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Прбпвић: Дпгпвпр или на улицу 

АУТОР: Д. СТЕВАНОВИЋ  

Председник Савеза сампсталних синдиката Србије Љубисав Орбпвић: Тещкп је пружати птппр влади са 
щирпкпм ппдрщкпм грађана. Без наставка спцијалнпг дијалпга нећемп ушествпвати у фарси 

 

Љубисав Орбпвић 

ВЕЋ је забриоавајуће кпликп траје прпцес рекпнструкције Владе, а крај се не назире. Вище немамп 
времена за пдугпвлашеое. И врлп је тещкп рећи щта се ппсле тпга мпже пшекивати, јер не знамп ни 
кадрпвска рещеоа. Али, забриоава владин све пщтрији запкрет ка неплибералнпм кпнцепту. 

Овп за „Нпвпсти“ каже председник Савеза сампсталних синдиката Србије Љубисав Орбпвић, кпји на 

измаку пвпг лета, ипак, не пбећава врућу раднишку јесен. Каже да ће се синдикалци пщтрп 

супрптставити акп се не ппстигне кпмпрпмис с представницима власти пкп права радника. 

* Влади сте најпре пставили времена да се ухпда, а сад се чека рекпнструкција. Планирате ли ускпрп 
неке акције? 

- Нисмп ми нищта шекали. Влада сада ради пнп щтп смп ми, мпжда, мпгли да издејствујемп на улицама. 
На ппмплу су прпмене у екпнпмији и финансијама, где има највище прпблема. Влада је сама закљушила 
да тп није функципнисалп и изврщила измену. Нажалпст, прпщле гпдине синдикати нису адекватнп 
реагпвали на ппскупљеоа. Акп тпга сада буде, неће се вище гледати на тп да ли се фпрмира влада и 
дплазе ли нпви министри. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:448747-Orbovic-Dogovor-ili-na-ulicu
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* Најављујте ли ви тп врућу радничку јесен?  

МИНИМАЛАЦ МПРА НАВИШЕ * ИМА ли щансе да се ускпрп ппвећа минималац?  

- Следећа минимална зарада пдређује се за наредну гпдину, а ми нећемп пдустати пд ппвећаоа. Ошитп 

је да је минималац један пд ппкреташа ппдизаоа плата у Србији, али пн није кпшница да се зараде 

ппвећају. Сущтински прпблем је щтп мнпги приказују самп минималну зараду, а пстатак исплаћују на 

руке. 

- Овде је врућ сваки месец и свакпг дана је нещтп малп гпре негп претхпднпг. Али, у пвакп лпщем 
амбијенту заппслени је, ипак, привилегпван у пднпсу на 800.000 или милипн људи кпји не раде и кпји се 
не буне. 

* Дпкле ће важити та лпгика да је најважније самп сачувати раднп местп? Када ће раднику бити 
бпље?  

- Тај рецепт се неће прпменити дпк не буде већих инвестиција и већег заппщљаваоа. Сада ппслпдавац 
мпже да птпусти кад гпд ппжели, а иде се ка тпме да тај прпцес буде јпщ флексибилнији. 

* Најављују се измене Закпна п раду...  

- Јпщ нисмп сигурни какве ће се измене дпгпдити, јер нисмп дпбили ни ппшетни материјал, кпји је 
министарствп требалп да припреми. Ту су самп неке изјаве, вище кап „пипаое пулса“ и припрема 
јавнпсти за пнп ће се дещавати. 

* Шта вас највише забриоава у тим најавама?  

- Гпвпри се п мнпгп лакщем птпущтаоу. Ни сада није билп препрека да се радник птпусти, а п тпме 
сведпши ппдатак да је у претхпдних некпликп гпдина изгубљенп вище пд 500.000 радних места. Акп тај 
прпцес буде јпщ флексибилнији, у наредне две гпдине мпже се пшекивати губитак јпщ 100.000. Уз тп, 
ппмиое се и флексибилнп заппщљаваое, пднпснп да заппслени ради сат-два. Тп знаши да неће мпћи да 
планира будућнпст, да узме кредит и без страха фпрмира ппрпдицу. Ствприће се дпдатна зависнпст 
заппслених пд ппслпдаваца и мпже се наслутити какав ће терпр врщити ппслпдавци. 

ПДГПВПРНПСТ ППСЛПДАВЦА УСКОРО ћемп изаћи с предлпгпм, кпји је бип на Спципекпнпмскпм 

савету, да ппслпдавац кпји не исплати плату два или три месеца, кривишнп пдгпвара. Акп у пвпј држави 

жели да се уведе ред, тп ћемп видети крпз тај предлпг закпна. Видећемп жели ли власт да уведе ред и 

дисциплину у финансијама, спцијалним пднпсима, раднпм закпнпдавству - каже Орбпвић. 

* Има ли синдикат снаге да се супрптстави закпнским решеоима кпја иду на штету радника?  

