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С С С С: Хитно формирати владу, нема времена за 
чекање 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

 

БЕОГРАД – Савез самосталних синдиката Србије затражило је данас да се хитно 

формира влада која ће приступити решавању нагомиланих проблема, а 

политичким лидерима дати шансу да реализују своја предизборна обећања. 

„Србија нема времена за чекање“, поручили су из те синдикалне организације, указавши да 

преговори о формирању владе трају скоро два месеца и да им се крај још не види. 

Према наводима тог синдиката, из партијских саопштења јавност стиче утисак да је то постало 

техничко питање појединаца и њиховог будућег положаја у влади, а не одговор на дубоку 

економску кризу с којом расте страх од губитка посла и редовности исплата пензија и 

социјалних давања. 
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/ssss:-hitno-formirati-vladu-nema-vremena-za-cekanje_327416.html 

СССС: Хитно формирати владу, нема 
времена за чекање 

Извор: Танјуг 

Савез самосталних синдиката Србије затражио је данас да се хитно формира влада 
која ће приступити решавању нагомиланих проблема, а политичким лидерима 
дати шансу да реализују своја предизборна обећања. 

"Србија нема времена за чекање", поручили су из те синдикалне организације, указавши да 
преговори о формирању владе трају скоро два месеца и да им се крај још не види. 

Према наводима тог синдиката, из партијских саопштења јавност стиче утисак да је то постало 
техничко питање појединаца и њиховог будућег положаја у влади, а не одговор на дубоку 
економску кризу с којом расте страх од губитка посла и редовности исплата пензија и 
социјалних давања. 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/gradjevinari-traze-posebno-ministarstvo_327370.html 

Грађевинари траже посебно министарство 

Извор: Танјуг 

Нова влада би морала да има посебно министарство за грађевинарство, саопштио 
је данас Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала 
Србије. 

Грађевинарство је у надлежности неколико министарстава и то је стварало проблеме приликом 
договарања мера за стварање што бољег привредног амбијента за грађевинарство и индустрију 
грађевинског материјала. 

Тај синдикат, иначе у саставу Савеза самосталних синдиката Србије, предлаже формирање 
министарства за грађевину које би преузело надлежности досадашњих министарстава 
задужених за грађевинарство, индустрију грађевинског материјала и инфраструктурне 
пројекте. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/ssss:-hitno-formirati-vladu-nema-vremena-za-cekanje_327416.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/gradjevinari-traze-posebno-ministarstvo_327370.html
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Такође, од нове владе се тражи хитна израда стратегије развоја 
грађевинарства Србије како би се што више упослила домаћа 
предузећа у земљи и иностранству. 

Стратегија би требало да обухвати хитне мере за упосленост 
домаћих грађевинских предузећа, партнерски однос домаћих 
грађевинских предузећа са иностраним компанијама, а не 
статус подизвођача. 

Треба обезбедити да иностране компаније повере домаћим 
предузећима најмање 50 одсто вредности уговорених радова и 
поверавање послова компанијама које поштују Грански 
колективни уговор и легално запошљавају раднике. 

Синдикат тражи и прекидање праксе прописивања тендерских 
услова који наносе штету односно онемогућују учешће 
домаћих предузећа, јер се услови прилагођавају страним 
компанијама, али и измирење обавеза државе према 
грађевинским предузећима по основу изведених радова. 

Вишеструки ефекат покретања сектора грађевинарства 
укључује покретање: електроиндустрије, металне и 
прерађивачке индустрије, базне хемије, а свој утицај има и на 
финансијски сектор. 

Упосленост једног грађевинског радника повлачи упосленост 
седам - осам радника из других делатности. 

Тражи се, такође, доследна примена посебног колективног уговора за грађевинарство и 
постављање главног инспектора за грађевинарство. 

Најважније је да се примењује посебан колективни уговор који има проширено дејство до 
априла 2014. године и који гарантује исплату основних зарада у шест нивоа, као и друга 
примања и накнаде зарада, чиме ће сви радници и послодавци у сектору грађевинарства бити 
доведени у приближно исте услове егзистенције и привређивања. 

Синдикат захтева и усвајање закона о осигурању од несрећних случајева и повреда на раду, 
измене и допуне Закона о раду како би се спречио рад "на црно". 

Законски рок од осам дана од дана закључивања уговора о раду за подношење пријаве на 
осигурање даје могућност послодавцу да уговор закључује сваког дана, односно након посете 
инспектора рада. 

Увођењем обавезе да се уговор о раду региструје, спречиле би се злоупотребе послодаваца. 

Предлаже се и ограничење прековременог рада на годишњем нивоу од 200 часова и 
утврђивање обавезе послодавца о евидентирању дневног радног времена, као и санкције за 
послодавца у случају непоштовања ове обавезе. 

Потребан и инспектор за 

грађевинарство 

Сива економија и рад на 
црно као нелојална 
конкуренција значајно и 
посебно оптерећују 
грађевинарство Србије и 
предузећа која послују у 
легалним токовима. 

Због тога је неопходно 
донети Закон о 
инспекторату, а у оквиру 
њега предвидети главног 
инспектора за 
грађевинарство, како би се 
појачала инспекцијска 
контрола у сивој зони и 
ојачала улога инспекцијских 
органа који се сада готово 
сви проглашавају 
ненадлежним за "сиву 
економију". 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/gradjevinarima-novi-kolektivni-ugovor_300306.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/siva-ekonomija-ozbiljan-ekonomski-i-drustveni-problem_309352.html
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Синдикат захтева и смањење броја радних сати у прерасподели у радној недељи, са 60 на 54 
сата. 

Ови захтеви су упућени председнику Србије, коалиционим групама за формирање владе, 
Привредној комори Србије и Унији послодаваца Србије, наведено је у саопштењу. 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/vlast-sindikati-i-poslodavci:-kako-iz-krize_327448.html 

Власт, синдикати и послодавци: Како из 
кризе? 

Извор: РТВ 

НОВИ САД -  

Представници покрајинске власти, синдикати и послодавци на данашњем 
састанку разматрали су могућа решења за излазак из економске кризе. 

Тешка је ситуација, неопходне су реформе једногласни су сви чланови социјално-економског 
савета. У покрајинском Секретаријату за рад надају се да се талас отпуштање из 2009. године 
неће поновити. 

И послодавцима је тешко, а између осталог, жале се на нереални курс и високе каматне стопе. 

"Управо неповољан однос увоза и извоза војвођанске привреде један је од проблема, а решење 
нам је и даље у пољопривреди", сматра Ратко Филиповић из Привредне коморе Војводине. 

Добра ствар у овој причи је да сви привредни чиниоци признају да проблем постоји, а лоше је 
што пут до решења нико не предвиђа да ће бити брз и лак. 

НОВИ МАГАЗИН 

http://www.novimagazin.rs/ekonomija/drzava-krivac-za-neredovne-zarade 

Држава кривац за нередовне зараде 

Један од већих криваца за нередовну исплату зарада радницима је држава јер је само 

грађевинарима на почетку мандата одлазеће владе дуговала 30 милијарди динара, пише 

лист Данас. 

Душан Вуковић, председник Самосталног синдиката грађевинара, рекао је за дневник Данас да 
су многа предузећа, али и држава због тога били принуђени да узму кредите. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/vlast-sindikati-i-poslodavci:-kako-iz-krize_327448.html
http://www.novimagazin.rs/ekonomija/drzava-krivac-za-neredovne-zarade
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=25868&oglId=1185&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1340695678&sc=40ae69f01bcf52fc73ced0c4ab01364c&dl=1
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"Влада је тада подигла кредит како би исплатила бар две трећине те обавезе, док је преостали 
износ репрограмиран на пет година. Грађевинари су у међувремену, да би саставили крај са 
крајем, узимали банкарске кредите, па сада осим главнице, имају на врату и високе камате за 
те позајмице", рекао је он. 

Вуковић је додао да многа предузећа не могу да се буне због тога, јер у наредној расподели неће 
добити никакав посао и принуђени су често да уз помоћ комерцијалних кредита преживљавају 
док не наплате свој рад. 

