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Реформе: И пензије на доради 
С. БУЛАТОВИЋ  

Влада Србије у наредних шест месеци улази у реформе јавног сектора, рада, 

пензионог система. Александар Вучић: Кључни циљ је да незапосленост за годину-

две буде испод 20 одсто 

 
ВЛАДА Србије ће у наредних шест месеци ући у озбиљне реформе јавног сектора, јавних 
предузећа, радног законодавства, бирократских процедура, пре свега оних које ометају 
издавање грађевинских дозвола, али и пензионог система. Ово су у понедељак привредницима 
обећали први потпредседник Владе Александар Вучић и министар финансија и привреде 
Млађан Динкић.  
Бизнис, држава и међународне институције састали су се на конференцији „Србија се окреће 
економији“, у организацији Пословног клуба „Привредник“, Савета страних инвеститора и 
Америчке привредне коморе. 
- Највећи проблем у Србији данас је чињеница да нисмо спремни сами себе да мењамо - верује 
Вучић. - Нисам за то да држава одређује све и да се пита за све. Потребна је суштинска реформа 
јавног сектора и јавних предузећа. Она не смеју да буду краве музаре и извор за социјално 
напајање. Морају да се понашају тржишно. Очекујем да поправимо инвестициони амбијент 
скраћивањем административних процедура. Владавина права, с једне, и реформа јавног 
сектора, Закона о раду и пензионог система, с друге стране. Тим проблемима морамо да се 
бавимо наредних шест месеци. Биће тешко, али то мора да се издржи. Кључан циљ је да ниво 
незапослености за годину-две буде испод 20 одсто. 
Влада ће проблеме у економији решавати са истом одлучношћу са којом су преговарали 
Београд и Приштина, верује министар Млађан Динкић. 
КОЛЕ ВОДИ ФАП?МИОДРАГ Костић је и у понедељак поновио идеју да бизнисмени својим 
знањем и искуством помогну државним предузећима у проблемима. Он је, како је рекао, 
спреман да помогне фирми попут „Железница Србије“. На то му је министар Млађан Динкић 
понудио да бира између ФАП-а и „14. октобра“. - Ја немам много времена, али хоћу да 
помогнем. Дајте ми неко предузеће, не да га приватизујем, већ да помогнем да од непрофитног 
постане профитно - рекао је Костић. Током скупа Костић је поменуо да би се после 13 година 
можда поново учланио у странку, и то - СНС. 
 То је, међутим, била шала и начин да поручи да су привредници спремни да помогну у 
спровођењу непопуларних мера и закона. 

- Радићемо на повезивању домаћих малих и средњих предузећа са великим извозницима и 
направити мрежу добављача - поручио је Динкић. - Подстицаје инвеститорима ћемо условити 
учешћем домаћих компоненти у производњи. Због великог јавног дуга и све већег притиска 
камата, мораћемо да угасимо најскупље кредите. То је могуће из приватизационих прихода или 
ако од неке пријатељске државе добијемо кредит по повољним условима. 
Из угла Миодрага Костића, власника „МК групе“ и председника „Привредника“ највећи 
проблем Србије је што не користи потенцијале. Пре свега у пољопривреди и енергетици. С 
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друге стране, овај привредник верује да трошкови рада у укупној производњи више не смеју да 
расту. 
- Србија има 4,5 милиона хектара обрадивог земљишта, ако би наводњавали 450.000 хектара, 
могли бисмо да имамо годишње приходе од 1,2 милијарде евра. Ми наводњавамо свега 0,07 
одсто потенцијала - упозорио је Костић. - Србија има 266 милијарди долара вредне проверене 
рудне резерве, а данас је искоришћено 3,7 милијарди долара. Србија је Швајцарска. Овај 
потенцијал мора да се искористи. Поседујемо фирме које имају новца да улажу, али држава 
мора да направи оквир. 
Шеф канцеларије Светске банке у Београду Лу Брефор је поручио да се нада да ће ова 
институција у структурним реформама пружити не само техничку, већ и финансијску помоћ. 
- Лакше је постати маринац специјалац у Америци, него добити грађевинску дозволу у Србији - 
рекао је Брефор. 
- Ако вам надлежни кажу да је то немогуће поједноставити, не верујте им. Други су успели. 
ДРЖАВНИ ВРХ: ММФ ЈЕ ПРЕСТРОГ 
Државни врх Србије верује да је ММФ - престрог. 
- Волео бих да ММФ буде за нијансу мање строг - рекао је Александар Вучић. - Не зато што 
нећемо да уђемо у озбиљне реформе. Одједном су нам сви рачуни стигли на наплату - од 
Косова, преко корупције до јавног дуга. 
И Млађан Динкић поручује да је ММф престрог према Србији. Зато сада преговарамо о помоћи 
Светске банке. 
- ММФ тражи да се плате веће од 45.000 и пензије веће од 25.000 динара смање за десет одсто. 
То наша Влада није спремна да уради - рекао је Динкић. 
Богдан Лисоволик је, међутим, министру финансија одговорио да није истина да је то био 
њихов захтев. 
- Предлог Фискалног савета је солидарни порез на веће пензије и зараде, али није тачно да је 
смањење примања неопходно - рекао је Лисоволик. - Могуће је још смањити субвенције. Има 
још простора за мере. ММФ не искључује смањивање плата и пензија уколико не постоје друге 
кредибилне мере за смањење јавног дуга. 
Динкић је одговорио да додатно смањење субвенција за 20 до 40 милијарди динара није 
једноставна ствар. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/392400/Naucnici-se-dogovorili-sa-Obradovicem 

Научници се договорили са Обрадовићем 

Бета  

Министарство просвете и науке Србије и синдикат научних радника договорили су се на 

данашњем састанку да се обезбеди редовна исплата зарада истраживачима у институтима 

ангажованим на пројектима, и да се почну преговори о изради посебног колективног уговора. 

