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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:406898-Penzije-Povisica-triput-manja 

Пензије: Повишица трипут мања 
Б. СТЈЕЉА  

Пензионери незадовољни формулом за усклађивање, јер су очекивали више 

новца. Повећање не прати инфлацију. Најстарији сматрају да је прекршен Устав 

Не мири се готово нико од 1.694.505 пензионера са чековима који им ових дана стижу на кућне 

прагове. Октобарска повишица од свега два одсто три пута је мања од очекиване, па ће се овом 

рачуницом у наредним данима бавити и Уставни суд Србије. 

У Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање кажу да од средепочиње исплата 

“увећаних” пензија пољопривредницима, а од суботе и онима из некадашње категорије 

запослених. 

Просечна пензија 215.829 пољопривредника у септембру је износила 9.721 динар, а са 

октобарском повишицом од два одсто она ће бити 9.915 динара. А 1.367.958 пензионера из 

категорије запослених је по старој рачуници добијало у просеку по 24.480 динара, док ће по 

новом обрачуну подизати 24.968 динара. 

У Савезу пензионера Војводине, међутим, кажу да повишица од 194 динара, колико је припало 

пољопривредницима, није правична јер им је следовало бар 680 динара. А закинути су и 

остали, па су тако пензионисани чиновници, службеници и остали из категорије запослених 

добили 488 динара уместо 1.708 динара. Војницима је уместо 3.052 динара припало 872, а 

самостални делатници добили су повишицу од 480 уместо 1.680 динара. 

ФОРМУЛА ИСТА  

ДО ПРОЛЕЋАУ пензионерским удружењима кажу да најстарији ни са повећањем од седам 

одсто не би надокнадили губитак јер су цене у ових десет месеци порасле за 12 одсто, а укупна 

повећања пензија су у последњих годину дана била свега 5,46 одсто. А ова се формула неће 

мењати све до априла. 

- Зато смо управо поднели иницијативу за оцену уставности измењеног Закона о ПИО јер 

сматрамо да је нарушен члан Устава који каже да се Репубика Србија стара о економској 

структури пензионера - каже Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине. - И 

досадашњим изменама прописа из области ПИО константно се погоршавао материјални и 

социјални положај најстаријих. Како се уопште може живети са 24.500 динара месечно у 

тренутку када је просечна корпа 60.000 динара? А мање од овог износа добија чак 1,1 милион 

пензионера у Србији, односно више од две трећине најстаријих. 

- Индексација је у октобру требало да износи макар 7,1 одсто јер је толика инфлација 

забележена у последњих шест месеци и зато је неприхватљиво лимитирање на свега два одсто - 

додаје Ненадић. - А процена је да ће у читавој 2012. инфлација пребацити 14 одсто. То значи да 

су пензије потпуно обезвређене. 
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А са одлуком Владе да се пензије ускладе само два одсто уместо најмање седам незадовољни су 

и у другим пензионерским удружењима. 

- Такву је одлуку донела држава и ми не можемо против тога иако смо незадовољни - каже 

Петар Митровић, председник Синдиката пензионера Србије “Независност”. - Али, оволики 

износи били су једино могући у овом тренутку. Неком ће просечна повишица од 500 динара 

закрпити рупу у буџету, али оволики износи не одговарају расту инфлације. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:406921-Sporazum-sa-MMF-na-odlozeno 

Споразум са ММФ на одложено 
С. Б.   

После разговора са Међународним монетарним фондом, Влада Србије понуду за 

аранжман очекује на пролеће. ММФ подржава идеје о реформи здравственог и 

пензионог система 

 
МИСИЈА ММФ у уторак је завршила седмодневне разговоре са представницима српских 

институција. Са понудом о аранжаману из предострожности министар финансија и привреде 

Млађан Динкић их, како каже, очекује на пролеће. 

И Зузана Мургасова, шеф Мисије Фонда за Србију, верује да ће се разговори наставити 

наредних месеци. 

- Буџетски дефицит је на неодрживо високом нивоу - каже Мургасова. - Јавни дуг је, такође, 

забележио значајан пораст. Поред тога, терет спољног дуга је тежак, висока је инфлација и 

незапосленост. 

Мисија Фонда, према тврдњи шефа делегације, сматра да утврђене мере неће, у потпуности, 

имати ефекта на буџет у наредној години и да је утврђени циљ дефицита "преамбициозно 

зацртан". Средњорочно, Србија би морала да спроведе додатне реформе које би допринеле да 

се, временом, јавни дуг врати на законски зацртаних 45 одсто БДП. 

АМАНДМАНИВлада Србије у уторак је усвојила и пакет амандмана на предлог буџета за 2013. 

годину. Подаци за првих десет месеци ове године показују да ћемо годину завршити са мањим 

дефицитом од плана - 6,1, уместо 6,8 одсто бруто домаћег производа. Тако је Министарство 

финансија повећало очекивања прихода у наредној години и то за око 9,5 милијарди динара. 

За толико су повећани и планови расхода. Очекује се више од пореза на доходак, доприноса, 

пореза на додату вредност... Не очекују се, с друге стране, добит јавних предузећа и неки други 

непорески приходи. Вишак од око једне милијарде распоређен је Министарству за социјалну 

политику за материјално обезбеђење и дечји додатак. 

Питања која су после ових разговара, према објашњењу српског министра финансија, остала 

нерешена су трансфери локалним самоуправама и бонус од 10.000 динара који примају 

полицајци. 

- Фонд сматра да су градови и општине трошили више новца на ново запошљавање и плате од 

дозвољеног. У праву су, то се догађало због избора - објашњава министар Динкић. - Не можемо 

зато линеарно све да казнимо смањењем трансфера. Посебним законом ћемо, зато, предвидети 
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да оне општине које се разбацују казнимо смањењем уплата из републичког буџета. ММФ је 

тражио и да се укине посебна накнада, која постоји већ годину и по дана. Реч је о 10.000 динара 

месечно које прима полиција. Објаснио сам да не можемо сада да им укинемо то право. Плате, 

као и цене, никад не иду надоле. Наћи ћемо, зато, начин да та примања преведемо у легалне 

зараде. 

