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Минималац већи – када влада одлучи 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 
 
За Унију послодаваца Србије нереалан захтев синдиката да се минимална цена радног сата 
повећа са 121 на 140 динара, јер ништа није толико поскупело 
Начелни договор представника Уније послодавца Србије, Удружења гранских синдиката 
„Независност” и Савеза самосталних синдиката Србије да минимална цена рада од наредне 
године буде већа, имаће смисла само уколико се влада сагласи с тим. Синдикати могу да се 
договарају с послодавцима о чему год хоће, али, ако све то на крају не аминује влада, ништа од 
посла, каже Бранислав Чанак, председник УГС „Независност”, коментаришући најаве да су 
послодавци пристали да повећају минималну цену рада, премда је седница Социјално-
економског савета на којој би о овоме требало да буде речи заказана тек за 15. септембар. 
Он сматра да је већ испуњено свих пет параметара који представљају предуслов да се по Закону 
о раду повећа минималац. 
Према тим параметрима, које је законодавац прописао, већ у овом часу минимална цена рада 
могла би уместо 121 да буде 160 до 170 динара по радном сату. Да се у Србији закони поштују и 
примењују по аутоматизму, сада бисмо поднели захтев за повећање и не бисмо полемисали – 
каже Чанак, помало љут што се закони не спроводе онако како се то ради у целом свету. 
Ово, иначе, не би био први пут да влада одбије предлог синдиката (догодило се већ 2014. 
године) и практично прекрши Закон о раду, а посебно члан којим је прописано да се при 
утврђивању минималне цене рада полази од егзистенцијалних и социјалних потреба 
запосленог и његове породице изражених кроз вредност минималне потрошачке корпе, 
кретања стопе запослености на тржишту рада, стопе раста бруто домаћег производа, кретања 
потрошачких цена, као и продуктивности и просечне зараде. 
 

 

 

Реални раст БДП-а 1,8 одсто 
Аутор:Е. Дн. 
 
Бруто домаћи производ Србије реално је порастао у другом кварталу 2016. године 1,8 одсто у 

односу на исти период лане, према флеш-процени Републичког завода за статистику. 

Детаљнији обрачун БДП-а за други квартал 2016. године, који се изводи на нижим нивоима 
агрегирања методом дефлације, биће објављен 31. августа, навео је РЗС у рашњем саопштењу. 
Реални раст БДП-а је у првом кварталу износио 3,5 одсто у односу на упоредно тромесечје 2015, 
док је у односу на претходни квартал привреда Србије порасла 1,6 одсто. 
На крају 2015. године раст БДП-а Србије је био 0,8 одсто, а за 2016. годину буyетом је 
пројектован привредни раст од 1,75 процента, али се очекује да ће он бити већи. 
 