Иако послодавци у Србији тврде да би зараде запосленима исплаћивали редовније уколико би 
стопе пореза и доприноса биле ниже, чињеница је да по том основу фирме у другим земљама, 
углавном издвајају више. Притом, у већини тржишно развијенијих земаља, пореске стопе на 
зараде су прогресивне, па већи проценат издвајају они са високим зарадама. Примера ради, у 
Србији се, зависно од висине плате, у државну касу издваја од 12 до 15 одсто. 
У Немачкој, порез на најниже зараде је 15, али они чије су плате веће издвојиће и до 45 одсто од 
основице. Прогресивна скала примењује се и у Шведској, где се на минималац уплаћује 32, а на 
високе плате до 56,7 одсто, као и у Мађарској, где је порез у распону од 18 до 36 одсто. Најниже 
фискалне обавезе на плате, око 12 одсто, од европских земаља имају Албанија, БиХ, Бугарска, 
Црна Гора и Србија. 
Ни по висини доприноса Србија није у врху, јер се за пензионо и здравствено осигурање у 
фондове уплаћује укупно 35,8 одсто од основне зараде. У Немачкој, доприноси су 38,9, у 
Француској 42,5, у Аустрији 42,4 одсто а у Белгији 35,9 одсто. Уз то, у Србији се половина 
доприноса исплаћује на терет послодавца а друга половина из зараде радника. У већини других 
земаља, износ којим се задужује послодавац, далеко је већи од онога што се скида са рачуна 
запосленог. 
аутор: ИЈизвор: Данас/Нови Магази 

 

БЕТА 

http://www.naslovi.net/2012-06-25/beta/sindikat-trazi-strategiju-razvoja-gradjevinarstva-srbije/3591072 

Синдикат тражи стратегију развоја 
грађевинарства Србије 

Бета  

БЕОГРАД, 25. јуна 2012. (Бета) - Синдикат градјевинарства и индустрије градјевинског 
матаријала затражио је у понедељак да будућа влада Србије формира министарство 
градјевинарства и хитно изради стратегију развоја те гране. 
 
Захтев о томе је упућен председнику Републике, коалиционим групама за формирање владе 
Србије, Привредној комори Србије и Унији послодаваца Србије. 
 
У саопштењу пише да та стратегија треба садржи мере за ангажовање домаћих градјевинских 
предузећа и да обезбеди партнерски однос домаћих и иностраних градјевинских предузећа, а 
не да домаћа и даље странцима буду подизводјачи. 

http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=25862&oglId=1184&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1340695678&sc=a8ef297afb5735b644ab0358e006267c&dl=1
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=23229&oglId=1247&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1340695678&sc=5a3ae980f3bb8d543842c7bd7f4ea643&dl=1
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=13115&oglId=347&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1340695678&sc=6e224ec321cf15ab2acf228269e321bc&dl=1
http://www.naslovi.net/2012-06-25/beta/sindikat-trazi-strategiju-razvoja-gradjevinarstva-srbije/3591072
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=06&dd=25&nav_id=621324 

Грађевинари хоће своје министарство 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Нова влада би морала да има посебно министарство за грађевинарство, саопштио 

је Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала 

Србије. 

  

Грађевинарство је у надлежности неколико министарстава и то је стварало проблеме приликом 

договарања мера за стварање што бољег привредног амбијента за грађевинарство и индустрију 

грађевинског материјала. 

Тај синдикат, који је у саставу Савеза самосталних синдиката Србије, предлаже 

формирање министарства за грађевину које би преузело надлежности 

досадашњих министарстава која су била задужена за грађевинарство, индустрију 

грађевинског материјала и инфраструктурне пројекте.  

 

Такође, од нове владе се тражи хитна израда стратегије развоја грађевинарства Србије како би 

се што више упослила домаћа предузећа у земљи и иностранству.  

 

Стратегија би требало да обухвати хитне мере за упосленост домаћих грађевинских предузећа, 

партнерски однос домаћих грађевинских предузећа са иностраним компанијама, а не статус 

подизвођача.  

 

Треба обезбедити да иностране компаније повере домаћим предузећима најмање 50 одсто 

вредности уговорених радова и поверавање послова компанијама које поштују Грански 

колективни уговор и легално запошљавају раднике.  

 

Синдикат тражи и прекидање праксе прописивања тендерских услова који наносе 

штету односно онемогућују учешће домаћих предузећа, јер се услови прилагођавају страним 

компанијама, али и измирење обавеза државе према грађевинским предузећима по основу 

изведених радова. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=06&dd=25&nav_id=621324
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Вишеструки ефекат покретања сектора грађевинарства укључује покретање: 

електроиндустрије, металне и прерадјивачке индустрије, базне хемије, а свој утицај има и на 

финансијски сектор.  

 

Упосленост једног грађевинског радника повлачи упосленост седам - осам радника из других 

делатности.  

 

Тражи се, такође, доследна примена посебног колективног уговора за грађевинарство 

и постављање главног инспектора за грађевинарство.  

 

Најважније је да се примењује посебан колективни уговор који има проширено дејство 

до априла 2014. године и који гарантује исплату основних зарада у шест нивоа, као и друга 

примања и накнаде зарада, чиме ће сви радници и послодавци у сектору грађевинарства бити 

доведени у приближно исте услове егзистенције и привређивања.  

 

"Сива економија" и рад на црно као нелојална конкуренција значајно и посебно оптерећују 

грађевинарство Србије и предузећа која послују у легалним токовима. 

Због тога је неопходно донети Закон о инспекторату, а у оквиру њега предвидети главног 

инспектора за грађевинарство, како би се појачала инспекцијска контрола у сивој зони и 

ојачала улога инспекцијских органа који се сада готово сви проглашавају ненадлежним за 

"сиву економију".  

 

Синдикат захтева и усвајање закона о осигурању од несрећних случајева и повреда на 

раду,измене и допуне Закона о раду како би се спречио рад "на црно".  

 

Законски рок од осам дана од дана закључивања уговора о раду за подношење пријаве на 

осигурање даје могућност послодавцу да уговор закључује сваког дана, односно након посете 

инспектора рада.  

 

Увођењем обавезе да се уговор о раду региструје, спречиле би се злоупотребе послодаваца.  

 

Предлаже се и ограничење прековременог рада на годишњем нивоу од 200 часова и 

утврђивање обавезе послодавца о евидентирању дневног радног времена, као и санкције за 

послодавца у случају непоштовања ове обавезе.  

 

Синдикат захтева и смањење броја радних сати у прерасподели у радној недељи, са 60 на 54 

сата.  

 

Ови захтеви су упућени председнику Србије, коалиционим групама за формирање владе, 

Привредној комори Србије и Унији послодаваца Србије, наведено је у саопштењу. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:385755-Tek-svaki-deseti-gradjanin-zivi-normalno 

Тек сваки десети грађанин живи нормално 
В. Ц. СПАСОЈЕВИЋ  

Новости истражују - Више од 90.000 запослених у Србији за своје плате не може да 

купи ни најосновније намирнице. Једва 6,5 одсто грађана може да уштеди за 

летовање 

МЕСО, фина пецива, јунски парадајз или чоколада, шунка и димљена сланина, за велики број 
грађана Србије само су пусти сан. Чак 55.000 њих не може себи, иако ради, да приушти 
буквално ништа јер не прима зараде. 
Није мали ни број оних који могу да купе тек понешто, односно да задовоље само половину 
минималне потрошачке корпе од 30.000 динара. То су они који не "пребаце" месечно 15.000.  
Према подацима Републичког завода за статистику, има их око 38.800 и могу да купе само 
најосновније животне намирнице. О одећи, обући, плаћању комуналија и опреми за стан могу 
само да маштају. 
 