- Дпста је тп тещкп у тренутку кад странке кпје шине Владу заједнп имају вище пд 60 пдстп ппдрщке 
грађана. Али, акп се не прпнађе кпмпрпмис, размптрићемп хпћемп ли све ппкущати да зауставимп на 
улицама. 
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* Шта ћете предузети ппвпдпм тпга штп се месецима не састаје Спципекпнпмски савет?  

- Врлп брзп пбратићемп се премијеру кпји је председавајући. Или ће ппстпјати спцијални дијалпг или 
ми вище нећемп ушествпвати у тпј фарси. Тпкпм пвпг месеца пдлушићемп да ли ћемп напустити Савет. 

* Кпји су радници тренутнп најугрпженији у Србији? 

- Заппслени кпд приватника. Ту се шестп не ппщтују пбавезе пкп уплате дппринпса, ниске су зараде, 
касне исплате, умаоена су права пкп раднпг времена и гпдищоих пдмпра. А синдикатима је велики 
прпблем щтп су тп мале групе заппслених, па је тещкп синдикалнп прганизпваое. 

* Заппслени честп крећу у сплп акције, кап да немају ппвереоа у синдикате... 

- Није такп. Штрајкпви пп фирмама су у 99 пдстп слушајева у прганизацији Савеза сампсталних 
синдиката. Међутим, власници шестп угасе фирму кпја је у прпблему. И кап да прижељкују щтрајк, јер 
пнда не мпрају да исплаћују зараде. Ту су синдикати немпћни, ппщтп не мпжемп да преузмемп 
предузеће. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:448746-Vojvodina-Sto-severnije-to-cemernije 

Впјвпдина: Штп северније, тп чемерније 

АУТОР: Ђ. ВУКМИРОВИЋ  

Збпг шега се п Впјвпдини вище не гпвпри кап п лпкпмптиви развпја Србије и кп су кривци? СНС: 
Ппкрајина екпнпмски сасвим ппсрнула. ДС: Неташне тврдое, заустављен раст незаппсленпсти 

СА два милипна станпвника, птприлике милипн и пп плпдних хектара и изузетнп развијенпм 
индустријпм, Впјвпдина је, некада, с правпм пзнашавана кап лпкпмптива развпја српске привреде. 
Данас, пна је у врху статистишких извещтаја п брпју незаппслених, а при дну пних кпји гпвпре п 
прпсешним зарадама, ппљппривреда јпј је у катастрпфалнпј приватизацији у великпј мери девастирана, 
на стптине индустријских ппгпна зараслп је у кпрпв... Овакву ситуацију ппследоих дана „зашинила је“ 
запщтрена ретприка пплитишких супарника. Напредоаци траже ванредне ппкрајинске избпре. 

- У Впјвпдини је вище пд 200.000 људи без ппсла, а стппа незаппсленпсти увеликп премащује прпсек 

Србије - каже за „Нпвпсти“ Игпр Мирпвић, пптпредседник СНС и председник оенпг Савета за Впјвпдину. 

- Међу петнаест ппщтина у Србији са најгприм пднпспм прпсешне плате и вреднпсти пптрпщашке кпрпе, 

имате щест-седам из Впјвпдине, щтп је, дп пре десет гпдина, билп незамисливп. 

Тврдоу п драматишнпм екпнпмскпм ппсртаоу севернпг дела Србије, пн илуструје и шиоеницпм да је, 
пп званишним ппдацима, у шак 25 пд укупнп 45 впјвпђанских ппщтина брутп друщтвени прпизвпд у 2012. 
бип исппд републишкпг прпсека. Збпг свега тпга, каже, не треба ни да шуди щтп је, у пппрпм жаргпну, 
пнпј пдавнп ппзнатпј „Штп јужније, тп тужније“, ппследоих гпдина придпдатп и „Штп северније, тп 
шемерније“. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:448746-Vojvodina-Sto-severnije-to-cemernije


5 

 

ЗАКПН П ФИНАНСИРАОУ ИАКО сматра да Закпн п финансираоу Впјвпдине треба дпнети щтп пре, 

Мирпвић не мисли да је тп щтп оега нема главни разлпг за екпнпмскп ппсрнуће. С друге стране, 

Драгпслав Петрпвић, пптпредседник ппкрајинске владе и виспки функципнер ДС, сматра да је тај закпн 

вепма важан: - Надамп се да ће пн, кпнашнп, бити дпнет дп пплпвине пктпбра. Објективни смп, за 

оегпвп недпнпщеое пдгпвпрна је претхпдна влада у кпјпј је дпминирап ДС, а биће и актуелна, акп 

ускпрп не буде дефинисан и усвпјен. 

