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Орбовић: Предложене измене закона 
неприхватљиве за синдикат 
 

БЕОГРАД – Предложене измене Закона о раду неприхватљиве су за Савез самосталних 
синдиката Србије, нарочито одредба да послодавац исплаћује отпремнину само за период који 
је радник провео код њега, изјавио је данас председник овог синдиката Љубисав Орбовић. 

Он је гостујући на РТС-у рекао да то отвара простор за бројне манипулације, јер ће се дешавати 
да послодавац када треба да отпусти раднике, пребаци их у другу фирму и тако избегне 
плаћање отпремнина. 

„Ми предлажемо да се отпремнине ислаћују за онај период за који нису ислаћене и то би био 
коректан однос”, нагласио је Орбовић. 

Он је додао и да предложене измене закона неће донети лакше запошљавање, како се тврди, 
већ ће довести до тога да радник неће имати стални радни однос, пуно радно време. 

Послодавац ће, како каже, моћи да га позива када му је потребно да ради два сата, један дан у 
месецу, или како њему одговара. 

„То не води ничему. Радници ће постати робови које неко покреће када је њима потребно. 
Никакав помак у квалитету се неће створити, већ ће се створити зависност. Онај који ради два 
дана у месецу, неће моћи да заради да преживи месец”, навео је Орбовић. 

Председник синдиката је нагласио да је боље да радник не ради, него да ради два дана, јер то 
није решење и не може да обезбеди егзистенцију, а идеја овог предлога је , како тврди, да се 
створи лажни увид зарад статистике, како се смањује број незапослених. 

Он је нагласио да ће овај синдикат учествовати у изради измена закона о раду, који у септембру 
иде у процедуру и ако буду незадовољни оним што се дешава, биће и адекватан одговор 
синдиката - протести. 

Упитан да ли учествују у договорима о мерама штедње, он је одговорио да нису позвани и да је 
то још једна потврда да у Србији не постоји социјални дијалог. 

Танјуг 
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ИНТЕРВЈУ: МЛАЂАН ДИНКИЋ, министар 

финансија и привреде 
Нека ме замени ко може боље 

Ребаланс буџета постао је нормална ствар. – Четири милијарде динара за социјалне програме 

за запослене у 175 предузећа. – Реформа јавног сектора наредне године 

Плате у јавном сектору и пензије, након априлског раста од два одсто, порашће додатних 0,5 
одсто у октобру, како је и било предвиђено. У наредној години моћи ће да порасту још 0,5 одсто 
у априлу и један одсто у октобру. То је максимум који буџет може да издржи. То истовремено 
гарантује и њихову редовну исплату као и до сада. Све преко тога захтевало би прекомерно 
задуживање, што би било неодговорно и могло би да заврши кризом јавног дуга као у Грчкој. 
Такав сценарио никада нећемо дозволити. У наредном периоду морају се подстаћи инвестиције 
приватног сектора, како би се убрзао привредни раст, док јавни сектор мора да штеди. То значи 
да ће се плате у приватном сектору повећавати брже и више него у државном сектору. Влада ће 
учинити све да се привреда растерети како би се повећала запосленост, да се укину непотребне 
бирократске процедуре, а да се јавни сектор рационализује и постане знатно ефикаснији – 
каже Млађан Динкић, министар финансија и привреде поводом најављених мера које је делом 
владајућа коалиција већ усагласила, а чије прецизирање треба да буде у недељу. 

Како коментаришете критике да владајућа коалиција уопште није предложила 
озбиљније мере? 
То није тачно. За Србију и њену економију није довољна само стабилизација државног буџета. 
Поред стабилизације буџета и смањења расхода за око 40 милијарди динара, предложили смо 
и пре свега завршетак процеса реструктурирања преосталих 175 бивших друштвених предузећа 
у наредних годину дана. Помоћи ћемо да што више њих пронађе озбиљне стратешке партнере, 
док ће поједина предузећа остати државна, уз услов да имају позитивно текуће пословање. Сва 
остала ће отићи у стечај. Та предузећа данас коштају грађане око 750 милиона евра годишње, 
по основу различитих субвенција које добијају. 

Шта ће бити с људима који раде у тим предузећима? 
У њима сада ради преко 50.000 људи. За све који се воде као запослени биће обезбеђен 
одговарајући социјални програм. Зато смо предвидели додатне четири милијарде динара за 
транзициони фонд. 

Да ли су мере штедње довољне за смањење буџетског дефицита? 
На крају године, буџетски дефицит на републичком нивоу биће 4,7 одсто БДП-а и биће за око 
1,5 одсто БДП-а нижи него прошле године, што је значајно смањење. Није тајна да сам желео 
да дефицит буде још нижи, али се у пракси показало да то није могуће остварити. Био бих 
задовољнији када би могло још више да се уштеди у јавном сектору, али се мора имати у виду 
да смо ми коалициона влада, да неки од мојих предлога за додатне уштеде нису прихваћени и 
да је ово очито максимум у постојећим околностима. 

Приликом доношења буџета прошле године рекли сте да он неће премашити 3,6 
одсто БДП-а и да за то преузимате одговорност? 
Никада нисам бежао од одговорности, па нећу ни сада. Примарни циљ економске политике 
коју водимо је одрживи привредни раст. За разлику од прошле године када је Србија била у 
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рецесији у сва четири квартала узастопно, ове године ћемо имати привредни раст између 2 и 3 
одсто, што сигурно није довољно, али је више од планираног. Извоз је у прва четири месеца 
порастао чак 24 одсто, док је спољнотрговински дефицит смањен за једну петину. Први пут у 
последњој деценији извоз ће, уз пољопривреду, бити основни генератор раста БДП-а. У априлу 
је постигнут историјски рекордан извоз од 950 милиона евра, а петину тог извоза чине 
производи аутомобилске индустрије високог степена додате вредности. План који сам зацртао 
још пре пет година, да ће аутомобилска индустрија постати мотор развоја Србије, полако је 
почео да се остварује. Раст индустријске производње у прва четири месеца био је 5,3 одсто. 
Инфлација је у паду и у првих пет месеци износи свега два одсто. Све то заједно ипак није 
довољно да би грађани осетили побољшање у својом новчанику, али свакако представља 
озбиљно охрабрење. 