 

За њих је мисаона именица чак и просечни износ који се месечно у Србији издвоји за храну - а 
то је 19.944 динара. То значи да могу да купе, рецимо, хлеб, најјефтиније млеко, пиринач, 
брашно, купус, два-три килограма масти, док су квалитетно месо, риба и јужно воће за њих 
само лепе слике. 
Нешто више од 48.500 људи прима плату до 20.000 месечно и они имају таман довољно за 
храну и личну хигијену. Сваки издатак за школу, одећу и обућу, постаје "немогућа мисија", а 
неплаћени рачуни се гомилају. Њихова деца никад не иду у посластичарницу или биоскоп, а на 
летовања и не помишљају. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:385755-Tek-svaki-deseti-gradjanin-zivi-normalno
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Храну, кућну хемију и нешто од рачуна може да плати 157.300 оних који имају плате до 25.000 
динара, а то, плус све рачуне, њих 158.300, чија су месечна примања до 35.000. Њима остаје и 
нешто новца за телефон, мобилни и повремено одећу или обућу. Ако су принуђени да купују 
лекове или иду код зубара, у стању су да одвоје додатне паре, али онда морају да се одрекну 
нечег другог. 

 

Категорија оних који кући донесу 45.000 свакако би могла квалитетније да се храни, да ту и 
тамо вози кола или купи нешто од намештаја. Они са 65.000 динара уз све ово могу повремено 
да приуште и одлазак у позориште или биоскоп и редовне ваннаставне активности за децу, а уз 
стезање каиша, ту је и - летовање. 
Запослени којима на рачун месечно "легне" до 85.000 динара не морају да се "стискају". Али 
они не достижу ни једну десетину. Наиме, плате преко 85.000 има тек 80.000 људи, а 
запослених је преко милион. 
ДУВАНЏИЈЕ НАЈМАЊЕ БРИНУКОЛИКО ће пара људи моћи да зараде и потроше, зависи не 
само од тога где живе и раде, већ и у којој грани су запослени. Најбоље зарађују Београђани, 
Панчевци и Крагујевчани, а најмање југ Србије и мања места по Војводини. Највеће просечне 
плате имају запослени у дуванској индустрији (око 102.000), а далеко од потрошачке корпе су 
запослени у индустрији текстила (19.000). 

- Наши људи живе много јадније него што то показује званична статистика. Потрошачи су се 
давно одрекли права да се квалитетно хране, права на културу, на образовање, на летовање - 
једном речју права на нормалан живот - констатује Горан Паповић, председник Националне 
организације потрошача. 
Он подсећа на то да је потрошачка корпа јако дуго већа него просечна зарада. Док је, према 
подацима Министарства трговине и пољопривреде, цела месечна корпа сада нешто преко 
56.000 динара, просечна зарада не прелази 40.000. 
- Тужно је што они који "имају привилегију" да раде не могу да нађу чаробну формулу како да 
прегурају цео месец - каже Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката. 
- Ако се ускоро не буде формирала влада, ако она не почне да се бави економијом, и људима не 
буде скочио стандард, са јесењим поскупљењима доћи ће и велики таласи незадовољства! 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:385753-Nema-novca-za-angazovane-na-javnim-radovima 

Нема новца за ангажоване на јавним радовима 
Б. С.  

Зараде незапосленима ангажованим на јавним радовима, програмима стручне 

праксе, обукама... неће бити исплаћене на време - саопштавају из Националне 

служба за запошљавање 

 
ЗАРАДЕ незапосленима ангажованим на јавним радовима, програмима стручне праксе, 
обукама... неће бити исплаћене на време - саопштавају из Националне служба за запошљавање 
и додају да није у питању њихова кривица. Новац за финансирање активних мера политике 
запошљавања исплаћује се из буџета Србије, али тренутно у овој каси нема довољно пара. 
- Према информацијама које смо добили из Трезора, тренутно нема средстава у буџету да би 
нам се извршили преноси - кажу у НСЗ и додају да у овом тренутку НСЗ од Трезора потражује 
314 милиона динара. - Од тог износа је 90 одсто намењено зарадама ангажованим особама и то 
90 милиона за јавне радове, 143 милиона за програме додатног образовања, 53 милиона за 
програме запошљавања, 17 милиона за локалне акционе планове запошљавања, 3 милиона за 
програм "Друга шанса", 663.000 за програм обука и 211.000 за сајмове запошљавања.  
НСЗ, иначе, захтев за исплату доставља Трезору, који их пребацује дирекцији НСЗ. Последњи 
транфер је био 4. јуна. 
Из Министарства финансија, међутим, поручују да уопште није реч о кашњењу исплата, већ о 
поштовању месечне динамике трошења средстава из буџета. 
- НСЗ за активне мере запошљавања има буџет од 3,4 милијарде динара, а до сада су 
потрошили 1,8 милијарди, што је више од половине годишње апропријације - кажу у Управи за 
трезор. - Такође, није тачно да је Трезор дао информацију да тренутно нема средстава у буџету, 
пошто на рачунима има више од 30 милијарди динара. А захтев НСЗ је само један одсто тог 
износа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:385753-Nema-novca-za-angazovane-na-javnim-radovima
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:385761-Zarade-vece-nego-lane 

Зараде веће него лане 
Д. М.  

Стручњаци то тумаче чињеницом да је за годину дана значајно смањен број 

запослених 

 

  

ПРОСЕЧНА мајска зарада у Србији била је 40.442 динара, што је у односу на просечну зараду у 
априлу мање за 5,5 одсто. И док наша примања на месечном нивоу бележе пад, на годишњем су 
реално већа чак десет одсто она су, према статистичарима значајно већа, што са тренутним 
кретањем курса и ценама у продавницама изазива општу неверицу грађана. 
- У односу на мај прошле године, зарада је номинално већа за 14,6, а реално са урачунатим 
растом потрошачких цена за 10,3 одсто - показују подаци Завода за статистику Србије.  
Стручњаци то тумаче чињеницом да је за годину дана значајно смањен број запослених. Груба 
процена показује да је у том периоду без посла остало преко 22.000 људи, и то оних који су 
радили у производњи. У преводу, имали су плате испод просека. У „игри“ су и даље они који 
зарађују значајно више од статистичке средине. 
Највише зараде прошлог месеца примили су радници у производњи дувана - по 102.734 
динара. Следе нафташи са просечних 92.581, па запослени у разним удружењима и коморама. 
Они су кући у мају однели у просеку по 81.066 динара. 
Најнижу зараду у мају остварили су они у музичкој кинематографији - свега 18.431 динара. 
Текстилци су зарадили просечних 19.268, а конфекционари за око 700 динара више, односно 
20.929 динара.  

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:385761-Zarade-vece-nego-lane


13 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:385762-Zelezara-Smederevo-Nema-narudzbina-pa-ni-novca-

za-rad 

Железара Смедерево: Нема наруџбина, па ни 
новца за рад 
Е. В. Н.   

Влада неће у производњу улагати средства из буџета, ако роба коју челичана 

произведе не може наћи свог купца 

 
ВЛАДА Србије неће у производњу Железаре улагати средства из буџета, ако роба коју челичана 
произведе не може наћи свог купца - тврди извор „Новости“ из Владе Србије. - Покушај радне 
групе да за Железару пронађе партнера није пропао, напротив, са некима од потенцијалних 
купаца разговори су интензивирани. 
Министар економије Небојша Ћирић, међутим, у понедељак новинарима није могао да 
потврди да ће се обустава рада високе пећи десити у наредним данима.  
- Чињеница је да Железара у Смедереву ради са већим или мањим губитком из месеца у месец, 
али влада стоји иза ње - тврди министар Ћирић. - Надам се да ћемо успети да пронађемо 
стратешког партнера за сувласништво или већинско власништво, партнера или конзорцијум 
партнера с којима ћемо моћи да обезбедимо нормално функционисање. То значи да је са 
минималним нивоом губитака, потребно да се обезбеде што јефтиније сировине са једне стране 
и адекватна продаја финалних производа Железаре, са друге стране. 
ПРЕГОВОРИНАСТАВАК производње у Железари Смедерево сачекаће, како сазнајемо, 
резултате тендера за избор стратешког партнера у овој фирми. Они се, као што је познато, 
очекују 10. септембра. Изјаве о заинтересованости за партнерство дале су компаније из 
Украјине, Русије, Индије и Луксембурга. 

