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http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/386059/Novi-zakon-za-lakse-otkaze 

Нoви зaкoн зa лaкшe oткaзe  

АУТОРКА: Бojaнa Aнђeлић 

Измeнaмa Зaкoнa o рaду, кoje би трeбaлo дa буду усвojeнe дo крaja гoдинe, држaвa ћe oмoгућити лaкщe 
oтпущтaоe зaпoслeних. Пoслoдaвaц нeћe мoрaти дa исплaћуje oтпрeмнину зa укупнe гoдинe рaднoг 
стaжa, вeћ сaмo зa пeриoд кojи je зaпoслeни прoвeo кoд оeгa.  

Држaвни сeкрeтaр у Mинистaрству рaдa Зoрaн Maртинoвић зa “Блиц” кaжe дa je, укoликo сe уклoни 
стрaх кoд пoслoдaвцa o исплaти висoких oтпрeмнинa, прoцeнa дa ћe сe пoсeбнo вищe и лaкщe 
зaпoщљaвaти струшни људи стaриjи oд 50 гoдинa.  

 
- Смaоићe сe и злoупoтрeбa oвaквoг нaшинa зaпoщљaвaоa jeр сe шeстo дeщaвa дa сe угoвoри нa 
oдрeђeнo прoдужaвajу унeдoглeд - oбjaщоaвa Maртинoвић.  

 
Љубисaв Oрбoвић из Сaвeзa сaмoстaлних синдикaтa Србиje кaжe дa ћe нajвeћи прoблeм имaти 
зaпoслeни у привaтнoм сeктoру jeр пoслoдaвци мoгу дa мaнипулищу и ствaрajу прaвни oснoв дa им нe 
исплaтe oтпрeмнину.  

 
- Плaн je дa сe тaшнo oдрeди щтa je дисциплинскa oдгoвoрнoст и нaшин нa кojи сe зaпoслeни мoжe 
oтпустити. Кaдa, кaкo, нa кojи нaшин и у кojим oкoлнoстимa. Збoг нejaсних oдрeдaбa имaмo вeлики брoj 
упрaвних спoрoвa, a тo трeбa сa нoвим прeдлoгoм избeћи - кaжe Maртинoвић.  

 
Moгућe измeнe у Зaкoну o рaду трeбa oшeкивaти и кoд oбрaшунa зaрaдa. Нaимe, прeдлoг je дa сe 
прoмeни дeo кojи сe oднoси нa плaћaоe нoћнoг и смeнскoг рaдa, кao и дa сe зa врeмe oдмoрa или 
плaћeнoг oдсуствa исплaћуje oснoвнa зaрaдa уз минули рaд, a нe прoсeк из пoслeдоa три мeсeцa, кaкo 
je тo сaдa.  

 
- Прoблeм je oтпущтaоe држaвних шинoвникa нa кoje je примeоуje Зaкoн o држaвним службeницимa и 
oцeоивaоe. Дa би oтпустили шинoвникa пoтрeбнo je дa имa рeцимo двe гoдинe узaстoпнo лoщу oцeну. 
Tим зaкoнoм прoписaнo je щтa je пoврeдa рaднe oбaвeзe, рaднe дисциплинe, кao и нaшин умaоeоa 
зaрaдa - oбjaщоaвa зa “Блиц” aдвoкaтицa зa рaднe oднoсe Дaниjeлa Кoстaн Кoвaшeвић.  

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/386059/Novi-zakon-za-lakse-otkaze
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http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/386063/Bez-posla-ostaje-25000-ljudi 

Бeз пoслa oстaje 25.000 људи 

АУТОРИ: Maриjaнa Кркић /Слaвищa Mилeнкoвић /Mирoслaв Ђoрђeвић 

Чaк 25.000 људи, прeмa грубим прoцeнaмa, мoглo би дa oстaнe бeз пoслa, aкo Влaдa oстaнe дoслeднa и 

угaси 75 oд укупнo 175 прeдузeћa у рeструктурирaоу. Иaкo списaк прeдузeћa зa гaщeоe звaнишнo joщ 

ниje нaпрaвљeн, „Блиц” сaзнaje дa ћe кaндидaти зa ту листу бити и смeдeрeвски „Жeлвoз”, ИMT, ФAП 

Прибoj, Фaбрикa кaблoвa Jaгoдинa, „ПЗП Врaоe”, нeкoликo крущeвaшких фирми... 

 

 
Кликни зa увeћaоe(+) 

 
Пoдaци Mинистaрствa финaнсиja пoкaзуjу дa у 175 прeдузeћa у рeструктурирaоу рaди oкo 54.000 људи, 
мaдa синдикaти тврдe дa их имa вищe. 
 
- Нaпрaвили смo пoписe и брoj рaдникa je oкo 63.000, a пoлoвинa би мoглa дa oстaнe бeз пoслa. Зaсaд, 
рeткo кo примa плaту рeдoвнo, дoк вeћини зaрaдa кaсни oкo щeст мeсeци - кaжe зa „Блиц” Рaнкa Сaвић 
из Aсoциjaциje слoбoдних и нeзaвисних синдикaтa. 
 
Пoкривaоe дугoвa тих прeдузeћa држaву гoдищоe, у прoсeку, кoщтa oкo 220 милиoнa eврa, a изглeди 
дa ћe у дoглeднo врeмe нeкo oд оих нaћи влaсникa свe су мaои. 
 
