrde da je fabrika upropašćena nebrigom drţave, koja jedina, 
kako navode, nije videla da vlasnik Valentin Zaharijev profit iznosi u Bugarsku, a da u Kragujevcu 
ostavlja dugove. Stečajni postupak Kovačnice je, inače, pokrenula bugarska firma čiji je vlasnik sin 
Zaharijeva. 

Zastava Kovačnica je, podsetimo, privatizovana 2005, kada ju je na aukciji nepoznata bugarska 
firma „Inter trust“, čiji je vlasnik Zaharijev, kupila za oko 1,6 miliona evra, iako su tada bile 
zainteresovane ozbiljne francuske i nemačke kompanije. Svi pokušaji da se poništi od početka 
sumnjiva privatizacija, nisu dali nikakve rezultate. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-prezivljavanje-potrebna-najmanje-dva-minimalca 

За преживљавање потребна најмање два 
минималца 
 

Влада Републике Србије донела је одлуку да висина минималне цене рада у Србији у 
2015. години износи 121 динар по радном часу, без пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање. По тој рачуници, од 1. јануара 2015. године минималац ће у Србији 

За намирнице из минималне корпе 34.200 динара 

износити 28.000, односно нешто више од  21. 000 када се одбију порези и доприноси 

Минималац није повећаван још од 2012. године, а удружења послодаваца ипак су негодовала 
због ове одлуке иако уз ограду да ће се држати нових платних разреда. Повећање од 1.044 
динара у односу на садашњу плату свакако ће добро доћи великом броју грађана Србије који 
живе од минималних зарада, али им неће видно повећати животни стандард. 

До ког датума у месецу је могуће догурати са оваквом платом јасно је људима који свој живот 
финансирају минималцима. Уз стални пораст цена на мало тешко је да ће од јануара наредне 
године моћи да исфинансирају још који дан уз ово повећање. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-prezivljavanje-potrebna-najmanje-dva-minimalca
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Потрошачка корпа коју редовно објављује Минситарсво трговине дели се на обичну и 
минималну, а погледом на ову потоњу, јасно је да ни нови минималац неће моћи да опскрби 
просечну трочлану породицу у Србији. Да би се показала “моћ” минималца направили смо 
рачуницу по којој у једној породици постоје две минималне плате, укупне вредности 42 000 
динара иако велики број породица покушава да преживи и само од једне. Ако претпоставимо 
да породица живи у просечних 50 квадратних метара стамбеног простора овај кућни буyет се 
одмах умањује за цену рачуна који у просеку износе око 13 000 динара. За голи живот, дакле, 
остаје 29 000 динара. 

Гледајући минималну потрошачку корпу на коју се позива Министарство, просечна породица на 
намирнице троши 34 200 динара. Овај износ ваља узети условно јер важи за цене из јула, од 
када је добар део намирница поскупео. И поред тога, два минималца и поред повећања, не 
добацују до ове бројке. 

Два минималца могу, додуше, да исфинансирају месечне основне потрепштине умањене за 
суво месо, месне прерађевине, сада већ прескупо јужно воће, рибу, рекреацију и културу, 
ресторане и хотеле, забаву, бензин... Тек тако би се потрошачка корпа на једвите јаде 
уклопила у прорачун два минималца. 

Ваља имати у виду да држава у потрошачку корпу ставља цену режија дупло мању него што је 
реално. Становништво које живи у градовима и плаћа централно грејање тешко да ће у стану 
од 50 квадрата моћи да плате мање од 13.000 динара све трошкове трошкове, од грејања до 
струје.... Чак и у руралним срединама, цена струје, одношења смећа, воде, огрева тешко ће 
се уместити у 6.600 динара, колико држава сматра да просечне режије коштају. 

У два минималца, умањена за рачуне, могу стати основне намирнице од жита у вредности од 
3.000 динара. Ту спадају: брашно, хлеб, тестенине, пецива... Томе можемо додати поврће и 
прерађевине вредне 2.500 динара, воће које кошта око 1.000 динара, месо и прерађевине 
вредне 4.000, јестива уља и масти за 500 динара, млеко, прерађевине и јаја што кошта око 
3.000 динара месечно, безалкохолна пића за 1.200, остале прехрамбене производе (со, шећер, 
зачини, сирће, кондиторски производи) за око 1.000 динара. Укупно то може да се заокружи 
на 16.200 динара 

П. Клаић 
  

Цео текст прочитајте у нашем штампаном издању за среду, 1. октобар 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-pik-u-becej-boje-se-bankrota 

У ПИК-у Бечеј боје се банкрота 
 

У ПИК-у Бечеј одржан је крајем прошле недеље састанак на којем је разматран план 
реструктурирања овог, једног од највећих пољопривредних комбината у Србији. 
Присуствовали су бивши власник Ђорђије Ницовић са сарадницима из ИРВА конзорцијума, 

представници неколико банака које су повериоци, локалне самоуправе и представници ПИК-а. 
Подсетимо, рочиште о актуелној верзији Плана реструктуирања ПИК Бечеј одложено је за 26. 
новембар. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-pik-u-becej-boje-se-bankrota
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Било је на састанку и примедби и похвала на рачун актуелног плана реструктуирања, али се, 
ипак, све свело на то да држава што пре каже своју реч. Договорено је да се неке идеје у 
наредних недељу дана доставе у писменој форми стечајном управнику, који ће их угардити у 
већ припремљен План. А онда се чека коначна реч државе. 