Званична потврда менаџмента о привременој обустави рада очекује се, сазнају „Новости“, у 
уторак. План је да од 5. јула буде угашена и друга висока пећ и престане с радом и челичана. Од 
10. јула зауставиће се и траке у топлој ваљаоници. Од тог тренутка, на „плаћеном одмору“, са 60 
одсто месечних примања, наћи ће се 4.500 од укупно 5.000 радника Железаре. 
- Фабрика до септембра сигурно неће радити, а шта ће бити после нико не зна - каже 
председник синдиката „Слога“ Жељко Веселиновић, док Предраг Умичевић, председник 
Скупштине привредног друштва Железара Смедерево, објашњава да ће производња стати због 
немогућности да се и ово, што се тренутно смањеним капацитетима производи, прода. 
- Нема потражње на тржишту. На овај начин смањићемо губитке - закључује Умичевић.  
 
ТВРДЊЕ СИНДИКАТА 
СИНДИКАТИ тврде да је Железара морала да одбије велики број наруџбина, јер нема 
финансијских средстава. Додају да, ни до сада, Влада Србије није помагала овој компанији 100 
одсто, већ су се, највећим делом издржавали од онога што произведу и продају. 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:385762-Zelezara-Smederevo-Nema-narudzbina-pa-ni-novca-za-rad
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:385762-Zelezara-Smederevo-Nema-narudzbina-pa-ni-novca-za-rad
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:385758-Poskupljenja-pretekla-marze 

Поскупљења претекла марже 
Д. МАРИНКОВИЋ  

Од почетка године упркос лимитирању трговачких зарада, дошло до скока цена 

меса, уља, млека 

 
ДА ли ће маржа на млеко, уље, брашно, шећер, месо и рибу бити и даље ограничена до десет 
одсто знаће се, како сазнају „Новости“, до краја недеље. За потрошаче, међутим, та 
информација након недавне „експлозије“, више није ни битна. Јер, чињеница је да је од 
почетка године упркос том ограничењу трговачких зарада дошло до великог скока цена управо 
на основним намирницама. Неки производи, попут свежег меса, поскупели су за 30 одсто. 
Свињски бут кошта тако и до 550, пилеће месо 300, а пилећи филе и преко 600 динара за 
килограм.  
Уредба о ограничењу трговачке марже за основне животне намирнице престаје да важи 
последњег дана јуна. Из Министарства пољопривреде и трговине поручују да ће одлуку о томе 
да ли или не продужити о важењу уредбе о ограничењу маржи донети - благовремено. Влада је, 
наиме, техничка, а закон који регулише њен рад предвиђа да се уредбе доносе или мењају само 
уколико постоје неки ванредно важни разлози. 
О досадашњим дометима административног ограничења маржи, а које важи од децембра 
прошле године, мишљења су подељена. 
- Уредба није испунила циљ због кога је уведена, јер су за време њеног трајања подизане цене 
артикала на које се она односи - кажу у компанији „Делез Србија“, у оквиру које послују 
„Макси“ и „Темпо“ трговине. - То се десило, јер је Уредба ограничила само малопродајну 
маржу, а не и набавну цену производа. Произвођачи су и поред тога несметано подизали цене 
својих производа ка малопродајном сектору што је аутоматски доводило и до раста 
малопродајних цена. 
КОНТРОЛЕ И СНИЖЕЊАОД почетка примене уредбе 1. јануара до 20. јуна 2012. године 
спроведено је више од 10.000 инспекцијских контрола и било је свега један одсто трговаца који 
нису поштовали уредбу. Горан Ковачевић, председник Сектора трговине Уније послодаваца 
Србије, оценио је да је уредба утицала на незнатно снижење цена јогурта и пшеничног брашна 
у великим трговинским ланцима. Код малих, независних трговаца, утицај снижења цена је био 
значајан у свим категоријама, али је као последица тога затворено доста малих продавница или 
је подстакнут рад на црно. 

У „Делезу“ напомињу да је на већини производа који су обухваћени Уредбом, малопродајна 
маржа и пре него што је Уредба ступила на снагу била испод или на нивоу прописаног нивоа. У 
том смислу, потенцијално укидање донете Уредбе не би требало да има значајнији утицај на 
малопродајне цене. 
У Министарству трговине мисле да је уредба ипак увела ред на тржишту и да у случају 
престанка њеног важења, код великих трговаца не треба очекивати неко веће поскупљење 
основних намирница. 
- Уредба је увела ред у промету робе од значаја за стандард потрошача и стабилизовала цене, а 
да тржишне слободе нису угрожене и сваки трговац је могао да оствари свој интерес - 
објашњава за „Новости“ Владимир Матовић, државни секретар у Министарству трговине. - 
Поред лимитирања маржи на десет одсто, уредбом је дефинисан повраћај робе и рокови 
плаћања, као два најчешћа узрока повећања цена пре доношења тог документа. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:385758-Poskupljenja-pretekla-marze
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По оцени Петра Богосављевића, председника Покрета за заштиту потрошача, „уредба је 

делимично дала резултате и утицала је на појефтињење само појединих производа, што говори 

да су трговци зарађивали и то, често, на штету произвођача и прехрамбене индустрије“. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:385763-Prodati-pogoni-Jumka 

Продати погони „Јумка“ 
Ј. С.  

Нови власник је компанија „Топ Софа Срб“, регистрована у Врању, иза које стоји 

италијански произвођач намештаја „Дитра Италија“. Радници најављују 

генерални штрајк 

 
САМО десетак дана након прве неуспеле лицитације, Агенција за приватизацију је саопштила 
да је за милион и сто пет хиљада евра продала делове Холдинг компаније „Јумко“. Реч је 
погонима „Трикотаже“, „Конца“ и „Дораде“. Нови власник је компанија „Топ Софа Срб“ 
регистрована у Врању иза које стоји италијански произвођач намештаја „Дитра Италија“. 
„Дитра“ је постала власник 38.000 квадратних метара и овом куповином улази у инвестициони 
програм вредан 13,5 милиона евра, о чему је, крајем прошле године, директор Микеле де 
Марки, потписао уговор са потпредседницом Владе Србије Верицом Калановић и 
градоначелником Врања Мирољубом Стојчићем. Италијани ће, како је овим уговором 
предвиђено, уз субвенције државе Србије од 5.000 евра за свако радно место, у новој Фабрици 
тапацираног намештаја у Врању, у другој половини ове године запослити 411 радника.  
Директор врањске компаније Зоран Стошић каже да „Јумко“ није утицао на продају, већ да је 
тај процес спровела држава као већински власник. 
Продаја делова компаније изазвала је огорченост код радника који најављују генерални 
штрајк. 
- Ми смо од почетка били против ове продаје од које радници којима се дугује неће имати 
никакве користи. Наш менаџмент и држава, испод цене продају објекте „Јумка“ док 1.800 
запослених ових дана прима децембарску плату, у просеку по седам-осам хиљада динара - каже 
Снежана Величковић, повереник АСНС-а.  

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Skupo-Dinkicevo-pomaganje-privredi.sr.html 

Скупо Динкићево помагање привреди 

Иако економски програм УРС-а намерава да уведе ред у јавне финансије, највећи део предлога 

додатно ће повећати јаз у каси 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:385763-Prodati-pogoni-Jumka
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Skupo-Dinkicevo-pomaganje-privredi.sr.html
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Није тајна шта ће грађани и привредници моћи да очекују уколико будући коалициони 
партнери Млађану Динкићу, лидеру Уједињених региона Србије (УРС), испуне жељу и 
препусте му ресор финансија. Економски програм УРС-а пре неколико дана објављен је на 
званичној интернет-страници ове странке и практично подудара се са оним што је Динкић 
говорио у кампањи. 

Иако документ под називом „Увођење реда у јавне финансије” почиње констатацијом да је 
минус у буџету на нивоу од око седам одсто, што је неодрживо, на двадесетак страница 
набројано је свега неколико мера које тај јаз могу да смање. Највећи део предлога УРС-а, са 
друге стране, додатно би повећао јаз у каси. 

У набрајању различитих подстицаја програм је поприлично издашан. Уместо досадашњих две 
до 10.000 евра по новоотвореном радном месту, Динкић предлаже да најнижи износ дотација 
буде 4.000 евра. УРС, такође, предлаже и дуплирање буџета за пољопривреду. 