Зашто не поднесете оставку због лоше пројектованог буџета? 
Нека ме слободно замени свако ко мисли да у овако тешким околностима може боље од овога. 
Немам баш никакав проблем са тим. Готово да нема земље у Европи која због кризе није 
приморана да ребалансира свој буџет. Еврозона у коју извозимо 65 одсто наших производа у 
озбиљној је кризи. Немају проблеме само Грчка, Шпанија и Португал, већ и гиганти попут 
Италије и Француске. Само Пољска и Словачка у последњих пет година имају значајан 
кумулативни привредни раст. У старим чланицама ЕУ пад је у просеку један одсто. У таквим 
околностима, сви министри финансија суочени су са проблемом да не могу са сигурношћу да 
предвиде буџетске приходе. Чак и сама Европска комисија свака три месеца мења и погоршава 
пројекције за еврозону. Ако руски министар финансија два пута годишње ребалансира буџет и 
због тога не подноси оставку, ако је ребаланс буџета у већини развијених земаља постао 
правило у условима кризе, ни Србија не може да буде изузетак у овим непредвидивим 
временима. Најважније је да је дефицит под контролом и да имамо средства да га 
исфинансирамо. Много већи проблем од буџетског дефицита је висока незапосленост. Србији 
треба раст БДП-а од пет до шест одсто годишње, да би грађани осетили бољитак у стандарду. 
То је готово немогуће остварити све док је еврозона у коју највише извозимо у рецесији. 

Ви од 2000. године у већој или мањој мери управљате финансијама и привредом 
Србије. Многи Вас сматрају главним кривцем за тренутно стање, а и садашњи 
коалициони партнери су износили исте оптужбе у предизборној кампањи? 
Да је то заиста тачно, па ваљда ми не би понудили ово место. Па ваљда ме не би ни звали у 
владу, јер не заборавите да је она могла да се формира и без Уједињених региона Србије. Ко год 
мисли да може да ради боље овај посао, нека га слободно преузме. Улога сталне вуду лутке и 
вечитог громобрана за туђе неуспехе и фрустрације заиста ме нимало не занима. Чињеница је 
да сам као гувернер НБС стабилизовао динар, увео ред у банкарски систем и вратио поверење у 
штедњу. Такође је истина да сам управљао српским финансијама од 2004. до 2006. године и 
направио буџетски вишак од две милијарде евра, први и једини пут у српској историји, у доба 
када је стопа привредног раста износила од 6 до 8 одсто годишње. Поносан сам и што сам довео 
„Фијат” у Србију и помогао развој још око 150 компанија из аутомобилске индустрије. 

Заиста нисам приметио да се неко пре годину дана гурао да води јавне финансије, у условима 
када је Цветковићева влада оставила потпуно празну касу, а државу на ивици банкрота, са 
историјски рекордним буџетским дефицитом. Па ни сада баш не видим дугачке редове оних 
који су спремни да у условима беспарице преузму тај врућ кромпир у руке, суоче се са 
нагомиланим дуговима, вишегодишњим проблемима и губиташима, да погледају разноразним 
штрајкачима у очи и истрпе свакојаке нападе са разних страна. 

И сами кажете да је јавни сектор предимензиониран. Већ годину дана постоји 
ова влада па зашто ништа нисте урадили на том плану? 
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Зато што је то изузетно тешка одлука и за њу је потребан политички консензус. Сви политички 
партнери у влади морају да се сложе око тога. 

Сви политичари деценијама уназад то избегавају. Број људи у јавном сектору због тога се 
непрекидно повећава, док се расходи буџета гомилају. Очито до сада није било спремности да 
се томе стане на пут. 

Када тачно крећете с реформом јавног сектора? 
Договорено је да се до недеље зна ко ће конкретно бити задужен за промену појединих закона 
и анализу стања у различитим секторима. До јесени би требало да буде направљен предлог за 
рационализацију републичке и локалне администрације, јавних предузећа и јавних служби. 
Реализација би онда била спроведена од следеће године. 

Да ли предвиђате продају вредније имовине и предузећа? 
У влади преовладава идеја да треба приватизовати компаније у којима се показало да је држава 
неуспешна у управљању, због чега оне праве губитке или губе конкурентску трку на тржишту. 
Да ли је данас „Телеком” способан да уводи нове квалитетније услуге и додатним великим 
инвестицијама прати „Теленор” и ВИП на тржишту? Нисам сигуран. Новац од продаје државне 
имовине нам није на првом месту, али влада свакако неће дозволити да се он проћерда у 
текућој потрошњи, већ би се користио искључиво за привредни развој и отплату скупих 
кредита из претходног периода. 

Да ли блокирањем рачуна у Београду рушите опозициону власт на локалу? 
Мени је жао што је Ђилас реаговао политички покушавајући да јефтиним манипулацијама 
сакрије чињеницу да је Београд прекршио закон о редовности плаћања, јер министарство има 
једнак третман према свим градовима и општинама. Неке градске институције су пробиле рок 
од 45 дана за измиривање дугова према привреди, због чега им је привремено обустављен 
пренос новца у складу са законом. Иначе, у том тренутку је Београд на својим рачунима имао 
преко четири милијарде динара и заправо ни један једини дан није био у блокади, већ је 
нормално исплаћивао и новац за труднице, за обданишта, домове здравља... Дакле, Ђилас је 
лагао. Након неуспешног покушаја политичког притиска и велике медијске буке коју је 
градоначелник подигао, у понедељак су платили све рачуне привреди, након чега им је одмах 
пуштен обустављени новац од дела пореза на зараде. Није само Београд имао тај проблем, већ 
и 50 других градова и општина, као и низ републичких институција, који су кажњени на 
потпуно исти начин. 

