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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/569345/A-STA-JE-SA-PLATAMA-Cenama-smo-sve-blizi-EU 

A ŠTA JE SA PLATAMA? Cenama smo sve bliži EU 

Gordana Bulatović  

Deo robe plaćamo skuplje od nekih članica Unije iako nam je prosečna plata upola niža od 

evropskog minimalca. 

 

 

Kliknuti (+) za uvećanje 

 

Prema upravo objavljenim podacima Evrostata, u Srbiji je hrana skuplja nego u Bugarskoj, Rumuniji 

ili Poljskoj. Po cenama odeće, skoro da smo na evropskom proseku. Pritom, odeću i obuću jeftinije 

od nas nabavljaju MaĎari, Rumuni i Bugari. Slično je i sa cenama elektronike. Televizore, DVD 

plejere, računare... najjeftinije je nabavljati u MaĎarskoj, Poljskoj ili Češkoj. 

 

Inače, najniže cene hrane i bezalkoholnih pića u EU ima Poljska, alkohol i cigarete najjeftinje su u 

Bugarskoj, odeća u MaĎarskoj, a automobil u Češkoj. Češka i Poljska imaju i najniže cene 

elektronike, dok je odlazak u kafanu najisplativiji u Bugarskoj. 

 

Još niže cene u odnosu na evropski nivo od nas imaju Bugari, Makedonci i Albanija, dok blago više 

cene potrošačkih roba i usluga u regionu beleže Rumuni, Crnogorci, MaĎari i Hrvati. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/569398/Male-sanse-za-povecanje-plata-i-penzija 

PROFESOR EKONOMSKOG FAKULTETA: 

"Male šanse za povećanje plata i penzija" 

Beta  

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Jurij Bajec ocenio je da je malo verovatno da u ovoj 

godini doĎe do povećanje penzija i plata u javnom sektoru. 

"Mislim da je to malo verovatno. Svakako ne u ovoj godini", rekao je Bajec u intervjuu za novi broj 

mesečnika Magazin Biznis. 

  

Na pitanje da li da li veruje li da će razgovori sa MeĎunardonim monetarnim fondom (MMF) na tu 

temu uopšte biti otvoreni, ili je to samo izjava za ovdašnju javnost, on je rekao da se uvek može 

razgovarati. 

  

"Ako toga bude, pregovaračka pozicija Srbije će biti bolja ukoliko bude više konkretnih rezultata u 

sprovoĎenju dogovorenih mera i strukturnih reformi. I obrnuto", ocenio je Bajec. 

  

Prema njegovim rečima, MMF smatra da su javne finansije Srbije u lošem stanju i da preti kriza 

javnog duga, a uveren je i da konsolidacija javnih finansija nije moguća bez strukturnih reformi 

koje su taksativno navedene u programu. 

  

"Zato verujem da će se na tome insistirati i, konačno, zato je dogovoren dovoljno dug period od tri 

godine. Ne verujem da će insistirati baš na svakoj pojedinačnoj cifri 'sa zapetom' i na svakom 

datumu 'tačno u dan', ali će svakako insistirati na brzom i konkretnom napretku u realizaciji svih 

dogovorenih zadataka već u drugoj polovini godine", rekao je profesor Ekonomskog fakulteta u 

Beogradu. 

  

Bajec, koji je savetovao premijere Mirka Cvetkovića, Antu Markovića, Mirka Marjanovića i 

guvernera Dragoslava Avramovića, ne pitanje šta bi sada savetovao Aleksandru Vučiću, odgovrio je 

da da bi njegov savet srpskom premijeru bio da ne sme sada da stane i da nastavi po starom. 

  

"Moj savet njemu je da nema nikakvog opravdanja da se sada stane i da se nastavi po starom. 

Reforme javnog sektora se moraju sprovesti, ali ne verbalno i sa stalnim odlaganjem rokova. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/569398/Male-sanse-za-povecanje-plata-i-penzija
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Opasnost od krize javnog duga ne može se otkloniti samo smanjivanjem plata i penzija i 

povećanjem cene struje", rekao je on. 

  

Bajec je istakao da Vučić ima apsolutnu većinu u parlamentu, da u anketama i dalje ima veliku 

podršku graĎana, da dobija podršku i sa zapada i sa istoka, da je prihvatio veoma obiman i težak 

program konsolidacije javnih finansija i temeljnih reformi od strane MMF-a. 

