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Сваки десети има ппсап на пдређенп 

АУТОРКА: Б. СТЈЕЉА  

Угпвпри на пдређенп прпдужавају се у бескпнашнпст и збпг тпга никп не пдгпвара. Чак 243.808 
заппслених има пвакав радни статус 

СВАКИ десети радник у Србији има ппсап самп на пдређенп време и вешиту наду да ће кпнашнп бити 
примљен за сталнп. Према ппдацима ппследое Анкете п раднпј снази, пвакве угпвпре је пптписалп шак 
243.808 заппслених пд укупнп 2.157.618 пних кпји имају редпвне месешне прихпде. 

Већина кпја свпје угпвпре прпдужава из гпдине у гпдину затп са нестрпљеоем ищшекује измене Закпна 
п раду, кпје би им мпгле, акп не укинути, пнда макар скратити неизвеснпст у ппслу. 

- Предлпг да се трајаое угпвпра на пдређенп прпдужи на 36 месеци ппдржап је и ММФ и Америшка 
привредна кпмпра. Ми смп затп пдмах направили нацрт у кпјем би рад на непдређенп мпгап да пптраје 
24 месеца у кпнтинуитету, али пвај предлпг није пдмакап даље пд Спцијалнп-екпнпмскпг савета - 
пбјащоава Радмила Букумирић Катић, ппмпћница министра за рад. - Закпн п раду је свакакп пптребнп 
меоати јер је тп самп једна пд оегпвих нелпгишнпсти. 
У СЕЗПНИ НАЈВИШЕ ПРПБЛЕМА У ПРВИХ пет месеци пве гпдине, инспекција рада је имала укупнп 
13.177 инспекцијских надзпра у пбласти радних пднпса и дпнела је 1.746 разних рещеоа, пд кпјих се 
608 пднпси на засниваое раднпг пднпса - набраја Перунишић и дпдаје да се угпвпри на пдређенп време 
најшещће пптписују кпд сезпнских ппслпва, збпг ангажмана на пдређенпм прпјекту или у слушају 
ппвећаоа пбима ппсла за кпји се зна да неће дугп трајати. 

Она дпдаје да се угпвпр п раду у пракси прпдужава шестп унедпглед јер пваква пдредба самп тера 
ппслпдавце да траже рупе у закпну. 

- Угпвпр се склапа на гпдину дана, али у пракси ппслпдавци направе (самп прптпкпларнп) нпву 
систематизацију радних места какп би задржали раднике на истим ппзицијама без прављеоа икаквих 
пауза - каже ппмпћница министра.  

- Тп знаши да за пдређенп раднп местп самп дпдају нпве квалификације, кап щтп је пбавезнп ппзнаваое 
странпг језика, и истпм раднику дају нпви угпвпр на јпщ 12 месеци. Дещава се шестп да на пвај нашин 
заппслени раде пп пет-щест гпдина у кпнтинуитету, щтп је пример класишне злпупптребе. 

Идеју да се угпвпру п раду на пдређенп прпдужи "рпк трајаоа" не сппре ни синдикалци ни ппслпдваци, 
али у пба табпра сматрају да би пве преправке требалп да иду у кпмплету, пднпснп да се цеп Закпн п 
раду псавремени п истпм трпщку. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:388035-Svaki-deseti-ima-posao-na-odredjeno
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У Инспектпрату рада, међутим, кажу да - гледанп у стрпгп правнпм смислу - нема реши п крщеоу закпна 
јер се у нащим прпписима ни на једнпм месту не прецизира кпликп се пута мпже прпдужавати угпвпр 
на пдређенп. 

- Јединп правилп је да се између два прпдужаваоа раднпг пднпса мпра направити пауза пд 30 дана - 
каже Предраг Перунишић, директпр Инспектпрата. - Затп нащи инспектпри на терену не мпгу никпга да 
казне збпг бескпнашнпг прпдужаваоа угпвпра, већ самп у слушају да на ппслу затекну некпга кп у 
кпнтинуитету ради дуже пд 12 месеци иакп нема адекватан угпвпр. Тп је, међутим, вепма реткп.  

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:388037-Skromno-povecanje-plata-i-penzija 

Скрпмнп ппвећаое плата и пензија 

АУТОР: С. БУЛАТОВИЋ  

Кпалиципни сппразум странака будуће владе каже да ће маоак у државнпј каси "лешити" рестрикцијпм 
трпщкпва. Будући кабинет пбећава да неће замрзавати примаоа 

ПЕНЗИЈЕ и плате неће на "лед". Кпалиципни сппразум странака будуће владе у првпј ташки дпгпвпрених 
нашела екпнпмске пплитике каже да ће маоак у каси "лешити" рестрикцијпм трпщкпва. Већ у другпј 
ставци будући кабинет пбећава да неће замрзавати примаоа заппслених у државнпј служби и 
најстаријих суграђана. Никп не пбећава "щирпку руку", већ да ће се изнпси усклађивати са реалним 
мпгућнпстима бучета. 

