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Zbog Grĉke srpski dug skoĉio 100 miliona 
S. MORAVĈEVIĆ  

Naši krediti povećani preko noći i bez novog zaduživanja, jer je dolar skoĉio u odnosu na evro. 

Dugovanja u ameriĉkoj valuti ĉine ĉak 32,63 odsto ukupnih obaveza 

 
ZA samo dan, zbog krize u Grčkoj, javni dug Srbije je "skočio" za 100 miliona evra, iako se ni dinar 
nismo zadužili. Evro je oslabio 1,5 odsto nakon objavljivanja rezultata referenduma u Atini, zbog 
čega je zajednička evropska valuta počela da klizi, pre svega u odnosu na dolar, ali i druge monete. 
Samo pad evra u ponedeljak, doveo je do toga da nam javni dug sa 24,090 milijardi evra poraste na 
24,190 milijardi evra. To brine i našeg premijera Aleksandara Vučića, jer, kako je rekao, to Srbiji 
povećava javni dug, iako "ni dinara nismo uzeli". 

Prema valutnoj strukturi javnog duga Srbije učešće dinara je 21,30 odsto, evra 40,73 odsto, dolara 
32,63 odsto, švajcarskog franka 0,79 odsto, a ostalih valuta 0,50 odsto. Kada je u pitanju spoljni 
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dug, prema podacima Narodne banke Srbije, najviše obaveza imamo u evrima, čak 70,8 odsto, 
zatim u dolarima 33,8 odsto, a u ostalim valutama 2,7 odsto. 

- Ako Grčka relativno brzo postigne dogovor sa poveriocima očekuje se jačanje evra, a to bi značilo 
da su i gubici Srbije po osnovu slabljenja evra samo privremeni - smatra Milojko Arsić, profesor 
Ekonomskog fakulteta u Beogradu. - U prvih šest meseci ove godine, evro je oslabio prema dolaru 
osam odsto, što je samo po tom osnovu dovelo do rasta srpskog javnog duga za 560 miliona evra. 

Prema rečima Đorđa Đukića, profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu, dolar će jačati na duži 
rok, a evro neće padati samo u zemljama evrozone, nego mnogo više van nje. 

POVRATAK MARKE- Ukoliko bi se ostvario najcrnji scenario da se ukine evro i da se države članice 
EU vrate na ranije valute, mi bismo se našli u velikom problemu kako da se preorjentišemo - kaže 
Mlađen Kovačević, ekonomista. Spoljašnje i unutrašnje obaveze su najvećim delom u evrima i 
pitanje je koji bi to paritet bio. Zaduživanje, kao i štednja u dinarima su vrlo mali, a sada se 
pokazalo koliko je bitna domaća valuta. 

- Jačanje dolara politički znači Americi, ali negativno se odražava na njen izvoz, tako da će sigurno 
biti neke intervencije - smatra Đukić. - Dok god se ne iskristališe slika sa Grčkom, dolar će rasti, 
više ili manje. Za nas svako pomeranje ove valute, jer nam je oko 30 odsto dugova vezano za nju, 
koštaće nas dodatno. Ako dolar poraste samo za pet odsto, to će za nas biti veliki trošak. 
Ministarstvo finansija bi trebalo da prekomponuje naše obaveze, kako nas ovakva dešavanja u 
Evropi i svetu ne bi dodatno opterećivala. 

Kako je konačan ishod krize u Grčkoj neizvestan, a evro ne samo da slabi, nego gubi poverenje i 
ugled, investitori neće prelaziti samo na dolar, nego i na švajcarski franak. 