Према његовом мишљењу, Србија би требало да задржи и већинско власништво у 
Комерцијалној банци. Иако у програму то не пише, за останак банке под државним окриљем 
неопходно је 100 милиона евра. УРС се залаже и за то да се директори јавних предузећа бирају 
на конкурсу, да поступци јавних набавки буду отворенији, а да се издавање грађевинских 
дозвола убрза. 

Повећање ПДВ-а у програму УРС-а уопште се не спомиње. 

Горан Николић, сарадник Института за европске студије, сматра да без обзира на то што није 
споменута, ова мера ће морати да буде и део Динкићевог економског програма. То је нешто око 
чега се сад већ сви слажу, само је питање колико ће бити то повећање, додаје Николић. 

Он сматра да није скупа играчка дати Динкићу финансије у руке. 

– Он је човек који има активистички приступ. И кад се лати неког посла он опсесивно истрајава 
на томе. Битно је да министар финансија буде човек од акције, а не да седи као на часу, јер је то 
једно од најважнијих министарстава у влади. Без обзира на то што међу економистима има 
доста Динкићевих критичара, ја мислим да би он био добро решење – похвалио је Николић 
лидера УРС-а. 

Са друге стране, Милојко Арсић, уредник „Кварталног монитора”, уопште не мисли тако. 

– Када Млађан Динкић говори о томе како су јавне финансије у катастрофалном стању, у 
ствари друге критикује за проблем који је он направио. За половину структурног дефицита у 
буџету он је директно одговоран – каже наш саговорник. 

Тако је директно одговоран за усвајање измена Закона о финансирању локалних самоуправа 
којима 80 одсто прихода од пореза на зараде остаје општинама, подсећа наш саговорник. По 
том основу, а према рачуници Фискалног савета, само ове године настао је јаз између прихода и 
расхода у централној каси од око 40 милијарди динара. 

– Директно је одговоран за трајни губитак пореских прихода по основу смањење пореза на 
зараде почетком 2007. године у износу од један одсто БДП-а, као и за енормно повећање плата 
у јавном сектору крајем 2006. и током 2007. године у износу од 0,7 одсто БДП-а. Смањење 
пореза је добра мера, али само ако се са њом упоредо смањује и јавна потрошња што се није 
догодило. У противном расту су дефицит и јавни дуг. У периоду смањења пореза Динкић је 
тврдио да ће оно довести до раста прихода, што се наравно није догодило, а то се иначе врло 
ретко догађа. Из претходног се може закључити да или он врло слабо разуме економију или 
обмањује јавност – оштар је Арсић. 
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Скоро сви економисти су оспоравали Национални инвестициони план, подсећа Арсић, јер је са 
предвиђеним новцем било могуће да се изгради Коридор 10, уместо да се финансирају плате, 
пензије и текуће одржавање. 

– Динкић је индиректно одговоран што је блокирао примену пореске реформе на којој је 
инсистирала бивша министарка финансија Дијана Драгутиновић. Мада је лично изјављивао да 
се не слаже са повећањем пензија током 2008. године за чак 32 одсто, као члан владе, 
индиректно је одговоран и за то – набрајао је Арсић. 

Због тога је, каже Арсић, Динкић врло лоше решење за будућег министра финансија. „Сматрам 
да у ДС-у и неким другим странкама постоје много бољи стручњаци од њега, али и неке 
нестраначке личности би боље обављале тај посао, као што су Милица Бисић, Кори Удовички, 
Душан Вујовић и други. 

– Ипак, мислим да ће мању штету направити ако буде министар финансија него ако буде само 
члан владе. Као министар финансија вероватно би направио обрт као 2004. године када је под 
притиском ММФ-а одустао од „развојног” буџета и направио суфицит у 2005. години. Динкић 
се сада хвали суфицитом који је направио у једној години свог трогодишњег мандата, мада је 
тај суфицит био последица притиска ММФ, а не његових убеђења. Када је сам правио буџет 
увек је остваривао дефицит, а у прилог томе говоре и подаци на сајту Министарства финансија 
за 2004. и 2006. годину – каже наш саговорник. 

Програм мера Уједињених региона Србије о увођењу реда у јавне финансије, Арсић не схвата 
озбиљним и не види да за циљ имају смањење минуса у каси. Напротив, неки од предлога ће 
само додатно увећати проблем. Када је о уштедама реч, УРС углавном најављује само 
популарне мере, као што је смањење администрације и уштеде на јавним набавкама. 

Аница Телесковић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ciric-Nemam-informacije-o-gasenju-visoke-peci.sr.html 

Ћирић: Немам информације о гашењу 
високе пећи 

 

БЕОГРАД –Министар економије Србије Небојша Ћирић изјавио је данас да нема никакве 
информације о гашењу друге пећи у Железари Смедерево. 

„Немам информације да ће у наредних седам, десет или 20 дана да се заустави рад друге високе 
пећи у Железари или да је већ заустављен, што апсолутно није тачно”, рекао је Ћирић 
новинарима и додао да се најтачније и најпоузданије информације могу добити од менаџмента 
Железаре. 

Он је рекао и да од две високе пећи, једна не ради од прошле године још док је Ју Ес стил био 
власник, док друга висока пећ нормално ради. 

Железара је од краја јануара у државном власништву пошто ју је влада откупила за један долар 
од компаније Ју Ес стил, која се повукла из Србије, јер је пословала са губицима. 

Бета 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ciric-Nemam-informacije-o-gasenju-visoke-peci.sr.html
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/330071/U-petak-strajk-zaposlenih-u-zdravstvu 

У петак штрајк запослених у здравству 

Бета  

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити најавио је данас да ће у петак, 29. јуна, 

одржати једночасовни штрајк, незадовољни материјалним и социјалним положајем и Уредбом 

о корективном коефицијенту. 

Том уредбом која треба да почне да се примењује почетком јула, како синдикалци рачунају, 

њихове плате биће смањене за 10 одсто. 

  

У саопштењу је наведено да ће се штрајк одржати широм Србије и да ће трајати од 11.00 до 

12.00 часова. 

  

Чланови тог сидниката су априла ове године протестовали испред Владе Србије, Министарства 

здравља и Министарства рада и социјалне политике. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/o_fabrici_trenutno_nema_ko_da_brine.4.html?news_id=242959 

Проблем Железаре Смедерево не може бити 
решен пре формирања нове владе 

О фабрици тренутно нема ко да брине 

АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ 

Београд - Основни предуслов за решавање проблема у које је запала Железара Смедерево је 

формирање владе Србије. Податак да ће од 10. јула око 4.500 од укупно пет хиљада радника 

железаре бити на принудном одмору, не треба нимало да чуди, јер је тренутна ситуација таква 

да се питањима везаним за фабрику не бави нико. Тако ће бити све док се влада не формира и 

тек ће онда бити могуће сагледати да ли је купца за железару могуће наћи или не - каже за 

Данас Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије „Слога“. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/330071/U-petak-strajk-zaposlenih-u-zdravstvu
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/o_fabrici_trenutno_nema_ko_da_brine.4.html?news_id=242959


19 

 

Он, међутим, не верује да ће се се на тендеру, продуженом до 10. септембра, појавити купац, и 
тај потез види само као пролонгирање потпуно незавидне ситуације у којој се налази државни 
врх Србије. 

- С обзиром на економску кризу која је највише погодила индустрију челика, потпуно је 
нереално очекивати да ће тендер успети и да ће бити пронађен купац. Показало се да је тачно 
оно што смо ми говорили још пре избора, да је расписивање тендера и наводни озбиљни 
преговори са иностраним партнерима, у ствари био најобичнији предизборни трик и 
маркетиншки потез. На крају, од тога наравно није било ништа и тендер је продужен. То је, по 
мом мишљењу, нова велика грешка техничке владе, јер тиме ништа није решено. Потпуно је 
јасно зашто нико од надлежних не жели да се бави питањима везаним за железару. Свесни су 
да озбиљних интересената нема, актуелно руководство и поред најбољих жеља није у стању да 
води фабрику, јер је реч о асистентима некадашњег америчког менаџмента, а држава која је 
сада власник железаре, нема ни знања али ни средстава да набави сировине потребне за 
несметан рад фабрике. Тако, због неспособност државе да се на адекватан начин бави 
железаром, слање људи током лета на плаћене одморе и обустављање рада представља 
најбезболније решење - истиче наш саговорник. 