Синдикат запослених у научно-истраживачкој делатности је 2. јула приредио протест у 

Београду захтевајући оставку министра просвете и науке Жарка Обрадовића због лошег стања 
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и беспарице у тој делатности. У саопштењу, које су потписали министар просвете Обрадовић и 

председница синдиката Ђурђица Јововић, каже се да је договорено да се у наредне две недеље 

одржи први радни састанак ради израде посебног колективног уговора за запослене у 

институцима чији је оснивач Република. Министарство просвете и науке Србије се обавезало и 

да од Владе Србије и Министарства финансија затражи да се обезбеди редовна исплата зарада 

истраживачима у институтима, као и да се обезбеди новац за материјалне трошкове. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/392338/Lisovolik-Rebalans-nije-dovoljan-da-spreci-rizik-rasta-deficita 

Лисоволик: Ребаланс није довољан да 
спречи ризик раста дефицита 

К.М.  

Богдан Лисоволик, стални представник ММФ-а у Србији, рекао је да је буџета ребаланс корак у 

добром правцу, али да је то прилагођавање недовољно да се избегне ризик даљег раста 

дефицта. 

- Због тога су потребне неке додатне реформе на средњи рок - рекао је Лисоволик на 

конференцији "Србија се окреће економији – одговорно заједно до изласка из кризе", која се 

одржава у хотелу "Хајат". 

  

Он је оценио да се у ребалансу налази неколико помака, али је напоменуо  да је у Србији 

проблем увек била имплементација. 

  

- И најављена боља наплата пореза и доприноса је добра ствар, али бојим се да ли ће бити 

имплементирана - рекао је он. 

  

Представник ММФ-а додао је да је Србији неопходна и реформа пензијског система, као и 

реформа плата у јавном сектору и запошљавања. 

  

Лу Брефор, шеф канцеларије Светске банке у Београду рекао је да се нада да ће та институција 

бити у прилици да пружи финансијску подршку српском буџету и напоменуо да ће се у 

наредних неколико недеља одлучивати о томе. 

  

Према његовим речима, Светска банка је охрабрена оним што Влада чини ребалансом и да се 

виде јасни кораци које ће држава предузети на пољу структурних реформи, а који нису "списак 

лепих жеља". 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/392321/Vucic-U-narednih-sest-meseci-pocinjemo-reforme-u-javnom-sektoru 

Вучић: У наредних шест месеци почињемо 
реформе у јавном сектору 

К.М.  

У наредних шест месеци Влада ће ући процес реформисања јавног сектора и јавних предузећа, 

измениће Закон о раду и започети реформу пензијског система, рекао је данас Александар 

Вучић, први потпредседник Владе. 

Вучић је на конференцији "Србија се окреће економији – одговорно заједно до изласка из 

кризе", која се одржава у хотелу "Хајат", рекао да се овај посао не може завршити за пола 

године, али да је Влада одлучна да овај посао доведе до краја. 

  

- Јавна предузећа не смеју више да буду краве музаре и да служе за социјално напајање, она 

морају да функционишу тржишно - нагласио је Вучић. 

  

Он је рекао да је кључни циљ Владе смањење незапослености испод 20 одсто и најавио 

побољшање инвестиционог амбијента кроз смањење бирократских процедура. 

  

Конференцију организују Делегација ЕУ у Србији, Клуб “Привредник”, Савет страних 

инвеститора (ФИЦ) и Америчка привредне коморе у Србији (АмЦхам), а поред осталих, 

учесници су министар финансија и привреде Млађан Динкић, шеф делегације ЕУ у Србији 

Венсан Дежер, председник Српског пословног клуба  “Привредник” Миодраг Костић, 

председник Савета страних инвеститора Костин Борк, председник Америчке привредне коморе 

у Србији Милош Ђурковић, шеф канцеларије Светске банке у Србији Лу Брефор и стални 

представник ММФ у Србији Богдан Лисоволик. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Za-nauku-milijardu-dinara-vise-nego-lane.sr.html 

За науку милијарду динара више него лане 

 

БЕОГРАД – Ребалансом буџета за 2013. годину, Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја обезбедило је милијарду динара више за науку него што је реализовано у прошлој 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/392321/Vucic-U-narednih-sest-meseci-pocinjemo-reforme-u-javnom-sektoru
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години, истакнуто је на састанку представника Министарства и Синдиката запослених у 
научно-истраживачкој делатности. 

Представници Министарства разговарали су данас са руководиоцима Синдиката запослених у 
научно-истраживачкој делатности и понудили решење за побољшање односа државе према 
науци. 

Како се наводи у саопштењу Министарства просвете, стратешки циљ јесте повећање улагања у 
науку на један одсто БДП до 2015. године. 

Министарство просвете, како се истиче, поново ће затражити од Владе Србије и Министарства 
финансија и привреде да се обезбеди редовна исплата зарада истраживача у институцијама 
који су ангажовани на пројектима, али и да исплату зарада прати редовност у исплати 
режијских трошкова, међу којима су и зараде помоћног особља. 

Договорено је да се, прерасподелом буџетских средстава у оквиру науке, нађе решење за 
обезбеђивање појединих активности, попут набавке потрошног материјала, одржавања опреме, 
учешћа на међународним скуповима, објављивању научних радова... 

Представници Министарства просвете и руководиоци Синдиката договорили су да се у наредне 
две недеље одржи први радни састанак у вези са израдом Посебног колективног уговора за 
институције чији је оснивач држава, као и да у последњем кварталу 2013. почну разговори о 
изменама закона којим би се унапредио положај запослених у овом сектору. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Manja-nezaposlenost--prvi-cilj-vlade.sr.html 

Мања незапосленост – први циљ владе 

Спремни смо да сносимо ризик спровођења тешких реформи, јер је то услов нашег опстанка, 

рекао Александар Вучић, први потпредседник владе 

Са конференције „Србија се окреће економији – одговорно заједно до изласка из кризе” (Фото 

Фонет) 

Владавина права, скраћење бирократских процедура, отварање канцеларије за брзе одговоре, 
реформа јавног сектора и јавних предузећа, измена Закона о раду и реформа пензионог 
система, задаци су ове владе у наредних шест месеци, изјавио је први потпредседник Владе 
Србије Александар Вучић, на јучерашњој конференцији „Србија се окреће економији – 
одговорно заједно до изласка из кризе” у београдском хотелу Хајат. 