- Jak franak ne pogoduje švajcarskoj privredi, jer poskupljuje izvoz, zbog toga se može očekivati 
da će njihova centralna banka na neki način pokušati da uspori rast svoje valute - kaže Đukić. - U 
prvom trenutku, možda neće moći mnogo da učini. Skok "švajcarca" može da bude vrtoglav. Naša 
država nema velike dugove u ovoj moneti, ali građani koji imaju kredite u francima zapašće u 
ogroman problem. Zbog toga, oni koji imaju, pre svega, stambene zajmove u ovoj valutu trebalo bi 
da pređu na evro. Posle velike svetske finansijske krize, kada je švajcarski franak ojačao, kao i 
njegovog prošlogodišnjeg skoka, ovo je još jedna situacija koja ga osnažuje. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:556194-U-auto-industriju-za-manje-od-decenije-

ulozeno-197-milijardi-evra-volan-hrani-100000-ljudi 

U auto-industriju za manje od decenije uloženo 1,97 

milijardi evra, volan hrani 100.000 ljudi 
P. Živković  

Od 2006. do ove godine broj zaposlenih u fabrikama koje su vezane za automobilsku 

proizvodnju, povećao se sa 24.804 na 35.907 radnika 
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KADA bi se sabrali svi radnici angažovani u firmama koje prate auto-industriju u našoj zemlji, došlo 
bi se do podatka da ovaj biznis hrani čak 100.000 porodica. Od 2006. do ove godine, naime, broj 
zaposlenih u fabrikama koje su vezane za automobilsku proizvodnju, povećao se sa 24.804 na 
35.907 radnika! 

- U tom periodu u ovu industriju uloženo je 1,97 milijardi evra - kaže Miloš Petrović, državni 

sekretar Ministarstva privrede. - Ukupno je realizovano 58 projekata koji su doneli i značajno 

zapošljavanje, ali i rast prihoda. 

Najviše projekata delo je kompanija iz Italije, Francuske, Nemačke i Južne Koreje. Petrović kaže i 

da je Srbija podržala subvencijama 35 projekata, u ukupnoj vrednosti od 1,4 milijardi evra, kojima 

je direktno zaposleno ukupno 16.000 radnika! 

Najviše subvencija je dato kompanijama iz Nemačke, čak 47 miliona evra, a u deset je posao našlo 

6.900 radnika. Južnokorejske kompanije su zaposlile radnike uz pomoć subvencija od 28,5 miliona 

evra. Dve američke kompanije zaposlile su, uz 12 miliona evra pomoći Srbije, još 1.200 radnika. 

- Prihodi u automobilskoj industriji Srbije su 2006. iznosili 439,4 miliona evra, a 2013. više od dve 

milijarde evra - kaže Petrović. - Kada se saberu svi oni koji na bilo koji način rade u auto-industriji 

dolazimo do podatka da oko 100.000 ljudi u Srbiji živi od ovog biznisa. 

Automobilske gigante, 35 svetski poznatih brendova, u našoj zemlji zastupa 20 kompanija. Ono što 

nije povoljno je činjenica da je samo pet od ovih kompanija osnovano domaćim kapitalom. 

- U tim kompanijama radi 30.214 radnika - naglašava Petrović. - Raduje nas dolazak novih 

brendova, poput kineskog "Grejt vola", ili ruskog "Gaza". 

Prema podacima SIEPA najviše radnika zapošljava južnokorejska komapnija "Jura" - 4.806. Na 

drugom mestu je kragujevački FAS sa 3.668, a na trećem DAD Draksmejer automotiv d.o.o sa 2.828 

zaposlenih. 

 
NEKAD BILO 

DAVNE 1947. godine osnovano je Udruženje proizvođača motornih vozila Srbije. Već 1953. postalo 

je član međunarodne asocijacije i okupljalo je 35 proizvođača. 

- U slavnim vremenima pravili smo 250.000 automobila, autobusa i kamiona - kaže Đorđe Nestorović 

član UO Udruženja proizvođača motornih vozila Srbije. - Sada mnogi giganti jedva preživljavaju. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:556224-Protestovali-akcionari-i-zaposleni-BIP-a 

Protestovali akcionari i zaposleni BIP-a 
Tanjug  

Akcionari i zaposleni BIP-a Beograd protestovali su danas zahtevajući da se izvrši nova procena 

kapitala tog preduzeća, raspiše javni oglas o prodaji kapitala, odblokira poslovni raĉun 

preduzeća i obustave štetni ugovori 

BEOGRAD - Akcionari i zaposleni BIP-a Beograd protestovali su danas zahtevajući da se izvrši nova 
procena kapitala tog preduzeća, raspiše javni oglas o prodaji kapitala, odblokira poslovni račun 
preduzeća i obustave, kako tvrde, štetni ugovori. 