Како оцењујете то што је председник Николић одбио да сазове седницу 
Националног савета за безбедност поводом Вашег захтева о писању таблоида? 
Председник има право на своје мишљење и ја вероватно нисам компетентан да оценим која би 
то тачно институција требало да се бави питањима злоупотребе полиције у политичке сврхе. 
Али, без трајног и системског решавања тог питања, Србија никада неће постати озбиљна 
држава. Креирање лажних афера које никада не добијају судски епилог, баш зато што су 
измишљене, имају за циљ искључиво моралну дискредитацију различитих људи из јавног 
живота и привреде, као и дизање тиража таблоидних новина које такве неистине објављују. 
Само тражим да се сви случајеви до краја испитају, ставе у потпуности на увид јавности и 
окончају у неком разумном року, а не да се њима манипулише у политичке сврхе више од 10 
година. Док год у полицији буду постојали људи који се кукавички и тајно крију иза таблоида и 
боре за сопствени интерес, а не против корупције и криминала, Србија неће бити јака држава. 
Прича о кипарским милијардама је највећа лаж која је о мени икада испричана. Кажите ми да 
ли ико може да подигне новац са туђег рачуна? Па где те милијарде евра стоје све ове године? 
Како је могуће да тако способан врх полиције то није у стању да пронађе више од 10 година? 
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Зашто их је срамота да јавно признају да су то глупости и да је све измишљено? Па зато што су 
појединци из врха полиције навикли да овакве „случајеве” користе искључиво за политичку 
манипулацију, тј. као средство да се додворавају политичарима за које верују да у 
одговарајућем времену поседују моћ. На тај начин, они стално опстају, док се политичари на 
власти и владе мењају. Случај кипарских пара заправо никад није ни постојао и тужилаштво се 
очито због тога тиме није ни бавило. 

Јована Рабреновић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Javna-preduzeca-najveci-gubitasi.sr.html 

Јавна предузећа највећи губиташи 
Од укупних лањских пословних минуса од око 63 милијарде чак 87 одсто направила предузећа 

којима је држава једини газда 

Висок „притисак” губитака: погон Србијагаса у Банатском Двору 

Српска привреда је у 2012. години пословала са губитком од 63 милијарде динара, а учешће 
јавних предузећа у укупним губицима свих привредних друштава износило је 87 одсто, 
објавила је данас Агенција за привредне регистре (АПР). 

Губици јавних предузећа у прошлој години износили су 54 милијарде динара и повећани су за 
чак седам пута у односу на 2011, казала је регистратор Ружица Стаменковић. 

Губитак је исказало 198 јавних предузећа, са добитком је пословало 280 јавних предузећа, а 
извештаје није доставило 12 јавних предузећа, навела је Стаменковићева. 

Она је на конференцији за новинаре објаснила да су, за разлику од привреде, која је лане имала 
пословни добитак, јавна предузећа имала и пословни губитак од три милијарде динара. 

На питање новинара шта је пресудило да губици у сектору јавних предузећа буду вишеструко 
повећани, Стаменковићева је оценила да је „то више политичко, него стручно питање”. „Такав 
салдо може да значи и чишћење биланса, што би било добро, ако се отписи једном прикажу, па 
у наредној години јавна предузећа неће бити више оптерећена тим ненаплативим 
потраживањима”, казала је Стаменковићева, уз опаску да би волела да је тако, али да прецизан 
одговор можемо добити једино из јавних предузећа. Привредна друштва, као и у свим кризним 
и преткризним годинама, остварују позитиван резултат у делу обављања делатности и тај 
пословни добитак је у 2012. износио 364 милијарде динара, али су задуженост привреде, 
односно камате и курсне разлике које доспевају на наплату у 2012. произвеле финансијски 
губитак од 253 милијарде динара. 

Остали губици подразумевају различите отписе потраживања средстава и имовине од додатних 
165 милијарди динара, прецизирала је Стаменковићева. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Javna-preduzeca-najveci-gubitasi.sr.html
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Она је истакла да међутим, губитак српске привреде у 2012. није изразито велики, и мањи је од 
оних у кризним годинама, подсетивши да је тај губитак у 2010. износио 101 милијарду динара, 
у 2009. је био 102 милијарде динара, а у 2008. години 44 милијарде динара. 

Позитивни резултати су забележени у преткризној 2007. и у 2011, када је остварен добитак од 
64 милијарде динара, навела је Стаменковићева. 

Позитивно пословање у 2012. остварило је 53.396 предузећа, са губитком је пословало 31.498 
предузећа, а резултате пословања није исказало 7.263 предузећа. Највеће губитке, прецизирала 
је Стаменковићева, исказани су у сектору саобраћај и складиштење и износе 55 милијарди 
динара, за разлику од добитка од 15 милијарди динара из 2011. На другом месту налази се 
грађевинарство са губитком од 37 милијарди динара, који је осам пута већи у односу на лањски. 
Следе финансијске и делатности осигурања, као и пословање некретнинама са по 14 милијарди 
динара губитака. Највећи позитиван резултат, секторски посматрано, исказао је сектор 
рударство у износу од 40 милијарди динара добитка. На другом месту по успешности су 
информисање и комуникације са позитивним резултатом од 16 милијарди динара добитка. 

Привредна друштва у Србији су у 2012. запошљавала 1.004.336 радника, што је за 1,4 одсто 
мање од броја радника у претходној години. 