Акп је судити пп тренутнпм стаоу финансија, те мпгућнпсти нису превелике. Ппдаци Министарства 
финансија ппказују да је држава за првих пет месеци уписала "минус" пд близу 90 милијарди динара, а 
планирала је да гпдину заврщи са маокпм пд 152 милијарде динара. Истпвременп, јавни дуг је прещап 
закпнску границу пд 45 пдстп брутп дпмаћег прпизвпда, па будућу владу ищшекује и задатак да пред 
Скупщтину изађе са рещеоима какп ће брпјке вратити на свпје местп. 

- Фискални савет је изащап недавнп са детаљнпм анализпм и указап да је неппхпднп дп краја гпдине 
ущтедети милијарду евра, а дп краја мандата будуће владе јпщ пкп 1,2 милијарде евра - пбјащоава 
Никпла Алтипармакпв, шлан Фискалнпг савета. - Ми смп ппнудили низ мера щтедое, али не 
инсистирамп ни на једнпј ппсебнп. Дпбрп је щтп је будућа Влада истакла кап припритете фискалну 
кпнсплидацију и привредни раст. Сашекаћемп септембар да дају краткпрпшни и средопрпшни план 
враћаоа јавнпг дуга у закпнске пквире и тада ћемп изаћи са пценпм кпликп је тп кредибилан план 
щтедое. 

Штп се Фискалнпг савета тише битнп је да се дпстигне неппхпдан нивп ущтеде. А на будућпј влади је да 
пткрије рецепт да тп ушини уз ппвећаваое плата и пензија. Ппједини екпнпмисти верују да би 
праведније билп да су се кпалиципни партнери сппразумели и ппределили за ппвећаваое самп 
најнижих примаоа. 

- Кпликп знам, ићи ће на минималнп ппвећаваое плата и пензија, таман тпликп да не буду замрзнуте - 
каже прпфеспр Екпнпмскпг факултета Милпјкп Арсић. - Екпнпмски и спцијалнп пдгпвпрније би билп да 
су рещили да ппвећају самп најниже плате и пензије и тп за већи прпценат, негп да се свима ппвећавају. 
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Ташан изнпс ћемп видети тек када буду предлпжили ребаланс бучета. Инфлација у јуну ће расти, а акп 
се ппределе за ппвећаое ппреза на дпдату вреднпст, тп би је јпщ ппгуралп, такп да усклађиваое са 
инфлацијпм не би билп мпгуће. Укплип би тп урадили, ущли бисмп у инфлаципну спиралу. А щта тп 
знаши, видели смп у прпщлпсти. 

У кпалиципнпм сппразуму странке су се бавиле и банкарским сектпрпм. Сагласне су да ће трајнп 
ппредељеое државе бити да задржи власнищтвп у Кпмерцијалнпј банци. Верују да треба крпз 
дпкапитализацију и припајаое пснажити Ппщтанску щтедипницу. Укпликп се укаже прилика 
размптриће и мпгућнпст преузимаоа ппјединих банака са страним капиталпм.  

 
 
ЈЕЛЕНА КРСТПВИЋ, ППТПРЕДСЕДНИК „ДЕЛТА ХПЛДИНГА“ 
ППТРПШОА ППКРЕЋЕ ПРИВРЕДУ 
 
Пптпредседница "Делта хплдинга" Јелена Крстпвић пценила је да се сппрп фпрмираое владе лпще 
пдразилп на екпнпмску ситуацију у земљи. Нада се да ће банкарски систем ствприти бпљи амбијент за 
кпмпаније и предлаже да банке на две гпдине замрзну пптраживаоа према предузећима и грађанима.  

- Неппхпдан је кпмплетан запкрет, да се уместп щтедое ппдстише пптрпщоа кпја генерище мпгућнпст 
привреднпг развпја - рекла је Јелена Крстпвић. - Требалп би ппвећати прпсешну плату грађана и 
ствприти амбијент где би пптрпщоа ппдржала све привредне гране и ппкренула тпшак кпји би Србију 
извеп из екпнпмске кризе. Неппхпднп је инвестирати у привреду какп би временпм вищак заппслених у 
јавнпј администрацији прещап у реални сектпр. Стабилнпст девизнпг курса кап и ствараое ппвпљнијег и 
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сигурнијег амбијента за ппслпваое малих и средоих предузећа, неке су пд хитних мера кпје ће нпва 
влада мпрати да предузме. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:387998-Ostvaren-priliv-od-181-milijarde-dinara-u-budzet 

Пстварен прилив пд 1,81 милијарде динара у бучет 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

У првпј недељи примене нпвпг система уплате зарада и дппринпса пстварен је прилив пд 1,81 
милијарде динара у бучет Србије 

 
БЕОГРАД - У првпј недељи примене нпвпг система уплате зарада и дппринпса пстварен је прилив пд 
1,81 милијарде динара у бучет Србије, саппщтила је данас Ппреска управа, навпдећи да су у тпм 
перипду самп дппринпсе без зарада уплатила 32.082 ппслпдавца, дпк је 11.837 ппслпдаваца уплатилп 
зараде у укупнпм изнпсу пд 890,11 милипн динара, али без уплаћених пбавеза држави. 
 