Predsednik Udruženja manjinskih akcionara BIP-a Vojislav Ćorović rekao je Tanjugu da su radnici 

veoma nezadovoljni, budući da je, kako kaže, planirano da se sklopi ugovor sa predstavnikom iz 

Skoplja koji bi kupio pivaru za 50.000 evra, a otpustio 370 radnika i smanjio proizvodnju za 45 

odsto. 

 

"Smatramo da je taj ugovor štetan za radnike, zakazali smo skupštinu akcionara za 20. jul i nećemo 

se složiti sa potpisivanjem takvog ugovora", rekao je Ćorović . 

Prema njegovim rečima, račun preduzeća je blokiran, a zaposleni strahuju da će većina ostati na 

ulici i da će proizvodnja biti obustavljena. 

Radnici traže deblokadu poslovnog računa AD "BIP" Beograd i reprogram obaveza sa Poreskom 

upravom i drugim poveriocima, zatim preispitivanje zakonitosti i jednakosti primene kriterijuma i 

merila Ministarstva privrede po kojima se pivara nije našla na spisku "zaštićenih" preduzeća kojima 

je produžen rok zaštite od poverilaca, rekao je on. 

Radnici traže i da se obavi nova procena kapitala i da se raspiše javni oglas o prodaji kapirala BIP-a. 

Kako je kazao Ćorović, akcionari, zaposleni i predstavnicii sindikata smatraju da bi trebalo da se 

obustavi, kako tvrde, štetan ugovor sa "M 6 EDEN SRB" DOO Beograd, kao i da Nadzorni odbor da 

ostavku zbog neuspešnog i netrasparentnog rada u prethodnom periodu, kao i zbog postojanja 

sukoba interesa. 

Akcionari strahuju i da bi 5.000 njih moglo da ostane bez akcija. 

Ćorović je kazao da radnici BIP-a očekuju odgovor ministra privrede ili premijera u roku od pet 

dana i da će, ukoliko im zahtevi ne budu ispunjeni, nastaviti protest. 

Predstavnici radnika i akcionara okupili su se najpre ispred glavnog ulaza u BIP-a, a zatim su 

organizovali protestnu setnju do Vlade Srbije i Ministarstva privrede, gde su predali svoje zahteve. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/573243/Zorana-Mihajlovic-Nece-biti-otpustanja-na-Zeleznici 

Zorana Mihajlović: Neće biti otpuštanja na Železnici 

Tanjug  

Potpredsednica Vlade i ministarka gradjevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović 

najavila je danas da ove godine neće biti otpuštanja radnika u Železnicama Srbije, koje su 

podeljene na četiri posebna preduzeća, kao i da će u 2016. biti napravljena studija koja će 

pokazati da li ima viška zaposleih. 

U srpskim železnicama trenutno ima 16.941 radnik, a one su 2. jula podeljene na četiri posebna 

preduzeća: za prevoz robe, putnika, infrastrukturu i holding. 

 

 "Ove godine neće biti nikakvog otpuštanja radnika u smislu da će biti viška zaposlenih, jedino što 

može da se desi je prirodni odliv u 2015. godini", rekla je Mihajlović novinarima uoči sastanka sa 

menadžmentom, radnicima i sindikatima srpskih železnica. 

 

Prema njenim rečima, tek nakon izradjene studije, koja će biti gotova sledeće godine, možemo 

pričati o bilo kakvom višku, ako ga bude i koliko. 

 

Mihajlović je poručila da niko na Železnici neće ostati bez radnog mesta, a da pre toga nije 

obezbedjen socijalni program, koji će biti finansiran kada se završi studija iz IPA programa 2016. 