- У бeoгрaдскoj Индустриjи мoтoрa и трaктoрa сe дoсaд нищтa ниje урaдилo, a фирмa je живeлa крoз 
субвeнциje. Aкo влaдa мисли дa je oдржи у живoту, мoрaлa би првo дa урaди oзбиљну студиjу. Сaдa 
укупaн дуг изнoси 170 милиoнa eврa, a трeћинa тoг изнoсa су кaмaтe нa глaвницу - кaжe извoр „Блицa“ 
из ИMT. 
 
Прoмeнe у бeoгрaдским фaбрикaмa у рeструктуирaоу ИMT-у и Индустриjи мoтoрa Рaкoвицa вeћ су 
пoшeлe, a кaкo „Блиц” сaзнaje, изглeднo je оихoвo спajaоe. Слoбoдaн Пeтрoвић, дoскoрaщои дирeктoр 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/386063/Bez-posla-ostaje-25000-ljudi
http://www.blic.rs/data/images/2013-06-03/347863_strana3_origh.jpg?ver=1370285718.jpg
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ИMT-a, смeоeн je с функциje и нa оeгoвo мeстo je пoстaвљeн гeнeрaлни дирeктoр бeoгрaдскoг ИMР-a 
Зoрaн Рaдoсaвљeвић. Oд jушe je Рaдoсaвљeвић нa шeлу oбa oвa прeдузeћa у рeструктурирaоу. 
 
Нa листи фирми зa гaщeоe, прeмa сaзнaоимa „Блицa”, мoгao би дa сe нaђe и “ФAП Прибoj”, jeр су сви 
инвeститoри с кojимa сe дoнeдaвнo прeгoвaрaлo oдустaли oд улaгaоa. 
 
- У Крущeвцу, oд сeдaм прeдузeћa у рeструктурирaоу купцa би бeз прoблeмa мoглa дa нaђe jeдинo 
Фaбрикa мaзивa, зa кojу je вeћ дужe врeмe зaинтeрeсoвaн НИС - кaжe Mилeнкo Mихajлoвић, прeдсeдник 
Сaмoстaлнoг синдикaтa. 
 
Грaд Крущeвaц je, кaкo кaжe Mихajлoвић, свojeврeмeнo изрaзиo жeљу дa купи Пeкaрску индустриjу 
„Брaнкo Пeрищић”, a зa прeoстaлих пeт прeдузeћa бићe jaкo тeщкo нaћи купцa. 
 
- Aкo би држaвa oдлушилa дa тa прeдузeћa у oду у стeшaj, тo би зa Крущeвaц билo пoгубнo. У тих сeдaм 
прeдузeћa рaди oкo 3.000 људи. Aкo дoдaмo и oкo 1.800 зaпoслeних у „Tрajaлу”, кoмe тaкoђe прeти 
стeшaj, гoтoвo 5.000 рaдникa би сe нaщлo нa улици - тврди oн. 
 
Oливeрa Aрaнђeлoвић, зaмeницa дирeктoрa Aгeнциje зa привaтизaциjу, кaжe дa зa двe гoдинe зa 
крущeвaшку „Жупу“ нису дoбили ниjeдну пoнуду. Гoрaн Aпoстoлoвић, зaпoслeн у „Жупи”, кaжe зa нaщ 
лист дa су пoслeдоe двe исплaтe пoшeткoм гoдинe рaдници дoбили из субвeнциja, a у пoслeдоa двa 
мeсeцa нису имaли никaквa примaоa. 
Нa слишaн нaшин пoслуje и Индустриja мoтoрa Крущeвaц „14. oктoбaр“ кojи je прoтeклих гoдинa дoбиo 
1,7 милиoнa eврa субвeнциja. И пoрeд тoгa, укупнa дугoвaоa у прoщлoj гoдини нaгoмилaлa су сe нa 32 
милиoнa eврa. 
 
Maдa сe спeкулисaлo дa сe нa списку влaдe нaлaзи и Хoлдинг прeдузeћe „Кaблoви Jaгoдинa”, oни тo 
нeгирajу. 
 
- Рaшун нaм ниje блoкирaн пoслeдоих 10 гoдинa, a и извoз смo пoвeћaли зa 30 oдстo. Зa 2.200 рaдникa 
плaтa ниje кaснилa ни дaн. Нaщ je спaс сaмo у извoзу - кaжу у тoj фирми. Смeдeрeвскa Фaбрикa 
жeлeзнишких вoзилa „Жeлвoз“ oд aприлa je пoнoвo фирмa у рeструктурирaоу, a рaдници су зaбринути 
дa би фирмa мoглa дa сe нaђe нa списку oних кoje ћe држaвa дa угaси. 
 
- Купaцa oшиглeднo нeмa. Лoщ знaк je и тo щтo нaм oд 1. jунa пoнoвo нису oвeрeнe здрaвствeнe 
коижицe, мaдa нaм сe тo вeћ дeщaвaлo. Прoщли пут, дoк прoтeстимa тo нисмo избoрили, дeвeт мeсeци 
смo били бeз oвeрeних коижицa - кaжe Сaщa Mилoвaнoвић из Синдикaлнo-рaднишкoг пoкрeтa 
смeдeрeвскoг Жeлвoзa. Прeмa сaзнaоимa „Блицa“, држaвa je рeщилa дa у 2014. гoдину уђe сa 
мaксимум 100 прeдузeћa у рeструктурирaоу и издaци из бучeтa ћe сe плaнирaти сaмo зa тaj брoj фирми. 
 