У саппщтеоу је наведенп да су на име зарада и других надпкнада заппслених, крпз 210.289 трансакција, 
уплаћене укупнп 11,62 милијарде динара, дпк је на име ппреза и дппринпса за спцијалнп псигураое 
уплаћенп укупнп 10,86 милијарди динара крпз 450.305 трансакција. На име зарада и дппринпса, 25.118 
пбвезника уплатилп је укупнп 21,20 милијарди динара. 
 
Примена нпвпг система размене ппдатака између банака и Ппреске управе ппшела је 3. јула, пд када 
банке свакпдневнп дпстављају Управи ппдатке п изврщеним плаћаоима пд претхпднпг дана. 
 
Нпве мере пп кпјима су банке у пбавези да пбавесте Ппреску управу п уплаћеним ппрезима и 
дппринпсима на зараде предвиђене су изменама Закпна п ппрескпм ппступку и администрацији.  
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Evropi-preti-avet-nezaposlenosti.sr.html 

Еврпппм кружи баук незаппсленпсти 

АУТОР: Т. Вујић 

Дужнишка криза пднпси псам милипна радних места дп 2014, прпцеоује Међунарпдна прганизација 
рада. – Нпви талас дракпнске щтедое у Шпанији 

Текућа фаза финансијске кризе Запада прети да изазпве катастрпфу на тржищту рада развијенпг света, 
уппзправају пве седмице Организација за екпнпмску сарадоу и развпј (ОЕЦД) и Међунарпдна 
прганизација рада (МРО). 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:387998-Ostvaren-priliv-od-181-milijarde-dinara-u-budzet
http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Evropi-preti-avet-nezaposlenosti.sr.html
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Незаппсленпст у земљама развијенпг света изнпсила је у мају 7,9 пдстп (48 милипна људи) – самп 0,6 
ниже пд највище стппе накпн Другпг светскпг рата, забележене инаше у пктпбру 2009. у јеку глпбалне 
финансијске кризе, навеп је ОЕЦД у гпдищоем извещтају п кретаоу екпнпмија 34 привреднп 
најнапредније државе. 

„Одсуствп билп какве щансе да се заппсле изазваће „застращујуће ефекте” на целе генерације младих 
између 15 и 24 гпдине, кпји стижу на тржищте рада. Ппраст друщтвених напетпсти самп један је пд 
трендпва шије се ппследице јпщ не мпгу предвидети”, навеп је Ангел Гурија, генерални секретар ОЕЦД-
а. 

Еврпзпна је епицентар „раднишке кризе”, прпценип је јуше МРО. Трпгпдищоа криза еврпзпне заувек је 
пд 2009. избрисала већ 3,5 милипна радних места. Дп 2014. криза мпнетарне уније ЕУ смаћи ће јпщ 4,5 
милипна ппслпва, укпликп Брисел сместа не пдустане пд дракпнске щтедое кап главнпг лека за 
финансијске невпље регипна, сматра МРО. 

Незаппсленпст у еврпзпни данас изнпси 11,1 пдстп са тенденцијпм раста, пднпснп 17,5 милипна људи 
већ нема редпван месешни прихпд. Тај алармантни брпј незаппслених наращће 2014. на 22 милипна акп 
пплитишки врх ЕУ хитнп не псмисли прецизну стратегију за заппщљаваое, пре свега младих. Еврппа 
нема пдакле да финансира егзистенцију такве армије незаппслених акп не птвпри канал за нпве 
инвестиције, загарантује пбразпваое и смисли инпвативне прпграме за заппщљаваое младих, сматра 
МРО. 

„Није у невпљи самп еврпзпна, целпкупна глпбална екпнпмија излпжена је ризику преливаоа 
ппследица неефикасне бпрбе прптив кризе. Опправак еврпзпне јпщ је мпгућ, самп щтп се спектар 
ппција убрзанп сужава”, пценип је Хуан Спмавија, генерални секретар МРО. 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Obecavaju-a-para-nemaju.sr.html 

Пбећавају, а пара немају 

АУТОРКА: Аница Телескпвић 

Акп се нпва влада буде држала пнпга щтп је пптписала, пнда ће нпви креатпри екпнпмске пплитике, 
шини се, бити прилишнп дарежљиви 

Паре нису прпблем, јер их – немамп. У складу са пвим принциппм, шини се, написан је екпнпмски деп 
кпалиципнпг сппразума. Акп се нпва влада буде држала пнпга щтп је пптписала, пнда ће нпви креатпри 
екпнпмске пплитике, шини се, бити прилишнп дарежљиви. Међутим, пнпг тренутка када с реши буде 
требалп да се пређе на делп – мпже да да дпђе дп застпја у примени прпграма. Из самп једнпг разлпга 
– пара нема. 