 

 "Svaka brojka (o otpuštanju) i sve što smo mogli da čujemo u prethodnom periodu su proizvoljne 

ocene, jer nikakva analiza nije napravljena", naglasila je Mihajlović. 

 

 Ministarka je rekla da je vrednost postojećih projekata na Železnici 1,5 milijardi evra, kao i da će 

uskoro biti započet novi projekat gradnje nove brze pruge od Beograda do Budimpešte. 

 

 "Studije su završene i 15. jula u Budimpešti ćemo se dogovoriti sa Madjarima i Kinezima i usvojiti 

zajedničku studiju i zatim krećemo u razgovore o načinu finansiranja", rekla je Mihajlović. 
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/i_lokal_i_sindikati_hoce_uticaj_na_izbor_direktora_.55.html?news_id=304425 

TRAGOM Ministarstvo prosvete i Grad Beograd suprotno o načinu biranja organa upravljanja 

obrazovnih ustanova 

I lokal i sindikati hoće uticaj na izbor direktora 
AUTOR: V. ANDRIĆ 

Beograd - Najava gradskog menadžera Gorana Vesića da će u novom zakonu o glavnom gradu većinu 

u školskim odborima imati grad i da će moći da utiče na postavljenje direktora vrtića i osnovnih 

škola, u suprotnosti je sa opredeljenjem Ministarstva prosvete da se smanji uticaj politike pri 

izboru rukovodilaca obrazovnih ustanova. Ministarstvo je, naime, u Nacrtu izmena Zakona o 

osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predvidelo drugačiji sastav organa upravljanja (po 

zakonu raspisuje konkurs i bira direktora) u kome bi ubuduće trebalo da budu tri predstavnika 

zaposlenih, vaspitača i stručnih saradnika, a po dva predstavnika roditelja i jedinice lokalne 

samouprave. 
Do zaključenja ovog izdanja Danasa nismo dobili komentar Gorana Vesića. 

Organ upravljanja u predškolskim ustanovama je upravni odbor, a u školama školski odbor i on se 
po važećem zakonu bira po formuli tri plus tri plus tri. Zakonskim izmenama resorno ministarstvo 
želi da poveća uticaj nastavničkog veća u postupku izbora direktora, zbog čega je predloženo i da 
kandidat za prvog čoveka škole mora da obezbedi podršku najmanje 50 odsto zaposlenih. 

Sindikati obrazovanja kritikuju izjavu gradskog menadžera Gorana Vesića, tvrdeći da on "verovatno 
nije ni pročitao predložene izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja" i ukazuju 
da je dosadašnji način izbora direktora predškolskih ustanova i škola bio politizovan. 

- Njihova želja je da se poveća uticaj lokalne samouprave na izbor direktora, ali ne može propis 
koji donosi jedan grad da bude iznad zakona koje donosi Skupština Srbije. Ne može država da 
obezbeđuje plate za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, a lokalna samouprava da postavlja 
direktore - kaže za Danas Tomislav Živanović, predsednik Gradskog sindikata prosvetnih radnika 
Srbije "Nezavisnost", napominjući da su na rukovodeća mesta u obrazovnim ustanovama dosad 
postavljani i ljudi koji su se ogrešili o zakon. 

Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije, kaže za Danas da je predlog o 
drugačijem sastavu organa upravljanja dobar, ali da će sindikati insistirati na ograničenju broja 
mandata direktorima. 

- Smatramo da direktori osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova ne treba da imaju više od 
dva mandata, a za to vreme treba da im se čuva radno mesto. Taj predlog sam izneo nedavno i 
premijeru Aleksandru Vučiću. Imamo mnogo problema sa večitim direktorima koji su kršili zakon i 
nikad za to nisu kažnjeni. U jednoj novosadskoj školi su prodavali klupe i table da bi naplatili 
sudske troškove jer je direktor nezakonito otpuštao zaposlene, koji su dobili spor na sudu. Imamo 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/i_lokal_i_sindikati_hoce_uticaj_na_izbor_direktora_.55.html?news_id=304425
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loša iskustva sa večitim direktorima. Vlast se menja, a direktori ostaju na toj poziciji, jer menjaju 
partije - kaže Brajković. 