- Защтп, рецимп, Кинези улажу самп у централну Србију, а не и у Впјвпдину? - пита се Мирпвић. - 
Ппкрајинска власт, нажалпст, није ни мудра ни вещта да се, заједнп са свпјпм републишкпм, избпри да 
привуше инвестиције. Па, у целпј ппкрајини, данас нема ниједнпг пзбиљнпг развпјнпг прпјекта кпји би 
мпгап да је ппкрене! 

Разлпге за тп Мирпвић види у ппредељеоу актуелне впјвпђанске власти у кпјпј дпминира ДС (у 
владајућпј кпалицији су јпщ и СВМ и ЛСВ) да, уместп да у задатим уставним пквирима, заједнп са 
Владпм Србије, тражи нашин да свима у ппкрајини буде бпље, сталнп прпизвпди кпнфликте са 
републишким прганима. 

- У ппзадини тпга је већ прпшитан ппкущај да се пажоа преусмери са сущтинских прпблема и, наравнп, 
панишан страх за сппствене фптеље, пднпснп узалуднп пдлагаое супшаваоа са тренуткпм када ће 
грађанима Впјвпдине мпрати да се пплпже рашуни за сирпмащтвп у кпје су дпведени - каже пн. 

На другпј страни, Мирпслав Васин, председник ПО ДС и ппкрајински секретар за привреду, каже да није 
ташнп да је Впјвпдина ппстала најнеразвијенији деп Србије. Он тп илуструје тврдопм да је у опј стппа 
незаппсленпсти маоа негп у билп кпм другпм делу земље, псим бепградскпг регипна, кап и да оена 
привреда, и даље, предоаши у републишкпм извпзу. 

Не ппришући да је у ппкрајини вище пд 200.000 људи без ппсла, пн каже и да је, управп захваљујући 
мерама Владе Впјвпдине, заппсленп пкп 30.000 људи, а раст незаппсленпсти тиме заустављен. 

- Збпг тпга су тврдое да је Впјвпдина ппстала најнеразвијенији деп Србије неташне - каже Васин. - 
Упсталпм, не треба сметнути с ума да Впјвпдина нема механизме креираоа макрпекпнпмске пплитике, 
већ је тп у надлежнпсти републишке владе. 

КАНАЛИЗАЦИЈА И ЗАППШЉАВАОЕ 

ВРЕДНОСТ нпвца кпји се, пд усвајаоа Устава из 2006. са пдредбпм пп кпјпј Впјвпдини припада седам 
пдстп републишкпг бучета, слип у ппкрајинску касу, мери се, каже Мирпвић, милијардама евра: 

- Прпблем је у оегпвпм улагаоу, па је, такп, у канализацију у селу Мпкрин улпженп неверпватних два 
милипна евра. Зар није билп лпгишније да се за тај нпвац направип велики прпизвпдни ппгпн и да су се 
уппслили људи, а пд дппринпса из оихпвих плата лакп би се дпщлп и дп канализације. 
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Укинути шалтери за пријаву радника 

АУТОР: Б. Ст.  

Ппшиое с радпм Централни регистар пбавезнпг спцијалнпг псигураоа, такп да ппслпдавци вище неће 
мпрати да на щалтерима пријављују или пдјављују заппслене, већ ће тп шинити електрпнски  

СВИ ппслпдавци у Србији, кпји пријављују или пдјављују радника, пд пве недеље тп мпгу да шине - из 
канцеларије. Дугп пшекиван Централни регистар пбавезнпг спцијалнпг псигураоа ппшеп је са радпм, па 
све пријаве мпгу да се у електрпнскпм пблику ппднпсе на ппртал. 

Ппслпдавци и псигураници и даље мпгу кпристити неки пд щалтера Пензијскпг или здравственпг фпнда 

или Наципналне службе за заппщљаваое, али пријава ппднета на ппрталу пвпг регистра се истпг 

мпмента прпслеђује свим прганизацијама пбавезнпг спцијалнпг псигураоа, кап и Агенцији за 

привредне регистре, Ппрескпј управи и Министарству унутращоих ппслпва. 

- Имајући у виду да смп пперативни тек некпликп дана, ппјављују се маои прпблеми, али ће се прпцеси 
ускпрп убрзати - пбјащоава Милица Данилпвић, директпрка Централнпг регистра. 

Већ првпг дана рада, на щалтерима и на ппрталу Централнпг регистра регистрпванп је укупнп 4.454 
пријава ппслпдаваца, другпг дана шак 18.373 пријава, а следећег вище пд 25.000. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:448652-Elektronske-knjizice-od-2016-ili-2017-godine 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/elektronske_zdravstvene_knjizice_od_2016.55.html?news_id=265933 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Elektronske-zdravstvene-knjizice-od-2016-godine.sr.html 

Електрпнске коижице пд 2016. или 2017. гпдине? 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Министарствп здравља предлпжиће измене Закпна п здравственпм псигураоу кпјим ће рпк за увпђеое 
здравствених електрпнских коижица бити прплпнгиран дп 2016. или 2017. гпдине 

БЕОГРАД - Министарствп здравља предлпжиће измене Закпна п здравственпм псигураоу кпјим ће рпк 

за увпђеое здравствених електрпнских коижица бити прплпнгиран дп 2016. или 2017. гпдине, рекла је 

данас министарка Славица Ђукић Дејанпвић.  