Танјуг 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Hitne-antikrizne-mere-zbog-nerealnog-budzeta.sr.html 

Хитне антикризне мере због нереалног 
буџета 
Курс динара је оборила расправа у влади да ли, зарад обуздавања дефицита, морају да се 

замрзавају плате и пензије – тврде економисти 

 

Хитне мере и штедња потребни су због нереално кројеног буџета и пада прихода, рекао је јуче 
Стојан Стаменковић приликом јучерашњег представљања најновијег броја „Макроекономских 
анализа и трендова”, додавши да је потпуно неизвесно како ће влада успети да уштеди 40 
милијарди динара. По њему ММФ није изричито препоручио замрзавање плата у јавном 
сектору и пензија, али се чини да ће то бити неизбежно, а да при том мале плате и пензије буду 
изузете од оштријих мера. 

Да би се избегле мере за „гашење пожара” потребни су планови и реформе, поручује 
Стаменковић: фискална праведност, одрживост и растерећење производње, независност и 
раздвајање локалних и централних јавних финансија, одрживост социјалних функција државе 
(пензије, здравство, образовање и социјална брига) и битно поједностављење, спајање и 
економичност функција државе. 

Владимир Вучковић, у улози члана Фискалног савета, рекао је новинарима да је добро да влада 
наговештава реформу делова државе, јавних предузећа и оних у реструктурирању, али је 
питање како ће да се спроведе и какви су средњорочни планови. Раст јавног дуга неће моћи да 
буде заустављен само до сада познатим пакетом мера. 

– Остаје да се види како ће се мере остваривати и какве су пројекције за наредне две-три године 
– рекао је Вучковић. – Немамо проблем само у овој години. Јавни дуг ће наставити да расте и 
потребно је да у 2014. и 2015. имамо једнаке уштеде као и у 2013. години”, додао је Вучковић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Hitne-antikrizne-mere-zbog-nerealnog-budzeta.sr.html


9 

 

Према његовим речима, Србија има залихе новца за неколико месеци, али је питање да ли ће 
отплата јавног дуга бити могућа у наредним годинама, због чега је потребно да добијемо 
квалитетне мере. 

– Будалаштине су да нам прети грчки сценарио, јер је тамо пукао банкарски сектор – уверен је 
Стојан Стаменковић, уз напомену да се о стању финансијског сектора у Србији и ММФ 
похвално изразио, уз извесне препоруке како му додатно помоћи. 

На питање – да ли је Народна банка Србије правилно поступила кад је снизила референтну 
каматну стопу на 11 одсто, он је одговорио да је требало сачекати да се колебање курса заустави. 

Подизање стопе доприноса за пензијско осигурање са 22на 24 одсто, док се у исто време 
смањује пореска стопа на зараде са 12на 10 процената само је, по оцени стручњака МАТ-а, 
исправљање погрешног Закона о фискалној децентрализацији из 2011. и потврда 
нестабилности пореске политике. 

Индустријска производња од почетка године до краја априла била је већа за 5,3 одсто него у 
истом периоду 2012, у прва четири месеца извоз је повећан за 24 одсто, промет у трговини на 
мало у априлу био је већи него у претходном месецу, успорен је и пад реалних зарада, што 
охрабрује. Али, без нових инвестиција овај повољан тренд неће се одржати, указао је Владимир 
Вучковић, уредник МАТ-а. 

Нажалост, инвестиције бележе озбиљан пад, тако да је неизвесно колико ће потрајати наведена 
пожељна кретања у привреди. 

Наведени наговештаји оживљавања привреде још се не виде у животу као раст стандарда и 
запослености, примећује Стаменковић, један од аутора и члан Савета гувернера НБС. На пад 
инвестиција указује неколико посредних показатеља – смањење производње неметала у прва 
четири месеца за девет одсто, цемента за 11, послова у грађевинарству за 19 и увоза средстава 
рада за седам процената. 

– Главни проблем је фискална консолидација, јер ни озбиљан раст неће бити одржив без 
инвестиција – закључује Стаменковић. 

Према његовим речима, у овој години Србији је неопходан укупан обим улагања од шест 
милијарди евра. Од тога би око 1,8 милијарди требало да чине директне стране инвестиције. 

– У прва три месеца достигле су око 150 милиона евра, а до краја године неће премашити 
милијарду евра – оценио је Стаменковић. 

За инвеститоре је неизвесно хоће ли се усвојити препоруке ММФ-а и кренути ка фискалној 
консолидацији, указују аутори МАТ-а. Та неизвесност је, сматра Стаменковић, проузроковала 
нагли пад курса динара последњих дана. 

– Кад је почела расправа у влади да ли мора да се замрзавају плате и пензије – једни су били за, 
а други су говорили – то никако, за инвеститоре је био знак да се повуку. Послали су поруку 
свету да не знају шта ће да раде – рекао је Стаменковић. 

А. Микавица 
 
Кнежевић: Као да је почела предизборна кампања 
–Мере владе више су заштита страначких интереса него озбиљне реформске мере примерене 
ситуацији у којој се налазимо. Као да је предизборна кампања почела – каже за наш лист 
Милан Кнежевић, потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа. 
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Уштеде на расходној страни буџета и смањење трансфера локалним заједницама ће смањити 
потрошњу. Она ће смањити привредну активност, повећати стопу незапослености и знатно 
умањити приходе од пореза на потрошњу. Растерећење привреде и побољшање услова 
пословања, сматра Кнежевић, није ни поменуто, а само привреда, ефикасна наплата пореских 
принадлежности и борба са црним тржиштем и сивом економијом могукраткорочно 
побољшати приходе буџета. 

Пропустили смо да дамо одговор на питања – зашто падају приходи буџета, расте број 
незапослених и зашто нам је буџетски  дефицит 50 одсто већи од планираног – рекао је 
Кнежевић. 

Е. Р. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vodite_racuna_o_budzetu.4.html?news_id=262452 

Портал за грађанску контролу јавних 
финансија 

Водите рачуна о буџету 

АУТОР: Б. Ч. Б. 