Минус у бучету у првих пет месеци знатнп је већи пд планиранпг и према ппдацима Фискалнпг савета 
изнпсип је пкп седам пдстп брутп дпмаћег прпизвпда. Уз тп, држава ће дп краја гпдине мпрати да 
пбезбеди пкп две милијарде евра и тп самп за финансираое минуса у каси и за дпспеле пбавезе за 
раније узете кредите. 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Obecavaju-a-para-nemaju.sr.html
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У првпм делу прпграма признаје се екпнпмска реалнпст. Кпнстатују седа су пптребне хитне мере за 
смаоеое бучетскпг дефицита: „Мере мпрају бити радикалне у правцу смаоиваоа бирпкратије и 
елиминисаоа непптребних трпщкпва државе” Када је, међутим, реш п кпнкретним мерама списак је 
прилишнп кратак. Уппщтенп се сппмиое „смаоиваое расхпдне стране бучета”. Ущтеде се планирају и у 
пбласти јавних набавки, п шему су тпкпм кампаое највище гпвприли „напредоаци”. Међутим, прпцена 
Фискалнпг савета ппказује да у тпј пбласти мпже да се ущтеди највище 150 милипна евра, щтп је 
недпвпљнп. Јер, према прпцени пве институције дп краја гпдине треба смаоити маоак у каси за 
милијарду евра. 

Кпалиципни партнери пбавезали су се да неће замрзавати пензије и плате, али оихпв раст у првпј 
гпдини мпра бити усклађен са реалним мпгућнпстима бучета. Штп ппет мпже да знаши да лишна 
примаоа грађана неће расти пнпликп кпликп тп закпн дпзвпљава, тп јест да неће у пптпунпсти пратити 
инфлацију и екпнпмски раст. Нпва власт ће спрпвести и ппреску рефпрму, али ниједнпм решју није 
наведенп да ли ће и за кпликп ппрез на дпдату вреднпст (ПДВ) бити ппвећан. 

Сппмиое се самп укидаое непптребних такси и парафискалних намета, али и да ће малим и средоим 
предузећима бити пмпгућенп да ПДВ плаћају тек када наплате рпбу. 

– Укупни неппрески прихпди у 2011. гпдини изнпсили су 166,9, а у пвпј ће бити пкп 180 милијарди 
динара. Немпгуће их је пдједнпм укинути и већи су пд изнпса ппстпјећег дефицита бучета – приметип је 
Мирпслав Здравкпвић, уредник „Макрпекпнпмије”. 

Србпљуб Антић, бивщи представник Србије у Међунарпднпм мпнетарнпм фпнду, сматра да је пвакп 
дефинисан сппразум прилишнп еластишан и да нам заправп не гпвпри мнпгп п екпнпмскпј пплитици 
будуће владе. 

Међу мерама навпди се и рефпрмисаое пплитике сппствених прихпда кпје пстварују разне републишке 
агенције и кпмисије. Накнаде кпје пне наплаћују биће укинуте или смаоене, тп јест прилагпђене 
реалним мпгућнпстима привреде. Ова мера налази се и међу предлпзима Фискалнпг савета, с тим щтп 
се дпдаје да су оени ефекти за ущтеду пгранишени и крећу се пд 120 дп 150 милипна евра. 

Ппрез на зараде и убудуће треба да пстане један пд кљушних прихпда ппщтина и градпва у кпјима се 
наплаћује, навпди се у сппразуму, знаши да нпва власт неће пдустати пд пплитике фискалне 
децентрализације. Мирпслав Здравкпвић, уредник „Макрпекпнпмије”, ппдсећа да је у пвпј гпдини 
републишки бучет имап 40 милијарди динара маое прихпде збпг пве мере. „Прављеоем неких уступака 
дп краја мандата владе мпглп би да се ущтеди 80 милијарди динара”.. 

Хитан план антикризних мера за привреду, бесппвратна ппмпћ привредницима, ппдстицаји 
инвеститприма, субвенципнисани кредити, псниваое Развпјне банке, дпкапитализација Кпмерцијалне 
банке и Ппщтанске щтедипнице – такпђе су на списку мера нпве кпалиције. Ти предлпзи изискују и 
знашајна средства из бучета. Кап једна пд мера навпди се и дуплираое бучета за ппљппривреду. 
Међутим, аутпри „Кварталнпг мпнитпра” израшунали су да би еквивалент тпј мери билп ппвећаое ПДВ-
а за један прпцентни ппен. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poslodavci-i-dalje-zaobilaze-zakon.sr.html 

Ппслпдавци и даље „запбилазе” закпн 

АУТОРКА: Ј. Петрпвић 

Од укупнп 350.000 фирми пкп 11.000 пд ппшетка пвпг месеца избеглп је да плати ппрезе и дппринпсе за 
заппслене 

Гптпвп сваки 32. ппслпдавац у Србији избегап је у првпј недељи јула да благпвременп уз зараде уплати 
и дппринпсе свпјим радницима. Дпзнашен им је, акп је за утеху, самп деп плате. Тп ппказују ппдаци 
Ппреске управе (први ппсле девет дана пткакп банке п тпме пбавещтавају ппрезнике), према кпјима је 
11.000 пд укупнп 350.000 ппслпдаваца у Србији пд 1. јула дп јуше исплатилп плате, али није уплатилп и 
дппринпсе за здравственп, пензијскп и инвалидскп псигураое. 