http://www.politika.rs/
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Незапосленост на клацкалици, али је мања 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Иако је незапосленост један од већих проблема који муче Србију, на основу последњих 
података Националне службе за запошљавање, број незапослених на евиденцији се смањује. 
Наиме, по речима директора НСЗ Зорана Мартиновића, сада је на евиденцији око 706.000 
радно способних људи, што је у поређењу с истим периодом претходне године 5,3 одсто мање.  
– То је једна од најмањих бројки незапослених у последњих неколико година – рекао 
Мартиновић. – Стопа незапослености је од јануара до марта ове године порасла на 19 одсто и 
била већа у односу на последњи квартал 2015, али мислимо да ће у другом кварталу сигурно 
бити нижа, имајући у виду да се број незапослених на евиденцији од марта континуирано 
смањује. 
Он је указао на то да је видљиво да се током летњих месеци, када су актуелни послови у 
пољопривреди, преради хране, грађевинарству... смањује број незапослених на евиденцији 
НСЗ те да, уз сезонске послове, значајан утицај на смањење броја незапослених имају и мере 
активне политике, које су динамичније него пре. 
– Проблем је што велики број људи, који су ангажовани на сезонским пословима, заправо ради 
у неформалном сектору и самим тим се то не може квалитетно одразити на статистику. Наиме, 
они су и даље на евиденцији и ангажовани су у секторима у којима је током летњег периода 
већа потражња за радницима – рекао је Мартиновић. 
По његовим речима, вишегодишњи проблем је запошљавање полуквалификованих и 
неквалификованих особа, које чине више их 30 одсто укупног броја незапослених и које 
спадају у теже запошљиве категорије. У НСЗ истичу да се они који не поседују вештине и радно 
искуство сматрају теже запошљивим категоријама, а да се на тржишту рада лакше сналазе, 
односно брже долазе до посла, незапослени са струком инжењера информационих 
технологија, грађевински и машински инжињери, фармацеути, али и незапослени с одређеним 
занатским струкама – кувари, пекари, фризери, молери, заваривачи... 
По Мартиновићевим речима, око 50 одсто лица на евиденцији НСЗ практично спада у теже 
запошљиве, а ту се могу сврстати и млади до 30 година, припадници ромске националности, 
особе с инвалидитетом и старији од 50 година. Он је истакао и да почињу да функционишу 
услуге у клубовима за тражење посла, центрима за информисање и професионално саветовање. 
Грађанима је на распо- 
лагању 20 нових центара за информисање и професионално саветовање, 60 клубова за 
тражење посла и 80 самоуслужних радних станица.  
Велико интересовање за самозапошљавање 
Ова година је проглашена за Годину предузетништва, а за програме самозапошљавања влада 
велико интересовање. До сада је за такве програме било више од 6.500 захтева, док их је 
прошле године било око 5.000. Највеће интересовање влада за програме у области 
производних делатности, односно у прерађивачкој индустрији, занатским делатностима и 
пружању различитих услуга... 
 

Попуњена радна књижица не гарантује мирну старост 
Аутор:Љубинка Малешевић 
 
Многи раднци тек када испуне услов за одлазак у пензију и званично поднесу захтев Фонду 
ПИО, схвате да заправо имају „рупу” у стажу иако су поштено одрадили свој век. Често им 
недостаје неколико година, а фирма у којој су радили или је отишла у стечај или је 
ликвидирана. У том случају оним и поред тога што имају у радној књижици уписан пун радни 
век, не могу да добију решење за пензионисање. Јер, запослени морају схватити да радни стаж 
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није исто што и пензијски па се може догодити да им послодавац није редовно уплаћивао 
пензијски допринос, чиме их је практично оставио без могућности да, када им се попуни радна 
књижица до потребних година стажа за пензију, не могу да у њу оду. 
Међутим, радници с „рупама” у стажу ипак имају могућности да дођу до пензије. Наиме, како 
објашњавају у Фонду ПИО, они могу сами себи да плате недостајуће доприносе за пензијско и 
инвалидско осигурање за период када су били у радном односу, а које им газда није уплатио. 
Тај својеврсни докуп стажа, који у начелу није дозвољен, могућ је само уколико су ти месеци 
или године које газда није платио, услов за одлазак радника у пензију, односно само уколико 
му тај период недостаје да би остварио право на пензионисање. 
Дакако, запослени то може учинити само под условом да има новца за уплати „рупу” у стажу, 
при чему му се за недостајући период може рачунати и најнижа пензијска основица. Како је 
она тренутно 5.800 динара месечно, то значи да њу помножи с бројем месеци који му недостају 
и израчуна колико заправо треба да уплати. Ако је реч о деведесетим годинама и „рупама” у 
стажу које су тада направљене, запослени тек када покрене поступак за остваривање права на 
пензију добија додатне информације од надлежног референта који води поступак. 
Нови мандат челницима Управног одбора Фонда ПИО 
Председник Управног одбора Фонда ПИО Бранислав Митровић и његова заменица Славица 
Савићић реизабрани су још на две године, а 10. септембра им истиче први мандат. 
Као битан разлог за реизбор наводи се да је, захваљујући њима, у претходне две године Фонд 
решио, између осталог, два кључна проблема која су га годинама оптерећивала: ванредно је 
усклађена и исплаћена  пензија професионалних војних лица и разлика новчане накнаде за 
погребне трошкове пољопривредних пензионера, чиме је остварена уштеда од око 12 
милијарди динара. 
 