Београд - Како власти троше новац, да ли јавна предузећа имају права на средства из буџета, 

колико је новца предвиђено за путне трошкове администрације и за руководство општине - 

одговоре на ова, али и друга питања од јуче су доступна на интернет сајту 

www.водитерацуна.рс. 
Овај интернет портал је званично покренут у галерији О3оне, а подршку иницијативи дали су 
Агенција за борбу против корупције и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту 
података личности. Међу жалбама које стижу Поверенику, скоро 20 одсто се односи на 
располагање буџетским средствима, подсетила је Невена Ружић из кабинета Повереника. 

Татјана Бабић, директорка Агенције за борбу против корупције истакла је да влада велико 
неповерење између јавног и цивилног сектора и да овакве иницијативе доприносе 
превазилажењу проблема. Покретачи портала јуче су истакли да буџет није каса у коју неко 
треба да завуче руку, већ алатка за стратешко управљање државом. 

Портал су покренули Центар за развој непрофитног сектора (ЦРНПС) и Центар за 

истраживање, транспарентност . 

 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vodite_racuna_o_budzetu.4.html?news_id=262452
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ssss_protiv_izmena_zakona_o_radu.4.html?news_id=262448 

СССС против измена Закона о раду 
АУТОР: БЕТА 

Београд - Савез самосталних синдиката Србије изразио је забринутост да ће најављене измене 

Закона о раду, као и економске мере Владе, довести до даљег урушавања тешког материјално-

социјалног положаја грађана. 

Како је саопштено, велику забринутост ствара раст броја незапослених, раст цена, пад 
привредне активности и животног стандарда, нарастање сиве економије, изражена 
финансијска недисциплина и све већи раст јавног и укупног спољњег дуга. СССС истиче да су 
узроци кризе „погрешна економска политика вођена у последњих десет година, криминално 
спроведена приватизација, превласт политике над економијом, као и непостојање јединствене 
политичке воље да се нарасли економски и социјални проблеми разреше“. Тај синдикат је 
оценио да је нелогично да се мере штедње спроводе гашењем предузећа у реструктурирању, „уз 
избегавање одговорности за неодговорно партијско управљање у њима, као и у јавним 
предузећима“. Грађани су позвани да се уједине око заштите радних и социјалних права, а од 
државе је затражено да испуни обећање о проналажењу решења за повећање производње и 
тиме бољег живота за грађане. 

АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-43100-predlo-ene-izmene-zakona-neprihvatljive-za-sindika.html 

ЉУБИСАВ ОРБОВИЋ О ИЗМЕНАМА 
ЗАКОНА О РАДУ 

ПРЕДЛОЖЕНЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА НЕПРИХВАТЉИВЕ ЗА СИНДИКА 

Тањуг  

Предложене измене Закона о раду неприхватљиве су за Савез самосталних синдиката Србије 

Предложене измене Закона о раду неприхватљиве су за Савез самосталних синдиката Србије, 
нарочито одредба да послодавац исплаћује отпремнину само за период који је радник провео 
код њега, изјавио је данас председник овог синдиката Љубисав Орбовић. 
 
Он је гостујући на РТС-у рекао да то отвара простор за бројне манипулације, јер ће се дешавати 
да послодавац када треба да отпусти раднике, пребаци их у другу фирму и тако избегне 
плаћање отпремнина. 

"Ми предлажемо да се отпремнине ислаћују за онај период за који нису ислаћене и то би био 
коректан однос", нагласио је Орбовић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ssss_protiv_izmena_zakona_o_radu.4.html?news_id=262448
http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-43100-predlo-ene-izmene-zakona-neprihvatljive-za-sindika.html
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Он је додао и да предложене измене закона неће донети лакше запошљавање, како се тврди, 
већ ће довести до тога да радник неће имати стални радни однос, пуно радно време. 
 
Послодавац ће, како каже, моћи да га позива када му је потребно да ради два сата, један дан у 
месецу, или како њему одговара."То не води ничему. Радници ће постати робови које неко 
покреће када је њима потребно. Никакав помак у квалитету се неће створити, већ ће се 
створити зависност. Онај који ради два дана у месецу, неће моћи да заради да преживи месец", 
навео је Орбовић. 
 
Председник синдиката је нагласио да је боље да радник не ради, него да ради два дана, јер то 
није решење и не може да обезбеди егзистенцију, а идеја овог предлога је , како тврди, да се 
створи лажни увид зарад статистике, како се смањује број незапослених. 
 
Он је нагласио да ће овај синдикат учествовати у изради измена закона о раду, који у септембру 
иде у процедуру и ако буду незадовољни оним што се дешава, биће и адекватан одговор 
синдиката - протести. 
 
Упитан да ли учествују у договорима о мерама штедње, он је одговорио да нису позвани и да је 
то још једна потврда да у Србији не постоји социјални дијалог. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati:-gradjani-da-se-ujedine-u-zastiti-svojih-prava_400272.html 

Синдикати: Грађани да се уједине у заштити 
својих права 

БЕОГРАД -  

Председништво Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) изразило је данас 

забринутост да ће најављене измене Закона о раду и владине економске мере 

довести до даљег урушавања већ тешког материјално-социјалног положаја 

најширих слојева становништва. 

Тај савез истиче да постојеће радно законодавство није ни на који начин узрок данашње кризе 

и да нипошто није сметња даљем привредном развоју. 

"Узроке садашњег стања првенствено треба тражити у погрешној економској политици која је 

вођена у последњих десет година, криминално спроведеној приватизацији и превласти 

политике над економијом", наведено је у саопштењу СССС. 

По њиховој оцени, проблем није само у 24 спорне приватизације, већ у начину на који је 

целокупан процес приватизације извршен. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati:-gradjani-da-se-ujedine-u-zastiti-svojih-prava_400272.html
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"Очито да не постоји јединствена политичка воља да се нарасли економски и социјални 

проблеми разреше", тврде у СССС. 