Главни циљ владе је да смањи незапосленост и да за годину до две стопа незапослености падне 
испод 20 одсто, истакао је Вучић. 

– Наше је да побољшамо привредни амбијент, да се боримо за сваког инвеститора. Спремни 
смо да сносимо ризик спровођења тешких реформи, јер је то услов нашег опстанка – рекао је 
Вучић. 

Он је казао да су реформу јавног сектора обећавали сви политичари, али су сви лагали када су 
говорили да неће бити партијског утицаја на јавна предузећа. Промене јавног сектора и јавних 
предузећа почеће конкурсом за избор њихових директора. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Manja-nezaposlenost--prvi-cilj-vlade.sr.html
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– Јавна предузећа не смеју да буду краве музаре и да служе за социјално напајање, као што је 
било до сада, онаморајудасе понашају тржишно – рекао је први потпредседник владе Вучић 
додавши да је Међународни монетарни фонд потребан Србији, али да би он волео да је Фонд 
био за нијансу мање строг. Не зато што Влада Србије није спремна на тешке потезе и тешке 
ствари, него зато што је „одједном дошло све на наплату, од Косова и корупције до јавног дуга 
који више не може да се одржава”. – Све нам је из претходних 25 година дошло на наплату и, 
на жалост, неко мора да се суочи са тим – казао је Вучић и додао да он и министар финансија и 
привреде Млађан Динкић имају исте политичке циљеве и да ће у оквиру разговара о 
реконструкцији владе видети шта може да се уради, а шта не. 

Динкић је рекао да није реално да Србија сада склопи аранжман с ММФ-ом, јер влада не може 
да прихвати захтев за смањење пензија и плата у јавном сектору. Јер, за додатно смањење 
буџетског дефицита требало би за 10 одсто смањити „државне плате” изнад 40.000 динара и 
пензија изнад 25.000 динара, а то би смањило домаћу тражњу и успорило привредни раст. Зато 
се настоји да се направи аранжман са Светском банком која би подржала спровођење 
структурних реформи и завршетак реструктурирања предузећа. 

– Гарантујем да ће реструктурирање 179 предузећа бити завршено до 30. јуна 2014. године – 
рекао је Динкић и саопштио да је закон о накнадама за коришћење јавних добара завршен и да 
ће бити донет до краја године. 

Обављене су припреме и за увођење информационог система у Пореску управу, од чега 
резултате очекује у наредних годину и по. Тако ће бити елиминисана скупа „папирологија”. Од 
1. јануара 2014. сви порези и доприноси уплаћиваће се само на један рачун, а од 30. јуна 2014. 
потпуно се прелази на електронско пријављивање пореза. 

Шеф делегације Европске уније у Србији Венсан Дежер рекао је да је одлука ЕУ да отвори 
преговоре о пријему Србије резултат њеног изузетног напретка у привреди и институцијама. 

Србија би могла да буде богата као Швајцарска, уколико би искористила своје потенцијале у 
пољопривреди и рудном богатству, рекао је председник Српског пословног клуба 
„Привредник” Миодраг Костић. 

– Наша земља би у релативно кратком временском року, могла да наводњава 500.000, уместо 
садашњих 50.000 хектара. Србија сада користи 0,07 потенцијала Дунава, а степен 
искоришћења те реке могао би бити 0,72 одсто. Имамо 4,5 милиона хектара обрадивог 
земљишта и уколико би наводњавала 450.000 хектара, то би значило додатни годишњи приход 
од 1,2 милијарде долара. Имамо доказаних резерви руда од 266 милијарди долара, а користи се 
свега 3,7 милијарди долара – рекао је Костић. 

Костић је исказао спремност да преузме нека од предузећа која су тренутно непрофитабилна, 
да их доведе до профитабилности, истакавши да не мисли на приватизацију, него на 
управљање њима. 

 Председник Америчке привредне коморе Милош Ђурковић сматра да је важно да се до краја 
године донесе нови закон о раду који би требало да смањи административне трошкове и 
процедуре и омогући флексибилније запошљавање. 

Ђурковић је указао да није тачно да ће нови закон омогућити лакше отпуштање радника, већ 
флексибилније запошљавање. – Желимо нови, модеран закон о раду, који би омогућио и да се 
заштитимо од нелојалне конкуренције рада на црно – објаснио је Ђурковић. 
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Конференција „Србија се окреће економији – одговорно заједно до изласка из кризе” одржана 
је у организацији делегације Европске уније у Србији, Српског пословног клуба „Привредник”, 
Савета страних инвеститора (ФИЦ) и Америчке привредне коморе у Србији. 

А. Микавица 
 
Србија поузданија од ЕУ 
Потпредседник владе Александар Вучић истакао је да је Србија поносна на чињеницу што нико 
не може да каже да није поуздан партнер и да није радила оно што је договорено. 

– У преговорима о чланству у Европску унију били смо поузданији од ЕУ – рекао је Александар 
Вучић. – Оно што смо рекли, учинили смо. Европска унија није учинила баш све што је 
обећала. Они су испунили 90, а ми 100 одсто.  

Динкић и Лисоволик о смањењу плата и пензија 
Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је јуче да није реално да Србија у 
овом тренутку направи нови аранжман са Међународним монетарним фондом, јер та 
институција има престроге услове и тражи смањење натпросечних плата у јавном сектору и 
пензија, док је шеф делегације ММФ у Србији Богдан Лисоволик рекао да то није неопходан 
предуслов. 

Динкић је, на конференцији „Србија се окреће економији –одговорно заједно до изласка из 
кризе” у београдском хотелу Хајат, истакао да ММФ сматра да би за додатно смањење 
буџетског дефицита у Србији, код плата изнад 40.000 динара и пензије изнад 25.000, разлику 
изнад тог износа требало смањити за 10 одсто. 

Он је нагласио да влада није спремна да то прихвати и да је убеђен да то не би дало 
одговарајући ефекат на снижавање буџетског дефицита, а смањило би домаћу тражњу и 
укочило привредни опоравак. 