 

 

ЗАШТО ЈЕ "ПОСАО ВЕКА" ПОСТАО ФИЈАСКО Пропада заједничко 
улагање Арапа и Владе Србије у Бачкој Паланци  
Аутор:Александар Латас  

 

Уместо помпезно најављеног пољопривредног бума, након формирања заједничке фирме 
арапског „Ал Равафеда“ и Владе Србије - фијаско. 
Војвођански паори тврде да фирма „Ал Равафед Србија“, иако плаћа вишеструко повлашћену 
цену за 3.534 хектара земљишта које су закупили пре две године, не постиже никакве 
резултате. 
Како „Блиц“ сазнаје, Арапи плаћају годишњи закуп од свега 6,8 евра по хектару за земљиште 
које су закупили од Војне установе „Моровић“. С друге стране, остали паори у овој општини за 
хектар земље издвајају око 400 евра. 
У општини Бачка Паланка, на чијој је територији земљиште, незванично су нам рекли да 
уговор с Арапима локалне власти нису ни виделе 
- Једино знамо да је земљиште закупљено на 30 година. Нама је само стигао папир из 
министарстава одбране и финансија да више немамо ништа с тим парцелама, иако су пре три 
године из истих тих институција наложили да се оне врате општини - кажу незванично из ове 
општине. 
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Иначе, општина Бачка Паланка слала је приговоре, јер ВУ „Моровић“ нема право да потписује 
уговоре са другим фирмама и даје ту земљу на управљање, пошто је само корисник, а не и 
власник, што је потврдио и извештај државног ревизора из 2013. године. 
По закону, једино општина може да распише лицитацију и да земљиште на закуп. 
- Ми више са тим земљиштем немамо везе, и мада смо се некад борили за њега сад смо потпуно 

ван те приче - каже Брансилав Шушница, председник општине Бачка Паланка  

Пољопривредник Драган Мајкић тврди да је штета још већа јер је ВУ „Моровић“ мимо закона 
добила на располагање и 300 хектара државног земљишта у Обровцу и Гајдобри, које је сада 
такође у рукама „Ал Равафед Србија“. 
- Највећа срамота од свега је што су најавили улагања 140 милиона евра, а њиве су им биле у 
корову све до маја. Ништа нису радили, поља су уређена када су прошли рокови сетве, па ће им 
такви бити и приноси. Најављивали су седам пута веће приносе, али док смо ми прошле године 
убирали три тоне соје по хектару, њихов биланс је око 700 килограма - огорчен је Мајкић. 
Министарство не одговара, предузеће не постоји 

Министарство одбране, које по уговору има 20 одсто нето профита које оствари „Ал Равафед 

Србија“, неколико пута избегло је да саопшти новинарима колико се плаћа закуп земљишта.  

Иначе, ово заједничко привредно друштво није могуће пронаћи у јавној пословној евиденцији. 

Нема бројева телефона, не постоји интернет сајт, а у њиховим канцеларијама на Булевару 

Михајла Пупина 6 у Београду никог нема.  

По проценама, због оваквог посла буџет Бачке Паланке и АП Војводине годишње је оштећен за 
60 до 100 милиона динара јер свако од њих има по 30 одсто од закупа, док остатак иде 
Републици. 
Бранислав Шушница, председник општине Бачка Паланка, каже да не зна колико новца 
добијају од српско-арапске фирме. 
- Ми више са тим земљиштем немамо везе. Некад смо се борили за њега, али сад смо ван те 
приче - изјавио је Шушница.  
 

И синдикати и послодавци за повећање минималне зараде  
Извор:Танјуг 

  