Што се тиче реформи на средњи рок, открива министар Динкић, несугласица, међутим, није 

било. Влада их планира и то, пре свега, кроз измену начина финансирања здравства, набавки 

лекова, али и пензионисања. 

- Централизоваћемо јавне набавке у здравству, очистити дугове болница и спречити да се опет 

гомилају - објашњава Динкић. - Даћемо могућност локалним самоуправама да отварају 

амбуланте по потреби и саме их финансирају. Реформа пензионог фонда ће ићи у смеру 

дестимулисања превременог пензионисања и стимулисања што дужег рада. Ко иде превремено 

у пензију, примаће мање. Ко ради дуже, имаће већу пензију. Не повећава се старосна граница, 

посебно не за жене. Број запослених у јавном сектору ће се смањивати када Србија изађе из 

рецесије. Одговарајуће социјалне програме предвиђамо у 2014. години. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/353987/Dacic-Sledece-godine-izmene-Zakona-o-radu 

Дачић: Следеће године измене Закона о раду 

Председник Владе Србије Ивица Дачић изјавио је данас у Београду да ће бити измењен Закон о 

планирању и изградњи и Закон о раду, што ће значајно побољшати пословни амбијент. 

"Пред нама су важни послови које држава не може да уради сама а ни привреда. Морамо да 

слушамо једни друге, али кад то кажем не мислим да прислушкујемо", рекао је Дачић на 

конференцији Америчке привредне коморе "Прво пролазно време - 100 дана рада Владе". 

  

Он је истакао да привреда и Влада заједнички морају да раде на реформама. Премијер је 

најавио да ће се у 2013. години кренути у измене Закона о раду и да ће измене обухватити све 

предлоге из света рада и света капитала. 

  

Дачић је казао и да постоје добри параметри који показују да ће буџетски дефицит бити мањи 

него што је планирано ребалансом овогодишњег буџета. Ребалансом је предвиђено да буџетски 

дефицит износи 6,7 одсто. Он није прецизирао за колико ће бити мањи буџетски дефицит, али 

је нагласио да је могуће да ће приходи бити већи а расходи мањи од планираног. 

  

Дачић је најавио да ће Влада водити отворени дијалог о економској политици са свима којих се 

та политика тиче. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/353987/Dacic-Sledece-godine-izmene-Zakona-o-radu
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- То што тај дијалог постоји и има резултате је позитивна чињеница која ће допринети 

стабилности друштва у целини - казао је Дачић. 

  

Премијер је подсетио да је Влада већ усвојила Предлог закона о ограничавању рокова плаћања 

чијим ће усвајањем у Скупштини бити решен проблем неликвидности, односно кашења 

плаћања обавеза државе. 

  

Он је додао да је укинуто 138 парафискалних намета и обезбеђене системске промене да се не 

уводе нове непотребне обавезе. 

  

Дачић је рекао да је Америчка привредна комора окупила и пет наутицајнијих удружења 

привредника и да дијалогом они заједно могу да дођу до одговарајућих решења проблема 

привреде и предлога реформи. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/354109/Vukadin-Rodic-tukao-radnicu-u-fabrici 

ИНЦИДЕНТ У СЕЛУ СТРАГАРИ 

Вукадин Родић тукао радницу у фабрици 

Бранка Куљанин 

Седела сам на земљи, испред камиона. Вукадин Родић ме је повукао за косу и ишчупао цео 

прамен, прича Слободанка Ђорђевић, једна од петнаестак мештана Страгара који су се у 

понедељак око 14 часова сукобили са обезбеђењем београдског бизнисмена Вукадина Родића, 

брата Александра Родића, садашњег власника дневног листа „Курир“. 

Слободанка оптужује Родића за повреде на руци... 

Инцидент је избио испред капије фабрике „Страгарит“ у покушају радника да спрече изношење 

машина и опреме из фабрике. 

 

- Обезбеђење је кренуло на нас лопатама, шипкама и грабуљама, настао је хаос и више се није 

знало ко кога јури - описује инцидент Слободанка Ђорђевић. 

 

Вукадин Родић негира да је повредио Слободанку и оптужује мештане да су изазвали тучу. Он 

тврди да су машине које су његови радници изнели власништво трећег лица и да је „АБЦ 

компани“ добила судски налог да их у року од 30 дана изнесе из фабрике. 

  

...и ишчупани прамен косе 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/354109/Vukadin-Rodic-tukao-radnicu-u-fabrici
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У тучи пред капијом „Страгарита“ лакше су повређени Слободанка Ђорђевић и Љубодраг 

Блажић, а било је повређених и на страни Родићевог обезбеђења. Полиција је стигла кад се све 

смирило и у току поподнева поднела прекршајне пријаве против Слободанке, њеног супруга 

Милована и Зорана Таковца. 

 

Они се терете да су гађали раднике обезбеђења камењем, разбили ретровизор на камиону и 

изазвали инцидент. Прекршајна пријава поднета је и против Вукадина Родића због насртаја на 

Слободанку. 

Мештани који су телима блокирали фабрику кажу да су они некадашњи радници „Призбеста“ 

и да месна заједница годинама судски оспорава да је имовина „Страгаритова“, у којој је Родић 

више од једну деценију имао свој удео у опреми и машинама. „Призбест“ је у стечају, а мештани 

оптужују Родића да користи судски вакуум и износи имовину из фабрике. Предмет је тренутно 

у Привредном апелационом суду у Београду и чека се коначан исход. 