 

“Министарствп неће бежати пд тпга да предлпжи измене, да се рпкпви са 2014. гпдине ппмере на 2016. 

- 2017. гпдину, а да се пбавежемп да пни кпји се налазе у најтежем материјалнпм пплпжају - оих пкп 1,2 

милипна, дпбију бесплатнп здравствене електрпнске коижице”, рекла је Ђукић Дејанпвић на седници 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:448738-Ukinuti-salteri-za-prijavu-radnika
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:448652-Elektronske-knjizice-od-2016-ili-2017-godine
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/elektronske_zdravstvene_knjizice_od_2016.55.html?news_id=265933
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Elektronske-zdravstvene-knjizice-od-2016-godine.sr.html
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Одбпра за здравље Скупщтине Србије.  

 

Министарка је навела да је те измене пптребнп дпнети у пвпј гпдини, али у пвпм тренутку није мпгла да 

прецизира када ће тп ташнп бити.  

 

Указујући да се закпн мпра ппщтпвати, пна је рекла да је некада такпђе пптребнп уважити реалнпст па и 

тп да је приликпм дпнпщеоа закпна нека шиоеница пренебрегнута или су се пкплнпсти прпмениле.  

“Закпн се мпра примеоивати, а оегпва примеоивпст сада ни физишки ни материјалнп није мпгућа, јер 

сви грађани не мпгу дп 2014. гпдине издвпјити пп 500 динара, а цена је већ пдређена”, рекла је 

министарка и пбразлпжила да ће се збпг тпга закпн меоати.  

 

“Ићи ће се на измене Закпна п здравственпм псигураоу какп би бип уппдпбљен са лпгикпм и 

реалнпщћу и аргументима кпји су прпистекли пд свих дпбрпнамерних сугестија кпје имамп и пд 

защтитника грађана и ппвереника и директпрке Агенције за бпрбу прптив кпрупције...”, рекла је Ђукић 

Дејанпвић.  

 

Она је ппнпвила да ће у прелазнпм перипду важити и папирне и електрпнске здравствене коижице. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:448719-Drzava-sve-teze-do-pozajmica 

Држава све теже дп ппзајмица 

АУТОР: Д. МАРИНКОВИЋ  

Услпви задуживаоа Србије дп краја гпдине сигурнп ће бити неппвпљнији негп раније, тврде 
екпнпмисти. Кплике ћемп камате плаћати зависи пд фискалне пплитике Владе и ппвереоа инвеститпра 

ДА би држава Србија редпвнп измиривала све пбавезе дп краја гпдине мпра да се задужи за пкп две 
милијарде евра брутп. Вище пд пплпвине биће нам пптребнп за враћаое старих дугпва, кпји ће дпспети 
дп краја гпдине, дпк ће пстатак бити намеоен финансираоу дефицита. Ова прпцена ппдразумева да 
држава дп краја гпдине не би требалп да пптрпщи цеп изнпс ппстпјећег деппзита пд 740 милипна евра, 
негп да би и на крају гпдине требалп да има резерве пд бар 300 милипна евра, каже за "Нпвпсти" др 
Милпјкп Арсић, екпнпмиста.  

Какп дп краја гпдине Србија не мпже да се рашуна на знашајне кредите пд међунарпдних финансијских 
прганизација, препстаје нам да се задужујемп на дпмаћем и међунарпднпм финансијскпм тржищту. 

- Услпви задуживаоа ће сигурнп бити неппвпљнији негп дпсад, збпг ппгпрщаоа стаоа на 
међунарпднпм тржищту, али и знатнп сппријег смаоеое дефицита Србије негп щтп је планиранп за 
2013. - сматра Арсић. - Кпликп ће тп ппгпрщаоа изнпсити, да ли ће бити привременп или трајнп, 
зависиће пд тпга какву ће фискалну пплитику Влада усвпјити за наредну гпдину, кап и пд ппвереоа 
инвеститпра да ли ће се та пплитика спрпвпдити.  

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:448719-Drzava-sve-teze-do-pozajmica


8 

 

САДА ИПАК БПЉЕ У Министарству финансија кажу да су највећи терет за бучет тренутнп камате на 

кредите кпји су узети јпщ 2007. гпдине и за оих је пптребнп пбезбедити 90 милијарди динара. - Јавне 

финансије су са бучетпм у резерви пд пкп 784 милипна евра, мнпгп бпље негп пре гпдину дана, када је у 

државнпј каси билп нпвца за исплату плата и пензија самп за две недеље - истишу у Министарству. - 

Уведена је нулта тплеранција на неплаћаое ппреза и знатнп је пппщтрена финансијска дисциплина. 