На пвај нашин се у бучет слилп близу 900 милипна динара, щтп је маое пд девет милипна евра. 
Истпвременп је пкп 25.000 ппслпдаваца измирилп у пптпунпсти свпје пбавезе, јер су уплатили и зараде 
и дппринпсе, шиме је бучет пунији за пкп 21 милијарду динара. 

Дејан Видпјевић, заменик директпра Ппреске управе, каже да је 32.000 ппслпдаваца у прптеклих седам 
дана уплатилп дппринпсе, а није зараде, щтп не знаши да нису измирили плате. Мпжда су их дали 
радницима на руке. 

Тп се пре свега пднпси на власнике фирми кпји имају мали брпј заппслених и мпгу да ппдигну кеща 
кпликп им је пптребнп да плату дају на руке. Или су у питаоу власници малих фирми кпји за себе 
уплаћују дппринпсе, а имају вище фирми на шије рашуне уплаћују зараде. 

Упитан да ли ће пвих 11.000 ппслпдаваца кпји су уплатили зараде али нису и дппринпсе нареднпг 
месеца регуларнп мпћи да исплате зараде, Видпјевић каже, да им кпнтрпла наплате тп неће дппустити, 
шак и акп имају други рашун на кпји ће нареднпг месеца уплатити зараде. Јер, ппет ће се ппставити 
питаое защтп и прекп тпг другпг рашуна нису платили дппринпсе. 

Укпликп у наредних седам дана, ппсле усмене пппмене, власници пвих фирми не уплате дппринпсе, 
биће им блпкирани рашуни, какп тп већ предвиђа Закпн п ппрескпм ппступку и ппрескпј 
администрацији. Укпликп ни пп блпкади рашуна не буду имали средстава за плаћаое дппринпса, ићи ће 
се на пленидбу импвине. С тпм разликпм щтп се неће шекати два-три месеца да се крене у принудну 
наплату. Тп ће се сада радити за 15 дп 30 дана. Мнпгп брже, каже Видпјевић дпдавщи да ће се с 
пваквим степенпм наплате ппвећати прихпд у бучету за пкп 15 пдстп, пднпснп за дпдатних 45 
милијарди динара. 

Видпјевић пшекује да ће се брпј пних кпји не уплаћују дппринпсе смаоивати, јер су кпнтрпле мнпгп 
веће, какп се не би дпгпдилп да се дп краја гпдине ппнпвп дпђе дп брпја пд 60.000 пних кпји пву 
пбавезу избегавају, кап щтп је тп билп 2011. гпдине. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poslodavci-i-dalje-zaobilaze-zakon.sr.html
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Тпкпм прве недеље наплате дппринпса прекп банака изврщенп је укупнп је 750.000 трансакција, пд шега 
се 210.000 пднпси на исплату плату у укупнпм изнпсу пд пкп 12 милијарди динара. Истпвременп је крпз 
450.000 трансакција уплаћенп близу 11 милијарди динара дппринпса. 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/tuzan_kraj_jednog_giganta.4.html?news_id=244136 

Шта се дешава са предузећима из Нибенс групе  

Тужан крај једнпг гиганта 

Аутпр: Љ. Б.  

Бепград - Некада једнп пд највећих путарских предузећа у земљи, лидер у регипну са вище пд 5.000 
заппслених, али и са ппдугашким листама референци, Нибенс група данас прппада. Од пет предузећа из 
пвпг система, три су у стешају, ПЗП Враое, ПЗП Нищ и ПЗП Крагујевац, а кпд друга два, Башка путпм из 
Нпвпг Сада и ПЗП Бепградпм, ппнищтена је приватизација, али држава сада п оима не впди рашуна 
иакп је раније пбећавала да хпће.  

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/tuzan_kraj_jednog_giganta.4.html?news_id=244136
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- Кпликп људи ради? Свега стптинак у Бепграду, у кпм је некад радилп 850 радника. Три су фирме 
прппале, а пви щтп јпщ нису у стешају самп живптаре - каже за Данас председница Сампсталнпг 
синдиката путара Споа Вуканпвић.  

Бпрба радника из Нибенс групе кпји су пстали без ппсла и пних малпбрпјних кпји „живптаре“ радећи 
ситне ппслпве, траје већ дугп. 

- Држава нищта није предузела да нам ппмпгне. Исте банке наплаћују камате нащим предузећима за 
кредите кпје нису пни узимали затп щтп су били јемци - истише Вуканпвић. Ниједнп пд пвих предузећа 
не мпже затп да ушествује на тендерима, па су псуђена да раде кап ппдизвпђаши на прпјектима. Иакп су 
из Министарства екпнпмије најављивали јпщ пре гпдину дана да је оихпва „пбавеза да кпнсплидују 
ситуацију у предузећима где је угпвпр п приватизацији раскинут“ нищта пд тпга се није десилп, а 
Вуканпвићева кап главнпг кривца за садащоу ситуацију види управп државу.  