 

- Суд је наложио да изнесемо опрему, за коју три године плаћамо закуп. И прекјуче смо је као и 

пре месец дана износили. Суд је њима и пре десетак дана наложио да се удаље са локације 

испред фабрике и да се у присуству судског извршитеља, по утврђеном списку, опрема изнесе, а 

да полиција асистира - каже Вукадин Родић који негира да је он или било ко од његових људи 

откинуо прамен косе Слободанки Ђорђевић. Родић каже да има видео-запис на коме се види 

како мештани на његове раднике насрћу лопатама и моткама. Слободанка Ђорђевић каже да 

ће због повреда, против Родића поднети приватну кривичну пријаву. � 

  

Судија одложио пресуду 

 

Двадесетак учесника туче, мештана и радника Родићевог 

обезбеђења заједно са Вукадином Родићем, завршило је 

јуче пред судијом за прекршаје. Судија Зоран Јовановић, 

међутим, није донео никакву пресуду јер се, због славе, није 

појавио Таковац. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1214408/Bez+saglasnosti+o+klju%C4%8Dnim+izmenama.

html 

Без сагласности о кључним изменама 

Социјални партнери још се нису усагласили о две кључне измене Закона о раду, 
које се односе на продужавање рада на одређено и исплату отпремнина, каже за 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1214408/Bez+saglasnosti+o+klju%C4%8Dnim+izmenama.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1214408/Bez+saglasnosti+o+klju%C4%8Dnim+izmenama.html
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РТС Зоран Мартиновић, државни секретар у Министарству рада, запошљавања и 
социјалне политике. 

Државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Зоран 
Мартиновић каже да нема сагласности социјалних партнера за две кључне измене Закона о 
раду, које се односе на продужавање рада на одређено и исплату отпремнина. 

Мартиновић је, гостујући у Јутарњем програму РТС-а, нагласио да је на предлог Међународног 
монетарног фонда припремљена верзија Закона о раду која је подразумевала могућност 
продужавања рада на одређено са 12 месеци на три године и исплату отпремнина према 
радном стажу који је проведен код последњег послодавца. 

"Ми смо доста времена провели са социјалним партнерима, дефинисано је да нема сагласности 
и то је оно што нас онеспокојава. Синдикати сматрају да продужавање рада на три године 
представља даље обесправљивање раднике, док послодавци сматрају да би то поспешило 
запошљавање", рекао је Мартиновић. 

Додао је да су послодацви тражили да исплаћују отпремнине запосленима само за радни стаж 
који су провели код њих. Са друге стране, има запослених са дугим радним стажом који никада 
нису добили отпремнине, па се тренутно ради на проналажење решења како би се и они 
обештетили. 

Мартиновић је рекао и да се приводе крају измене Закона о штрајку и Закона о запошљавању 
особа са инвалидитетом, и да се нада да ће ускоро бити и усвојени. 

"Остало је само неколико отворених питања. Рецимо код Закона о штрајку, то је могућност 
исплате зарада током обуставе рада", нагласио је државни секретар. 

Што се тиче Закона о запошљавању особа са инвалидитетом, Мартиновић је нагласио да је 
једна од измена и укидање пенала послодавцима који нису могли да запосле особу са 
инвалидитетом. 

До сада су послодавци плаћали две врсте пенала, док је изменама Закона предвиђено да плате 
само новчану надокнаду у износу 50 одсто од просечне плате. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Javni-dug-Srbije-575-odsto-BDP-a.sr.html 

Јавни дуг Србије 57,5 одсто БДП-а 
 

БЕОГРАД – Јавни дуг Србије на крају октобра био је 16,59 милијарди евра, што је 57,5 одсто 
бруто домаћег производа, објавила је Управа за јавни дуг. 

На крају септембра јавни дуг земље био је 15,85 милијарди евра, што значи да је протеклог 
месеца повећан за око 740 милиона евра. Највећи утицај на повећање јавног дуга Србије имало 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Javni-dug-Srbije-575-odsto-BDP-a.sr.html
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је реотварање Еврообвезнице Србија 2021 у износу од милијарду долара која доспева у 
септембру 2021. године. 

Током октобра, Србија се додатно задужила кроз хартије од вредности деноминоване у 
динарима у износу од 21,57 милијарди, као и хартије деноминоване у еврима у износу од 47,66 
милиона. 

Најзначајније ставке у сервисирању јавног дуга биле су отплате хартија од вредности 
деноминованих у еврима од 272,15 милиона, обавезе према Лондонском клубу 51,11 милиона 
евра, кредита за репрограм ЕУ од 45,95 милиона, отплата кредита „Сосијете женерал банке” од 
6,35 милиона, као и отплате обавеза према Међународној агенцији за развој од 4,49 милиона 
евра. 

Танјуг 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sloboda-sa-tri-akcionara.sr.html 

„Слобода” са три акционара 
Компанија из Чачка прилагодила организацију Закону о привредним друштвима 

Чачак – Скупштина Акционарског друштва компаније „Слобода” у Чачку усвојила је уговор о 
организовању, као основни акт о постојању и делатности који се више не мења, док се све 
остало регулише статутом. На тај начин, највећи колектив у овом делу Србије прилагодио је 
своју организацију Закону о привредним друштвима. 
Уместо досадашњег управног одбора изабран је надзорни одбор, који чине тројица 
представника Министарства одбране као заступници државног капитала, и двојица 
представника друштвеног. За председника НО на четири године изабран је генерал-мајор др 
Данко Јовановић, поред кога државни капитал заступа још пуковник Стојан Батинић и (трећи 
члан није изабран), а друштвени Добривоје Арсенијевић и Љубинко Стефановић. 

Досадашњи генерални директор Зоран Стефановић именован је за извршног директора 
компаније „Слобода” на четири године, почев од 12. фебруара 2010, са свим овлашћењима у 
унутрашњем и спољном промету. 

Основни капитал компаније износи 5.345.927.000 динара и садржан је у појединачним 
акцијама номиналне вредности од 1.000 динара, без обзира што се оне не пласирају на 
тржишту капитала. Подељен је између три акционара: Република Србија је власник 48,72 
одсто, Фонд за развој 11,38, док друштвени капитал износи 39,91 проценат. 

Каква је судбина намењена том друштвеном колачу који, мада је у закону и прописима сада 
непозната категорија, и даље постоји у фабрикама одбрамбене индустрије Србије? 

– Скупштина компаније „Слобода” је раније усвојила одлуку да део друштвеног капитала 
подели радницима кроз бесплатне акције. Сматрамо да је разложан предлог да то буде 30 одсто 
друштвеног капитала фабрике а министар финансија и економије Млађан Динкић 
својевремено је саопштио да ће се наћи и законско решење за ово питање – каже за „Политику” 
Драган Јекић, председник Самосталног синдиката у „Слободи”. 