  

"Najzad, već je sproveo, politički i socijalno, veoma tešku meru smanjivanja penzija i plata u 

javnom sektoru", dodao je Jurij Bajec, ističući da će sve dosadašnje mere biti uzaludne ukoliko već 

ove godine ne budu vidljivi efekte u restrukturisanju i privatizaciji društveno-državnih firmi, 

ukoliko ne bude i ozbiljnih promena u poslovanju javnih preduzeća i racionalizaciji zaposlenih u 

državnoj i lokalnoj administraciji i pojedinim delovima javnog sektora. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/569425/Sindikat-penzionera-PUPS-vise-ne-postoji 

Sindikat penzionera: PUPS više ne postoji 

Blic 

U otvorenom pismu javnosti Sindikat penzionera Srbije danas je uputio niz oštrih kritika na račun 

Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) i "Krkobabića Drugog" izmeĎu ostalog navodeći da na 

sledećim izborima dolazi vreme za naplatu izdaje svojih glasača. 

"GraĎani Srbije, a pre svega razočarani penzioneri, ali i svi ostali - gledali su na televiziji (10. maja) 

tužni skup nekolicine prevaranata na proslavi 10. godišnjice od osnivanja PUPS-a, odnosno ono što 

je od te kvazipolitičke partije preostalo. 

 

Penzioneri su sa ogorčenjem mogli da se prisećaju izjava Krkobabića Drugog iz marta 2014., dok je 

još bio sledbenik svog pokojnog oca kada je rekao: "Nema ni smanjenja, ni zamrzavanja, to je 

sveto pismo za penzionere Srbije." 

  

Sećali su se da se penzije nisu dirale dok je bio živ Krkobabić Prvi koji je uvek žestoko negodovao 

kada bi neko spomenuo smanjenje penzija. 

 

MeĎutim, njegov sin Krkobabić Drugi prvo gleda svoj džep, a potom i džepove klike koja ga 

okružuje i podržava, a za penzionere ga više nije briga. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/569425/Sindikat-penzionera-PUPS-vise-ne-postoji
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Kao papagaj u svim govorancijama i intervjuima ponavlja iste gluposti, jer nezna šta bi novo imao 

da kaže. "Niko iz PUPS-a neće biti parničar, pogotovo parničar sa svojom državom... sa njom ne 

možemo da se sudimo..." 

  

Niko ga nije ni prisiljavao da se sudi, mogao je, a nije, da priupita Ustavni sud, kao što je to uradilo 

Udruženje sindikata penzionera Srbije, da li je Zakon o umanjenju penzija u skladu sa Ustavom 

Srbije, ili nije. 

  

A da je taj Zakon neustavan svima je u Srbiji jasno, ako ni zbog čega drugog, ono baš zbog ćutanja 

Ustavnog suda. 

  

Zato, Partija ujedinjenih penzionera Srbije više i ne postoji. Niko u medijima nije pročitao ili čuo 

vest da se PUPS javno i otvoreno usprotivio umanjenju penzija? 

 Čak i da je hteo da se usprotivi, Krkobabić Drugi, sin pokojnog Jovana i sadašnji lider PUPS-a, to 

sigurno ne bi učinio jer bi mu o koncu visila direktorska fotelja u “PTT Srbija”. 

Zašto bi se kockao sa svojom, ali i foteljom Krkobabića Trećeg?  

Izgleda da licemerju Milana Krkobabića nema kraja? 

 

Shvatiće ostaci PUPS-a, ako u meĎuvremenu ne očiste svoju vrhušku i smene Krkobabića Drugog, da 

na sledećim izborima dolazi vreme za naplatu izdaje svojih glasača. 

  

Ali, imajući u vidu kakvo se privatno društvance ugnezdilo u rukovodstvu PUPS-a, pre će se desiti 

da za predsednika dovedu Krkobabića Trećeg - visokog funkcionera u Privrednoj komori" zaključuje 

se u pismu koje potpisuje Izvršni odbor Sindikata penzionera Srbije. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikati_prosvetara_u_sredu_sa_vucicem.55.html?news_id=303600 

TRAGOM Jasna Janković izabrana za predsednicu Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije 

Sindikati prosvetara u sredu sa Vučićem 
AUTOR: V. ANDRIĆ 

Beograd - Predstavnici reprezentativnih sindikata obrazovanja sastaće se u sredu sa premijerom 

Srbije Aleksandrom Vučićem, a jedna od tema susreta biće realizacija sporazuma čijim 

potpisivanjem je okončan petomesečni štrajk u prosveti, izjavila je za Danas Jasna Janković, 

predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.  