У нaрeднoм пeриoду Влaдa Србиje ћe прoцeнити кoja oд 175 тaквих прeдузeћa дeфинитивнo нe мoгу дa 
oпстaну. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/386088/Svetska-banka-Srbija-nema-vremena-smanjenje-plata-je-neminovno 

Свeтскa бaнкa: Србиja нeмa врeмeнa, смaоeоe плaтa je нeминoвнo 

АУТОРКЕ: Гoрицa Aвaлић/Maриjaнa Кркић  

Дoмaћи eкoнoмски струшоaци смaтрajу дa ћe Влaдa Србиje мoрaти дa испуни зaхтeв Свeтскe бaнкe и 

смaои пeнзиje и плaтe у jaвнoм сeктoру. Oни вeруjу дa je тo први кoрaк кa смaоeоу бучeтскoг дeфицитa 

и нeoпхoднa мeрa у избeгaвaоу тeщкe финaнсиjскe кризe. 

 
Шeф Кaнцeлaриje Свeтскe бaнкe у Србиjи Лу Брeфoр изjaвиo je jушe дa je бучeтски дeфицит Србиje дуплo 
вeћи oд oшeкивaнoг, пa je смaоeоe плaтa и пeнзиja, кoje шинe 50 oдстo бучeтa, нeизбeжнo. Oн je истaкao 
дa “нeмa врeмeнa зa губљeоe“ и дa би oвe мeрe мoрaлe дa буду прeдузeтe нajкaсниje у jуну или jулу. 
 
Иaкo je прeмиjeр Србиje Ивицa Дaшић рeкao дa дo смaоeоa плaтa и пeнзиja нeћe дoћи, дoмaћи 
струшоaци смaтрajу дa je oвo кoрaк кojи ћe Влaдa мoрaти дa нaпрaви. 
 
- Нaщa држaвa трoщи мнoгo вищe нeгo щтo приврeдa мoжe дa финaнсирa, a у тaквoj ситуaциjи мoрa дa 
сe щтeди тaмo гдe су нajвeћи рaсхoди, a кoд нaс су тo пeнзиje и плaтe у jaвнoм сeктoру кoje су знaтнo 
вeћe нeгo oнe у привaтнoм, пa испaдa дa je држaвa сaмa сeби смисao - кaжe eкoнoмистa Aлeксaндaр 
Стeвaнoвић. 
 
Љубoдрaг Сaвић, прoфeсoр Eкoнoмскoг фaкултeтa, вeруje дa трeбa имaти нa уму дa нeмajу сви у jaвнoм 
сeктoру пoдjeднaкo висoкe плaтe. 
 
- Плaтe прoфeсoрa, пoлицajaцa или лeкaрa кojи имajу oгрoмну oдгoвoрнoст нису висoкe, aли плaтe 
зaпoслeних у нeким држaвним службaмa, прe свeгa у држaвним aгeнциjaмa - нeпристojнo су вeликe, a 
пaрaдoкс je тo щтo нajвeћe плaтe имajу зaпoслeни у прeдузeћимa кoja бeлeжe стрaхoвитe губиткe - 
oбjaщоaвa Сaвић. 
  

Изнуђeнa, aли нeoпхoднa мeрa 

 

Eкoнoмистa Сaщa Ђoгoвић кaжe дa je смaоeоe плaтa jeднa 

изнуђeнa, aли нeoпхoднa мeрa. 

- Дa би стaнoвнищтвo знaлo збoг шeгa сe жртвуje, Влaдa нe смe ту 

и дa стaнe. Пoтрeбнo je ojaшaти приврeду, смaоити 

aдминистрaциjу и изврщити aнaлизу тржищнe пeрспeктивe 

jaвних прeдузeћa пoслe кoje би oнa кoja нeмajу щaнсу нa тржищту 

oтищлa у стeшaj. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/386088/Svetska-banka-Srbija-nema-vremena-smanjenje-plata-je-neminovno
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/jankovic_poreski_zakoni_noz_u_ledja_obespravljenim_radnicima.4.html?new

s_id=261920 

Jaнкoвић: Пoрeски зaкoни нoж у лeђa oбeспрaвљeним рaдницимa 

ИЗВОР: БETA 

Бeoгрaд - Нajнoвиje измeнe пoрeских зaкoнa, кojимa je увeдeнo зaстaрeвaоe зa тужбe и нaплaтe 
нeуплaћeних дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaоe, jeсу нoж у лeђa oбeспрaвљeним рaдницимa 
и щaмaр сaвeсним пoслoдaвцимa, oцeниo je зaщтитник грaђaнa Сaщa Jaнкoвић. „Рaдници тим aктoм 
губe свaку нaду дa ћe oствaрити пeнзиjску зaщтиту у склaду сa зaкoнoм. 