Компанија, иначе, има обавезу да у уговору о организовању искаже и структуру акцијског 
капитала цивилног дела фабрике („Слобода апарати”), пошто у том колективу још није 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sloboda-sa-tri-akcionara.sr.html


9 

 

завршен поступак реструктурирања, започет 2009. године. Капитал „Апарата” износи 
1.954.653.000 динара и подељен је на Републику Србију (28,4 одсто), компанију „Слобода” 
(22,53), Фонд за развој (3,96) и друштвени део (45,07). У том предузећу остало је само двоје 
запослених, пошто је раднике преузела компанија. 

– Министарство одбране прихватило је наш став да компанија „Слобода”, на име заосталог 
дуга, задржи већи део имовине „Апарата”. Предложили смо да у саставу компаније остану 
имовина у Јездини и Придворици и две катастарске честице у Љубићу, док би трећа 
катастарска честица у Љубићу била продата ради намирења дугова запосленима и другим 
повериоцима – рекао је за наш лист Зоран Стефановић, извршни директор компаније 
„Слобода”. 

Он је саопштио да ће ова фабрика муниције у 2012. години забележити робну производњу 
вредну 25 милиона долара, и извоз технологија од 22 милиона евра. Компанија има 1.698 
запослених од којих 1.213 на неодређено време, а просечна нето зарада у првих седам месеци 
била је 38.514 динара. 

Г. Оташевић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dacic_prevazisli_smo_period_divljeg_kapitalizma.4.html?news_id=251416 

Представници крупног капитала траже нормативу која ће олакшати отпуштање 

радника, премијер уздржан 

Дачић: Превазишли смо период дивљег 
капитализма 
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Влада Србије ће до краја 2013. донети нови закон о раду, у наредних шест месеци 

нови закон о планирању и изградњи, укинуће конверзију земљишта, а до краја марта ћемо 

имати измене закона о коришћењу јавних добара, најавили су јуче премијер Ивица Дачић, 

министар грађевине и урбанизма Велимир Илић и саветница у Министарству финансија 

Милица Бисић. 

 
- Влада је вредно радила на поправљању слике привреде, буџетски дефицит је стављен под 
контролу, а добри економски параметри показују да ће због већих прихода и мањих расхода 
после ребаланса буџета, мањак бити и мањи него што је рачунато - рекао је Дачић на 
конференцији Америчке привредне коморе поводом 100 дана рада нове Владе. 

Он је оценио да ће новим законом о ограничењу рокова плаћања привреди на 45 дана бити 
решен проблем неликвидности „генерисан од стране државе“ и најавио реструктурирање 
јавних предузећа до 2014., како предвиђа фискална стратегија. 

Одговарајући на излагање Миодрага Костића, председника удружења Послодавац о томе да је 
Србији потребан закон о раду налик онима какве имају „азијски тигрови“, односно да „радници 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dacic_prevazisli_smo_period_divljeg_kapitalizma.4.html?news_id=251416
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треба да буду мање заштићени кад треба да напусте радна места, јер ће се онда и лакше 
запошљавати“, премијер је рекао да би био „пресрећан кад би се радницима у Србији 
обезбедила иста права која имају запослени у Европској унији“. 

- Ми смо имали период дивљег капитализма, када се према радницима послодавци нису 
понашали ни према каквим законима. Ми у 2013. морамо да уважимо захтеве послодаваца, али 
и да усвојимо европски систем заштите права радника, јер не би било добро да европски 
инвеститори овде не морају да поштују она права запослених која морају у својим земљама - 
рекао је Дачић, одговоривши Костићу да „ако хоћемо у Европску унију, онда не можемо да 
усвајамо законе из Африке или азијских земаља, него из ЕУ“. 

Премијер је нагласио да је циљ да нови закон о раду буде усвојен што пре и као примере онога 
што мора да се измени навео колективно преговарање, „за које се не зна на кога се односи“, 
запошљавање на одређено време, које сада може да се спроведе најдуже на годину дана, као и 
отпремнине. 

- Суштинско питање ту је да ли послодавац треба да плаћа отпремнину за укупан радни стаж 
запосленог или само за период који је он провео у његовом предузећу. За радника је правично 
једно, а за послодавца друго. Да би држава то компензовала (ако се промени начин плаћања у 
корист послодаваца) она мора да има неки фонд из кога ће плаћати ту разлику, а он сада не 
постоји - рекао је премијер, оценивши и да би било лепо када радници не би своје плате 
тражили штрајковима испред Владе него код својих послодаваца. „Али, штрајкачи можда не 
знају где су седишта ваших компанија“, добацио је Дачић, алудирајући на оф-шор дестинације 
српских тајкуна. 

Говорећи о спроведеним реформама, представник НАЛЕД-а Топлица Спасојевић рекао је да је 
укидањем 138 парафискалних намета остварена уштеда од 10 милијарди динара за привреду те 
да је добро што више не могу да се уводе нови намети без усвајања закона, „што значи да неће 
бити изненађења“. Према речима Милице Бисић, укидање тих намета је само први корак, 
након којег следи промена накнада за коришћење јавних добара, попут минералних сировина, 
путева или вода. Како је рекла, циљ тих накнада није пуњење буџета, већ наплата цене 
одређених услуга, тако да ће изменама закона бити дефинисано ко је обвезник накнаде, као и 
начин плаћања, рокови и висина самих накнада које ће бити такве да будемо „конкурентни 
окружењу“. 

- Текст закона ће у јануару бити стављен на јавну расправу, а до краја првог квартала ће бити на 
Влади. Измене овог закона подразумевају и промене у двадесетак других закона, које ћемо 
извршити истовремено - рекла је Бисићева. 

Зоран Петровић из Америчке привредне коморе је као апсурд истакао да данас они који су 
извршили конверзију земљишта, чиме је оно постало њихова својина и даље морају да плаћају 
накнаду за коришћење земљишта као и до тада, рекавши да би тај пропис „требало укинути 
сутра“. 