Он је мишљења да би после формирања нове владе одмах требало поставити ново руководство 
у смедеревској железари, али и одустати од тендера, јер шансе да се на тај начин дође до купца 
нису велике. Он сматра да тендерску процедуру треба заменити директним преговорима са 
озбиљним играчима из области индустрије челика. 

Иако се о заустављању пећи смедеревске железаре међу радницима доста прича, министар 
економије Небојша Ћирић јуче је демантовао најаву да се за десетак дана очекује обустављање 
производње и масовни одлазак већине од укупно 5.500 радника на принудне одморе и плаћена 
одсуства. 

- Ја немам информације да ће у наредних седам, десет или 20 дана да се зауставља рад друге 
високе пећи у Железари или да је већ заустављен, што апсолутно није тачно. Није ми јасно ни 
ко је пласирао такву информацију - изјавио је Ћирић новинарима и упутио их да праве 
информације потраже од управе Железаре. 

Он је рекао да једна од две високе пећи не ради од прошле године, када је Ју-Ес стил био 
власник, а друга висока пећ ради нормално. Ћирић је објаснио да ситуација у Железари није 
лака, да компанија из месеца у месец ради са мањим или већим губитком и да је тендер за 
налажење стратешког партнера продужен за 90 дана. 

Директни преговори 
- Ју ес стил је до железаре дошао директним преговорима, не видим због чега се опет не 
покуша исто. Као могући партнер помиње се Доњецкстил, али нисам уверен да би од тога 
могло да буде нешто, јер та украјинска компанија већ има велике потенцијале у својој земљи и 
зашто би се баш у време кризе у индустрији челика упуштала у преговоре о доласку у Србију. 
У сваком случају добра идеја је да се преговара са кинеским државним компанијама, јер је 
према стручним анализама, то једина земља која у овом тренутку има интерес да улаже у обвој 
грани. Кинези имају и специфичне интересе на просторима Европе и њихов долазак, примера 
ради у Железару Смедерево, не би био мотивисан толико економским параметрима колико би 
у првом плану био политички интерес да буду присутни на овим просторима - закључује наш 
саговорник. 
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Састанак репрезентативних синдиката 
У Железари Смедерево данас ће бити одржан састанак три репрезентативна синдиката те 
компаније, Асоцијације слободних и независних синдиката, Самосталног синдиката и 
Независног синдиката Железаре. Састанак почиње у 12 часова, а циљ одржавања састанка је 
проналажење решења и постизање договора о конкретним корацима које би држава требало 
да предузме за излазак из кризе и наставак производње тог стратешки важног предузећа. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_krivac_za_neredovne_plate.4.html?news_id=242952 

Иако се послодавци жале, по висини пореза и доприноса ми смо на дну лествице 

Држава кривац за нередовне плате 

АУТОР: М. Н. СТЕВАНОВИЋ 

Београд - Иако послодавци у Србији тврде да би зараде запосленима исплаћивали редовније 

уколико би стопе пореза и доприноса биле ниже, чињеница је да по том основу фирме у другим 

земљама, углавном издвајају више. Притом, у већини тржишно развијенијих земаља, пореске 

стопе на зараде су прогресивне, па већи проценат издвајају они са високим зарадама. Примера 

ради, код нас се, зависно од висине плате, у државну касу издваја од 12 до 15 одсто. 
У Немачкој, порез на најниже зараде је 15, али они чије су плате веће издвојиће и до 45 одсто од 
основице. Прогресивна скала примењује се и у Шведској, где се на минималац уплаћује 32, а на 
високе плате до 56,7 одсто, као и у Мађарској, где је порез у распону од 18 до 36 одсто. Најниже 
фискалне обавезе на плате, око 12 одсто, од европских земаља имају Албанија, БиХ, Бугарска, 
Црна Гора и Србија. 

Ни по висини доприноса нисмо у врху, јер се код нас за пензионо и здравствено осигурање у 
фондове уплаћује укупно 35,8 одсто од основне зараде. У Немачкој, доприноси су 38,9, у 
Француској 42,5, у Аустрији 42,4 одсто а у Белгији 35,9 одсто. Уз то, у Србији се половина 
доприноса исплаћује на терет послодавца а друга половина из зараде радника. У већини других 
земаља, износ којим се задужује послодавац, далеко је већи од онога што се скида са рачуна 
запосленог. 

- То је начин на који одговорна држава регулише односе између запослених и послодаваца. У 
тим, али и већини других земаља, ниједној фирми на памет не би пало да на крају месеца не 
исплате плате запосленима, или да не уплате порез држави, а доприносе у фондове. То је 
капитализам у коме је цена рада предвидиви импут, и не постоји начин да се тај трошак 
избегне - каже за Данас Душан Вуковић, председник Самосталног синдиката грађевинара и 
додаје да је код нас држава главни кривац за неуредне исплате и закинуте доприносе. 

То је најочигледније у грађевинарству, где је држава највећи инвеститор, а често, ако је реч о 
нискоградњи и једини. Истовремено, локалне самоуправе и министарства, као и Јавно 
предузеће Путеви Србије, најнередовније су платише, и на почетку мандата ове владе, на 
пример, путарима су дуговали око 30 милијарди динара. Влада је тада подигла кредит како би 
исплатила бар две трећине те обавезе, док је преостали износ репрограмиран на пет година. 
Грађевинари су у међувремену, да би саставили крај са крајем, узимали банкарске кредите, па 
сада осим главнице, имају на врату и високе камате за те позајмице. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_krivac_za_neredovne_plate.4.html?news_id=242952
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- Многа предузећа не могу да се буне због тога, јер у наредној расподели неће добити никакав 
посао и принуђени су често да уз помоћ комерцијалних кредита преживљавају док не наплате 
свој рад - закључује Вуковић. 

У таквим условима, држава је код тих фирми инсистирала једино на уплати ПДВ-а, који иде 
директно у буџет, док за остале обавезе, зараде, доприносе, дуговања према добављачима из 
ланца - није марила. Апсурд је да се међу фирмама које дугују фондовима и радницима, налази 
не мали број јавних и државних предузећа, па се намеће закључак да је избегавање тих обавеза 
део економске политике земље. Привредници управо то истичу као проблем, јер оне који раде, 
од висине фискалних намета, много више депримира њихова селективна наплата. Тако постоје 
фирме у којима су контроле готово свакодневне, али и оне које годинама не евидентирају ни 
раднике ни зараде, оно што морају исплате „на руке“, а инспекције их и поред тога заобилазе у 
широком луку. Када се у јавности отвори то питање, просто је немогуће утврдити која 
институција, после укидања Службе друштвеног књиговодства, има у опису посла контролу 
уплате доприноса, све док се држава није досетила, па ту своју обавезу пренела на банке. Такав 
административни хаос дестимулише и оне малобројне, који покушавају да развију нормалан 
бизнис, јер на њихове капије нелојална конкуренција са сивог тржишта врло брзо ставља 
катанац. 

Одговорна држава, одговорни послодавци 
У развијеним земљама већи терет уплате доприноса сносе послодавци. Најмања разлика је у 
Немачкој, јер су износи, као код нас, готово истоветни, али зато у Француској послодавац у 
фондове за социјалну сигурност запосленог уплаћује 32,7 одсто у односу на износ плате, док је 
радник оптерећен са свега 9,8 одсто. У Аустрији, на терет радника обрачунава се 10,3 одсто, 
док ће на његову зараду послодавац издвојити 25,2 одсто, а слично је и у Белгији, где од 
укупног износа од 35,9 одсто, колико се за једну плату уплаћује фондовима, радник издваја 
једну а послодавац две трећине. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/strajk_zdravstva_u_petak.55.html?news_id=242983 

Медицинари траже укидање владине Уредбе којом им се смањују плате 

Штрајк здравства у петак 

АУТОР: К. ЖИВАНОВИЋ 

Београд - Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије најавио је јуче штрајк 

у свим здравственим установама, у петак 29. јуна.  

 
Председник овог синдиката Зоран Савић каже за Данас да ће штрајк трајати један час, у 
времену од 11 до 12 сати, и да се организује како би подсетили владу и ресорна министарства да 
захтеви синдиката нису испуњени. 