 
Дoнeт je зaкoн кojим сe прaктишнo лищaвa прaвa свaкo дa тужи укoликo сaзнa дa прe вищe oд дeсeт 
гoдинa оeгoв пoслoдaвaц оeму ниje уплaћивao дoпринoс“, рeкao je Jaнкoвић. Oн je дoдao дa шaк и oни 
кojи су тужили пoслoдaвцa пoщтo су сaзнaли дa им нe уплaћуje дoпринoс и нaкoн тe тужбe нajшeщћe 
дoбили oткaз, пa oндa плaћaли судскe тaксe и прoщли крoз тeжaк судски пoступaк, aли нa крajу дoбили 
прeсуду у свojу кoрист, aкo je прoщлo дeсeт гoдинa, нaвeo je Jaнкoвић, пoслoдaвaц ниje дужaн дa уплaти 
нeизмирeнe дoпринoсe. 

„Нa oснoву oвoг зaкoнa ja oд aдминистрaциje нe мoгу трaжити нищтa щтo би дoвeлo дo oствaривaоa 
прaвa грaђaнa и зaтo рeaгуjeм нa oвaj нaшин“, истaкao je Jaнкoвић. Oн je нaвeo дa je влaдa сeби 
oмoгућилa тим зaкoнимa дa сe oпрoсти дуг прeмa рaдницимa и дa сe тимe oбeсмищљaвajу сви 
oпрaвдaни зaхтeви грaђaнa зa прaвдoм и дa сe oбeсмищљaвa устaвнa oдрeдбe пo кojoj држaвa гaрaнтуje 
oствaривaоe сoциjaлних прaвa. „Нoтoрнa je шиоeницa дa су нaдлeжни држaвни oргaни гoдинaмa 
жмурили, и тo сeлeктивнo, нa шиоeницу дa пojeдини пoслoдaвци избeгaвajу зaкoнску oбaвeзу и нe 
уплaћуjу oбaвeзнe пeнзиjскe и другe дoпринoсe у jaвнe фoндoвe“, дoдao je Jaнкoвић. Кaкo je рeкao, знa 
сe и дa су судски пoступци прoтив тaквих пoслoдaвaцa, кaдa би и били пoкрeнути, рaзвлaшeни гoдинaмa, 
и зaврщaвaли сe пaпирoм бeз eфeктa. 

„Ипaк, дoнeт je joщ jeдaн зaкoн збoг кoгa сe oни кojи су пoщтoвaли зaкoн oсeћajу кao нaившинe, a 
рaдници сe oстaвљajу нa цeдилу, ускрaћeни зa прaвo нa пeнзиjу и другa сoциjaлнa прaвa кoja, прeмa 
Устaву, држaвa гaрaнтуje“, нaвeo je зaщтитник. 

Oн je истaкao и дa aкo сe бaщ хтeлa „пoдвући цртa“ нa дугoвaоa кoja сoциjaлни фoндoви нe мoгу дa 
нaплaтe дa сe мoрao нaћи нaшин кaкo дa сe нaдoкнaди мaоaк кojи збoг нeуплaћeних дoпринoсa пoстojи 
у сoциjaлним фoндoвимa. „Дoпринoси су у oднoсу нa рaдникe мoрaли бити прoглaщeни кao плaћeни. 
Нeпрaвдa прeмa сaвeсним пoслoдaвцимa oстaлa би истa, aли бaр рaдници нe би снoсили 
нeнaдoкнaдиву щтeту збoг свojих нeсaвeсних пoслoдaвaцa и сaмoвoљнe, нeeфикaснe држaвнe влaсти“, 
кaзao je Jaнкoвић. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/jankovic_poreski_zakoni_noz_u_ledja_obespravljenim_radnicima.4.html?news_id=261920
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/jankovic_poreski_zakoni_noz_u_ledja_obespravljenim_radnicima.4.html?news_id=261920
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http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/a_gde_su_nestale_nase_fabrike.46.html?news_id=261937 

Нeкo нaм je пojeo свe ствoрeнo у прoшлoсти, a тo нису били скaкaвци 

A гдe су нeстaлe нaшe фaбрикe? 

 

AУTOР: MИРКO СTAMEНКOВИЋ 

Прeд скупщтинску рaспрaву o пoрeклу имoвинe, лист Дaнaс у лишнoм стaву jeднoг aутoрa питa: „Гдe су 
„нaщи нoвћи“? A ja бих питao гдe су нaщe фaбрикe? Кo je и нa кojи нaшин oпљaшкao „рaдни нaрoд“ кojи 
je oстao нe сaмo бeз пoслa вeћ и бeз имoвинe. Ниje ли врeмe зa ту врстe рeституциje? Jeр, зaблудa je 
вeрoвaти дa je нeкaдaщоa друщтвeнa имoвинa oдистa билa бeз нoсилaцa свojинe. У пaмeтним фирмaмa 
су нa врeмe изврщили привaтизaциjу пa су зaпoслeнимa и пeнзиoнeримa пoдeлили дeoницe.  
 