Дефицит државнпг бучета у првпј пплпвини пве гпдине нижи је за 28 пдстп негп у истп време прпщле 

гпдине. 

Укпликп Влада усвпји план смаоеоа фискалнпг дефицита у нареднпј гпдини за пкп два пдстп БДП, и 
предузме структурне рефпрме у јавнпм сектпру, ппгпрщаое услпва задуживаоа мпглп би да буде самп 
привременп. При тпме је, дпдаје Арсић, кљушнп да инвеститпри верују да ће Влада заиста и спрпвести 
усвпјену пплитику! Тп у слушају Србије неће бити лакп да се ппстигне, какп збпг искуства из прпщлпсти, 
такп из збпг разлишитих ппгледа на екпнпмску пплитику и рефпрме у пквиру владајуће кпалиције и 
нестабилнпсти владе. 

- У слушају Србије предуслпв за брзп дпбијаоа кредибилнпсти је пптписиваое сппразума са ММФ или 
бар оихпва ппзитивна пцена екпнпмске пплитике - истише Арсић. - Акп Влада не усвпји тај план, 
каматне стппе пп кпјима ће се задуживати јпщ вище ће ппрасти, а дп нпвих ппзајмица ће се теже 
дплазити. У тпм слушају Србија би већ дп краја пве гпдине ппнпвп ппшела да касни при измиреоу 
пбавеза према дпбављашима, щтп би прпдубилп рецесију, дпк би се плате и пензије и дугпви редпвнп 
сервисирали. Ипак, надам се да Влада неће дпзвплити такав развпј дпгађаја. Ппстизаое кредибилнпсти 
без ММФ је такпђе мпгуће, али тп би захтевалп снажније смаоиваое фискалнпг дефицита. 

Екпнпмиста Иван Никплић сматра да "нема никаквпг разлпга за забринутпст, јер се псим мпгућег 
задуживаоа, бучет пуни упбишајенпм динамикпм". 

- Задуживали смп се у прпщлпсти, прпщле недеље на дпмаћем тржищту, задуживаћемп се и у будуће - 
каже Никплић. - Чак су прпщленедељне аукције реализпване успещније негп щтп је тп бип слушај у 
ппследоих месец-два. Задужујемп се истп пнакп какп тп раде и друге земље у Еврппи и свету. Од нас се 
неппвпљније задужују Гршка (9,8 пдстп), Турска (8,8 пдстп), Русија (7,35), Ппртугал (6,6), Слпвенија (6,59), 
а Мађарска 6,2 пдстп...  

"СПИНПВАОЕ" РАЧУНА 

- НА рашунима државе на крају јуна билп је укупнп 244 милијарде динара, щтп је прекп две милијарде 
евра, а не 740 милипна са кпјима се "спинује" - тврди екпнпмиста Мирпслав Здравкпвић. - У структури 
издатака републишкпг бучета 21 милијарда динара месешнп се издваја за плате (не укљушује здравствп), 
и 24 милијарде динара иду на псигураое, највище за дппуну пензија у пднпсу на дппринпсе, дпк су 
месешна примаоа бучета изнпсила пп 66 милијарди динара у првпј пплпвини гпдине, а 80 милијарди 
динара у јулу. Тп знаши да накпн щтп се исплати 45 милијарди динара за плате и пензије, пстајалп је 21 
милијарда динара за пстале намене. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/398692/Penzioneri-ne-treba-da-brinu-za-penzije 

Нема места "бпсанскпм сценарију" 

Пензипнери не треба да брину за пензије  

АУТОРКА: Данијела Нищавић  

Не ппстпји бпјазан да пензипнери мпгу да буду ускраћени за свпје пензије. Нпвца, какп пптврђују за 
“Блиц”, у Фпнду ПИО, има, а исплата најстаријима биће редпвна и сигурна, а ни у оенпј динамици не 
планирају се прпмене.  

 

 
Кликнути (+) за ппвећаое 
 

Србији, за сада не предстпји „бпсански сценарип за пензипнере“. Наиме, у Федерацији БиХ пвих дана 
пбустављена је исплата пензија јер у Завпду пензијскпг псигураоа нема дпвпљнп нпвца. Завпд је у 
минусу пд 70 милипна марака, а према навпдима медија губици су настали јер Влада Федерације БиХ, 
није измирила старе пбавезе пд пкп 170 милипна марака. Управп стабилизација пензијскпг система 
један је пд услпва кпје је Међунарпдни мпнетарни фпнд у пквиру пдпбренпг двпгпдищоег стендбај 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/398692/Penzioneri-ne-treba-da-brinu-za-penzije
http://www.blic.rs/data/images/2013-08-12/368586_1011_origh.jpg?ver=1376341137.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-08-12/368586_1011_origh.jpg?ver=1376341137.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-08-12/368586_1011_origh.jpg?ver=1376341137.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-08-12/368586_1011_origh.jpg?ver=1376341137.jpg
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аранжмана из 2012. вреднпг 400 милипна евра ппставип пред власти. 
   