Представници синдиката и послодаваца током ове недеље одржаће састанак на коме ће 
покушати да размотре ставове о висини минималца, који се није мењао већ две године. 
Синдикати траже да цена рада убудуће износи 140 по сату, а и послодавци деле мишљење да би 
она требало да се коригује, али не прецизирају за колико. 
Секретар већа Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Зоран Михајловић рекао је Тањугу 
да радници у Србији никако не могу бити задвољни садашњом ценом рада која износи 121 
динар по сату. 
Минималац мора ићи горе  
- Требало би да се изврши корекција цене јер су сви праметри које предвиђа Закон о раду и 
други показатељи, као потрошачка корпа на страни тога да минималац мора ићи на горе - 
рекао је Михајловић. 
Он каже да ће се ове недеље "кренути" са састанцима на којима ће синдикати и послодавци 
покуштати да постигну договор у вези тога, а да ће од септембра почети званични преговори 
након којих би се о томе расправљало на Социјално-економском савету (СЕС). 
Михајловић подсећа да је минимална месечна зарада сада око 21.000 и ако би се минималац 
повећао на 140 динара, она би износила нешто више од 24.000 динара. 
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- То значи да би то повећање по раднику износило око 2.000 динара и било би важно да би се 
заштитили, пре свега, они најугроженији, односно они са најнижим примањима - рекао је 
Михајловић. 
И послодавци за, али не кажу за колико  
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић рекао је да се не може игнорисати 
чињеница да се минималац није кориговао већ две године и да минимална зарада треба да 
расте имаћи у виду инфлацију и још неке друге параметре. 
Он међутим није прецизирао да ли би послодавци пристали на повећање колико синдикати 
очекују. 
Атанацковић указује међутим, да су и намети привреди све већи и да би и то требало имати у 
виду. 
У септембру прошле године Влада је донела одлуку да минимална цена рада по радном цасу за 
2016. годину остане 121 динар. Синдикати су тада тражили да се цена рада по радном сату 
повећа на 143,5 динара, док су представници послодаваца и Владе Србије били против. 
Последњи пут, пре тога, висина минималца је промењена у септембру 2014. године, и тада је 
одлучено да она за 2015. годину по радном сату износи 121 динар. 
Претходно се цена рада није мењала од 2012. године и износила је 115 динара. 
 

 

 

Синдикати траже повећање минималне цене рада 
Припремио Срђан Димитријевић 

 

Више од две године минимална цена рада од 121 динар по сату није мењана. Синдикати траже 
повећање - 140 динара по сату, а послодавци мисле да је реално повећање три одсто, колико је 
званична стопа инфлације, што би повећало минималну цену рада за 500 динара. Економисти 
сматрају да би могуће повећање могло да побољша положај око 400 хиљада најслабије 
плаћених неквалификованих радника. 
Синдикати траже повећање, 140 динара по радном сату које не покрива ни минималну 
потрошачку корпу за трочлану породицу, због тога што су сви параметри за одређивање 
минималне цене рада у порасту. Ти параметри, донети су изменама Закона о раду из 2014. 
године које синдикати нису прихватили. 
"Ниво запослености расте, продуктивност расте, БДП расте, потрошачке цене расту неумитно, 
просечна зарада расте а минимална потрошачка корпа са оваквим износом минималне зараде 
покрива се тек са 60 одсто", каже ушко Вуковић, потпредседник Савеза Самосталног синдиката 
Србије. 
У наредних неколико година минимална зарада мора бити изједначена са минималном 
потрошачком корпом, сматрају синдикати. Послодавци сматрају да нема услова за тражено 
повећање "минималца" и нуде повећање у нивоу инфлације - три одсто. 
"Када се повећа минимална зарада онда се сличним коефицијентом повећавају и све остале 
зараде, па то онда за послодавце често буде проблем", каже Бобан Атанацковић из Уније 
послодаваца Србије. 
Повећање које нуди Унија послодаваца увећало би минималну зараду за 500 динара, а 
минимална зарада би могла бити повећана када би се смањили порески издаци који се крећу 
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од 63 одсто до 68 одсто, кажу послодавци. Економисти сматрају да би повећање зарада могло 
изазвати двоструке ефекте. 
"Потенцијални ризик овог потеза је да би неки послодавци могли да оду у сиву зону, а оно што 
је потенцијални добитак то је да ако не дође до бекства у сиву зону, онда би порески приходи 
били нешто већи, што је позитивно. Са друге стране зараде оних који имају мала примања биле 
би веће за њих значајних 20 одсто", каже Горан Николић, економиста. 
Порез на минималну зараду од 21 хљаду динара износи 11 хиљада динара, што значи да 
послодавац мора да издвоји 33 хиљаде динара и за минималну зараду. 
Минимална потрошачка корпа износи око 35 хиљада динара, што и са повећањем 
"минималца" покрива тек 70 одсто намирница из минималне потрошачке корпе. 
Преговори о висини минималне зараде треба да буду завршени до 15. септембра, када два 
репрезентативна синдиката и послодавци излазе с предлогом пред Владу.  
 