Имајући у виду да су се, од како је је пре четири године ПИК Бечеј отишао у стечај, промениле 
три Владе, исто толико премијера и пет министара пољопривреде, те да су сви обећавали 
помоћ државе, а она до данас није стигла, „пиковци“ се плаше да 26. новембра њихова „друга 
кућа“ не оде у банкрот, па да је онда неко по багателној цени купи. Чак се помињу и неки 
конкретни купци. 

- То ми радници нећемо дозволити, јер током минуле четири године нисмо излазили на улице 
или блокирали Бечеј да бисмо обратили пажњу на наш проблем, већ смо вредно даноноћно 
радили за минималну цену рада само да бисмо очували ресурсе ПИК Бечеј. И даље хоћемо да 
радимо и живимо од нашег рада. Са нама ПИК Бечеј има будућност, а држава корист. Ми не 
празнимо републички буyет, већ га пунимо. 

У прошлој години наше укупне обавезе по буџетским рачунима износиле су око преко 630,5 
милиона динара, у првом полугодишту ове године смо већ уплатили 290,8 милиона, а до краја 
додине ће тај износ бити око 607,5 милиона динара - рекао је председник Синдиката 
„Независност“ Александар Пешић. 

В. Јанков 
  

Држава се не оглашава 
Држава има кључну улогу у читавом процесу и сви чекају њене потезе. Почетком августа 
премијер Александар Вучић је на новинарско питање шта ће бити са ПИК Бечејом рекао да је 
упознат са ситуацијом и да Влада ради на томе да се нађе квалитетно решење по том питању. 
Влада, као главни „играч“, још не излази у јавност са конкретним предлогом. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/strajk-upozorenja-zbog-plata 

Штрајк упозорења због плата 
 

У свим основним и средњим школама у Србији у четвртак ни у преподневној, ни у 
послеподневној смени неће бити одржани први час одлучено је на састанку представника 
свих репрезентативних синдиката просветара (СРПС, СОС, УСПРС и ГСПРС „Независност“). 

- За овај штрајк упозорења одлучили смо се незадовољни преговорима с Министарством 
просвете и Министарством за државну управу и локалну самоуправу - каже генерални екретар 
СРПС Ранко Хрњез. - Ниједан од наших захтева у овим преговорима није испуњен и ово је 
последње упозорење на незавидан положај просветара. 

Синдикати просветара тражили су од власти да ову делатност због лошег материјалног 
положаја изузме из планираног смањења плата буyетских корисника, те да донесе јединствен 
закон о платним разредима за све кориснике. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/strajk-upozorenja-zbog-plata
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На састанку председништава свих репрезентативних синдиката у школству одлучено је и да се 
почне с припремом једнодневне обуставе рада у свим школама у Србији и протеста испред 
Скупштине Србије, али датум одржавања ових активности још није утврђен, а зависиће од 
датума уласка ребаланса, односно закона о умањењу зарада у скупштинску процедуру. 

Д. Д. 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=30&nav_id=905671 

"Penzije svojina, ne dirajte ih" 
IZVOR: TANJUG 

Beograd -- Najavljeno smanjenje penzija za Partiju ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) je 

prihvatljivo jer su mere u funkciji pravih, dubinskih reformi. 

Sa druge strane, za Udruţenje sindikata penzionera Srbije smanjenje penzija je neshvatljivo jer su penzije 

svojina, Ustavom zagarantovana, koja se ne sme umanjivati. 

Predstavnici PUPS-a smatraju da mere štednje ne pogaĎaju najveći deo penzionera, da je 

ispoštovan pricip 3P - da penzije prate plate i da će njihovo smanjenje biti upola niţe nego kod 

plata u javnom sektoru. 

Vlada Srbije najavila je smanjenje penzija većih od 25.000 dinara. Smanjenje će biti progresivno 

pa će penzioner koji mesečno prima 26.000 dinara imati umanjenje od 220 dinara, onaj koji prima 

27.000 dinara dobijaće 26.560 dinara. Primanja penzionera koja prelaze 35.000 biće smanjena 6,2 

odsto, a ona veća od 40.000 za devet procenata. Najveći teret će podneti penzioneri čija primanja 

prelaze 60.000 dinara, a umanjenje će biti, kako kaţe, 15 ili 16 odsto. Takvih, prema njegovim 

rečima u Srbiji ima oko 41.000. . 