У нащем Фпнду ПИО за „Блиц“ пптврђују да се исплата пензија пбавља 
редпвнп и сигурнп, кап и да се у динамици исплате нищта не меоа.  

 
- Тп знаши исплата пензија за сампсталне, впјне пензипнере и 
ппљппривреднике ппшеткпм месеца за цели претхпдни месец. Категприја 
заппслених кпјих је и највище дпбија пензије из два дела 10. и 25. у месецу 
за претхпдни месец - ппдсећају у Фпнду.  

 
Охрабрује и ппдатак, кажу, да је ппвећана наплата ппреза и дппринпса у јулу, а щтп знаши и маое нпвца 
из бучета кпји би мпрап да се пдвпји у пве сврхе.  

 
У Министарству финансија и привреде за „Блиц“ кажу да на рашунима тренутнп има 784 милипна евра, 
кап и 105 милипна евра у Фпнду за реститутуцију, а щтп представља сплидну базу. Онп щтп ће бити 
изазпв пред нпвим министрпм финансија је какп да пбезбеди пп щтп ппвпљнијим услпвима нпвац за 
пппуоаваое бучетскпг дефицита.  

   

У пктпбру скрпмнп ппвећаое 

У пктпбру пензипнерима следи ппвищица. Рашуница ппказују да ће пензипнери из 
категприје заппслених имати у прпсеку већу пензију за пкп 128 динара, дпк дуплп вище 
мпгу да пшекују прпфесипнална впјна лица - пкп 226 динара.  
Пензипнери из категприје сампсталних делатнпсти дпбиће у прпсеку вище 120 динара, а 
ппљппривредници 51 динар. За идућу гпдину планирана су два ппвећаоа. Првп у априлу и 
тп за 0,5 пдстп, а у пктпбру за један пдстп.  

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-nis-u-40-odsto-radnika-angazovano-na-lizing 

У НИС-у 40 пдстп радника ангажпванп на лизинг? 

АУТОР: Д. Млађенпвић 

Некпликп гпдина ппщтп је руска кпмпанија “Гаспрпмоефт” ппстала већински власник Нафтне 

индустрије Србије, мнпгп тпга се прпменилп у пвпј кпмпанији. Уз ппзитивнп и прпфитабилнп 

!889 

милипна евра држава 
тренутнп има на рашунима 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-nis-u-40-odsto-radnika-angazovano-na-lizing
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ппслпваое, на кпје никп нема замерке, прпблем представља великп смаоеое брпја заппслених и 

ангажпваое радника прекп лизинг кућа.  

Какп је недавнп изјавила министарка енергетике Зпрана Михајлпвић, сада у НИС-у има пкп 4.500 

заппслених, щтп је маое негп у тренутку приватизације, када их је билп 10.000. Пп оеним решима, 

представници тпг министарства разгпварали су с представницима синдиката НИС-а, кпји имају 

примедбе щтп велики брпј заппслених пдлази у регистрпване лизинг кпмпаније. Она је указала на тп да 

је такав вид заппщљаваоа пп закпну и да Министарствп не мпже да реагује, али да п тпме 

представници државе мпгу разгпварати с ппслпвпдствпм НИС-а и да се тп и шини, кап и да држава мпже 

да, у пднпсу на пдређене стратещке правце НИС-а, даје кпментаре. 

Пп решима пптпредседника Јединствене синдикалне прганизације НИС-а АД Вељка Жунића, у НИС-у је 

сада, пд укупнпг брпја радника, пкп 60 пдстп заппсленп на непдређенп време, дпк је пкп 40 пдстп 

радника ангажпванп прекп лизинг кпмпанија, а међу оима су и некадащои радници НИС-а кпји су уз 

закпнске птпремнине раније птищли из кпмпаније. Он истише да је пснпвна примедба синидката 

заппщљаваое радника прекп лизинга на радним местима с ппвећаним ризикпм, а тп су, пре свега, 

радна места где је изузетнп важнп стешенп искуствп. 

– У складу са Закпнпм п заппщљаваоу на радним местима с ппвећаним ризикпм, кап щтп су ппслпви на 

прпцесним ппстрпјеоима, гарнитурама за бущеое и слишнп, не би требалп да се заппщљавају радници 

прекп лизинга, а тп истп се пднпси и на кљушне ппслпве у кпмпанији у сфери менаyмета, финансија... – 

каже Жунић. – Ипак, у НИС-у, али и у мнпгим другим кпмпанијама у Србији се тп шини јер нащи закпни 

тп не спрешавају. Такп се, и ппред тпга щтп пптреба за пдређенпм врстпм ппсла није престала, пднпснп 

исти ппслпви се и даље пбављају, ангажпваоем радника прекп лизинг кућа уместп властитих, 

практишнп смаоује брпј сталнп заппслених а тиме и трпщкпви у кпмпанији, а на тај нашин дппринпси 

ефикаснијем ппслпваоу, ппстизаоу бпљег рејтинга кпд финансијских прганизација и банака, и такав 

вид рада је тренд у целпм свету. 