У том синдикату су оценили да је "идеја да се смање трошкови гашењем предузећа у 

реструктурирању уз избегавање одговорности за неодговорно партијско управљање у њима, као 

и у јавним предузећима, ван сваке економске и друге логике". 

Савез самосталних синдиката Србије позвао је грађане на уједињење око заштите својих 

елементарних радних и социјалних права, а владу да покаже "обећану решеност у 

проналажењу пута за повећање производње, а тиме и бољег живота за све". 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/resavanje-otpremnina-neprihvatljivo-za-sindikat_400395.html 

Решавање отпремнина неприхватљиво за 
синдикат 

БЕОГРАД  

Предложене измене Закона о раду неприхватљиве су за Савез самосталних 

синдиката Србије, нарочито одредба да послодавац исплаћује отпремнину само за 

период који је радник провео код њега, изјавио је данас председник овог 

синдиката Љубисав Орбовић. 

Он је гостујући на РТС-у рекао да то отвара простор за бројне манипулације, јер ће се дешавати 

да послодавац када треба да отпусти раднике, пребаци их у другу фирму и тако избегне 

плаћање отпремнина. 

"Ми предлажемо да се отпремнине исплаћују за онај период за који нису исплаћене и то би био 

коректан однос", нагласио је Орбовић. 

Он је додао и да предложене измене закона неће донети лакше запошљавање, како се тврди, 

већ ће довести до тога да радник неће имати стални радни однос, пуно радно време. 

Послодавац ће, како каже, моћи да га позива када му је потребно да ради два сата, један дан у 

месецу, или како њему одговара. 

"То не води ничему. Радници ће постати робови које неко покреће када је њима потребно. 

Никакав помак у квалитету се неће створити, већ ће се створити зависност. Онај који ради два 

дана у месецу, неће моћи да заради да преживи месец", навео је Орбовић. 

Председник синдиката је нагласио да је боље да радник не ради, него да ради два дана, јер то 

није решење и не може да обезбеди егзистенцију, а идеја овог предлога је , како тврди, да се 

створи лажни увид зарад статистике, како се смањује број незапослених. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/resavanje-otpremnina-neprihvatljivo-za-sindikat_400395.html
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Он је нагласио да ће овај синдикат учествовати у изради измена закона о раду, који у септембру 

иде у процедуру и ако буду незадовољни оним што се дешава, биће и адекватан одговор 

синдиката - протести. 

Упитан да ли учествују у договорима о мерама штедње, он је одговорио да нису позвани и да је 

то још једна потврда да у Србији не постоји социјални дијалог. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:438899-Nase-domacice-vredne-ali-potcenjene 

Наше домаћице вредне, али потцењене 
Б. СТЈЕЉА  

Док у свету све више земаља легализује рад у кући, у Србији се о томе ни не 

размишља. Жене у нашој земљи у неплаћеном послу проводе најмање пет сати 

дневно 

Стаж домаћицама признају само богате земље 

У Србији има 599.371 домаћица. Оне се баве само кућним пословима. Ниједна од њих за то не 
добија ни динара, а у старости је не чека пензија. И док све више земаља признаје и 
законодавством регулише „рад у кући“, у Србији се о овоме и не размишља. 
Из Међународне организације рада, ипак, све гласније поручују да је дошло време да државе 
препознају економску вредност и социјалну корист „радника у кући“ као и да се стане на крај 
предрасудама да су ове особе само „чланови фамилије“ или радници „друге класе“. 
- У 2011. Међународна организација рада је усвојила Конвенцију о раду код куће и први пут 
дефинисала минималне стандарде заштите за ове раднике. Свака особа која ради код куће или 
за кућу, односно домаћинство, мора да има и загарантовани минимум права - објашњава Јован 
Протић из МОР-а. - Њу су већ ратификовале многе земље. У Србији се ова тема тек отвара. 
МОГУ И САМЕУ РепублиЧком пензијском фонду кажу да домаћице могу саме себи да уплаћују 

радни стаж. Да би у старости добијале пензију, морају сваког месеца да уплаћују најмање 4.821 

динар. То је допринос да негде раде за минималац. 

У МОР-у кажу да је изменама закона у Аргентини радницима у кући признато право на 
боловање, плату, породиљско, у Бразилу и Венецуели су изједначени са осталим запосленима, 
у Намибији и Шпанији је одређен минималац, на Филипинима су обухваћени здравственим и 
социјалним осигурањем... А проширивањем права се баве и законодавци у Уругвају, на 
Маурицијусу, у Италији, Боливији... 
Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца Србије каже да ће се у измењени Закон о раду 
унети и рад код куће. То је само по себи, цинично, јер ће држава која се о том људима уопште не 
брине сада да им „омогући“ да од својих малих зарада њој плаћају порез. То се зове 
легализација кућног шнајдерисања, фризераја или прављења и продаје ситних колача. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:438899-Nase-domacice-vredne-ali-potcenjene
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ТИХА СИНДИКАЛНА БОРБАЧланице Самосталних синдиката грађевинарства, шумарства и 

путне привреде упутиле су прошле године иницијативу за признавање и вредновање женског 

рада у кући шефовима посланичких група у парламенту и министру рада. Затражиле су да 

друштво пронађе начин да се овим женама призна труд. На ову су иницијативу, међутим, сви 

остали - без речи. 