Министар је рекао да разуме што је ММФ скептичан према Србији, јер је претходна влада 
направила аранжман који никада није заживео. 

Лисоволик је рекао да смањење плата и пензија није неопходан предуслов и да је алтернатива 
да се рационализују или смање субвенције и остваре уштеде на другој страни. 

Уколико се те мере не буду примењивале, треба да се разматра смањење плата и пензија, навео 
је он. 

Танјуг 
Танјуг, Бета 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Vucic-Do-kraja-godine-reforma-javnog-sektora.sr.html 

Вучић: До краја године реформа јавног 
сектора 

БЕОГРАД –Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић најавио је данас да ће Србија 
пре краја године ући у процес реформе јавног сектора и јавних предузећа. 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Vucic-Do-kraja-godine-reforma-javnog-sektora.sr.html
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Он је на конференцији „Србија се окреће економији - одговорно заједно до изласка из кризе” у 
београдском хотелу Хајат рекао да су реформу јавног сектора обећавали сви политичари, али 
да су сви лагали када су говорили да неће бити партијског уплива на јавна предузећа. 

Вучић је истакао да ће реформа јавног сектора и јавних предузећа почети конкурсом за избор 
челника тих предузећа и да онда предстоји стварна рреформа. 

„Јавна предузећа не смеју да буду краве музаре и да служе за социјално напајање, као што је 
било до сада”, рекао је Вучић и додао да та предузећа морају да се понашају тржишно. 

Потпредседник владе је оценио и да ће нови Закон о јавним набавкама онемогућити 
злоупотребе и најавио поправљање инвестиционог амбијента кроз скраћење бирократских 
процедура. 

„Наше је да поправимо привредни амбијент и да покушамо да привучемо стране инвеститоре”, 
рекао је Вучић и нагласио да Србија треба да се бори за сваког инвеститора. 

„Владавина права, скраћење бирократских процедура, отварање канцеларије за брзе одговоре, 
реформа јавног сектора и јавних предузећа, измена Закона о раду и реформа пензионог 
система, области су којима ћемо се бавити у наредних шест месеци”, казао је Вучић. 

Према његовим речима, главни циљ владе је смањење незапослености у Србији и да за годину 
до две стопа незапослености падне испод 20 одсто. 

Вучић је оценио да је Србија у преговорима о чланству у ЕУ била поузданија у разговорима од 
ЕУ и да ЕУ није баш у потпуности учинила оно што је рекла. 

„Србија је испунила 100 посто обећаног, а ЕУ 90 одсто”, рекао је Вучић. 

Потпредседник владе је истакао да је Србија поносна на чињеницу што нико не може да каже 
да није поуздан партнер и да није радила оно што је договорено. 

---------------------------------------------------- 

Вучић: Волео бих да је ММФ био мање строг 
БЕОГРАД –Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић оценио је данас да је 
Међународни монетарни фонд (ММФ) потребан Србији, али да би он волео да је Фонд био за 
нијансу мање строг. 

Он је на скупу „Србија се окреће економији” у Београду објаснио да та жеље није зато шо Влада 
Сбије није спремна на тешке потезе и тешке ствари, него зато што је „ођедном дошло све на 
наплату, од Косова и корупције до јавног дуга који више не може да се одржава”. 

„Све нам је из претходних 25 година дошло на наплату и, нажалост, неко мора да се суочи са 
тим”, истакао је потпредседник српске владе. 

Вучић је говорећи о захтевима ММФ-а казао да он и министар финансија и привреде Србије 
Млађан Динкић имају исте политичке циљеве и да ће у оквиру разговара у реконсктрукцији 
владе видети шта може да се уради, а шта не. 

Бета 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fabrika_nikad_u_goroj_situaciji.4.html?news_id=263984 

Упркос најавама власника да ће бити боље, Керамика из Младеновца пред банкротом 

Фабрика никад у горој ситуацији 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - Двомесечни штрајк радника Керамике из Младеновца прошле јесени и споразум 

којим су се послодавци још у новембру обавезали да ће исплатити све зараде које дугују 

запосленима - није уродио плодом. Фабрика се сада, тврде радници, налази у још горој 

ситуацији него у септембру када је почео штрајк.  

 
- Предузеће бележи губитак у пословању пету годину заредом, дуговање за неисплаћене зараде 
је 1,8 милиона евра, шиканирање се наставља, а производња је потпуно обустављена 16. маја. 
Власници су у међусобној свађи око поделе плена и највероватније, по свим показатељима, 
доћи ће до затварања једине фабрике ове врсте у Србији, након 60 година рада - објашњава 
тренутну ситуацију у фабрици главни повереник синдиката Независност у овој фирми Драган 
Марковић. 

Керамика постоји још од 1950, а 76,3 одсто капитала 2008. купио је конзорцијум два повезана 
предузећа, Интер гас из Београда и Оил Бг из Бугарске за 1,12 милиона евра. Марковић тврди 
да је према уговору у првих 18 месеци требало да уложе у фирму три милиона евра, али да то 
није учињено, као и да је Агенција за приватизацију, која је фебруара прошле године 
потврдила успешну продају, 11 пута одлагала рок за испуњење свих услова. 

Штрајк незадовољних радника јесенас окончан је, уз посредовање Агенције за мирно решавање 
спорова, закључивањем споразума између послодавца и Штрајкачког одбора о начину и 
роковима решавања спорних питања. Међутим, према речима Марковића, ниједну од 
споразумом договорених обавеза власник и послодавац нису испоштовали. 

- Власници су потом за 25. април заказали и ванредну Скупштину акционара са једином 
тачком дневног реда, а то је отварање поступка ликвидације фирме са намером да се међусобно 
намире, јер предузеће Интер гас потражује 4,2 милиона евра од Керамике, односно онолико 
колико су је задужили током приватизације - напомиње наш саговорник. 

Скупштина није одржана јер су, како истиче Марковић, власници једни другима ускратили 
представничка овлашћења за заступање, а појединачно нису могли да обезбеде кворум. Позив 
за Скупштину и предлог одлуке о ликвидацији објављен је и на сајту фирме. 