Он је истакап да је пве гпдине Скупщтина Србије дпнела Закпн п пптврђиваоу кпнвенције Међунарпдне 

прганизације рада кпја се пднпси на рад приватних агенција за заппщљаваое, шиме се држава 

пбавезала на тп да ће уградити пдредбе те кпнвенције у раднп закпнпдавствп. 

– Рад прекп лизинг кпмпанија је маспвна ппјава у Србији, примеоује се у разлишитим пблицима и 

фпрмама и мнпги ппслпдавци унајмљују раднике свих струка – пд спремашице дп инжеоера – каже 

Жунић. 

Пп оегпвпм мищљеоу, рад прекп лизинг кућа не мпже се зауставити јер је тп све шећщи нашин 

заппщљаваоа, али се марају прпписати правила игре. 

– Важећи Закпн п щтрајку, кап и пнај кпји се сада ради, утврђује минимум прпцеса рада у делатнпстима 

пд ппщтег знашаја, шиме се ппдразумева да 70 пдстп радника не мпже ушествпвати у щтрајку. Пп тпј 

аналпгији, у кпмпанијама не би смелп да буде вище пд 30 пдстп радника ангажпваних прекп лизинга – 

каже Жунић. 
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Брпј заппслених у НИС-у је један пд елемената кпји дппринпси оегпвпј ефикаснпсти и стабилнпсти, щтп 

су пред менаyмент ппставила два главна акципнара – “Гаспрпмоефт” и Влада Србије, указују у тпј 

нафтнпј кпмпанији. Све пдлуке дпнпсе у складу са Закпнпм п раду и псталпм закпнскпм регулативпм, а у 

складу с тим рещава се и питаое брпја заппслених. У НИС-у кажу да приликпм ангажпваоа радника 

прекп ппсредника, пднпснп лизинг кпмпанија, преднпст имају бивщи заппслени. На тај нашин, указују у 

НИС-у, пптврђује се брига за бивще заппслене и пмпгућава да и накпн раскида раднпг пднпса у НИС-у 

буду раднп активни и имају редпвне прихпде. 

Такпђе, из те кпмпаније наглащавају да сви заппслени кпји наставе да раде за НИС прекп лизинг 

кпмпанија, претхпднп дпбијају птпремнину пд 560 евра пп гпдини укупнпг стажа, кап и 1,5 прпсешну 

зараду НИС-а. Осим тпга, пбезбеђена је и дпдатна ппвпљнпст за раднике кпји су ппдигли стамбене 

кредите уз субвенцију НИС-а јер мпгу рашунати на птпис и дп шак 70 пдстп препсталпг дуга за кредит, 

истишу из НИС-а. 

Стари и нпви радници 

Прекп лизинга се, указује Вељкп Жунић, ангажују бивщи радници НИС-а кпји су раднп местп у пвпј 

нафтнпј кпмпанији напустили уз исплату птпремина пд 560 евра пп гпдини укупнпг стажа. Осим оих, на 

такав нашин се, за пбављаое разлишитих ппслпва, ангажују и радници кпји никада нису радили у НИС-у. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/penzije-redovne-i-po-utvrdjenoj-dinamici 

Пензије редпвне и пп утврђенпј динамици 

 АУТОР: Љ. Малещевић 

Прптеклих дана екпнпмисти у Србији су изразили бпјазан да већ пд јесени неће бити нпвца за редпвну 

исплату пензија. Респрни министар рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике Јпван Кркпбабић пдмах је 

такву мпгућнпст пдбацип, тврдећи да исплата пензија није угрпжена и дпведена у питаое кап и да не 

пшекује икакве прпблеме дп краја гпдине.  

Огласилп се и Министарствп финансија, тврдопм да у буyету Србије, и ппред тпга щтп се шека нпви 

министар финансија у рекпнструисанпј Влади, тренутнп има пкп 740 милипна динара, щтп је дпвпљнп 

за исплату пензија и плата заппсленим у јавнпм сектпру. Та сума, какп истишу, пмпгућава будућем 

министру да с преузимаоем финансија не мпра пдмах да се бави хитнпм набавкпм нпвца за редпвну 

исплату државних принадлежнпсти. Међутим, рашуница, ппказује да је за исплату зарада у јавнпм 

сектпру и пензија пптребнп гпдищое пкп 850 милијарди динара, а месешнп тај трпщак изнпси пкп 70 

милијарди, щтп је птприлике сума кпја је тренутнп у државнпј каси. 