- О признавању стажа „обичним“ домаћицама за сада се ни не размишља - каже Рајић. - То себи 
могу да приуште само богате земље које имају мало становника, а много природних богатстава. 
У Шведској и Норвешкој Пензијски фонд има 70 пута више новца него што им је потребно за 
исплату пензија. 
А да су наше жене и те како вредне, показало је истраживање о коришћењу времена, 
Републичког завода за статистику. 
- Незапослене жене у неплаћеним пословима потроше пет и по сати дневно, од чега утроше 
више од два, бавећи се само храном. Сат и 15 минута проведу у одржавању домаћинства, 40 
минута у куповини намирница и око два и по сата бавећи се дететом - каже Јованка Стојановић 
из Републичког завода за статистику. - У сваком случају би ови статистички подаци требало да 
постану важан део националне политике које се тичу равноправности полова и друштвене 
укључености уопште. 
ВЕСТИ ИЗ РУБРИКЕ 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/387932/Bruka-Smanjili-plate-na-cetiri-prosecne 

Брука: "Смањили" плате на четири просечне 

Б. П.  

Општински функционери у Димитровграду смањили су себи плате за 10 одсто што би требало 

да им у буџету донесе уштеде од око 15 милиона годишње, одлучио је локални парламент. 

Тако ће председник општине Небојша Иванов уместо 109.000 динара убудуће имати плату 

98.000 динара. Одлучено је да буду смањени и лимити на службеним телефонима, трошкови 

репрезентације, трошкови горива и слични расходи. 

  

Посечна плата у Димитровграду према завничним подацима са краја прошле године била је 

око 25.000 динара, готово четири пута мање од плате председника општине. 

  

На власти у Димитровграду су листе “Заједно за Србију“ - ЛДП, Демократска партија Бугара - 

УРС, СНС и ДСС. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/387932/Bruka-Smanjili-plate-na-cetiri-prosecne
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/387891/Simonovic-Zeleznice-ce-imati-redovne-i-nesmanjene-zarade 

Симоновић: Железнице ће имати редовне и 
несмањене зараде 

Тањуг 

Железнице Србије ће, и поред смањења државних субвенција у овој години, предузети све мере 

да повећају уштеде и рационализују пословање и тако створе услове да из сопствених прихода 

обезбеде средства за редовну исплату зарада запосленима, и да оне не буду смањене, изјавио је 

данас генерални директор тог предузећа, Драгољуб Симоновић. 

Поводом најава да ће у државном буџету за ову годину субвенције за железницу бити смањене 

за око милијарду и по динара, Симоновић је рекао да пословодство Железница Србије 

"апсолутно има разумевања и подржава мере штедње које је Влада Србије принуђена да 

спроводи услед тешке економске ситуације у земљи". 

 

"Влада Србије је до сада показала велико разумевање за српске железнице и пружила је 

огромну помоћ и подстицај у реализацији пројеката модернизације инфраструктуре и возних 

средстава. Наша је зато дужност и обавеза да штедњом и рационалним пословањем дамо свој 

допринос државним мерама", рекао је он. 

 

Констатовали смо да је железница у првих пет месеци ове године остварила значајне уштеде у 

пословању, али да то није довољно и да још увек има простора за смањење непотребних 

трошкова, навео је Симоновић. 

 

Према његовим речима, те уштеде неће бити на рачун извршног особља, већ ће се односити на 

даље укидање привилегија и неоправданих бенефиција, као и на борбу против свих видова 

злоупотреба у компанији, стоји у саопшлењу. 

 

Симоновић је подсетио да су само у првих пет месеци ове године у односу на исти период лане, 

трошкови дневница за службена путовања у земљи и иностранству смањени за 30 милиона 

динара, трошкови горива за локомотиве и друмска возила чак за 630.000 евра, трошкови 

мобилних телефона за милион динара, а трошкови друмских возила за око 33 милиона динара. 

  

Министарство финансија: Прошло је време расипничког понашања 

 

Влада Србије и Министарство финансија сматрају неодговорним најаве и иницијативе за 

штрајк у Железницама Србије, јер се то предузеће годинама нерационално и неефикасно 

понаша стварајући губитке које не би могли да издрже ни буџети много богатијих земаља, 

саопштено је данас из тог министарства. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/387891/Simonovic-Zeleznice-ce-imati-redovne-i-nesmanjene-zarade
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"Грађани Србије преко буџета финансирају и рад и нерад овог предузећа, и сада када у време 

кризе држава жели да смањи субвенције Железницама само за 10 одсто и тиме их стимулише 

на макар мало рационалније пословање, они својим претњама показују да нису спремни за 

било какве уштеде и да желе да терет кризе пребаце на остале грађане", наводи се у саопштењу. 

 

Додаје се да Железнице Србије имају дуг од 300 милиона евра и да га сваки дан плаћају сви 

грађани Србије. 

 

Држава је додатно узела кредит за модернизацију инфраструктуре Железнице од 800 милиона 

долара, али држава неће да се задужује на терет свих грађана да би покривала и непотребне 

губитке јавих предузећа, стоји у саопштењу. 

 

"Уместо што прете штрајковима грађанима и држави који их финансирају, руководство 

Железница Србије треба да се 'простре онолико колики им је губер', односно да своје трошкове 

прилагоди реалној ситуацији у предузећу. Лицемерно је да Железнице Србије одговорност за 

могуће смањење плате запосленима пребацује на министарство и Владу. Посао руководства је 

да направи уштеде и створи одржив систем, а не да тражи од државе да субвенционише нове 

губитке", пише у саопштењу Министарсва финансија. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/387889/Dogovorena-redovna-isplata-plata-za-rudare-u-Zajaci 

Договорена редовна исплата плата за рударе 
у Зајачи 

Тањуг  

Рудари у Зајачи добијаће убудуће редовно плате, на сваких 15 дана, а Фармаком МБ концерн, у 

чијем је власништву рудник, платиће у ратама и дуговања држави од 200 милиона динара за 

рудну ренту, најављено је данас на састанку у Министарству рударства. 

Државни секретар у том министарству, Милана Ракић, истакла је да је 29. маја окончан штрајк 

рудара у том руднику због неисплаћених плата, тако што је потписан споразум штрајкачког 

одбора с власником рудника и концерна Фармаком, Мирославом Богићевићем. 