Вучић: Стање у државној каси – никад боље 
Извор: Танјуг 
 
У буџету од почетка године до краја јула остварен је суфицит од 22 милијарде динара, односно 
170 милиона евра, што је, истакао је премијер Александар Вучић, до сада најбољи фискални 
резултат. 
"Стање у државној каси је добро и тешко да је икад било боље", рекао је Александар Вучић 
на конференцији за медије. 
Вучић је нагласио да је у првобитном договору са Међународним монетарним фондом 
планиран дефицит од 73 милијарде динара за тај период, што значи да је резултат премашио 
очекивања за плус 95 милијарди. 
"Бољи нам је резултат за 800 милиона евра. За толико су нам већи приходи и мањи расходи од 
онога што је договорено са ММФ-ом и што је усвојила Скупштина Србије", похвалио се 
премијер и додао да је махом реч о бољим буџетским приходима. 
Приходи су, прецизирао је, већи за 22,8 милијарди динара, док су расходи нижи за 3,8 одсто од 
планираних. 
Када је реч о пореским приходима, они су, како је рекао износили 54,7 милијарди динара. 
Непорески приходи су износили 18,7 милијарди, а већи су пре свега због акцизе и царине, не 
због уплата предузећа, која ће се, како је рекао, тек интензивирати у августу и од "Телекома 
Србија", ЕПС-а, ЕМС-а... 
"И у августу ћемо, зато, да повећамо суфицит", рекао је Вучић наводећи да очекује суфицит у 
овом месецу од најмање 25 милијарди динара, односно 200 милиона евра. 
Према његовим речима, до сада је, у првих шест месеци ове године и раст БДП-а је остварен на 
нивоу од 2,7 одсто. 
"Видећемо како ћемо завршити последњи квартал", рекао је премијер додајући да ће сигурно 
бити боље од онога што је влада, заједно са ММФ-ом планирала, и што је усвојено у 
Парламенту, а раст БДП-а би могао да буде и већи од три одсто. 
Раст и у електро-енергетском сектору  
Вучић је рекао да очекује раст и у електро-енергетском сектору, јер у последњем кварталу 
очекује ремонт термоелектрана ТЕНТ А и ТЕНТ Б. 
"Блок А је завршен, а Б ће бити завршен 2. новембра. У последња два месеца очекујем 
заначајан раст производње електро енергетског сектора, а ту смо имали пад због ремонта", 
рекао је он. 
Говорећи о стању јавног дуга, Вучић је навео да је до марта планирано да његово учешће у 
БДП-у достигне 79 одсто, али није било тако и због раста БДП-а и због суфицита. 
"Због суфицита не треба да се задужујемо, само радимо рол-овер", рекао је премијер. 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/2405249/pres-konferencija-mandatara-vucica.html


8 

 

Рекао је да је јавни дуг Србије на крају јула износио 24,36 милијарди евра, а то значи 72,4 одсто 
БДП-а и додао да је нешто већи због већег броја пројектних зајмова за путну инфраструктуру. 
Премијер је, говорећи о добрим резултатима, том низу додао и 3,9 одсто веће плате када се 
посматра месец на месец, јун на јул, ове године. То је резултат, наставља, добрих резултата 
прерађивачке индустрије, а пре свега је то повукао приватан сектор. 
Очекује се да ће да расту још, а и други сектори, додао је он, и истакао да се такође очекује и да 
ће плате и пензије од следеће године да расту. 
Премијер је навео да је и наплата путарине у износу од 219,9 милиона овог викенда била 
највећа до сада, и то само за петак, суботу и недељу. 
Пшеница и кукуруз су добро родили, а малина је, како је рекао, нешто лошија, за 6,5 одсто. 
Расте број туриста 
Када је реч о туристима, њихов број расте, и у првој половини ове године је Србију је посетило 
1.263.920 туриста, што је пораст од 12,7 одсто у односу на 2015. 
Било је, прецизирао је, 3.489.882 ноћења, што је за 14,9 одсто више, махом у Београду, Новом 
Саду, на планинама. 
Незапосленост је смањена испод 18 одсто, а у јулу је број незапослених износио 706.611 лица за 
5,3 одсто за 39.399 лица мање него у истом месецу прошле године. 
На Аеродрому је 29. јул био најпорометнији дан са 20.908 путника, истакао је Вучић. 
"Сад радимо на питању проналажења најбољег улагача, за концесију за Аеродром", рекао је он. 
Поменуо је и да су радови на Народном музеју започели, а да је 540 дана рок да буду приведени 
крају, за шта влада издваја милијарду динара, а ускоро се креће и у радове на Музеју савремене 
уметности. 
Вучић је нагласио да је зато важно и у политичком смислу да нема турбуленција у региону. 
Према његовим речима, Србија нема унутрашњих проблема. 
"Неко можда мисли да то може боље, па нек нам покаже из искуства", рекао је. 
Једини проблем који Србија има, наставио је, јесте политичка стабилност у региону. "Надам се 
да ћемо то да решимо", закључио је. 
 