Ljiljana Kiković, predsednica Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja, nije 
želela da komentariše predlog o promeni sastava organa upravljanja dok se ne završi javna 
rasprava. Ona za Danas ocenjuje da u predškolstvu postoje mnogo veći problemi od izbora 
direktora u predškolskim ustanovama, a to je da političke stranke u vrtiće ubacuju ljude čija 
stručna sprema nema veze sa ovom delatnošću, a pritom primaju fakultetske plate. Kao primer 
navodi predškolsku ustanovu u kojoj osoba sa Poljoprivrednim fakultetom sastavlja jelovnik, iako bi 
tim poslom trebalo da se bave nutricionisti. 

Danas javna rasprava u Beogradu 
Ograničenje broja mandata direktora tražili su svi sindikati obrazovanja i oni će svoje stavove 
braniti na današnjoj javnoj raspravi o predloženim izmenama i dopunama Zakona o osnovama 
sistema obrazovanja i vaspitanja, koja se održava u Beogradu. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-juznobackom-okrugu-86-radnika-na-crno 

У Јужнобачком округу 86 радника на црно 
 

Инспектори рада су у оквиру ванредне контроле 458 фрими које се баве обезбеђењем и 
код послодаваца у Јужнобачком округу, пронашли 86 непријављених радника.У 
надзорима на територији Новог Сада, 

Инспектори рада у ванредним контролама 

Бачке Паланке и Врбаса, код 181 послодаваца, од 346 радно ангажованих затечено је 59 особа 
које су радиле на црно, наведено је у јучерашњем саопштењу Министарства рада. 

На територији Београда и у 23 управна округа извршени су појачани надзори код послодаваца 
који се баве физичко-техничким обезбеђењем (ФТО) и на 277 локација од 398 радника 
откривено је 27 непријављених особа.Надзором је утврђено да су послодавци на основу 
закључених уговора о стручном оспособљавању и усавршавању, супротно закону, на 
пословима ФТО ангажовали пет од укупно 398 особа, што представља 1,25 одсто од укупног 
броја запослених, док је у јуну и јулу 2014. године по истом основу било ангажовано чак 23 
одсто од укупног броја запослених. Смањење је резултат континуираних појачаних надзора од 
јуна прошле године до данас. 

Поднета су 23 захтева за покретање прекршајног поступка против послодаваца и издато 12 

налога због прекршаја прописаног Законом о раду (недржање уговора на месту рада), за који 

је прописана новчана казна у фиксном износу од 50.000 и од 100.000 динара.Инспекција рада 

је због утврђених неправилности донела 14 решења, наведено је у саопштењу. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-juznobackom-okrugu-86-radnika-na-crno
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/sudbinu-penzionog-ceka-u-srbiji-kroji-mmf 

Судбину пензионог чека у Србији кроји ММФ 
 

Ако се обистини обећање Александра Вучића, премијера Владе Србије, до краја године 
биће повећања пензија. Већем делу пензионера од 1,7 милиона, колико их данас има у 
Србији, чек ће бити дебљи за неколико процената, 

Пензију прима 1,7 милиона грађана Србије 

 а мањини, којој је Законом о привременом уређивању начина исплате пензија она умањена за 
22 односно 25 одсто, биће враћен део умањења. Више о евентуалном проценту повећања 
пензија до краја године требало би да се зна наредног месеца, када се очекује нова посета 
делегације Међународног монетарног фонда. 

Међутим, економисти сматрају да нема места за повећање пензија чак ни за неколико 
процената. Тако Владимир Вучковић, члан Фискалног савета Србије, оцењује да би повећање 
пензија у овој години било погубно за програм сређивања јавних финансија, односно, да би 
враћање пензија на ранији ниво могло да уруши јавне финансије и да их врати на ниво када је 
држави претила криза јавног дуга. 