- Власници су остали неми за све захтеве синдиката фабрике, који је у више наврата тражио 
одржавање хитног састанка ради спречавања пропасти фабрике, а баве се само својим 
међусобним трвењима и свађама око тога ко је чије паре потрошио - истиче Марковић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fabrika_nikad_u_goroj_situaciji.4.html?news_id=263984
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Помоћ младеновачкој Керамици није стигла ни од државе, која је, како каже Марковић, такође 
остала нема на све позиве за помоћ. 

Предузеће Интергас, које је било носилац конзорцијума при куповини младеновачке фабрике, 
основано је још 1996. са седиштем у Устаничкој улици у Београду. Фирма се бави трговином 
течног нафтног гаса, а власници су са уделом од по 17,5 одсто браћа Иван и Александар 
Пантовић, 50 одсто капитала поседује Данаил Колов, а преосталих 15 одсто има Бисер Стојанов. 
Колов и Стојанов, иначе бугарски држављани, власници су и предузећа које је било члан 
конзорцијума Оил Бг. 

Према подацима Агенције за привредне регистре, фирма Интер гас је у стечају, а прошлу 
годину завршила је у минусу од 36 милиона динара. Од три рачуна, један је блокиран, а према 
подацима НБС није проходно ни шест рачуна Керамике јер их је оптеретила принудна наплата 
за износ од 11,5 милиона динара. 

Бесмислице 
Један од власника Интер гаса Александар Пантовић јесенас је нашем листу рекао да су, 
рачунајући и цену у приватизацији, досад уложили 9,2 милиона евра, да је за тај новац могла 
да се сагради нова фабрика и да су тврдње штрајкача да они хоће да упропасте фабрику и 
гурну је у стечај „бесмислене“. „Учинићемо све да Керамика буде успешно и профитабилно 
предузеће“, истакао је Пантовић, напомињући да су по доласку затекли много гору ситуацију 
него што је било приказано у тендерском проспекту. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/reforme_javnog_sektora_do_kraja_godine.4.html?news_id=263988 

Конференција „Србија се окреће економији - одговорно заједно до изласка из кризе“ 

Реформе јавног сектора до краја године 

АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ 

Београд - Након разговора са послодавцима и синдикатима биће донесен нови закон о раду. 
Циљ доношења тог закона није омогућавање лакшег отпуштања радника. Не мислите ваљда да 
би послодавац отпустио доброг и вредног радника, јер свако жели да има доброг и вредног 
радника. Ако бисте отпустили некога, отпустили бисте оног ко лоше ради или ко вам није био 
потребан и оптерећује компанију. 
Нико неће да отпушта некога зато што му се не допада боја његових очију, већ зато што је неко 
други вреднији, одлучнији и може више да допринесе компанији - изјавио је јуче Александар 
Вучић, први потпредседник Владе Србије, на конференцији „Србија се окреће економији - 
одговорно заједно до изласка из кризе“. 

Према његовим речима, кључни економски циљ Владе је да за највише две године 
незапосленост у Србији сведе испод 20 одсто, а да би се то остварило потребно је повући низ 
реформских потеза. Он је нагласио да ће поред измена закона о раду у наредном периоду бити 
спроведена реформа пензионог система и јавног сектора, скраћене бирократске процедуре, 
основана канцеларија за брзе одговоре и још много тога. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/reforme_javnog_sektora_do_kraja_godine.4.html?news_id=263988
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- За разлику од претходних влада које су лагале грађане о департизацији јавних предузећа, 
актуелна ће спровести истинску реформу до краја године како би јавна предузећа престала да 
буду „крава музара“ за решавање социјалних питања - истакао је Вучић додавши да ће се Влада 
старати да поправи инвестициони амбијент и да привуче стране улагаче. Он је оценио да је 
Међународни монетарни фонд потребан Србији, али да би он волео да је та институција била 
мање строга. Он је објаснио да та жеља није зато што Влада Србије није спремна на тешке 
потезе, него зато што је „одједном дошло све на наплату, од Косова и корупције до јавног дуга 
који више не може да се одржава“. 

Млађан Динкић, министар финансија и привреде, изјавио је да није реално да Србија сада 
склопи аранжман с Међународним монетарним фондом, јер Влада не може да прихвати захтев 
за смањење пензија и плата у јавном сектору. 

- Србија није спремна да то прихвати јер то не би довело да потребног смањења мањка у буџету, 
а смањило би домаћу тражњу и успорило привредни раст. Наш план је да уместо тога 
направимо аранжман са Светском банком којим би та финансијска институција подржала 
спровођење структурних реформи и завршетак реструктурирања предузећа. Гарантујем да ће 
реструктурирање предузећа бити завршено у року. А рок за окончање тог процеса у 179 
предузећа у реструктурирању је 30. јун 2014. године. Након завршетка тог процеса створили би 
се бољи услови за склапање аранжмана са ММФ-ом - истакао је Динкић. 

Он је додао да разуме зашто је ММФ скептичан према Србији, образложивши то тиме да је 
претходна влада направила аранжман који никада није заживео. Динкић је нагласио да је 
закон о накнадама за коришћење јавних добара завршен и да ће бити донет до краја године. 
Према његовим речима крајем августа или почетком септембра почеће јавна расправа о том 
закону, након чега ће бити и усвојен. Динкић је рекао да је припремљен и акциони план за 
увођење информационог система у Пореску управу, од чега резултате очекује у наредних 
годину и по. 

Нови Закон о раду не подстиче отпуштања 

Нови закон о раду неће омогућити лакше отпуштање радника, него ново запошљавање, оценио 
је председник Америчке привредне коморе Милош Ђурковић. Он је рекао да нови закон о раду 
треба да смањи административне трошкове и омогући запошљавање. Како је додао, Америчка 
привредна комора жели нови, модернизовани закон о раду, како би се послодавци заштитили 
од нелојалне конкуренције која запошљава раднике на црно. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaposleni_ostaju_u_organima_fabrike.4.html?news_id=263983 

Договор Министарства одбране и синдиката Заставе Оружја 

Запослени остају у органима фабрике 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Министар одбране Александар Вучић договорио се јуче са синдикално 

пословодном делегацијом Заставе Оружја да представници запослених у тој крагујевачкој 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaposleni_ostaju_u_organima_fabrike.4.html?news_id=263983
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фирми остану у Надзорном одбору предузећа до предстојеће конверзије обавеза оружара према 

Фонду за развој, Фонду ПИО и другим повериоцима у улог државе у капиталу фабрике. 