 

 

Приватизација пала на првој плати 
Пише: В. Јеремић 
 

* Запослени тврде да им зараде нису исплаћене од априла, а да на новац за превоз 

чекају још дуже * Саша Мирковић: Многе лобистичке групе покушавају да униште 

лист Спорт само зато што сам ја рекао не Вучићу 

Више пута поновљена мантра која тврди да је приватизација панацеа за посрнулу српску 
медијску сцену изнова је демантована овог петка када је редакција дневног листа Спорт 
ступила у штрајк.  
Кап која је прелила чашу пуну "претњи и лажних обећања" било је уручење отказа новинарима 
овог листа Ради Николић и Жељку Вујичићу. И док из редакције поручују да се на посао неће 
вратити док им се не исплате заостале зараде и повуку откази, власник Спорта Саша Мирковић 
обуставу рада види као последицу његовог разлаза са владајућом Српском напредном 
странком. 
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- Послодавац не испуњава своје обавезе. Запосленима нису исплаћене зараде од априла, а још 
дуже чекамо на новац за превоз. Хонорарци и дописници практично раде на црно. Нешто нам 
буде уплаћено тек када позовемо инспекцију рада - каже за Данас Рада Николић, новинарка 
Спорта којој је у петак уручен отказ. 
Како додаје, стање у листу Спорт је кренуло низбрдо од краја 2015. године када је ову кућу од 
компаније Новости купио естрадни менаџер и некада високо позиционирани члан СНС-а Саша 
Мирковић. 
- Приватизација је пала на првој плати - наглашава Николићева. 
Према њеним наводима, уручењу отказа је претходио један у низу састанака запослених са 
пословодством на којем је било речи о материјалном положају радника. 
- На том састанку смо чули исто оно што смо слушали и раније. Ред претњи, ред лажних 
обећања. Након састанка је колеги Вујичићу и мени уручен отказ због непоштовања анекса 
уговора о раду - додаје она. 
И иако је, како истиче, комплетна редакција ступила у штрајк, лист Спорт се наредног дана 
ипак нашао на киосцима. Према речима Раде Николић, власник листа је са стране ангажовао 
пар новинара и преламача који су урадили број. 
О штрајку је требало да се разговара на састанку између власника Спорта и запослених који је 
био заказан за суботу, али је, како наводи Николићева, Мирковић састанак одложио за 
понедељак. 
О наводима запослених у листу Спорт нисмо били у прилици да питамо Сашу Мирковића који 
нас је обавестио да је све што је имао о датој теми рекао у саопштењу. Потом нас је упутио на 
главног и одговорног уредника листа Спорт Предрага Поповића, али у току јучерашњег дана 
нисмо успели да га контактирамо. 
У саопштењу Саша Мирковић је истакао да лист Спорт неће престати да излази и поред 
притисака који се "врше да би се тај лист продао у бесцење". Запосленима који су ступили у 
штрајк поручио је да се не продају за ситан новац и додао да ће осморо њих добити отказ. 
Он је нагласио да је "неколико запослених у редакцији Спорт" у петак одбило да извршава своју 
радну обавезу, и истакао да је Спорт, упркос томе, дошао до својих пратилаца. 
"Многе лобистичке групе покушавају да униште лист Спорт само зато што сам ја рекао 'НЕ 
садашњој владајућој гарнитури на челу са Вучићем", оценио је Мирковић и додао да су Спорту 
укинуте све рекламе скоро већ годину дана. 
Сматра да је део запослених изманипулисан "од стране тих лобиста и кумова који су почели да 
их плаћају". 
"Они су у петак одбили да дају текстове за новине, а преламачи да ураде прелом новине", тврди 
Мирковић и додаје да је њих осморо удаљено са својих радних места и да ће добити отказе 
уговора о раду. 
Власник Спорта је казао да он и његова породица трпе притиске од стране "владајућег 
режима", а да се у запослене уноси немир како би се компанија Беотон натерала да Спорт прода 
у бесцење. 
"Поручујемо свим тим који користе репресију над оглашивачима, као и над агенцијама за 
маркетинг, да лист Спорт неће престати да излази и да нећемо дозволити да Спорт купите на 
сумњив начин као Тањуг", саопштио је Мирковић. 
  