- Смањење плата и пензија је основ напретка у буyету, немогуће је да после само шест месеци 
престане потреба за тим уштедама и не би ваљало да сада избијамо главни стуб целог 
програма. Људи треба да знају да, упркос позитивним резултатима и даље нисмо у плусу. 
Држава и даље нема довољно новца, морамо да се задужујемо и даље смо у губитку – истиче 
Вучковић. 

Како се већ за септембар најављују отпуштања у јавном сектору, а спомиње се бројка од чак 
9.000 запослених, може се очекивати да се барем у том делу уштеди на платама, односно да 
издвајања из буџета државе за њега буду смањена. Но, да ли ће и то бити довољно да се 
направи простор за повећање пензија за барем неколико процената, остаје да се види. 

Сами пензионери просто вапе за повећањем пензија, како они са чеком тањим од 25.000 
динара, тако и они којима се привремено одузима неколико хиљада динара месечено, с 
обзиром на то да је поскупела струја, као и неке намирнице, да ових дана стижу решења за 
плаћање пореза на имовину...Ипак, и поред схватања креатора економске политике у Србији 
да је пензионерима данас теже него што им је било у новембру прошле године када је усвајан 
Закон о привременом уређивању начина исплате пензије, коначну реч даће делегација ММФ-а. 

Наиме, она је та која ће пресудити да ли је боље стање у финансијама које се бележи од 
почетка ове године довољно да најстарији грађани Србије осете колико-толико побољшање 
или ће они и у наредне две године морати да се стрпе и чекају боља времена. Оцене о 
погубности повећања пензија економиста и Фискалног савета могу и не морају бити 
прихваћене од Међународног монетарног фонда. Они су ти који пресуђују и заправо од њих 
зависи 1,7 милиона пензионера у Србији. 

Љ. Малешевић 
  

Исплата војним и пољопривредним пензионерима 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/sudbinu-penzionog-ceka-u-srbiji-kroji-mmf
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Исплата целе јунске пензије за војне и пољопривредне пензионере почиње у уторак 7. јула. 

Први део јунске пензије бивши запослени добиће у петак, 10.јула. Новац ће тог дана добити 

корисници текућих рачуна, а у суботу, 11.јула крећу поштари да принадлежности доносе на 

кућну адресу. Исплата на кућну адресу трајаће седам дана. Износ на чеку је исти као и 

претходни. 

 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/protest-novinara-ispred-ustavnog-suda_617566.html 

Protest novinara ispred Ustavnog suda 

BEOGRAD  

Sindikat novinara Srbije (Sinos) i Profesionalno udruženje novinara Srbije (Prouns) 

organizovaće danas protest ispred Ustavnog suda u Beogradu zbog, kako se navodi, upornog 

ignorisanja Inicijative za ocenu ustavnosti Zakona o javnom informisanju i medijima koju su te 

novinarske organizacije podnele Ustavnom sudu u septembru 2014. godine. 

Kako su u saopštenju ocenili Sinos i Prouns, Ustavni sud je jedina institucija koja može da spreči 

"dramatične posledice primene Zakona koji će dovesti do masovnog gašenja medija i ugrožavanja 

javnog interesa u oblasti informisanja". 

"Iako Ustav dozvoljava lokalnim samoupravama da osnivaju medije, Zakon o javnom informisanju i 

medijima im to pravo isključuje, dok, s druge strane, to pravo dozvoljava nacionalnim manjinama. 

To će dovesti do paradoksalne situacije da na jugu i obodima Srbije, mediji koji se finansiraju iz 

budžeta Srbije emituju program samo na albanskom i jezicima drugih nacionalnih manjina, dok ce 

građani srpske nacionalnosti ostati uskraćeni za informacije na svom maternjem, srpskom jeziku", 

navodi se u saopštenju. 

Dodaje se da će predstavnici dve novinarske organizacije sutra predati protestno pismo predsednici 

Ustavnog suda Vesni Ilić-Prelić, nakon čega će ispred zgrade te sudske institucije održati 

konferenciju za novinare. 

Kako su najavili organizatori, protest ispred zgrade Ustavnog suda počeće u 12.05. 

 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/protest-novinara-ispred-ustavnog-suda_617566.html