 
- Конверзија би требало да буде завршена у наредних месец дана, до када, према договору са 
министром Вучићем, присуство представника запослених у Надзорном одбори предузећа неће 
бити спорно. Након тога, на основу рачунице о обиму друштвеног капитала у фабрици, видеће 
се да ли представници запослених имају право на чланство у Надзорном одбору. Министар 
Вучић тврди, наиме, да ће након предстојеће конверзије остати тек 2,75 одсто друштвеног 
капитала и у том случају запослени неће имати право на представнике у органима управљања. 
Ми у синдикату сматрамо, међутим, да ће у фабрици остати око 15 одсто друштвеног капитала, 
те да ћемо и даље имати право на представнике. На потезу је Служба економике наше фабрике 
која треба да сачини прецизну рачуницу о томе, рекао за наш лист, након јучерашњих 
преговора председник синдиката у Застави Оружју Драган Илић. 

Он каже да се током састанка у Министарству одбране разговарало и о неспоразумима између 
појединих Вучићевих сарадника и оружарске синдикалне организације, као и уговореним 
пословима крагујевачке фабрике. Министарство је, према Илићевим речима, обећало подршку 
Застави Оружју и најавило улагања од око десет милиона евра у осавремењавање погона и 
производне опреме. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/advokati_optuzuju_drzava_kriva_sto_nema_besplatne_pravne_pomoci.55.html?

news_id=263931 

Драгољуб Ђорђевић, председник Адвокатске коморе Србије, говори за Данас 

Адвокати оптужују: Држава крива што нема 
бесплатне правне помоћи 

РАЗГОВОР 

АУТОР: Б. КАРОВИЋ 

Београд - Србија није раније донела закон о бесплатној правној помоћи јер није постојала 
политичка воља да се он донесе. Наиме, изгласавање тог закона значило би још једну велику 
ставку у буџету и зато су сви претходни премијери и министри финансија бежали од тога. 
Наглашавам, нису адвокати разлог недоношења закона, како се могло чути претходних дана, 
већ недостатак политичке воље. Сада се питање политичке воље више не поставља и „бичевима 
нас терају“ да будемо ефикасни у процесу доношења закона, каже за Данас Драгољуб 
Ђорђевић, председник Адвокатске коморе Србије. 
Он каже да је недавна одлука Уставног суда Србије, по којој грађани више неће морати да имају 
адвоката у парничном поступку, односно укидање одредбе Закона о парничном поступку 
(ЗПП) које се односе на обавезно ангажовање адвоката као пуномоћника на суду и на институт 
колективне тужбе грађана, упутила јасну поруку. 

- Стављањем ван снаге члана 85 ЗПП-а не значи да ће на суду грађане моћи да заступају тетке, 
комшинице и пријатељи са пијаце. Напротив, то је значило да је крајње време да се донесе 
закон о бесплатној правној помоћи. Без тог закона, Србија нема могућност да јој ЕУ каже да је 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/advokati_optuzuju_drzava_kriva_sto_nema_besplatne_pravne_pomoci.55.html?news_id=263931
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/advokati_optuzuju_drzava_kriva_sto_nema_besplatne_pravne_pomoci.55.html?news_id=263931
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испунила поглавља 23. и 24. приступних преговора. Тренутно је велико питање да ли ћемо 
добити датум за почетак преговора и то зависи, поред осталог, и од доношења овог закона, 
наглашава Ђорђевић. 

Како истиче, адвокатура годинама инсистира на доношењу Закона о бесплатној правној 
помоћи, те да су они на последњем састанку радне групе, која ради на његовој изради, дали 
предлог који ће комплетан систем ове врсте помоћи драстично променити и то, како каже, у 
јавном интересу, те интересу грађана и владавине права. 

- Адвокатура је понудила, по једном адвокату, 50 сати про боно (бесплатног) рада. Када се то 
помножи са 8.500 адвоката, добија се велика цифра на годишњем нивоу. Међутим, адвокати су 
и до сада пружали, ван сваког система, 50 сати бесплатног рада. На пример, када нам дође 
самохрана мајка или старија лица, која немају новца, ми те случајеве прихватамо. Али то није 
било у систему, што у будућности више неће бити случај, тако да ће се знати да адвокати то 
раде, каже Ђорђевић, који је и члан поменуте радне групе. 

Подсетимо, нова радна група која ради на изради закона формирана је у априлу ове године и у 
плану је да се текст нацрта заврши до краја септембра, након чега следи јавна расправа, 
упућивање Влади на усвајање и улазак у скупштинску процедуру.  

Дугови 

- Полиција и дан-данас адвокатима дугује више милијарди динара за службене одбране. 
Притом, адвокати су некада имали право на свега 30 одсто, а сада на 50 одсто тарифе. То значи 
да полиција, планирајући буџет, није планирала новац за ову намену. Такође, судови дугују 
десетине милиона на име неплаћених службених одбрана, каже Ђорђевић. 

Помоћ током целог поступка 

Од 2000. године било је више покушаја да се донесе Закон о бесплатној правној помоћи, али до 
његовог усвајања никада није дошло. Доношење овог закона је од изузетног значаја јер ће 
грађанима без новчаних средстава омогући да имају правну помоћ. Законом ће, наиме, јасно 
бити утврђена листа оних који ће моћи да добију такву врсту помоћи, и то током целог судског 
поступка, односно до доношења правоснажне судске одлуке. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zakoni-birokratija-i-zablude-koce-zaposljavanje 

Закони, бирократија и заблуде коче 
запошљавање 

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је да је кључни циљ 
Владе да се незапосленост, која је сада на нивоу од 24,1 одсто, у наредним 
годинама смањи испод 20 процената. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zakoni-birokratija-i-zablude-koce-zaposljavanje
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Динкић је истакао, на конференцији „Србија се окреће економији – одговорно заједно до 
изласка из кризе” у хотелу „Хајат„, да су за то потребне реформе јавног сектора и побољшање 
пословне климе – пре свега бољи амбијент за раст приватног сектора. По његовим речима, да 
би било које реформе успеле, потребан је политички и друштвени консензус, као и да буде што 
мање опструкција. Министар је истакао да Влада има предуслове да спроведе реформе јер за то 
има широку политичку подршку. 