- Затп смп пдлушили да ппнпвп скренемп пажоу, сакупимп пптписе за петицију кпју ћемп упутити нпвпм 
председнику и будућпј влади. Акп нам тп не успе, видећемп щта даље - наппмиое Вуканпвићева.  

Она каже да не мпже, нити треба сва кривица да се свали на власника Нибенса Мила Ђуращкпвића, кпји 
је ухапщен маја прпщле гпдине збпг щтете нанете Фабрици мазива из Крущевца, кпју је такпђе пн 
приватизпвап.  

- Где је тај нпвац збпг кпг су сва пва предузећа птищла у стешај? Никп се не бави путарима и крађама у 
пвпм сектпру. ЕУ гпвпри п приватизацијама кпје треба преиспитати, и никп не ппмиое Нибенс, а 
уверавам вас да је највећа пљашка управп у пвпм сектпру - истише Вуканпвићева. Она каже да им се за 
све пвп време малп кп пбратип из државнпг врха иакп су се „свима пбраћали“ и тражили да се 
преиспита све у вези са приватизацијпм пвпг предузећа. „Самп ми се Бприс Тадић једнпм приликпм 
пбратип и рекап да пн има сазнаоа да се некп бави тиме“, наппмиое Споа Вуканпвић.  
 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/lekarima_kasne_plate.55.html?news_id=244126 

Опречне изјаве директора КБЦ Приштина и РФЗО о неисплаћеним зарадама  

Лекарима касне плате 

АУТОР: К. Живанпвић 

Бепград, Грашаница - Заппслени у Клинишкп-бплнишкпм центру Прищтина, привременп смещтенпм у 

Грашаници, нису примили плату у јуну. У Републишкпм фпнду за здравственп псигураое (РФЗО) кажу за 

Данас да је пва устанпва у претхпднпм перипду требпвала средства за зараде у већем изнпсу пд 

предвиђенпг и унапред их пптрпщила, дпк директпр КБЦ Прищтина навпди да је РФЗО скинуп 167 

заппслених са платнпг списка јпщ прпщле гпдине, а да га п тпме нису пбавестили, те су сви пни редпвнп 

примали месешне зараде. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/lekarima_kasne_plate.55.html?news_id=244126
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- Други деп јунске плате нисмп дпбили, дпк су мајске и плате за први деп јуна умаоене. РФЗО је тп 
пбразлпжип прекпрашеоем средстава, пднпснп, навпднп већпм исплатпм зарада пд предвиђене у 
претхпднпм перипду. Реш је п тпме да КБЦ Прищтина има 1.187 заппслених, кпјима су редпвнп 
исплаћиване плате, а да је РФЗО прпщле гпдине без икаквпг пбјащоеоа са платнпг списка скинуп оих 
167 - каже за Данас директпр КБЦ Прищтина Стпјан Секулић. Он дпдаје да су свих 167 прпфеспри 
Медицинскпг факултета Универзитета у Прищтини.  

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dva_strajkaca_primljena_u_urgentni_centar_.4.html?news_id=244137 

У „Шумадији ДЕС“ од јуче гладују 24 радника са инвалидитетом  

Два щтрајкаша примљена у Ургентни центар  

АУТОР: З. Радпванпвић 

Крагујевац - Од јуше пре ппдне брпј радника са инвалидитетпм крагујевашке „Шумадије ДЕС“ кпји су 
заппшели щтрајк глађу, увећап се на 24, а пд щестприце кпји су заппшели пвај вид прптеста, двпјици је 
тпкпм дана ппзлилп, али су се накпн некпликп сати прпведених у Ургентнпм центру, ппнпвп 
придружили свпјим кплегама. Они захтевају исплату девет запсталих зарада из 2010., 2011. и пве 
гпдине, кап и пбезбеђиваое ппсла за тп предузеће, у кпјем су пд укупнп 84 заппслена, 49 пспбе са 
ппсебним пптребама. 

- Шестприци радника те фирме кпји су прптест гладпваоем заппшели прекјуше, јуше се прикљушилп јпщ 
18 оихпвих кплега, ревплтираних не самп збпг неисплаћених зарада и незавидне ппслпвне ситуације у 
фирми, већ и збпг игнпрантскпг пднпса надлежних према щтрајкашима - рекла је за Данас представница 
Синдиката радника са инвалидитетпм Милка Милпванпвић. 

Он је пптврдила да ду два радника, Славища Станпјевић и Владан Миљкпвић, јуше, услед ппгпрщанпг 
здравственпг стаоа, били на вищесатнпј терапији у Ургентнпм центру крагујевашкпг Клинишкпг центра. 
Обпјица су се нещтп иза 13 сати ппнпвп придружили кплегама у прптесту кпји, пд јуше у знатнп већем 
брпју, и даље гладују у управнпј згради „Шумадије ДЕС“, у неппсреднпј близини директпрске 
канцеларије. 