 

Prema rečima predsednika te stranke Milana Krkobabića, izrečenih na konferenciji za medije prošle 

sedmice, predviĎeno je da se penzije u načelu smanje za 5,5 odsto, dok će se plate u javnom 

sektoru smanjiti u rasponu izmeĎu 10 i 10,5 procenata.  

 

Predstavnici Udruţenja sindikata penzionera Srbije, meĎutim, pravdu nameravaju da potraţe pred 

Ustavnim sudom, a ukoliko ne budu zadovoljni i pred sudom u Strazburu.  

 

Oni će postupak ocene ustavnosti odluke o smanjenju penzija pokrenuti pred Ustavnim sudom 

Srbije kada takva odluka bude zvanično doneta, a njihovu inicijativu podrţali su Savez penzionera 

Vojvodine i Sindikat penzionera "Nezavisnost".  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=30&nav_id=905671
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Potpredsednica Udruţenja Marija Todorović rekla je da odrţivost penzija zavisi od odrţivosti 

proizvodnje i da bi mere koje preduzima drţava trebalo da budu usmerene na povećanje 

proizvodnje i broja zaposlenih, a ne na štednju.  

 

Ona je podsetila da su penzije lična imovina, da je to stečeno i neotuĎivo pravo i da drţava ne 

moţe tek tako da ih smanjuje a da penzioneri ne znaju na koji rok će im penzija biti umanjivana i 

da li će drţava nakon isteka tog roka vratiti ono što je smanjivala.  

 

Todorović je za Tanjug rekla da današnji penzioneri pripadaju generacijama koja je svojevremeno 

samoupravnim doprinosima i drugim zajmovima doprinosila izgradnji fabrika, vodovoda, domova 

zdravlja, ustanova kulture i da im nije nepoznato da drţavu pomognu.  

 

"MeĎutim, sad smo u kapitalizmu, a u kapitalizmu je imovina svetinja i ne moţe se tek tako 

oduzimati. Zato smo odlučili da se obratimo Ustavnom sudu i traţimo zaštitu imovine kod tog suda. 

Mi smo pravna drţava i pravni postulati se moraju poštovati", rekla je ona.  

 

Prema njenim rečima mogla bi vlada da precizira da je deo sredstava koji se sada oduzima 

pozajmica i da će jednoga dana biti vraćena, bilo penzionerima bilo njihovim naslednicima.  

 

Postojala je varijanta da se umanji devizna štednja za oko 10 odsto, čime bi se u potpunosti 

namirio finansijski manjak, ali bi taj novac kasnije morao da bude vraćen uz kamatu, smatra ona.  

 

"To bi prihvatili svi graĎani, da se zna šta se radi i zašto se radi. Ako je u pitanju oduzimanje dela 

imovine, onda to moţe biti samo pozajmica. U suprotonom - oduzimanje imovine je 

nacionalizacija", navela je ona. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=30&nav_id=906017 

Kako unaprediti socijalni dijalog? 
IZVOR: TANJUG 

Šabac -- Ključni problemi u funkcionisanju socijalno-ekonomskih saveta su reprezentativnost 

partnera, funkcionisanje saveta bez propisanih pravila i finansiranje. 

 Savetnica u okviru EU projekta "UnapreĎenje socijalnog dijaloga" Valerija Kubalova je na sednici Socijalno-

ekonomskog saveta (SES) u Šapcu, koja je posvećena unapreĎenju socijalnog dijaloga, izjavila da smatra da 

je izbor gradonačelnika Šapaca Nebojše Zelenovića za predsedavajućeg SES-a, ohrabrujući gest i da će 

komunikacija biti kvalitetnija. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=30&nav_id=906017
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Predstavnici sindikata i poslodavaca su kao glavnu zamerku u dosadašnjem funkcionisanju SES-a, 

označili lošu komunikaciju izmeĎu republičkog i lokalnih saveta. Oni su izrazili nadu da će SES u 

narednom periodu ostvariti svoju suštinsku ulogu, u čemu ohrabruje činjenica da je gradonačelnik 

prihvatio ulogu predsedavajućeg.  

 

Zelenović je naglasio da je SES vaţna institucija, preuzeta iz dobre prakse razvijenih evropskih 

zemalja i da Šabac ima nameru da je u punom kapacitetu primenjuje.  

 

"Ako smo kao grad otvoreni i spremni da rešavamo probleme u odnosima zaposlenih i poslodavaca, 

kao i suštinsku volju da se suočimo sa problemima, moći ćemo da čujemo jedni druge i 

unapređujemo odnose", rekao je Zelenović.  

 

Sednica SES-aodrţana je u Gradskoj upravi Šapca, u okviru projekta EU i Ministarstva za rad, 

zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a skupu su prisustvovali članovi Socijalno-ekonomskog 

saveta Slovačke, koju je EU delegirala za izradu skrining projekta unapreĎenja socijalnog dijaloga u 

Srbiji.  

 

MeĎu 17 odabranih gradova za razgovore o efikasnijem radu SES-a, nalazi se i Šabac, saopšteno je 

iz Gradske uprave. 
 

 

 

 