Велимир Илић се сложио с тиме, додавши да ће изменама закона о планирању и изградњи, 
које ће, како каже, бити увојене за шест месеци, бити подстакнута градња, „јер нема смисла да 
све обавезе за дозволе плаћате унапред, а да нисте ни кренули да градите“. 

- Плаћате озелењавање, а до тога ће доћи за три године, а можда ћете и сами то урадити. 
Унапред могу да плаћају само велики тајкуни и нарко-дилери. Грађевинска дозвола мора да 
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буде бесплатна и да се добија на једном шалтеру - рекао је министар, додавши да ће се то увести 
у закон. 

Он је додао и да би по њему конверзију земљишта требало укинути, „јер су само у Београду 
инвестиције вредне две милијарде евра заблокиране због конверзије“. Додао је и да 1,3 
милиона објеката у Србији није укњижено и да сви они морају да се легализују. 

Констатујући да се „морамо чувати великих, револуционарних открића, као што је била 
конверзија“, премијер је оценио да се она сада ипак не може просто укинути, јер ће „за три, 
односно не за три, али за 10 година доћи нека друга влада и поново је вратити“. Уместо тога, 
треба прво видети шта се хтело постићи конверзијом и наћи друго решење за то, а онда је 
укинути. „Следеће недеље ћемо имати политичку консултацију шефова партија коалиционих 
партнера поводом тога“, закључио је Дачић. 

А реституција? 
Уредник портала макроекономија.орг Мирослав Здравковић каже да је најважније питање 
које треба решити реституција и да је оно у вези са проблемом конверзије земљишта. 
- Ми смо последња земља у Европи која није решила питање реституције, чиме се омогућава 
пљачка државне и друштвене имовине. Први циљ Владе мора да буде да Србија поново 
постане капиталистичка држава у којој се поштују својинска права - сматра Здравковић. 

Мала и средња предузећа траже суштинске реформе 
Коментаришући најаве са јучерашњег скупа, потпредседник Асоцијације малих и средњих 
предузећа Милан Кнежевић каже да је очигледно да се послодавци организују и дају предлоге 
према сопственим проблемима. 
- Овде се ради о предлозима страних инвеститора који хоће да јефтино отпуштају радну снагу 
и хоће да реше питање конверзије земљишта, а то нису предлози малих и средњих предузећа. 
Наш предлог су структурне промене: пореске реформе, смањење јавне потрошње, доношење 
закона о занатству и борба против црног тржишта и сиве економије. Ту су размимоилажења 
између нас и њих - каже Кнежевић. 
На питање колико њих Влада слуша, пошто крупан капитал добро чује и преко Националног 
савета за привредни опоравак у којем седе представници највећих компанија и преко разних 
скупова, као што је јучерашњи, Кнежевић каже да „мала и средња предузећа уопште и не 
позивају, а нарочито наше удружење, које није склоно аплаудирању“. 
- Али зато у Националном савету седи шест чланова клуба Привредник (који окупља само 
представнике најкрупнијих предузећа), а ниједног из сектора малих и средњих предузећа. 
Потпредседник Владе Александар Вучић је предложио мене и још двојицу за чланове Савета, 
али нас још нико није позвао - каже Кнежевић. 
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Металска предузећа у веома тешком стању, помоћ државе неопходна, закључак дискусије 

на скупштинском Одбору за привреду 

Има ли влада план за индустрију? 
АУТОР: Г. В. 

Београд - Металска индустрија Србије је у великој кризи и да би опстала потребна јој је 

подршка државе, а првенствено јој треба обезбедити посао на домаћем тржишту, оцена је 

јавног слушања дискусије о стању у металској индустрији одржаном у Одбору за привреду, 

регионални развој, трговину, туризам и енергетику у Скупштини Србије. 

 
- Пре 10 година у металској индустрији било је 400.000 запослених, а сада их је четири пута 
мање, око 111.000. Да би се помогло металској индустрији потребно је формирање развојне 
банке и кредитирање ликвидности и производње у металском сектору - истакао је 
потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић. Према његовим 
речима, главни проблем у тој грани је што предузећа послују са губицима, а истовремено им 
држава дугује око 110 милијарди динара. Када би тај дуг био измирен, произвођачи би 
обезбедили средства за пословање. 

- Сви послови у Србији морају бити додељени предузећима у металској 

индустрији Србије. Уколико то буде учињено, производња ће одмах скочити за 20 одсто. 
Потребно је забранити да сва јавна и комунална предузећа и локалне самоуправе користе 
производе страних фирми из металске индустрије. Такође, потребно је обезбедити и јефтина 
средства за обртни капитал, средства за запошљавање и наставити реструктурирање предузећа 
- рекао је Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката металаца Србије. 

Драган Ж. Миловановић, потпредседник Асоцијације слободних и независних синдиката је 
нагласио да један од приоритета треба да буде решавање питања Железаре Смедерево која се 
после одласка Ју ес стила налази у тешкој ситуацији и изразио је наду да ће тендерски процес 
са потенцијалним руским партнером бити успешно окончан до краја године. Он се заложио да 
држава субвенцијама помаже рад Железаре Смедерево, уз тврдњу да је тога било у прошлости 
да би та фабрика радила и сада. Као позитиван пример како државне субвенције могу да 
унапреде развој металске индустрије Миловановић је навео Кину. 

Драган Матић, председник Индустријског синдиката Србије се запитао да ли влада уопште има 
план за развој индустрије и да је хитно потребно предузети мере како би се зауставио процес 
стагнација. Он је предложио да влада поставља директоре у предузећима у реструктурирању 
јер су у овом тренутку велики проблем одређени директори који дуго времена воде та 
предузећа веома неуспешно. 