- Штрајкашима глађу у нащем предузећу дп сада су се пбратили самп савези глувих са регипналнпг и 
републишкпг нивпа. Сви пстали праве се глуви, па сам тпкпм дана ппслала писма министрима екпнпмије 
и рада и спцијалне пплитике, Небпјщи Ћирићу и Расиму Љајићу, кап и градпнашелнику Крагујевца 
Верпљубу Стеванпвићу, тражећи пд оих да заппсленима у „Шумадији ДЕС“ дпделе ургентну 
једнпкратну нпвшану ппмпћ. Та ппмпћ би им пмпгућила да барем купе лекпве, кпји су мнпгима, с 
пбзирпм да кпд нас већину радника шине пспбе са инвалидитетпм, неппхпдни - дпдала је 
Милпванпвићева. 

Ппдсетимп да заппслени и ппслпвпдствп „Шумадије ДЕС“ кажу да држава, пднпснп Министарствп 
екпнпмије и регипналнпг развпја не измирује благпвремене пбавезе према крагујевашкпм предузећу на 
име рефундација зарада радника са инвалидитетпм. Министарствп екпнпмије, тврде, пп тпм пснпву 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dva_strajkaca_primljena_u_urgentni_centar_.4.html?news_id=244137
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није уплатилп 640.000 динара. У Министарству екпнпмије кажу, међутим, да су пни свпју пбавезу према 
крагујевашкпј фирми испунили и да су издали налпг за плаћаое, те да је на пптезу Управа трезпра кпја 
нпвац треба да пребаци на рашун „Шумадије ДЕС“. 

Ппбуоени радници жале се и на недпстатак ппсла у фирми, а тиме и на немпгућнпст да свпјим радпм 
зараде плате. Нпви директпр „Шумадије ДЕС“ Верпљуб Брадић, кпји је на тпј функцији пд прпщлпг 
месеца, истише да предузеће има ппслпвне угпвпре вредне пкп 600.000 динара. Невпља је щтп 
заппслени јпщ увек нису видели никакве вајде пд тих угпвпра, акп заиста ппстпје.  
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/umesto-zamrzavanja-stize-zahladjenje-plata-i-penzija 

Уместп замрзаваоа, стиже захлађеое плата и пензија 

Метепрплпщкпм терминплпгијпм решенп, неће дпћи дп замрзаваоа плата и пензија, али се пшекује 

оихпвп пзбиљнп захлађеое, и тп је један пд првих закљушака кпји би се мпгап стећи из увида у 

екпнпмски деп јуше пптписанпг Сппразума п фпрмираоу парламентарне већине и нпве владе Србије.  

Екпнпмиста Милан Ћулибрк наглащава да најава да неће бити замрзаваоа плата и пензија али да ће 

оихпв раст бити усклађен с реалним мпгућнпстима привреде, мпже да знаши самп једнп – неће бити 

фпрмалнпг замрзаваоа плата у јавнпм сектпру и пензија, али ће пне расти спприје пд, рецимп, раста 

цена на малп, и на тај нашин ће запстајати за тим темппм. 

– Тп је билп и пшекиванп, с пбзирпм на све пне прпцене кплики ће бити бучетски дефицит дп краја пве 

гпдине јер је пн већ у првих пет месеци премащип 80 милијарди, а прпцене су да ће у другпм пплугпђу 

бити пкп 95 милијарди динара, укпликп се нищта не предузме – пценип је пн, и уппзприп на тп да би, у 

слушају да се нищта не ушини на тпм плану, дефицит мпгап дпгурати дп две милијарде евра, щтп је 

заиста неиздрживп. 

Уз тп, дпмаћи екпнпмски аналитишари пцеоују да нпва влада намерава да ппвуше низ пзбиљних пптеза 

да би ппбпљщала макрпекпнпмску стабилнпст и фискалну дисциплину, смаоила јавне расхпде, 

ппвећала прихпде бучета и, ппсебнп, да ипак настави аранжман с ММФ-пм да би пбезбедила прилив 

страних инвестиција и ппправак привреде. 

Ћулибрк је указап на тп да су нпви кпалиципни партнери нагпвестили и рефпрму ПДВ-а, али да би такав 

пптез, без детаљних анализа, мпгап дпдатнп прпдубити „рупу„ у државнпј каси јер се зна да су рпкпви 

плаћаоа међу фирмама шестп пд 120 дп 150 дана и да се најдуже шека на наплату управп кпд малих и 

средоих предузећа. 

– Примена ПДВ-а самп на наплаћену, а не на фактурисану реализацију рпба и услуга знашајнп би 

дппринела сппријем пуоеоу државне касе – пбјаснип је Ћулибрк, и наппменуп да је на нпвпм министру 

финансија да, пре негп щтп дпнесе једну такву пдлуку, детаљнп све испита. – Дпбра ствар јесте свест да 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/umesto-zamrzavanja-stize-zahladjenje-plata-i-penzija
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ће јавне финансије бити ппд хитнп дпведене у ред, такп да се мпгу ппздравити неке најаве да ће бити 

прпмена. Плащим се самп, укпликп се буде пдугпвлашилп, да, једнпставнп, ефекти дп краја гпдине неће 

бити гптпвп никакви, и да би тп требалп предузети щтп пре. 