Првa, a вeрoвaтнo и нajмaсoвниja пљaшкa изврщeнa je у трeнутку прoцeнe врeднoсти имoвинe. Кo je oд 
прoцeнитeљa дaнaс сирoмaх? Дeлимo их сaмo нa oнe кojи су пoстaли нeзaсити и oнe кojи су сe склoнили 
сa тржищтa или прикрили пoд плaщт пoлитикe. Oни су пoстaли бoгaти нe кaдa су прoцeоивaли, вeћ кaдa 
су нaлaзили купцe зa тe пoтцeоeнe врeднoсти. Зaр ћe икo пoвeрoвaти дa држaвa ниje жмурилa нa oбa 
oкa, кaдa je прoдaлa три фaбрикe щeћeрa зa дeвeт мaрaкa или eврa, a ниje из оих извуклa oнo щтo сe 
нaщлo у мaгaцинимa? Сви су знaли дa сe нa тим тoнaмa щeћeрa мaснo зaрaђивaлo. Пaлa je у зaбoрaв и 
„щeћeрнa aфeрa“! Дaклe, нeкo нaм je пojeo свe ствoрeнo у прoщлoсти. Нису тo ушинили „скaкaвци“. 

Врeмe je дa сe, мaкaр тoкoм скупщтинскe дeбaтe o пoрeклу имoвинe, oтвoрe дoсиjee o jaвним и 
„притajeним“ aкциoнaримa и влaсницимa нeкaквих фирми рaзних милиoнeрa, o купцимa и o 
прoдaвцимa, рeцимo у Пoлитици, aли и o свим бaнкaрским рaшунимa. Ниje тo сaмo нaщ прoблeм. 

Нajбoгaтиje зeмљe су дaнaс прoтив eгзoтишних oфщoр зoнa. Oни jурe свoje бoгaтe грaђaнe збoг утaje 
пoрeзa. A ми бисмo мoгли тo дa ушинимo збoг пљaшкe имoвинe рaднoг и сaдa нeзaпoслeнoг и глaднoг 
нaрoдa Србиje. Нису фaбрикe билe нишиje, вeћ зaпoслeних у оимa и дeлa свих зaпoслeних и пoрeских 
oбвeзникa, кojи je друщтвo инвeстирaлo у oнo щтo je Србиjу шинилo срeдоe рaзвиjeнoм зeмљoм, кoja je 
у мнoгим oблaсти индустриje и сaврeмeнe тeхнoлoгиje ищлa у кoрaк сa свeтoм. 

Зaтo бих вoлeo дa сe пoкрeнe инициjaтивa зa рeституциjу свojинe oпљaшкaнoг нaрoдa. Нaщ прoблeм ниje 
у идeoлoгиjи, вeћ у мaниру дa je пoлитикa пoстaлa нajвeћи бизнис. Сaмo у тoм слушajу je билo мoгућe 
oствaрити пљaшку вeкa. Oни кojи су присвojили друщтвeну свojину и прeузeли je пoд плaщтoм 
дeмoкрaтскe трaнзициje, a oстaвили бeз пoслa и будућнoсти oнe кojи су ствaрaли ту свojину, jeднoстaвнo 
нe мoгу дa буду aмнeстирaни. Oни су и нajвeћи кoшнишaри рaзвoja Србиje и oдлaгaоa, бaрeм 
дeмистификaциje привaтизaциje 24 кoмпaниje, нa кoje je укaзaлa Eврoпскa униja. 

Извoрищтe нajвeћeг брoja нaщих нeсрeћa и прoпaсти вaљa трaжити у дoминaциjи пoлитикe и идeoлoгиje 
тe пoлитикe, бeз икaквe грaђaнскe, друщтвeнe или лишнe мoрaлнe oдгoвoрнoсти! И oд тoгa вaљa 
крeнути. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/a_gde_su_nestale_nase_fabrike.46.html?news_id=261937


8 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/direktoru_ne_daju_da_udje_u_firmu.4.html?news_id=261911 

Рaдници „Шумaдиje ДEС“ блoкирaли улaз у прeдузeћe 

Дирeктoру нe дajу дa уђe у фирму 

 

AУTOР: З. РAДOВAНOВИЋ 

Крaгуjeвaц - Рaдници крaгуjeвaшкoг прeдузeћa зa прoфeсиoнaлну рeхaбилитaциjу и зaпoщљaвaоe oсoбa 
сa инвaлидитeтoм „Шумaдиja ДEС“, кojи су вeћ нeдeљaмa у гeнeрaлнoм щтрajку, блoкирaли су jушe 
уjутру кaпиjу и спрeшили дa у фaбрику уђу дирeктoр Mилaн Mилaдинoвић и прaвник Mиркo Исaилoвић, 
a нajaвили су дa ћe дaнaс oнeмoгућити и улaзaк oстaлих службeникa. 
Улaз ћe, кaжу, бити дoзвoљeн jeдинo зaпoслeнимa у фирмaмa ДНК, Нaвигo и Maстирe, кoje су 
свojeврeмeнo зaкупилe склaдищни прoстoр и дeo jeднoг пoгoнa „Шумaдиje ДEС“. 

У „Шумaдиjи ДEС“ jушe прe пoднe, вeћинa рaдникa стajaлa je изa фaбришкe кaпиje, дoк су дирeктoр 
Mилaдинoвић и прaвник Исaилoвић били нa улици, испрeд улaзa у фирму. У нeпoсрeднoj близини je, 
зaрaд свaкe eвeнтуaлнoсти, билa и пoлициjскa пaтрoлa, зa кojу, мeђутим, ниje билo пoслa. У Синдикaту 
„Шумaдиje ДEС“ кaжу дa je рaднишкo нeзaдoвoљствo кулминирaлo нaкoн щтo je дирeктoр Mилaдинoвић 
крajeм прoщлe нeдeљe jeднoг оихoвoг кoлeгу истeрao с пoслa, aли и збoг тoгa щтo ниje oбeзбeђeн 
нoвaц зa исплaту дeлa плaтe из oктoбрa прoщлe гoдинe. 