Примамљиве државне јасле 
- Србији је потребан процес реиндустријализације, а први корак у томе је да држава преузме 
металска предузећа и да крене у њихово реструктурирање. Металски сектор је доживео велики 
пад првенствено захваљујући неадекватном приватизационом моделу. Држава је грешила и у 
томе што није помагала домаћу привреду а страним послодавцима је давала субвенције за 
отварање радних места на којима запослени имају мизерна примања - истакао је Жељко 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ima_li_vlada_plan_za_industriju.4.html?news_id=251414
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Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије „Слога“. Он је истакао да треба 
зауставити приватизацију јавних предузећа, односно да држава у својим рукама треба да 
задржи енергетику, телекомуникације и остатак јавног сектора који није продат. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dacic-najavio-promene-zakona-o-radu 

Дачић најавио промене Закона о раду 
 

Премијер Србије Ивица Дачић изјавио је данас да ће наредне године бити 
промењен Закон о раду, који ће дати допринос бољем пословном окружењу у 
Србији, привлачењу више страних инвеститора, али ће истовремено заштити 
права радника. 

 Закон о раду сигурно треба да буде промењен и на томе се ради, рекао је Дачић учествујући на 
конференцији "Прво пролазно време - 100 дана Владе".Он је додао да треба дефинисати у ком 
правцу би требало да иду те промене. 
Мора постојати економско - социјални дијалог послодаваца и радника и треба уважити начело 
Устава Србије о принципу социјалне правде у друштву, нагласио је Дачић на конференцији коју 
је организовала Америчка привредна комора у Србији. 
То не значи да поново треба да се врати самоуправљање у Србију, али исто тако не могу се 
радници лишити својих основних права, указао је премијер. 
Дачић је подсетио да социјализам није настао на Истоку, већ на Западу и указао да је у Србији у 
проткле две деценије на делу био дивљи капитализам, у коме су раднику била ускраћена бројна 
права, а синдикати се у томе нису снашли. 
Када је реч о отпремнинама радника приликом напуштања радног места, Дачић је рекао да то 
треба да буде ствар договора радника и послодавца за време проведено у предузећу или некој 
установи. Председник Удружења "Послодавац" Миодраг Костић сматра да радно законодавство 
у Србији треба да буде флесксибилније, да се омогући послодавцима да лакше прима раднике и 
да они лакше одлазе и проналазе друга радна места. 
Треба прекопирати радно законодавство од земаља које се брзо развијају, попут неких азијских 
земаља, али и рецимо од Немачке и других развијених европских земаља, предложио је 
Костић. 
Закон о раду је један од разлога зашто смо као земља ниско котирани на листи Светске банке 
по условима за инвестирање, упозорио је Костић. 
У Европи је два одсто радника спремно да промени радно место, у САД око 40 одсто, а у Србији 
то нико није спреман да уради, навео је Костић. Зоран Петровић, потпредседник Америчке 
привредне коморе, рекао је да се та асоцијација залаже за флексибилно ново запошљавање, 
али и флексибилну промену радног места и отпуштање. 
Потпредседник Привредне коморе Србије Мирослав Милетић рекао је да све оно што не може 
наштетити основним правима радника треба променити у Закону о раду. 
Милетић сматра да је, на пример, нелогично да у накнаде за годишњи одмор уђе и 
прековремени рад, што треба променити.(Танјуг) 
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За нова радна места у Војводини по 1.300 
евра и хала и... 
 

Војвођански секретар за привреду Мирослав Васин изјавио је јуче да ће Влада 
Војводине у 2013. години финансијски помоћи инвеститоре у Покрајини, без 
обзира на то да ли почињу улагања од темеља (гринфилд инвестиција) или 
користе постојеће објекте (браунфилд инвестиција). 

Васин је, представљајући „Програм за побољшање стања у области привреде, предузетништва 
и занатства у Војводини”, рекао да ће Покрајина платити закуп производне хале на годину дана 
сваком страном инвеститору који буде уложио више од три милиона евра и запослио више од 
100 радника при реализацији браунфилд инвестиција. 

– Код гринфилд инвестиција, ако страни улагач инвестира више од три милиона евра и 
запосли више од стотину радника добиће до 100.000 евра помоћи од Владе Војводине за 
израду пројектне документације – додао је он. 

Како су на конференцији за новинаре најавили представници Секретаријата за привреду, 
Влада Војводине ће и у 2013. наставити да подстиче отварање нових радних места у Покрајини 
с по 130.000 динара, односно 1.300 евра. 

– Посебна мера биће кредитни аранжман Развојне банке Војводине за подстицај извоза и 
помоћ малим и средњим предузећима која се баве производњом – рекао је Васин, и најавио да 
ће Влада Војводине највероватније донети одлуку да субвенционише камате. 

Он је најавио да ће бити реализоване посебне активности за побољшање положаја малих и 
средњих предузећа, као што су обуке запослених и процес сертификације и менторства, да би 
испунила одређене тржишне услове и била конкурентнија. 

Као подстицајне мере које ће бити реализоване наредне године најавио је и нове програме 
Гаранцијског фонда Војводине, удруживање новца с локалним самоуправама, програме 
помоћи предузећима које тешко послују, сарадњу са стечајним управницима и трансформацију 
рада инспекцијских служби. 

Васин је рекао да ће „Програм за побољшање стања у области привреде, предузетништва и 
занатства у Војводини”, у којем су садржане подстицајне мере, од данас бити на јавној 
расправи, и позвао све заинтересоване да упуте сугестије и предлоге до 15. децембра. 

Осим предлога мера које ће се примењивати, Програм садржи и оцену стања у привреди Србије 
и анализу економског положаја Војводине у привредном систему, као и 11 стратешких праваца 
који се тичу подстицаја и унапређења привреде. 

Као један од најважнијих стратешких праваца, Васин је истакао почетак суштинске сарадње 
синдиката, послодаваца и Покрајине кроз социјални дијалог, и најавио да је циљ да се буџет 
Војводине за 2013. усагласи и на седници Покрајинског социјално-економског савета. 

Као важне стратешке правце навео је и отварање „зелених” радних места у Војводини, 
подстицај иновација, удруживање привредних субјеката у разне видове кооперација, већу 
примену јавно-приватног партнерства и ефикаснију борбу против „сиве економије„. Биће 
настављени и програми приправништва од 6 до 12 месеци и запошљавања младих стручњака и 
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приправника у великим  компанијама, настављају се програми на јавним радовима и сарадња с 
локалним самоуправама на локалним акционим плановима као и с Националном службом за 
запошљавање, а након усвајања буџета за наредну годину можда се појаве и неке проширене 
могућности за то субвенционисање. 