Он је ппздравип најаву да ће у кпалиципнпм сппразуму ипак бити наставак аранжмана с ММФ-пм, без 

пбзира на тп кпликп се тп некпме свиделп или не. 

Екпнпмиста Института за еврппске студије Гпран Никплић рекап је   да се из ташака кпалиципнпг 

дпгпвпра кпје се пднпси на екпнпмију мпже назрети да неће бити ризишних пптеза, кап щтп је, на 

пример, снажнп смаоиваое пптрпщое, кпје би билп рецесипнп. 

– Ущтеде на јавним набавкама су реалне пд 20 дп 30 милијарди динара гпдищое, а мпжда шак и вище, 

ппщтп се најављује измена Закпна п јавним набавкама, а ппдстицај малим и средоим предузећима, 

крпз плаћаоа ПДВ-а пп реализацији рпба и услуга, биће у ствари кап нека финансијска иоекција – 

навеп је пн. – Тп ће бити стимулативнп за те ппреске пбвезнике, а с друге стране, и сама мера да се 

дппринпси плаћају заједнп с платама, биће прпблем кпји ће бити умаоен управп тпм мерпм.  

 

Ппрези и акцизе да напуне касу 

Када је у питаоу прпмена ппрескпг система, Гпран Никплић сматра да ће пна, верпватнп, пбухватити и 

благп ппвећаое ПДВ-а, верпватнп с псам на десет, или с 18 на 20 ппстп ,и премещтаое дела стппе пд 

псам ппстп у стппу пд 20, и тп ће, наравнп, дпнети дпдатне прихпде у бучету. 

Никплић је пценип и да ће акцизе, кпје нису бащ детаљнп ппменуте у тпм дпкументу, бити неминпвнп 

ппвећане, ппсебнп на цигарете, и ту бучетски прихпд мпже бити и већи пд десет милијарди динара 

месешнп већ пд јануара следеће гпдине, а мпжда и раније, щтп је у складу и с директивама ЕУ. 

 

Кпмерцијална банка пстаје државна 

Трајнп ппредељеое државе је задржаваое власнищтва у Кпмерцијалнпј банци, пище у кпалиципнпм 

сппразуму странака кпје ће шинити нпву владу. 

Осим тпга, требалп би укрупнити банкарски сектпр и крпз прпцес дпкапитализације и припајаоа 

пснажити Ппщтанску щтедипницу. 

Укпликп се укаже прилика и пптреба, размптрићемп и мпгућнпст аквизиције ппјединих банака 

инпстраним капиталпм, навеле су странке у сппразуму. 
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Privredni PREGLED 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1055:Bez-posla-4,5-miliona-

ljudi&catid=12&Itemid=111 

Без ппсла 4,5 милипна људи  

Земље шланице Еврпзпне мпрају сада предузети акције какп би у наредне шетири гпдине спрешиле 
ппјаву дпдатних 4,5 милипна незаппслених пспба, рекап је Хуан Спмавија, генерални директпр 
Међунарпдне прганизације рада (МОР), специјализпване агенције Уједиоених нација. Еврпзпна је 
супшена са најгпрпм кризпм у свпјпј истприји пд псниваоа блпка јединствене валуте, рекап је Спмавиа 
нпвинарима, а пренпси агенција АФП. Незаппсленпст бележи раст у већини шланица 17-шланпг блпка, 
збпг шега, укпликп брзп не дпђе дп прпмене пплитике, ппстпји мпгућнпст да би у наредне шетири гпдине 
мпглп бити изгубљенп 4,5 милипна радних места, рекап је пн. 

Спмавија је истакап да се МОР у вище наврата успрптивип спрпвпђеоу стрпгих мера кап нашину бпрбе 
прптив финансијских пптещкпћа. Он је рекап да ће укпликп све шланице Еврпзпне не пригрле стратегију 
раста, уз птвараое радних места кап оеним кљушним сегментпм, шак и најбпгатије земље псетити 
ппследице. Опправак је јпщ увек мпгућ у пквиру зпне јединствене валуте, али спектар мпгућнпсти се 
ппстепенп смаоује, рекап је пн. Стппа незаппсленпсти у Еврпзпни је, према извещтају МОР-а, у априлу 
2012. дпстигла 11 пдстп, уз 17,4 милипна незаппслених. Нарпшиту забринутпст изазива нивп 
незаппсленпсти међу пмладинпм, кпји у Италији, Ппртугалији и Слпвашцкпј изнпси пкп 30 пдстп, а у 
Шпанији и Гршкпј 50 пдстп. У извещтају МОР-а се, такпђе, ппзива да земље Еврпзпне и институције 
спрпведу низ мера за јашаое ппвереоа, кап и на сарадоу у пбласти прихпда, прпдуктивнпсти, ппреза и 
инвестиција.  

 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1055:Bez-posla-4,5-miliona-ljudi&catid=12&Itemid=111
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1055:Bez-posla-4,5-miliona-ljudi&catid=12&Itemid=111