- Прoщлoг пeткa билo je и инцидeнaтa збoг oткaзa jeднoм рaднику нaщeг прeдузeћa. Кaкo je дирeктoр 
пoшeo дa прeти дa ћe нaстaвити дa дeли oткaзe пo фирми, вeћинa рaдникa сe oргaнизoвaлa и oдлушилa 
дa Mилaдинoвићу зaбрaни улaзaк у фaбрику. Oтудa фaбришкa кaпиja нeћe бити дeблoкирaнa свe дoк 
Mилaн Mилaдинoвић нe будe смeоeн сa дирeктoрскe функциje у нaщeм прeдузeћу, рeклa je jушe зa нaщ 
лист прeдсeдницa Синдикaтa у „Шумaдиjи ДEС“ Mилкa Mилoвaнoвиш, кoja je и сoциjaлнa рaдницa у тoj 
фирми. 

Вищe oд 50 рaдникa, oд укупнo 88 зaпoслeних у „Шумaдиjи ДEС“. ступилo je у гeнeрaлни щтрajк joщ 27. 
мaртa, зaхтeвajући исплaту 13 зaoстaлих зaрaдa, рaзрeщeоe Скупщтинe прeдузeћa и смeну дирeктoрa 
Mилaдинoвићa. Шeст oсoбa сa инвaлидитeтoм, минулe сeдмицe je „зaмрзлo“ двoнeдeљни щтрajк глaђу, 
пoщтo je из Mинистaрствa рaдa, сoциjaлнe пoлитикe и зaпoщљaвaоa стиглa звaнишнa инфoрмaциja дa 
ћe бити исплaћeнe рeфундaциje зa инвaлиднe рaдникe и дa ћe пoступaк зa рaспущтaоe Скупщтинe 
прeдузeћa бити пoкрeнут пo хитнoм пoступку, кao и дa ћe у „Шумaдиjи ДEС“ бити рeaлизoвaн сoциjaлни 
прoгрaм зa двaдeсeтaк зaпoслeних кojи, уз држaвни дoкуп дo пeт гoдинa стaжa и oдгoвaрajућe 
oтпрeмнинe, жeлe дa нaпустe фaбрику. 

У Синдикaту „Шумaдиje ДEС“ oшeкуjу дa ћe пoступaк зa рaспущтaоe aктуeлнe и избoр нoвe скупщтинe 
прeдузeћa бити пoкрeнут дo крaja нeдeљe, дo кaдa би држaвa трeбaлo дa oбeзбeди нoвaц зa исплaту 
дeлa зaoстaлих рeфундaциja рaдницимa сa инвaлидитeтoм. Нoвa скупщтинa би oдмaх, смaтрajу 
синдикaлци, трeбaлo дa смeни сaдaщоeг и изaбeрe нoвoг дирeктoрa прeдузeћa. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kalanovic-Set-antikriznih-mera-za-deset-dana.sr.html 

Каланпвић: Сет антикризних мера за десет дана 

 
ИЗВОР: БЕТА 

БЕОГРАД – Министарка регипналнпг развпја и лпкалне сампуправе Верица Каланпвић рекла је да ће 
пакет владиних антикризних мера бити гптпв у наредних десетак дана. 

„Није реалнп да имамп кпмплетнп заврщене мере дп краје надеље, сигурнп ћемп у наредних десетак 
дана имати пакет, дакле тп сигурнп није самп једна мера”, казала је Каланпвић за Радип-телевизију 
Србије (РТС). 

Гпвпрећи п најављенпј мпгућнпсти да ће једна пд мера бити смаоеое плата заппсленима у државнпј 
администрацији, министарка је навела да укпликп смаоеоа буде, да пнп неће бити линеарнп. 

Према оеним решима, смаоеое плата ће бити ппција самп укпликп је тп „неппхпднп за пдрживпст 
система”. 

„Тп знаши лимитираое највећих плата, или смаоеое у једнпм делу, никакп не линеарнп смаоеое”, 
рекла је Каланпвић. 

На кпнстатацију да се лпкалне сампуправе прптиве смаоеоу палта, министарка је рекла да „лпкалне 
сампуправе нису 'свете краве' и да кпд оих мпра да има прпстпра за ущтеде”. 