- Тражили смо повлачење или одлагање примене Уредбе о корективном коефицијенту, која 
ступа на снагу 1. јула. Уредбом би плате здравствених радника биле умањене за 10 одсто. С 
обзиром на то да нисмо постигли договор са ресорним министарством, Републичка агенција за 
мирно решавање радних спорова је у складу са законом покренула спор 25. маја - указује 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/strajk_zdravstva_u_petak.55.html?news_id=242983
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Савић. Он додаје да је у међувремену одржан само један састанак са надлежнима, јер, како 
каже, нема ни владе, нити је Министарство здравља одговарало на њихове позиве. 

- Штрајк ће трајати само један час, како пацијенти не би били угрожени. Нису грађани криви 
што држава не ради свој посао. Очекујемо да ће нам се придружити и други синдикати у 
здравству - истиче Савић. Према његовим речима, у многим здравственим установама у Србији 
током трајања штрајка биће организовани и протести лекара. 

Захтеве синдиката подржала је и Лекарска комора Србије, која је у писму послатом Влади 
Србије, Министарству здравља и Републичком фонду за здравствено осигурање навела да 
Уредба о корективном коефицијенту „води ка даљем урушавању здравственог система и 
повећавању нагомиланог незадовољства лекара и осталих запослених у здравству“. 

„Неприхватљиво је свако смањивање основне плате запосленима и због тога захтевамо 
укидање или барем одлагање почетка примене Уредбе док се не коригују њене одредбе, у 
складу са законом“, наводи се у писму Лекарске коморе Србије. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bedne-otpremnine-nece-otvoriti-radna-mesta 

Бедне отпремнине неће отворити радна 
места 

У Србији је током кризе без посла остало око 250.00 људи, не рачунајући оне који 
се радили у сивој зони а које је ономад урачунао ММФ, а упркос томе, домаћи 
привредници, газде и ини сматрају да је једно од решења за излазак из кризе даље 
кресање радничких права. 

  

Лакше и јефтиније отпуштање начин је за нова запошљавања, тврде и у Привредној комори 
Србије. То је можда и тачно, али у Швајцарској или Немачкој, али не и у Србији. 

Пре Коморе, за смањење отпременина заложили су се и многи послодавци и њихова удружења, 
а уз то иде и захтев да се отпремнина исплаћује само за године стажа провредене код 
последњег газде. 

Да кренемо редом. Србији је потребан нови закон о раду који ће предузећима омогућити 
једноставније, јефтиније и флексибилније запошљавање радника, препоручио је ПКС. 

У предлогу нове економске политике од 2012. до 2016. године, ПКС наводи да је повећање 
реалне одрживе запослености кључни изазов нове владе и да је неопходно сагледати 
способност привреде да генерише нова радна места, али и способност државе да генерише 
реформе за одрживи привреди раст. 

„Неопходно је смањење износа обавезних отпремнина, смањење административних 
оптерећења и централизација колективних уговора”, наводи се у препорукама ПКС-а. 

Како се наводи, потребно је и смањивање пореза и доприноса на зараде. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bedne-otpremnine-nece-otvoriti-radna-mesta
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„Потребно је преиспитати ефекте досадашњих активних мера запошљавања и направити 
програм подршке самозапошљавању, затим подржати преквалификацију, доквалификацију, с 
посебним програмом подстицаја запошљавања у пољопривреди, запошљавања младих и 
жена”, објавио је ПКС. 

Како се наводи, потребна је већа посвећеност активној политици запошљавања, као и реформа 
образовног система у складу с потребама тржишта рада, а неопходан је и нови закон о 
запошљавању страних држављана. 

ПКС наводи и да је за повећање запослености потребно успоставити стабилан и системски 
дијалог репрезентативних представника кроз Социјално-економски савет. 

То што се предлаже сигурно је добро за послодавце, али свакако неће допринети већој 
запослености јер је економска теорија једно, а пракса у Србији сасвим друго. У нормалним 
економијама, у време привредног раста расте и запосленост, а у Србији то није био случај  
током претходне деценије па неће бити ни у будуће. Нове газде су након куповања фабрика од 
2001. до 2008. године, отпуштале раднике, неке фирме су и добро пословале, али никаквог 
новог и већег запошљавања било није. Па зашто би га било од 2012. до 2016. ако се олакша 
отпуштање радника? 

– То је потпуни апсурд јер висина отпремнина и отварања радних места нису ни у каквој 
корелацији – каже за „Дневник” председник Уједињених гранских синдиката „Независност” 
Бранислав Чанак. – За једно радно место потребно је најмање 30.000 евра па је и због тога 
јасно да је предлог да се смање отпремнине да би се повећала запосленост – бесмислен. Србији 
су потребне озбиљне инвестиције а не смањивање радничких права. 

Чанак каже да је отпремнина испод 200 евра по години стажа понижавајућа и да нема 
никаквог смисла расправљати о њеном смањењу. 

Он, пак, сматра да је у реду да газде отпремнину плаћају само за онолико година колико је 
радник провео у фирми у којој ради, а не за све године стажа. 

У Савезу самосталних синдиката Србије кажу да се у наредном периоду очекује жестока борба 
за радна места, и истичу да нова влада треба да укључи синдикате и послодавце у израду 
законске регулативе. 

Људи су спремни да се жестоко боре за своја радна места, за егзистенцију, јер су свесни тога да 
ће, ако сада изгубе посао, нови тешко наћи, тврде синдикалци. 

Е. Дн. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-zeleznici-visak-5000-radnika 

На Железници вишак 5.000 радника? 

Синдикат радника железничке инфраструктуре Србије организоваће данас 
конференцију за новинаре с темом „Најављени принудни одмори за 5.000 
радника” и „Како су и зашто пропале ’Железнице Србије’„. 

  

О томе ће говорити председник тог синдиката Перица Ђорђевић, чланови Председништва и 
председник Конфедерације слободних синдиката Србије Ивица Цветановић, наведено је у 
саопштењу. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vojvodjanski-39221-dinar-ispod-srpskog-proseka 

Војвођански 39.221 динар испод српског 
просека 

Просечна нето зарада у Србији у мају била је 40.442 динара (352 евра), што је 
реално 5,5 одсто, а номинално 4,2 одсто мање него у априлу, објавио је јуче 
Републички завод за статистику.  

Како се наводи у саопштењу, просечна зарада у Србији с порезом и доприносима исплаћена у 
мају била је 56.206 динара (490 евра) и реално је 5,2 одсто нижа него у претходном месецу, а 
номинално је мања 3,9 одсто. 

Зараде су у евре прерачунате према јучерашњем званичном курсу Народне банке Србије. 

Просечна мајска зарада исплаћена у регону Војводине је испод републичког просека. Без 
пореза и доприноса, војвођанска плата у мају је износила 39.221 динар, док су у Београдском 
региону мајске коверте биле тешке 50.593 динара. Војвођани су, рачунајући порезе и 
доприносе, у мају имали у просеку 54.475 динара, док су запослени у Београдском региону 
имали 70.647 динара. Север Србије, који укључује и регион Војводине и Београдски, у просеку 
је, без пореза и доприноса у мају зарађивао 45.072 динара, док је југ земље имао 34.428.  

Највише су прошлог месеца зарадили запослени у дуванској индустрији – 102.734 динара, док 
су нафташи имали 92.581 динар. Плате у државној управи и социјалном осигурању у мају су 
биле 50.074 динара, у образовању 40.637... 

Иначе, по подацима РСЗ-а, у Србији је просечна мајска нето зарада била 10,1 посто реално већа 
него у истом месецу 2011, а номинално 14,4. Бруто зарада била је 10,3 посто реално већа него у 
мају 2011, а номинално 14,6. 

Подсетимо да неисплаћене зараде, као ни зараде веће од 110.000 динара нису предмет 
статистичке обраде приликом рачунања просека. Узимају се у обзир све исплаћене зараде 
током месеца, било да касне или не. Ваља имати на уму и да око 470.000 запослених у јавном 
сектору и око 80.000 запослених у органима безбедности примају редовне зараде, док само око 
150.000 запослених у реалном сектору има редовне плате. 