Он је поручио да, што се Министарства финансија и привреде тиче, може да гарантује да ће 
проблем предузећа у реструктурирању бити решен у року и да од 30. јуна наредне године неће 
бити ниједног предузећа у том статусу. Министар је нагласио да је важно да се промени Закон о 
раду, јер се, како је оценио, због садашњег ригидног закона запошљава мање људи. Динкић је 
мишљења да у делу синдиката влада заблуда да садашњи закон штити радничка права јер он 
„истовремено штити и оне који не желе да раде”. 

Он је најавио да ће Министарство финансија и привреде драстично смањити бирократију, а у 
Пореској управи ће она бити потпуно елиминисана јер ће од 1. јанура 2014. уплате бити само на 
један рачун, а од 30. јуна потпуно се прелази на електронско пријављивање пореза. Као један 
од најважнијих пројеката у наредним месецима, министар је најавио повезивање малих и 
средњих предузећа с великим извозницима из Србије, као и везивање подстицаја за 
привлачење инвестиција за учешће домаћих компоненти у производњи. 

– Србија треба да спроведе два блока реформи – унапређење владавине права и борбу против 
корупције, и привредну реформу – изјавио је јуче шеф Делегације Европске уније у Србији, 
Венсан Дежер. 

Он је рекао на отварању конференције да је Србија до сада доста урадила, показала да је 
стабилна и поуздана демократија, што ће повећати поверење инвеститора, и нагласио да мора 
да спроведе структурне реформе. Дежер је оценио да је одлука ЕУ да отвори за Србију 
преговоре о чланству резултат изузетног напретка земље у привреди и институцијама, 
подсетивши при томе на потписивање Споразума о стабилизацији и придруживању 2008. 
године, сарадњу с Хашким трибуналом, увођење безвизног режима, статус кандидата 2012, као 
и на дијалог Београда и Приштине. Како је истакао, све то је у вези с оним што је значајно за 
грађане, а то су запошљавање, нова радна места, бољи стандард и привредни напредак. Он је 
поновио да ће ЕУ наставити да подржава Србију у реформским процесима и на путу ка 
чланству у Унији. 

– Стручњаци Међународног монетарног фонда за неколико дана презентираће комплетан 
извештај о реформама, који представља проверу здравља економије Србије – најавио је јуче 
шеф Делагације ММФ-а у Србији Богдан Лисоволик. 

Говорећи о недавно усвојеном ребалансу српског буyета, он је рекао да је то корак у добром 
правцу, али није довољан да се избегне ризик погоршања буyетског дефицита. Он је на 
јучерашњој конференцији рекао да су неопходне додатне средњорочне мере, као што је 
пензиона реформа и реформа јавног сектора и запошљавања. 

– Неопходна је реформа менаyмента јавних финансија, фискална дисциплина, интерна 
ревизија, као и боља наплата пореза и доприноса – поручио је Лисоволик. 

Указујући на потребу смањења бирократских процедура, шеф Канцеларије Светске банке у 
Србији Лу Брефор рекао је да је лакше постати маринац у Америци него добити грађевинску 
дозволу у Србији, и позвао државу да пресече „шпагете” листа потребних за добијање дозвола. 

Е. Дн. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/reagovanja-povodom-strajka-u-fabrici-akumulatora-

%E2%80%9Esombor%E2%80%9D 

Реаговања поводом штрајка у фабрици 
акумулатора „Сомбор” 

Поводом тврдње менаџмента Фабрике акумулатора „Сомбор”, која је изнета у 
средствима јавног информисања, да је Покрајинска влада умешана у организацију 
штрајка у овој фабрици, 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова је  саопштењу 
демантовао овакву тврдњу, те истакао да је једини интерес Владе Војводине да се производња у 
Фабрици акумулатора настави. 

 „Супротно наводима менаџмента Фабрике акумулатора „Сомбор” и компаније „Фармаком”, 
покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, са 
својим сарадницима, уложио је огромне напоре у покушају да смири ситуацију и да посредује у 
постизању договора између радника и менаџмента. Ресорни покрајински секретар је два пута 
посетио Фабрику. Након дуготрајног састанка са менаџментом и представницима штрајкачког 
одбора сачињен је предлог договора о престанку штрајка, уз гаранције покрајинског секретара 
да ће се договор поштовати. Међутим, и поред поновног доласка сутрадан ујутро у Фабрику, 
покрајинском секретару није омогућено да радницима изложи план за престанак штрајка”, 
наводи се у саопштењу. 

„Једини интерес Владе АП Војводине је да се производња што пре обнови, јер се ради о 
изузетно значајној производњи за покрајину. Посебно је важно да се кроз обнављање 
производње настави континуитет извозног посла акумулатора у Фабрику трактора „Беларус”, 
јер је у закључивању овог аранжмана учествовала и Влада Војводине, као и да се очува 
кооперантски однос великог броја предузећа из Србије са овом највећом фабриком трактора у 
Европи. Влада Војводине је и даље спремна да укључи све своје капацитете и помогне да се 
обнови производња у Фабрици акумулатора „Сомбор”. Све остале тврдње су, апсолутно, без 
основа”, закључује се у саопштењу. 

Фармаком МБ:  „Покварени телефони” Пајтића, Васина и Лазића 
Концерн „Фармаком МБ” и пословодство фабрике акумулатора „Сомбор” (ФАС) били би заиста 
задовољни да покрајинска Влада не стоји иза штрајка у фабрици акумулатора, као што тврди 
покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин. 
Наравно, када би то било истина. 
Међутим, тешко је разумљиво да су баш толико „покварени телефони” покрајинског премијера 
Бојана Пајтића, који је заменик председника ДС-а, покрајинског секретара Васина, који је 
председник војвођанске организације ДС-а, и председника Градског одбора ДС-а у  Сомбору 
Синише Лазића. 