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikati_prosvetara_u_sredu_sa_vucicem.55.html?news_id=303600
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- Glavna tema razgovora biće novac. Očekujemo odgovor kada će prosvetnim radnicima biti vraćen 
deo plata, koji im je oduzet zbog mera štednje. Što se tiče pomoći prosvetnim radnicima koja je 
obećana za četvrti kvartal ove godine, mogu da kažem da pregovori o tome počinju od sada. 
Najlošiji deo sporazuma koji smo potpisali sa vladom, a nama najbitniji, je donošenje zakona o 
platnim razredima. Niko nas dosad nije zvao da se uključimo u radnu grupu za izradu nacrta tog 
zakona, iako je to predviĎeno u sporazumu. Nemamo nikakvu informaciju šta se dešava, osim što 
čujemo izjave ministarke Kori Udovički da se na tom zakonu radi - kaže Jankovićeva. 

Ona sumnja da će platni razredi biti uvedeni u javni sektor od 1. januara iduće godine i podseća da 
se vlada na to obavezala u sporazumu. Komentarišući najave pojedinih sindikata da bi u septembru 
prosvetni radnici ponovo mogli da stupe u štrajk, Jankovićeva odgovara da "time prete oni koji su 
bili najslabiji u štrajku" i da te pretnje ne doživljava kao ozbiljne. Dodaje i da je za Uniju sindikata 
prosvetnih radnika štrajk "poslednje rešenje za traženje pravde". 

Inače, na izbornoj skupštini ovog sindikata, koja je u subotu održana u Bačkoj Palanci, Jasna 
Janković izabrana je za novu predsednicu Unije. U šesnaestogodišnjoj tradiciji Unije, ovo je prvi 
put da se žena nalazi na čelu tog sindikata. Jankovićeva je dobila podršku 56 članova Skupštine, 
dok je za njenog protivkandidata Milana Jevtića glasalo 30. Jevtić će ubuduće biti član 
Predsedništva zadužen za resor obrazovanja, a dosadašnje funkcije u tom telu zadržaće Vladimir 
Adžić, Zvonimir Jović i Dobrivoje Marjanović. 

- Unija je u ideološkom smislu trasirala jasan put i on se neće menjati. Pored tekućih poslova, kao 
što su pravilnici o ceni rada, bavićemo se velikom maturom, čijem uvoĎenju je Unija dala podršku. 
Učenici koji se sada upisuju u srednju školu su prva generacija koja će polagati veliku maturu. 
Pratićemo reformu gimnazija i srednjih stručnih škola i otvoriti novo poglavlje u našem radu, a to 
je meĎunarodna saradnja - navodi Jankovićeva, čiji mandat traje četiri godine. 

 Ukrupnjavanje sindikalne scene 

Jasna Janković smatra da je neophodno ukrupnjavanje sindikata obrazovanja, kao i povećanje 
odgovornosti sindikalnih lidera prema sopstvenom članstvu. Na pitanje da li će nastaviti saradnju 
sa drugim sindikatima prosvete, Jankovićeva je odgovorila da je upravo Unija to inicirala, ali da će 
posle analize zajedničkog rada tokom poslednjeg štrajka biti jasnije da li ima prostora za dalju 
saradnju i sa kim. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/penzije-i-plate-mozda-i-porastu-pet-odsto 

Пензије и плате можда и порасту пет одсто 
 

С обзиром на тешке резове које је држава повукла кроз мере штедње, од смањења 
примања десет одсто до поскупљења струје од 12 процената, не треба да изненади ако до 
краја године дође и до повећања 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/penzije-i-plate-mozda-i-porastu-pet-odsto
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Кажем палата а мислим стандард 

 плата у јавном сектору и пензија. Тачније, ако држава врати оно што је одрезала. 

Иако о бројакама и процентима нико не жели да говори, сва је прилика да ће враћање на 
старо ићи постепено, а то значи да ће до краја године држава можда пензионерима и јавном 
сектору вратити око пет посто узетог, а других пет посто догодине. Наравно, ако с ММФ-ом 
буде постигнут такав договор, а такав сценарио је могућ јер смо тако преговарали и о струји: 
ММФ је тражио 15 одсто, а држава измерила 12. С платама и пензијама се можда деси исто – 
Влада тражи десет одсто, а буде пет. 

Било како било, и економисти и послодавци се слажу да ће се о повишицама моћи нешто 
прецизније рећи тек кад ММФ дође и оде.Премијер Србије Александар Вучић изјавио је, да 
подсетимо, да очекује повећање плата и пензија, с обзиром на то да смо у првих шест месеци 
уштедели 77 милијарди динара, као и да ће разговори с ММФ-ом о томе бити настављени у 
августу. 