Свима добро, осим народу и привреди 
Пише: Драган Вујадиновић 
 
Свима је добро и све је добро. Већ дуже време славодобитно збори мандатар. Усамљени и 
једини званични представник власти (сви остали су у техничком мандату, мало јесу, мало више 
нису). Растемо као гљиве после летње кише.  
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Плус се реформишемо. Па набраја. Фискални дефицит скоро па нестао, инвеститори чекају на 
ред, јавни дуг зауздан, инфлација не постоји, курс стабилан, граде се аутопутеви а пруге се 
"спремају", грађани и држава су безбедни јер су полиција и војска на "ТВ вежбама" све 
ефикаснији и спремнији, сви нас подржавају и хвале. Зато се мандатар чуди некаквим 
незадовољним "жутим паткама" и другим незадовољницима. Па им је и изложбу приредио. 
Други ("незадовољници"), опет ламентирају да је тзв. "онтолошки парадокс" наше обрнуте 
економије из времена СМ-а о "две (ТВ) Србије" одавно опет на сцени. Прва Србија не постоји, 
али се види, и зато постоји. Друга Србија постоји, али се не види и зато не постоји. Шта кажу 
цифре, као једини непристрасни и вечни "судија" говорићемо следећег подедељка. Кад будемо 
подносили "званични" полугодишњи извештај о раду владе. 
Сада причамо о општим утисцима. Наша колумна је крајем Лета Дванаестог прогласила 
"ванредно стање" у привреди Србије. Оно још увек траје. Кога код да питате, предузетнике, 
МСП, велике фирме, докторе и адвокате, одговор је увек исти - "никад горе" (истини за вољу, 
овакав одговор је постао правило последњих деценија). Као у сваком, и у овом правилу има 
изузетака. Неки имају и превише. Све зависи "чији су" и коме и колико, су од брзопотезно 
стеченог богатства платили). Преко шездесет хиљада фирми и предузетника блокирано, свако 
свакоме дугује (унутрашњи дугови привреде и грађана су више милијарди евра), просечан рок 
плаћања преко 125 дана (иако је "Динкићев" закон, коме се наша колумна стално "смејала", 
максимирао рокове плаћања на 45 дана за јавна и 60 дана за приватна предузећа), цео систем 
почива на бескрајним компензацијама јер живих пара нема (ко ту добија, а ко губи нико не 
зна), банке раде по принципу да "кредите могу да добију само они који докажу да им не треба". 
Права језа настаје кад стигну "датуми". Петнаестог ПДВ и 25. порези и доприноси и плате. 
Месеци чести, кеша све мање. Јављају се као некад, "зеленаши" са каматама од три до пет посто 
месечно. Што је само суицидно одлагање блокаде и стечаја. Ко преживи један месец, до 
следећег петнаестог може мало да одахне. И "отвара и затвара" зачаране компензационе 
кругове. Док привреда има све мање кеша, Харач сервис (Пореска управа) све више "стеже". 
Толико да су добили ово ново "турско" име. Има и "недодирљивих". Склонили имовину на нове 
фирме које "цветају" а старе гурнули у банкрот. Да повериоци поделе "кромпир". На време 
погодили страну (а не као они што су 1944. отишли у четнике). 
Ако је привреда у ванредном стању, грађани су у "коми". Потрошачка корпа напуњена само 
најнужнијим кошта 65, а просечна плата износи 45 хиљада. Како живе они са платама и 
пензијама од 15 до 30 хиљада, или незапослени, више нико не зна. Чаролија. Мешавина 
немаштине до саме ивице егзистенције и кредитних картица, дозвољених минуса, позајмица, 
брања малина и купина, чишћења по кућама и чувања "имућније" деце (сетимо се, у сваком 
правилу има изузетака). Кад би само један месец наши пензионери и запослени остали без 
примања, настао би општи хаос. Цео систем би стао. Зашто онда чуде безнађе, депресија и све 
чешћа безумна убиства и злочини. Или оне пелене у фабрикама. Немаштина све разара. 
Најпре морал и (обичне) људе. 
Било би неправедно за све ово кривити власт и мандатара. Овде је боравила свака "ала и 
врана". Власт је само крива што лансира приче и насловне стране о "срећи и благостању". Ипак, 
има и добрих вести. Ресорна министарка позната као "хоп, хоп, хоп" (која као прави 
симпатизер наше "обрнуте економије" прво изговара "хоп", па онда скочи или још чешће 
уопште не скочи) одлучила, после читања наше колумне о путарима, да се промени. За нове 
деонице Коридора XИ од Прељине до Пожеге и даље према Гори Чарној се "пита" - смемо ли се 
више задуживати државним кредитима од Кинеза и иних Азербејџнаца. Па размишља о 
концесијама. Пошто за њих неће бити заинтересованих, схватиће до краја министарка нашу 
поруку. Дошло је време да држава за нове аутопутеве и пруге узме јефтине кредите, распише 
тендере и изградњу повери нашим путарима (ако до тада опстану). Негде је писало и да је 
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министар финансија критиковао "руски кредит" за пруге као нерентабилан и разоран за наше 
грађевинце. Ипак се (п)окреће, путари палите машине. На нафту из компензације. 
 