Каланпвић је навела да стаое у српскпм бучету није алармантнп, кап и да ће у дпнпщеое сета 
антикризних мера бити укљушени и Фискални савет, Међунарпдни мпнетарни фпнд и Наципнални савет 
за привредни ппправак. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Sta-da-se-radi/I-stvarne-ustede-i-porast-prihoda-su-moguci.sr.html 

Кп ће смаоити српски бучетски дефицит – Стпјан Стаменкпвић 

И стварне уштеде и ппраст прихпда су мпгући 

Акп се ништа у вези с пензипним системпм не прпмени, пн би убрзп ппстап непдржив јер тплика 
маса пензија, с пбзирпм на брпј заппслених, не би мпгла да се исплаћује из бучета 

У свпм извещтају ММФ кпнстатује да је екoнпмска ситуација у Србији лпща и у прилпг тпме изнпси да је, 
ппсле извеснпг ппправка у 2010. и 2011. гпдини, у 2012. ппнпвп дпщлп дп рецесије. Пажоа 
представника ММФ-а је усмерена на две неравнптеже, фискалну и сппљнпекпнпмску. Ппсебнп 
забриоава фискална – бучетска неравнптежа. Она би врлп брзп мпгла да дпведе дп прпблема и са 
сппљним дугпм јер кад дпђе време раздуживаоа ппставиће се питаое пдакле. Кад некп узме кредит и 
кад тај кредит пде у прпфитабилну инвестицију кпја ппшиое да ствара прпфит, пнда је тај прпфит пснпв 
за враћаое кредита. Али кад се задужите да бисте дуг пребацили у пптрпщоу пнда нема прпфита за 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kalanovic-Set-antikriznih-mera-za-deset-dana.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Sta-da-se-radi/I-stvarne-ustede-i-porast-prihoda-su-moguci.sr.html
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враћаое кредита негп се ппсеже за нпвим задужеоима или се узима пд других делпва привреде, 
станпвнищтва, итд. 

У тпм делу кпји се пднпси на фискалну неравнптежу и на структурне рефпрме пцена ММФ-а је врлп 
пщтра, јер је, пп оихпвпм рашуну, дефицит за 2012. изнпсип 7,75 прпцената БДП-а, щтп је знатнп вище 
пд нащих статистика. Такпђе, јавни дуг је крајем прпщле гпдине дпспеп на 62 прпцента БДП-а, щтп је 
далекп изнад ранијих владиних прпјекција. 

Ппзитивнп је щтп имамп стабилан финансијски и банкарски систем, за разлику пд неких других земаља. 
Представници ММФ-а прихватају и прпцену п привреднпм расту пд два пдстп у пвпј гпдини, али та 
прпцена се заснива пре свега на ппрасту Фијатпве прпизвпдое и на пшекиванпм прпсешнпм гпдищоем 
принпсу ппљппривреде. Ипак, јпщ неке пбласти ппказују знаке извеснпг ппправка и ппраста, 
пслаоаоем на извпз, и ту пре свега имам у виду прпдукцију нафтних деривата, хемијску и фармацеутску 
индустрију. Физишки пбим индустријске прпизвпдое ће верпватнп да расте и збпг пущтаоа у рад виспке 
пећи у Смедереву, али железара ради с губицима такп да стварнпг раста брутп дпдате вреднпсти и БДП-
а, кад се уппреде оени прихпди и расхпди, неће бити. 

ММФ прпцеоује да би бучетски дефицит у пвпј гпдини мпгап да буде псам пдстп БДП-а, щтп је знатнп 
вище пд прпјекција владе (пд 3,6 дп пет прпцената). Акп се прпцена пд псам пдстп прихвати кап ташна 
пнда би тп ппвећалп нащ јавни дуг на 65 прпцената БДП-а. 

Какп дефицит и јавни дуг смаоити? Ппмиое се замрзаваое плата у јавнпм сектпру и пензија, и у вези с 
тим су се исппљиле разлике између премијера Дашића и пптпредседника Вушића, мада се у извещтају 
ММФ-а п замрзаваоу не гпвпри неппсреднп. Истише се, међутим, да фпнд, тп јест маса плата и пензија 
мпра бити централни стуб средопрпшне фискалне кпнсплидације. Времена нема, па се треба бпјати да 
се рестриктивне мере не примене линеарнп, кап пре некпликп гпдина, када је базишним државним 
функцијама нанета велика щтета крпз ад хпк прпграм птпущтаоа службеника и намещтеника уз 
птпремнине кпје су, када је реш п бучетским ущтедама, на крају дале негативан ефекат. Истпвременп се 
ппмиое један дугпрпшни циљ – да се удеп јавнпг дуга у БДП-у дп 2020. гпдине смаои на 45 прпцената. 
Представници ММФ-а не гпвпре какп са тим смаоиваоима ппшети, али сматрају да већ у 2013. 
фискални дефицит треба да буде знатнп нижи пд пнпга кпме впде кретаоа у прптеклпм делу гпдине. 

Не знам да ли је рещеое у замрзаваоу, али не дплази у пбзир усклађиваое плата у јавнпм сектпру и 
пензија пп дпсадащоем мпделу. Прпщле гпдине БДП је кпд нас смаоен. Међутим, цела та фпрмула је 
непримеоива јер су нам издаци мнпгп већи пд прихпда. У тпј ситуацији, акп нећете нпминалнп да 
смаоите билп шија права, имаћете инфлацију. У тпме се разликујемп, рецимп, пд Гршке, пд кпје су и 
Еврппска унија и ММФ тражили нпминалнп смаоиваое плата и пензија, јер не мпже ЕУ да пбезвреди 
еврп да би у Гршкпј задржали ппстпјеће плате. Кпд нас је с динарпм пшигледнп и тп мпгуће. 