– Наша уштеда на шестомесечном нивоу је у односу на оно што је био план 77 милијарди 
динара, или 630 милиона евра – рекао је Вучић на конференцији за новинаре у Влади. – 
Повећања која би ишла била би у висини 120 или 130 милиона евра, и за то фискални простор, 
уколико се не варам, с лакоћом имамо и при томе толики фискални приход тек очекујемо од 
акциза за струју, тако да имамо веома широк фискални простор.Он је казао да је посао 
Фискалног савета да увек буде строг и да каже ако је незадовољан. 

Председник Фискалног савета Павле Петровић изјавио је да још нема економског оправдања 
за повећање плата и пензија, и то не само ове године, већ у трогодишњем периоду фискалне 
консолидације. Он је на конференцији за новинаре рекао да, уколико би се плате и пензије 
вратиле на ниво пре умањења, и дефицит би се вратио на ниво од око 6,5 одсто БДП-а из 2014. 
године, што би значило да консолидације није ни било.Послодавци су опрезни: 

– Било би корисно за грађане Србије да плате и пензије буду веће, али је сада сувише рано да 
се оне врате на ниво пре смањења јер то неће довести до жељених резултата и планираних 
уштеда – сматра председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић, и оцењује да ће се о тој 
теми реално разговарати тек кад нам крајем августа поново дође ММФ. – С једне стране, за 
већу потрошњу било би корисно да се плате врате и буду веће него што су сада, међутим, 
мислим да је сувише рано за то, а мудра је одлука да се у августу, после разговора с ММФ-ом, 
види да ли постоје неке могућности. 

Како је казао, кад смо већ остварили уштеде и када је дошло до одређених ефеката због 
смањења плата и пензија, било би сувише рано и брзо да сада те резултате „вратимо на 
почетак”. Атанацковић је рекао да очекује да ће ММФ имати неупоредиво бољи увид у сва 
економска кретања, као и да ће позитивно реаговати ценећи све фискалне резултате. 

Д. Урошевић 
Дефицит пада, привреда у проблему 
Економиста Љубодраг Савић каже да се, упркос томе што се фискални дефицит убрзано 
смањује, привреда и даље не опоравља, због чега сматра да нема реалних услова за повећање 
плата и пензија. 

 
– Чак и да се с тим повећањем сложи ММФ, у шта сумњам, то повећање би било симболично – 
рекао је Савић, и додао да се смањење фискалног дефицита одвија неочекивано добро, али 
да је српска привреда и даље у великом проблему и да се реално не опоравља. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/skupa-struja-preliva-casu 

Скупа струја прелива чашу 
 

Синдикат пензионера Србије саопштио је да ће поскупљење струје од 12 досто додатно 
оптеретити ионако испражњене кућне буџете становништва.Синдикат поручује да 
поскупљење неће значајно 

Да ли Србија купује струју од ММФ-а или је сама производи, питају пензионери. 

 допринети побољшању стања у електропривреди и обнови капацитета, како очекују 
надлежни.„Позивамо Владу да заустави бујицу намета којима од почетка године доводи у све 
тежи материјални положај, не само пензионере и стара лица као најугроженију популацију већ 
и огромну већину грађана земље”, наводи се у саопштењу тог синдиката. 

После смањења плата и пензија и повећања пореза на имовину, стиже нови удар на стандард 
грађана у виду поскупљења струје, упозорава тај синдикат. „Том најновијом непопуларном 
мером Влада показује да је изгубила осећај за реалност у којој је највећи број грађана Србије, 
а она је све суморнија”, наводи се у саопштењу. 

Синдикат такође наводи да ће од 12 процената, колико износи поскупљење, већи део, (чак 7,5 
одсто) отићи у виду акцизе у републички буyет, а само 4,5 одсто ЕПС-у, и да то значи да је 
главни разлог за поскупљење пуњење буyета, у који ће се слити 14 милијарди динара, а не 
интерес електропривреде.Синдикат пензионера Србије указује на то да је сличан модел био 
примењен и у суседној Румунији, која се определила на ригорозну штедњу, а приоритет дала 
враћању дугова страним повериоцима. 

Синдикат такође поставља премијеру Александру Вучићу питање да ли Србија купује струју од 
Међународног монетарног фонда или је сама производи. 