 

 

У "Водоводу" ни воде, ни 24 плате  
Аутор:Ј. ИЛИЋ  

 

Стотинак радника ЈКП "Водовод" у Смедеревској Паланци је запосело двориште предузећа, 
протестујући због тога што им се дугују 24 плате, а фирма је у блокади две године 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - Стотинак радника ЈКП "Водовод" је запосело двориште 
предузећа, протестујући због тога што им се дугују 24 плате, а фирма је у блокади две године. 
- Једини новац који смо примали до пре пар месеци је био солидарна помоћ из општинског 
буџета, али преко рачуна Синдиката, јер је рачун фирме блокиран већ 700 дана. Сада ни то не 
добијамо, уз обавештење да није по закону - каже председник АСНС Александар Бошњаковић, 
напомињући да су последњих 10.000 динара добили пре петанестак дана. 
Протеклих 12 месеци, иначе, локална самоуправа је давала новац за санирање кварова, делове, 
гориво и плате радницима. Иако то законом није дозвољено, оправдање је било да не могу 
60.000 људи оставити без воде. Зато је Државна ревизорска институција поднела прекршајну 
пријаву против тадашњег председника општине, а Паланчани се и овог лета суочавају са 
ресктрикцијама које су, сазнајемо, неопходне јер чак четири бунара нису у функцији. 
"Водовод", при томе, нема новац за бензин, залихе хемикалија за мрежу су на измаку... 
- Грађани се воду за пиће имају искључиво захваљујући напорима радника који су, упркос томе 
што не примају плате, на радним местима. Општина је, као оснивач предузећа, дужна да 
помогне, а председник општине је, после разговора са нама, обећао да ће решење покушати да 
пронађе за један дан. Чекаћемо овде, јер смо донели шаторе и душеке, а ако не буде позитивног 
исхода мораће да нас износе из фирме - закључује Бошњаковић, а "Новости" незванично 
сазнају да су крајем минуле седмице сви руководиоци "Водовода" поднели оставке.  
ПРОБЛЕМ 
ВОДОВОДНА мрежа у Смедеревској Паланци је дуга готово 130 километара и већином је од 
азбеста, па губици премашују 50 одсто. Истовремено, уместо 140 литара у секунди - колико би 
требало да се град неометано снабдева - фабрика воде је у стању да припреми само 90! 
 

 