ММФ ипак пшекује реалне ущтеде и ја мислим да су пне мпгуће у мнпгим пбластима. Ппдсећам, на 
пример, да имамп вище пд стптину државних агенција. Неке пд тих агенција се финансирају директнп 
из бучета, а неке из сппствених прихпда, али такп щтп имају апсплутни мпнпппл. Велике ущтеде би се 
ппстигле када би агенције биле укинуте. И тп, све – псим мпжда оих шетири-пет. И Немашка их има самп 
тпликп. 

Ппрасту бучетских прихпда би дппринелп и увпђеое једне нпве ставке кпја би се свела на сталну ренту, 
такпзвану градску ренту, за кприщћеое грађевинскпг земљищта и кубатуре градскпг прпстпра кап нпве 
кпмппненте у нащпј фискалнпј пплитици, врлп ппдесне за разгранишеое централних и лпкалних 
финансија. А и за делимишнп алиментираое спцијалних фпндпва и кап дестимулацију рентне 
екпнпмије. Наиме, према садащоим прпписима, пнај кп гради неки ппслпвни пбјекат плаћа надпкнаде 



11 

 

(једнпкратнп за инфраструктуру а сталнп за кприщћеое земљищта), с великпм једнпкратнпм пбавезпм, 
а требалп би увести интегрисану месешну градску ренту шија би висина зависила и пд велишине 
изграђенпг пбјекта. Тиме бисмп вище пптеретили пне кпји убиру пгрпмне прихпде пд даваоа у најам 
пдгпварајућег прпстпра, а за тп не плаћају пву врсту накнаде. Кад тп кажем имам у виду мнпгпбрпјне 
нпвпизграђене тржне центре кпји кпристе ексклузивне градске прпстпре без пдгпварајуће сталне ренте. 

Деп прихпда се мпже пбезбедити и приватизацијпм и кпрппративизацијпм јавних предузећа, и тп такп 
щтп ће деп улпженпг приватнпг капитала ппслужити за фпрмираое инвестиципнпг акцијскпг фпнда кпји 
би припадап Пензипнпм фпнду Србије. Прихпди пд тпг инвестиципнпг фпнда би пдлазили у Пензипни 
фпнд Србије кпји би на тај нашин смаоип захватаоа из бучета. Инаше, акп се нищта у вези с пензипним 
системпм не прпмени, пн би убрзп ппстап непдржив јер тплика маса пензија, с пбзирпм на брпј 
заппслених, не би мпгла да се исплаћује из бучета. 

Према тпме, радикалне прпмене су нужне, у прптивнпм, брана кпја је над нащим главама ће пући, а ми 
вище нећемп мпћи да кпнтрплищемп даљи развпј дпгађаја. 

Кппрдинатпр истраживаоа прпјекта „Макрпекпнпмске анализе и трендпви” (МАТ) 
Стпјан Стаменкпвић 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/lakse-do-posla-jos-lakse-do-otkaza 

Лакше дп ппсла, а јпш лакше дп птказа 
 

АУТОР: С. Глущшевић 

Закпн п раду, чини се, претрпеће значајне измене, схпднп кпјима би већ за некпликп месеци мпглп 
бити лакше птпустити радника, закинути га на птпремнинама и прпдужити му рад на пдређенп 
време. 

– Измена Закпна п раду на списку је неппхпдних мера, а тражили су је апсплутнп сви, пд инвеститпра 
прекп удружеоа ппслпдаваца дп ММФ-а – казап је јуше и пптпредседник Владе Расим Љајић. 

Иакп су синдикати скептишни према нпвим верзијама тпг дпкумента и указују на тп да би највећи 
прпблем мпгли имати заппслени у приватнпм сектпру јер ппслпдавци дпспевају у јпщ суперипрније 
ппзиције спрам оих, мнпги се слажу да привреда и екпнпмија земље неће мпћи даље без радикалних 
измена раднпг закпнпдавства. У свакпм слушају, Влада их припрема. Једна пд најважнијих нпвина је да 
ппслпдавац неће мпрати да исплаћује птпремнину за укупне гпдине раднпг стажа, већ самп за перипд у 
кпјем је заппслени радип кпд оега. 

– Отпремнине мпрају да се исплаћују самп за пнај перипд кпји је радник прпвеп кпд ппследоег 
ппслпдавца – каже Љајић. – Нащ предлпг је бип и да се рад на пдређенп време прпдужи с 12 месеци на 
три гпдине. Синдикати су били прптив тпг предлпга. Ја ипак не пшекујем радикалне измене кпје ће 
пмпгућити да се радници лакще птпущтају. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/lakse-do-posla-jos-lakse-do-otkaza
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У Унији ппслпдаваца Србије кажу да предвиђене измена закпна ипак дају мпгућнпст газдама да лакще 
птпущтају, али и да лакще заппщљавају. 
– Садащои закпн щтити заппслене на щтету какп ппслпдавца, такп и незаппслених и млађих генерација 
јер се, захваљујући важећим пдредбама, малп птпущта али малп и заппщљава – каже за „Дневник” 
председник Уније ппслпдавца Србије Драгпслав Рајић. 

Он пбјащоава да је, између псталпг, дп такве ситуације дпщлп јер је ппслпдавац крпз дпнпщеое 
прпграма рещаваоа вищка заппслених, преузимап спцијалну улпгу државе... 

 

Privredni PREGLED 

 

 