  

  Д. Мл. 

Шалтер за инвеститоре 
Васин је најавио и да је циљ да се улагачима уз субвенције и олакшице пруже и све неопходне 
информације, и то на једном месту. Због тога је као новине најавио и отварање посебног 
шалтера у згради Владе Војводине за инвеститоре као и посебног телефона. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mmf-ima-prostora-za-poboljsanje-budzeta-za-2013 

ММФ: Има простора за побољшање буџета 
за 2013. 
 

Разговори са српским властима били су конструктивни и наставиће се у току 
наредних месеци, саопштила је данас Мисија ММФ уз напомену да иако 
поздравља део мера којима је започета фискална консолидација, 

Зузана Мургасова шефица тима ММФ-а за разговоре у Београду 

 остаје простор за побољшање квалитета буџета за 2013. годину. 

Тим ММФ-а, који је предводила Зузана Мургасова, посетио је Београд од 13. до 20. новембра 
ради разговора о недавним економским кретањима, као и о пакету економских политика које 
би могле да воде ка програму који би подржао ММФ. 

"У наредном периоду, решавање економских изазова захтева проналажење одговарајуће 
равнотеже између циљева фискалне консолидације и економског раста. Консолидацију би 
требало да подрже кредибилне мере које би обезбедиле да средњорочна фискална 
консолидација и снижавање дуга буду поуздано достижне", нагласила је Мургасова  по 
завршетку посете. 

"Мисија стога сматра да се идентификоване мере можда неће преточити у потпуно потребно 
прилагођавање у 2013. години, а у исто време сматра да је објављени циљ буџетског дефицита 
за 2013. годину претерано амбициозан". 

"Економија Србије се суочава са бројним изазовима. Фискални дефицит се знатно повећао у 
току 2012. године у односу на првобитни буџет и прошлогодишњи ниво и на неодрживо 
високом је нивоу. Јавни дуг је такође забележио значајан пораст. Поред тога, терет спољног 
дуга је тежак, инфлација је волатилна и незапосленост је висока", саопштила је Мургасова. 

"Економска активност је знатно ослабила у условима тешког глобалног окружења. Очекује се 
да ће се БДП смањити за око два процента у току ове године и забележити умерен опоравак 
наредне године. Инфлација је забележила брз пораст  и достигла двоцифрени ниво", навела је 
она. 
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"Фискална консолидација, стога, представља хитни приоритет, што су препознале и власти 
Србије. Уколико погоршање фискалне ситуације у 2012. години буде ниже у односу на ребаланс 
буџета - као што тренутно очекују власти - било би од критичне важности да се ови вишкови 
уштеде". "Током средњорочног периода, потребно је да политике буду усмерене ка одрживој, 
вишегодишњој фискалној консолидацији ради смањења јавног дуга испод законске границе од 
45 процената БДП-а, уз акценат на рационализацији расхода". 

"Тим ММФ-а поздравља даље опредељење за режим таргетирања инфлације. Рестриктивнија 
монетарна политика у послењим месецима била је адекватна у циљу спрежавања раста 
инфлаторних очекивања. То би, уз фискално прилагођавање, требало да помогне да се снизи 
инфлација током 2013. године". 

"Остваривање напретка по питању обимног програма структуралних реформи од кључне је 
важности да би се могао реализовати потенцијал економског раста Србије. У том смислу, 
мисија је разговарала о многим реформама које су назначене у нацрту Фискалне стратегије и 
предложеним областима за унапређење, уз стављање акцента на њихову правовремену 
имплементацију", указала је Мургасова. 
  

(Танјуг) 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1023:Idu%C4%87e-godine-novi-zakon-o-

radu&catid=31&Itemid=101 

Идуће године нови закон о раду 
 

Председник Владе Србије Ивица Дачић најавио је јуче нови закон о раду, закон о планирању и 
изградњи и промену прописа о конверзији земљишта који би требало да ступе на снагу до краја 
идуће године. Дачић је на конференцији Америчке привредне коморе (АмЦхам) Прво 
пролазно време - 100 дана рада Владе оценио да Влада и привредници морају да се слушају 
међусобно и да се окупе на санирању неуралгичних тачака српске привреде. Сви смо заједно у 
овој тешкој ситуацији и пред нама су важни послови које држава не може да уради сама, а ни 
привреда, рекао је премијер. 