С. Г. 
  

Повратак у март 
Оно што се десило с мајском зарадом није ништа друго до повратак у март. Додуше, и мало 
ниже. 

Априлске плате у Србији у просеку су износиле 42.215 динара, и биле су веће него у марту, када 
су запослени кући однели 40.560 динара. 

Зараде у априлу погурали су раст минималца, исплата регреса за годишњи одмор у многим 
фирмама и – поново дебље коверте у јавном сектору. 

Војвођани – а запослено их је било 460.588 – у просеку су у априлу зарадили 42.097 динара. 
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http://www.dnevnik.rs/politika/orlovic-vlada-je-na-ivici-bukvalno-na-dacicu 

Орловић: Влада је на ивици, буквално на 
Дачићу 

Савез самосталних синдиката Србије позвао је јуче актере, дакле политичаре, који 
сада већ више од 50 дана безуспешно праве владу, да се она хитно формира јер је 
неопходно да што пре приступи решавању нагомиланих проблема и крену у 
реализацију својих предизборних обећања. 

 Највећи синдикат каже да „Србија нема времена за чекање”, а да се не види крај преговорима о 
формирању владе, док у грађанима расте страх због дубоке економске кризе, од губитка посла 
и редовности исплата пензија и социјалних давања. 

Не упозорава само синдикат већ и велики део економиста на то да времена за чекање нема, а 
почетак ове недеље не разликује се много од осталих који су уследили након окончања избора. 
Викенд је протекао без званичних преговора о формирању владе, а наставак разговора 
демократа с коалицијом окупљеном око социјалиста најављиван је за јуче и данас. Напредњаци 
су изашли с поновљеном викенд-тврдњом да ће демократе тешко саставити већину, док су у 
„Преокрету“ били става да ће се до краја идуће недеље знати ко иде у нову владу. О чему се 
ради, када о фотељама никако да се стигне до договора? 

– Ствари се конкретизују – био је кратак један од јуче позваних саговорника из врха актуелне 
владајуће коалиције. 

У трагању за одговором наишли смо на објашњење и да лидер СПС-а Ивица Дачић, за кога се 
причало да чека председника Србије Томислава Николића да се врати из Рија, неће са шефом 
државе разговарати о понудама напредњака у формирању владе. Већ? 

– Више ће то бити разговор вођен с Николићем као шефом државе – објашњава наш извор 
близак врху СПС-а. 

Тражи ли се модел за „удробљену“ владајући коалицију и шта значи најава једне високе 
политичке личности, која нам је открила да је „могућа изненађујућа мешавина странка“, ваљда 
ћемо сазнати, бар мало пре 89 дана од формирања Скупштине, а конституисана је 31. маја. Јер, 
рок за формирање владе траје, изгледа, нажалост по неке који у овом процесу учествују, „само 
90 дана“. 

У сваком случају, док странке не изађу на видело с резултатима „мешавине“ коју ће, надамо се, 
донети актуелно ценкање, а не нове изборе, овај пут за комбинацијским столом имали су 
најширу „комбинацијску лепезу“. У скупштинским клупама је чак 45 политичких странака, 
асоцијација и удружења, што је рекордан број политичких дресова икад забележен у 
парламенту, али да ли су грађани гласли за то да се по методу „кљуц-кљуц“ дође до чаробних 
владајућих 126? Колико је овакав сазив заправо закомпликовао ситуацију код формирања 
владе и отворио могућност да она не буде одраз воље бирача? 

– Веома је лоше што овај сазив парламента има дупло више партија, удружења и организација, 
чему су допринеле и велике и мале странке. Велике – што су хтеле да произведу ефекат 
сложених странака власти и опозиције, па су на својим листама шлепали мале, а мале – што су 
настојале да произведу синергетски цензус, и да га индиректном парламентаризацијом избегну 
и уђу у парламент – објашњава за „Дневник“ политички аналитичар, професор Факултета 
политичких наука у Београду Славиша Орловић. – Ако се томе дода чињеница да имамо 
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слободан мандат, да посланици сами одлучују о њему, то значи да се отворио простор за уско 
схватање парламентаризма, које није примерено парламентарној демократији, да посланици 
могу трговати, а и странке заједно с њима. То веома мултипликује и компликује иначе 
компликовану партијску и политичку сцену Србије и отежава предвидивост исхода. 

Он каже да овакав „гемишт“ странака и организација није нужно закомпликовао формирање 
владе јер је уз ту чињеницу, разлог неодлучност СПС-а. 

– Свесни су позиције, као 2008. године, да имају могућност да донесу коначну одлуку, ако се 
искључи могућност „велике коалиције„ ДС-а и СНС-а. Влада је на ивици, али буквално, и на 
Ивици Дачићу. Он треба да одлучи о томе да ли ће правити владу с онима с којима је, односно 
његова партија, и 1998. године био у власти, или с онима који су га опрали, с којима је 
дуплирао гласове и с којима је створио европску перспективу – став је Орловића. 

Интересантно је да неки аналитичари у овим данима, како сами признају, не желе да се 
упуштају у калкулације и буду увучени у „сценски гемишт“ који је најновија креација српских 
лидера. 

Драган Миливојевић 
  

Дејановић: На потезу Тадић и Вучић 
Потпредседница СПС-а Славица Ђукић-Дејановић изјавила да су у преговорима о новој влади 
на потезу председник ДС-а Борис Тадић и лидер СНС-а Александар Вучић, а не социјалисти. 

– Њих треба питати докле су преговори стигли – рекла је Славица Ђукић-Дејановић 
новинарима у седишту СПС-а у Београду, и поручила да лидер социјалиста Ивица Дачић нема 
претензије да буде премијер. – Напредњаци мисле да би у њиховој комбинацији Дачић био 
премијер. О томе (премијерском месту) с демократама нисмо разговарали. 

Она је, ипак, истакла да социјалисти сматрају „да нема политичара који би било коју државну 
функцију  реализовао боље од Ивице Дачића”. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1006:Na-sceni-mobing-i-

otima%C4%8Dina&catid=9&Itemid=120 

На сцени мобинг и отимачина 
  

Синдикално-раднички покрет смедеревске Фабрике железничких возила - Желвоз саопштио је 
јуче да је прошло већ месец дана откако је упозорио институције да су радници изложени 
мобингу, а предузеће черупању имовине од стране руководства и да ништа није предузето. 
Једини одговор до сада који смо добили је да једна институција уступа предмет другој, коју смо 
прву обавестили, а прва се не оглашава и тако у круг, каже се у саопштењу. После раскида 
приватизације Желвоза у априлу 2011. Влада Србије је у јуну прошле године именовала нове 
органе управљања фабриком на челу са генералним директором Новицом Давидовићем. 

Синдикално-раднички покрет (СРП) каже да је годинама уназад безуспешно захтевао 
интеревенцију државних институција како би се решили проблеми Желвоза. Од тренутка 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1006:Na-sceni-mobing-i-otima%C4%8Dina&catid=9&Itemid=120
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преузимања Желвоза од стране владе из буџетских средстава упућено је више од 500 милиона 
динара на име реструктурирања фабрике, плус 200 милиона хипотекарног кредита Фонда за 
развој намењених за трајно обртна средства, а од којих је исплаћена отпремнина за 464 
запослених. И годину дана након постављања органа управљања у фабрици је на сцени тежак 
облик мобинга и черупање државне (наше) имовине, каже се у саопштењу. СРП наводи да 
Управни одбор доноси одлуке које су супротне закону и актима фабрике. Држава толерише да 
за одлуку гласа лице које је провело месеце у истражном затвору, а уједно је и председник 
репрезентативног синдиката у фабрици, док одбором председава особа која има 30 одсто 
радног времена у фабрици и платну картицу на терет Желвоза, кажу у СРП-у. Та синдикална 
организација Желвоза за мобинг и нерезонске систематизације оптужује Давидовића и истиче 
да су непојмљиве суме новца које се троше на гориво, кафанске рачуне, платне картице, слике, 
одласке на некакве сајмове... СРП наводи да је о свему томе обавестио државне институције и 
председника Србије, од кога тражи да уради оно што његови претходници нису. Тањуг 

 

 

 
 