Зар није тачно да управо Лазић, који је био потпредседник Скупштине Војводине у претходном 
сазиву, а раније и покрајински секретар за привреду, са садашње позиције председника 
Скупштине града Сомбора покушава да организује одлазак штрајкача на протест пред Владу 
Србије! 

Власт у Сомбору, предвођена ДС-ом, чак је на Скупштини града озваничила одлуку да 
штрајкачима, који одбијају да се врате на посао, плати путне трошкове до Београда, и то 
средствима свих грађана. То Васин не може да демантује. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/reagovanja-povodom-strajka-u-fabrici-akumulatora-%E2%80%9Esombor%E2%80%9D
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/reagovanja-povodom-strajka-u-fabrici-akumulatora-%E2%80%9Esombor%E2%80%9D
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Слажемо се да би интерес Владе Бојана Пајтића био да се производња у Фабрици акумулатора 
што пре настави, али сумњамо да то и није баш „једини интерес” ове администрације која, ако 
нам је дозвољено да приметимо, чини много тога да грађане Војводине супростави Влади 
Србије. 

Јесте тачно да је покрајински секретар Васин два пута посетио фабрику акумулатора „Сомбор”,  
и да је након састанка са менаyментом и представницима штрајкачког одбора сачињен предлог 
договора о престанку штрајка. Али, тај договор већ ујутро није испоштован. 

Васин, међутим, прећуткује да су договор погазили управо они којима ДС-ова власт намерава 
да плати протест пред Владом Србије. 

 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/sombor/protest-sindikata-metalaca-srbije_406057.htm 

Радници сомборске Фабрике акумулатора 
протестују у Београду 

БЕОГРАД, СОМБОР -  

Око 200 радника Фабрике акумулатора из Сомбора окупило се данас на Тргу 

Николе Пашића у Београду где су почели штрајк, захтевајући заштиту запослених 

у тој фабрици и исплату четири заостале плате и путних трошкова. 

Председник Самосталног синдиката металаца Војводине Влада Миљуш рекао је да протест 

траје више од два месеца и да је тај синдикат 3. јула послао Влади Србије захтеве, како би 

власник те фабрике Мирослав Богићевић испунио обавезе према радницима. 

"На тај захтев није одговорено и зато смо данас овде", рекао је Миљуш. 

Према његовим речима, "од почетка штрајка власник фабрике је дао 148 отказа незаконито, јер 

нема право на то за време штрајка". 

Како је навео, пошто радници немају законско право да штрајкују у кругу фабрике, дошли су у 

Београд да би се обратили Влади Србије, Министарству рада и Министарству привреде. 

Он је рекао да радници очекују да их данас прими премијер Ивица Дачић, први потпредседник 

Владе Александар Вучић или министар привреде и финансија Млађан Динкић. 

"Богићевић у међувремену прима нове раднике са улице, што није по закону, јер само жели да 

докаже у јавности да фабрика ради", додао је Миљуш. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/sombor/protest-sindikata-metalaca-srbije_406057.htm
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Како је додао, план је да радници крену ка Влади Србије, али не планирају да блокирају 

саобраћај, већ да мирно протестују. 

Пре отказа фабрика је имала 550 запослених. 

Штрајк запослених у Фабрици акумулатора је почео 11. маја јер су у 2013. години добили само 

половину јануарске зараде. 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=07&dd=09&nav_category=12&nav_id=730646 

ФАС протестује испред Владе 

ИЗВОР: Б92 

Београд -- Самостални синдикат металаца Србије организоваће протест у Београду 

и тражити од Владе да заштити раднике у Фабрици акумулатора у Сомбору. 

 Они штрајкују скоро два месеца, без одговора надлежних. 

Синдикат је прошле недеље доставио захтев Влади да предузме мере како би власник фабрике 

Мирослав Богићевић испунио обевезе према запосленима. 

Штрајк запослених у Фабрици акумулатора почео је јер су у 2013. години добили само 

половину јануарске зараде. Од тада је, како тврди председник синдиката Зоран Вујовић, отказе 

добило 140 радника који су штрајковали, а 80 је суспендовано.  

 

"Послодавац нема намеру да радници исплати заостале зараде, нема намеру да им уплати 

здравство и пензијско осигурање, није платио ни порез, игнорише захтеве штрајкача. Ми смо 

због немогућности да се са послодавцем договорили решили да данас кренемо према Влади 

Србије и да од њих захтевамо да се умеша у тај спор и да га на неки начин реши, односно да 

натера послодавца да поштује закон о раду“, рекао је Вујовић. 
 

 

 

 

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=07&dd=09&nav_category=12&nav_id=730646
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=07&dd=08&nav_category=12&nav_id=730532 

Договор са крагујевачким оружарима 

ИЗВОР: Б92 

Београд -- На састанку министра одбране Александра Вучића с крагујевачким 

оружарима договорено је да запослени задрже своје представнике у органима 

управљања. 

 Оружари су због намере државе да смени њихове представнике најавили протесте, али су од 

тога одустали када их је министарство одбране позвало на разговоре. 

Драган Илић из синдиката оружара изјавио је за Б92, после састанка у влади, да протести 

оружара немају политичку позадину и да иза синдиката никада није стајала ниједна партија, 

као и да су такве спекулације резултат лоше комуникације између министра одбране и 

синдиката, која ће се убудуће побољшати.  

 

"Дошли смо до договора да у наредном периоду задржимо присуство запослених у надзорном 

одбору, док се не реши конверзија обавезе која фабрика има у овом тренутку. Након тога треба 

да утврдимо преостали износ друштвеног капитала, и у складу са тим да се договоримо да ли 

запослени треба да имају своје представнике у надзорном одбору", рекао је Илић. 
 

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=07&dd=08&nav_category=12&nav_id=730532