И додао да слушање не значи и прислушкивање и да ће Влада водити отворени дијалог о 
економској политици са свима којих се та политика тиче. Премијер је оценио да је добро што је 
Америчка комора јуче окупила репрезентативан узорак српске приведе, пет најутицајнијих 
удружења привредника: Привредну комору Србије, клуб Привредник, удужење Послодавац, 
Налед и Српску асоцијацију менаџера јер је то прави пут да заједно будемо одговорни за 
решавање најозбиљнијих проблема у привреди. Говорећи на задату тему премијер је казао да 
постоје позитивни економски параметри који показују да ће буџетски дефицит бити мањи него 
што је планирано ребалансом овогодишњег буџета јер је наплата боља од очекиване, а 
трошкови мањи. Осим тога у протеклих сто дана Влади је пошло за руком да крене у обрачун са 
неликвидношћу усвајањем Предлога закона о ограничавању рокова плаћања чијим ће 
усвајањем у Скупштини држава као генератор неликвидности бити ограничена да плаћања 
привреди изврши у року од 45 дана, да је укинуто 138 парафискалних намета и обезбеђене 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1023:Idu%C4%87e-godine-novi-zakon-o-radu&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1023:Idu%C4%87e-godine-novi-zakon-o-radu&catid=31&Itemid=101
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системске промене да се не уводе нове непотребне обавезе. (страна 3) (са 1. стране) Дачић је 
подсетио да би се у пролазно време Владе могао урачунати и почетак реформе администрације 
максимизирањем плата, као и Предлог закона о јавним набавкама који је како је показала 
јавна расправа добио позитивне оцене у привреди, али и у европским институцијама којима је 
прослеђен. У панелу са привредницима где су главна тема биле промене у законској 
регулативи радних односа и некретнина Дачић је казао да Закон о раду сигурно треба да буде 
промењен и на томе ће се радити већ од нове године, али у ком смеру да иду промене мора да 
буде ствар дијалога запослених и послодаваца у коме је потребно наћи заједнички именитељ. 
Он је додао да није намера да се прави нови самоуправни систем, него ефикасна тржишна 
привреда у којој радници имају права као Европској унији. Била је то реплика на излагање 
председника пословног удружења Послодавац Миодрага Костића који је оценио да постојећи 
Закон о раду веома компликује процедуру отпуштања радника и више води рачуна о 
запосленом који треба да добије отказ, него о ономе који треба да остане да ради. Костић 
сматра да у земљама у развоју радно законодавство треба да буде много флексибилније и као 
пример за углед навео државе Југоисточне Азије које се убрзано развијају. Он је додао да за 
привлачење страних инвестиција није довољно само смањити порез, обезбедити 
инфраструктуру и политичку стабилност већ да је потребно омогућити и лакше отпуштање и 
запошљавање радника. Други потпредседник Америчке привредне коморе Зоран Петровић 
истакао је да у конципирању новог Закона о раду треба узети у обзир и популацију која нема 
посао наводећи да уколико закон спречава лако отпуштање радника нема простора за ново 
запошљавање због чега и његове одредбе треба учинити много флексибилнијим. Одговарајући 
на ово Дачић је био изричит: Хоћу да радници у Србији имају иста права као и у земљама из 
којих долазе инвеститори, ако већ не могу да имају исте плате. Он је подсетио да је у Србији 
било примера дивљег капитализма, додајући да су та времена прошла. @АНТРФИЛЕ: (ЗА 
МИЛКУ) Стоп за конверзију Дачић је најавио политички договор око решења проблема 
конверзије права коришћења у права својине над земљиштем, а министар грађевинарства и 
урбанизма Србије Велимир Илић оценио да конверзију земљишта треба укинути јер ствара 
проблеме инвеститорима, додајући да је две милијарде евра инвестиција у Београду блокирано 
због конверзије. Илић је најавио и да ће бити донет потпуно нови закон о планирању изградње 
и да би грађевинске дозволе требало да буду бесплатне. Саветница у Министарству финансија и 
привреде Србије Милица Бисић најавила је нови закон о накнадама за коришћење јавних 
добара (минералне сировине, путеви и воде) до краја марта, уз који ће морати да буде 
промењено и 20 других закона. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Apel-na-

poslodavce&catid=11&Itemid=122 

Апел на послодавце 

Последњих година направљени су одређени помаци, али су особе са сметњама у развоју и даље 
недовољно радно ангажоване. Ово је речено јуче на конференцији за медије и традиционалном 
дружењу организованим поводом Светског дана детета у ресторану Мекдоналдс на Теразијама. 
Основни циљ је био да се укаже на потребу још значајнијег ангажовања на запошљавању особа 
са интелектуалним тешкоћама на отвореном тржишту. Овом приликом представљен је рад 
Креативно-едукативног центра за ментално недовољно развијене особе (КЕЦ МНРО) чији су 
штићеници претходних година запослени у Мекдоналдсу, Максију, Хоум центру и другим 
компанијама. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Apel-na-poslodavce&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Apel-na-poslodavce&catid=11&Itemid=122
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Према речима Маргарете Кецман, директорке КЕЦ МНРО-а, до сада се у компанијама у Србији 
запослило 130 младих са сметњама у развоју. Она је истакла да у Мекдоналдсовим ресторанима 
ради 40 штићеника и позвала и друге компаније да следе тај пример и ангажују се да деца са 
посебним потребама постану део свакодневних токова. Лела Вељковић из Републичког завода 
за социјалну заштиту истакла је да је највећи проблем што ове особе после радног 
оспособљавања не добијају посао, већ се враћају у породицу и изолацију и њихови радни 
капацитети остају неискоришћени. М. К. 

 

 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/martinovic-nema-saglasnosti-za-produzenje-rada-na-odredjeno 

Мартиновић: Нема сагласности за 
продужење рада на одређено 
 
Државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Зоран 
Мартиновић рекао је данас да нема сагласности социјалних партнера за две кључне промене 
Закона о раду, које се односе на продужавање рада на одређено и исплату отпремнина. 
 

Мартиновић је гостујући на РТС-у нагласио да је на предлог Међународног монетарног фонда 
припремљена верзија Закона о раду која је подразумевала могућност продужавања рада на 
неодређено са 12 месеци на три године и исплату отпремнина према радном стажу који је 
проведен код последњег послодавца. 

"Ми смо доста времена провели са социјалним партнерима, дефинисано је да нема сагласности 
и то је оно што нас онеспокојава. Синдикати сматрају да продужавање рада на три године 
представља даље обесправљивање раднике, док послодавци сматрају да би то поспешило 
запошљавање", рекао је Мартиновић. 

Он је додао да су послодацви тражили да исплаћују отпремнине запосленима само за радни 
стаж који су провели код њих, али има и запослених са дугим радним стажом и да никада нису 
добили отпремнине и да се тренутно ради на проналажење решења како би се и они 
обештетили. 

Мартиновић је казао да се приводе крају измене Закона о штрајку и Закона о запошљавању 
особа са инвалидитетом, и да се нада да ће ускоро бити и усвојени. 

"Остало је само неколико отворених питања. Рецимо код Закона о штрајку, то је могућност 
исплате зарада током штрајка", нагласио је он. 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/martinovic-nema-saglasnosti-za-produzenje-rada-na-odredjeno
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Што се тиче Закона о запошљавању особа са инвалидитетом, Мартиновић је нагласио да је 
једна од измена и укидање пенала послодавцима који нису могли да запосле особу са 
инвалидитетом. 

До сада су послодавци плаћали две врсте пенала, док ће изменама Закона предвиђено да плате 
само новчану надокнаду у износу 50 одсто од просечне плате. 