 

Тим споразумом власник се обавезао да од 31. маја исплати сва заостала дуговања рударима, а у 

међувремену су већ исплаћене две плате за децембар прошле и јануар ове године, рекла је 

Ракић новинарима после састанка. 

 

Ово је покушај Министарства рударства да, иако је рудник у приватном власништву, кад год се 

појави проблем везан за неки рудник, одреагујемо на адекватан начин и да покушамо да 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/387889/Dogovorena-redovna-isplata-plata-za-rudare-u-Zajaci
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помогнемо у решавању проблема који дестабилизују привредне активности и живот грађана, 

рекла је Ракић. 

 

Државни секретар у том министарству, Томислав Шубарановић, оценио је да је у интересу свих 

да рудник настави да ради. 

 

Фармаком ће у што краћем року доставити ресорном министарству предлог отплате дуга од 

200 милиона динара по основу накнаде за коришћење минералних сировина, рекао је 

Шубарановић. 

 

Власник рудника и концерна Фармаком, Мирославом Богићевић, најавио је да ће тај концерн 

до краја ове године отворити још два рудника антимона у западној Србији-Заворје и Рујевац, 

који ће заједно за рудником Леце запослити нових 500 рудара, а држава ће од тога имати 

приход око 120 милиона евра годишње. 

 

Он је додао да ће за 20-ак дана бити уграђена и опрема за флотацију у топионици у Зајачи што 

ће омогућити рад рудника. 

 

Председник штрајкачког одбора рудара, Горан Радић, подсетио је да је штрајк, који је трајао од 

16. априла до 29. маја, прекинут после договора о редовним исплатама плата, као и да је, од 

укупно 584 рудара, око 230 оних који су били ангажовани на одређено време добило отказ. 

 

Градоначелник Лознице, Видоје Петровић, рекао је да је важно да рудник настави да ради и да 

запослени примају плате, али и да се улаже у заштиту на раду и заштиту животне средине. 
 

одговорност (ЦРТА), а финансирала Делегација Европске уније. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/manje-stecaja-jer-nema-ko-da-ih-pokrene 

Мање стечаја јер нема ко да их покрене 
 

Директор Агенције за лиценцирање стечајних управника Србије Синиша Кукић 
оценио је да је у 2013. отворено знатно мање стечаја фирми него прошле године. А 
један од разлога је укидање аутоматског стечаја. 

Он је у интервјуу за портал „ЕурАктив Србија„ рекао да је први пут у последњих неколико 
година у 2013. већи број закључених и обустављених поступака у односу на оне који су 
отворени. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/manje-stecaja-jer-nema-ko-da-ih-pokrene


19 

 

– На крају 2012. било је отворено 980 стечајних поступака, а у овом тренутку имамо 59 
отворених у првих шест месеци. То значи да је прошле године месечно отварано више од 80 
поступака, а ове године се месечно отвара десет стечајева – навео је Кукић. 

Како је рекао, тренутно је у Србији активно 2.385 стечајних поступака, док их је на крају 2012. 
године било 2.450. Кукић је оценио да је одлука Уставног суда из јула 2012. да прогласи 
неуставним одредбе закона које омогућавају аутоматско покретање стечаја „у великој мери 
допринела паду броја отворених стечаја”. 

– Сад се практично враћамо на период пре 2010. јер је број предузећа која су спремна за стечај 
и у блокади су велики, али се стечај не покреће јер не постоји неко ко би покренуо стечајни 
поступак – оценио је директор Агенције. 

Кукић је истакао да је од примене новог Закона о стечају из 2010. године остварен напредак по 
питању дужине стечајног поступка, који у просеку траје две године. Како је навео, стечајеви 
покренути до 2005. трајали су у просеку седам година, за поступке покренуте по закону из 
2005. тај рок је скраћен на годину и седам месеци, а по последњем закону стечај траје просечно 
годину и четири месеца. По Кукићевим речима, реорганизација предузећа је заживела у 
Србији, али не у мери у којој се очекивало. 

– У Србији се тренутно спроводи око 100 реорганизација предузећа што није довољно – додао 
је. 

По подацима Агенције, Србија има 448 лиценцираних управника, од којих је 312 активно, што 
значи да они спроводе стечајне поступке. 

– Данас је честа ситуација да банке шаљу своје запослене на полагање испита јер и оне имају 
доста посла у поступку стечаја. Они полажу испит, али не подижу лиценце за обављање тог 
посла – казао је Кукић. 

Од 312 активних управника, највише, њих 167, пред Привредним је судом у Београду. Најмањи 
број је у Ужицу и Чачку – девет, и у Зајечару – десет. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gubitasi-pojeli-milijarde 

Губиташи појели милијарде 

Вештачко одржавање у животу државних и јавних предузећа у већинском 
државном власништву која су губиташи, коштала су државу и све пореске 
обвезнике у претходних десет година 4,2 милијарде евра, саопштила је Унија 
послодаваца Србије. 

Новац је отишао на издате државне гаранције, субвенције, за сервисирање гарантованог дуга, 
трансфере за повезивање радног стажа и друге издатке. 

То је резултат неспремности политичке елите да крене у озбиљно реструктурисање тих 
предузећа и да њихове запослене уз квалитетне програме пребаци у привреду, где би постали 
продуктивна радна снага, оцењено је у саопштењу. 

Да је тај новац кроз Развојну банку Србије био усмерен ка приватним предузећима која 
успешно послују у виду повољних кредита с један посто камате и условом да на сваких 20.000 
евра одобрених кредита запосле једног технолошког вишка из губиташких државних или 
јавних предузећа, привреда би за десет година од те 4,2 милијарде евра направила више од 12,6 
милијарди евра прихода. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gubitasi-pojeli-milijarde