 
„Синдикат пензионера Србије захтева од Владе да саопшти грађанима да ли велики системи, 
који су и највећи потрошачи електричне енергије, попут Рударско-топионичарског басена 
’Бор’, ’Железаре Смедерево’, ’Азотаре’ и других привредних субјеката, редовно плаћају 
електричну енергију или су повлашћени на рачун осталих потрошача па за њих поскупљење не 
важи”, додаје се у саопштењу Синдиката пензионера Србије. 

Д. В. 
 

AKTER 

http://akter.co.rs/25-politika/print-131514-sindikat-penzionera-srbije-pups-ne-postoji.html 

SINDIKAT PENZIONERA SRBIJE: PUPS NE POSTOJI 
FoNet  

Sindikat penzionera Srbije danas je u otvorenom pismu kritikovao Partiju ujedinjenih penzionera 

Srbije (PUPS) i "Krkobabića Drugog" jer se nisu suprotstavili donošenju Zakona o umanjenu penzija i 

poručio da PUPS više ne postoji 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/skupa-struja-preliva-casu
http://akter.co.rs/25-politika/print-131514-sindikat-penzionera-srbije-pups-ne-postoji.html
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U pismu se navodi da na sledećim izborima dolazi vreme za naplatu izdaje svojih glasača. 

 
Penzioneri su sa ogorčenjem prisećaju izjava Krkobabića Drugog iz marta 2014., dok je još bio 
sledbenik svog pokojnog oca kada je rekao: "Nema ni smanjenja, ni zamrzavanja, to je sveto pismo 
za penzionere Srbije", ističe Sindikat penzionera. 

Podseća takoĎe da se penzije nisu dirale dok je bio živ Krkobabić Prvi koji je uvek žestoko 
negodovao kada bi neko spomenuo smanjenje penzija. 

MeĎutim, kako ističe sindikat, njegov sin Krkobabić Drugi prvo gleda svoj džep, a potom i džepove 
klike koja ga okružuje i podržava, a za penzionere ga više nije briga. 

Partija ujedinjenih penzionera Srbije više i ne postoji. Niko u medijima nije pročitao ili čuo vest da 
se PUPS javno i otvoreno usprotivio umanjenju penzija, tvrdi Sindikat penzionera. 

Čak i da je hteo da se usprotivi, Krkobabić Drugi, sin pokojnog Jovana i sadašnji lider PUPS, to 
sigurno ne bi učinio jer bi mu o koncu visila direktorska fotelja u “PTT Srbija.Zašto bi se kockao sa 
svojom, ali i foteljom Krkobabića Trećeg, ističe se u pismu. 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-penzionera-o-krkobabicu-drugom_612605.html 

Sindikat penzionera o Krkobabiću Drugom 

BEOGRAD -  

Sindikat penzionera Srbije danas je u otvorenom pismu kritikovao Partiju ujedinjenih 

penzionera Srbije (PUPS) i "Krkobabića Drugog" jer se nisu suprotstavili donošenju Zakona o 

umanjenu penzija i poručio da PUPS više ne postoji. 

U pismu se navodi da na sledećim izborima dolazi vreme za naplatu izdaje svojih glasača. 

Penzioneri su sa ogorčenjem prisećaju izjava Krkobabića Drugog iz marta 2014., dok je još bio 

sledbenik svog pokojnog oca kada je rekao: "Nema ni smanjenja, ni zamrzavanja, to je sveto pismo 

za penzionere Srbije", ističe Sindikat penzionera. 

Podseća takoĎe da se penzije nisu dirale dok je bio živ Krkobabić Prvi koji je uvek žestoko 

negodovao kada bi neko spomenuo smanjenje penzija. 

MeĎutim, kako ističe sindikat, njegov sin Krkobabić Drugi prvo gleda svoj džep, a potom i džepove 

klike koja ga okružuje i podržava, a za penzionere ga više nije briga. 

Partija ujedinjenih penzionera Srbije više i ne postoji. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-penzionera-o-krkobabicu-drugom_612605.html
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Niko u medijima nije pročitao ili čuo vest da se PUPS javno i otvoreno usprotivio umanjenju 

penzija, tvrdi Sindikat penzionera. 

"Čak i da je hteo da se usprotivi, Krkobabić Drugi, sin pokojnog Jovana i sadašnji lider PUPS, to 

sigurno ne bi učinio jer bi mu o koncu visila direktorska fotelja u PTT Srbija .Zašto bi se kockao sa 

svojom, ali i foteljom Krkobabića Trećeg", ističe se u pismu.     

 

 

 

 

 