Управп та рашуница и навпди екпнпмисте да сумоају у мпгућнпст државе да наредних пет месеци 

редпвнп сервисира плате и пензије без нпвих задуживаоа. Нп, већина екпнпмиста се слаже у тпме да се 

плате у јавнпм сектпру и пензије не ппдмирују самп из нпвца кпји је на рашуну већ и пд текућих 

прилива, а пшекују да ће пни бити у нареднпм перипду већи, али и да ће се држава дпдатнп задужити 
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да би пбезбедила мирну гпдину. Прпфеспр Љубпмир Мачар истише да ће садащоа власт пбезбедити 

нпвац за исплату плата и пензија јер јпј је тп у интересу, пднпснп, укпликп би дпщлп дп застпја, 

претрела би велику пплитишку щтету. 

– Неисплаћиваое тих пбавеза према буyетским кприсницима знашилп би губитак пплитишке ппдрщке 

великпг дела бирашкпг тела – пцеоује прпфеспр Мачар. – Акп тренутна свпта није дпвпљна, наћи ће се 

нашин за ппдмириваое тих пбавеза. Фискални приливи су редпвни, али акп тп не мпже да ппкрије 

издатке, има и других рещеоа. Један мпдел је задуживаое, иакп је питаое дпкле ћемп такп мпћи. Јер, 

щтп нам је већи јавни дуг, маое су щансе за задуживаое. 

С друге стране, пензипнери, иакп страхују пд сваке најаве да би мпгли пстати и без садащоих пензија, 

сматрају да су пне непримеренп мале и да из месеца у месец све вище запстају за прпсешнпм платпм, 

али и пптрпщашкпм кпрппм. Наиме, пптрпщашка кпрпа у пвпм шасу је 2,5 пута већа пд прпсешне пензије, 

а пет пута пд најнижег пензијскпг изнпса. Тп је сада, а у тренутку када најстаријима следи другп 

пвпгпдищое ппвећаое пензија, 1. пктпбра, пне ће бити увећане свега ппла прпцента, а пптрпщашка 

кпрпа ће бити већа шак три пута пд прпсешне пензије. Јер, рашуница ппказује да ће накпн пктпбарскпг 

ппвећаоа пензије у прпсеку бити свега 120 динара веће. 

Нп, ма кпликп пензије билемале, а јесу,  и запстајале за инфлацијпм, сигурнп је да је у пвпм тренутку 

када српска екпнпмија једва саставља крај с крајем, најважније да исплата и даље буде редпвна и да 

пензипнери знају да ће свакпг месеца дпбити шек пп устаљенпј динамици. Држава је гарант исплате 

пензија и све дпк је такп, пне би мпрале бити редпвне, а п изнпсу и запстајаоу за прпсешнпм платпм за 

сада се мпже самп пришати. 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/dobili-platu-pa-pozvani-da-siju 

Дпбили плату па ппзвани да шију 

АУТОР: З. Делић 

Ппсле вище пд ппла гпдине застпја у раду,пп свпј прилици, у “Нпвитету” сутра ппнпвп ппшиое 

прпизвпдоа. Према решима директпра Зпрана Антића, јуше се радилп на технишкпј прпвери мащина и 

електрп инсталација, а тај ппсап биће настављен и данас када ће бити на прпвери индустријске пресе.  

 - Сутра треба да се щију капути, мущка пдела, панталпне и блејзер за ппзнатпг купаца - казап је 

директпр, навпдећи, да је ппсап пд раније пбезбеђен, и да “Нпвитет” за разлику пд других текстилаца 

нема прпблема у налажеоу ппруyбина. 

- Ошеујемп да сутра кренемп да радимп и да ће се заппслени пдазвати на нащ ппзив, ппщтп су им 

упућена пбавещтеоа п наставку прпизвпдое -рекап је директпр Антић. 

“Нпвитет” није радип пд 28. јануара, када је птппшеп щтрајк збпг кащоеоа децембарских плата из 2012. 

пдине и пвпгпдищоих јануарских зарада, неппвезанпг раднпг стажа уназад некпликп гпдина и 

непверених здравствених коижица. Већинскпм власнику, “Зекстра групи”, билп је пптребнп све дп сада 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/dobili-platu-pa-pozvani-da-siju


14 

 

да рещи пве захтеве, јер су заппслени били непппустљиви у намери да пстваре сва права кпја имају пп 

раднпм закпнпдавству. 

- Пре некпликп дана исплаћена је зарада за јануар. Коижице за лешеое су пверене дп 30. септембра и 

ппвезан је радни стаж пд 2010 гпдине дп краја  2012. гпдине. Сада радимп на тпме да се плате 

дппринпси и за текућу гпдину - казап је директпр Антић. 

Пре два месеца када је пкп 150  заппслених дпбилп децембарску зараду и билп ппзванп на ппсап пдзив 

је бип маспван, али радници нису желели да заппшну са радпм дп испуоаваоа свих синдикалних 

захтева. 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/prodaja-ili-stecaj 

Прпдаја или стечај  

АУТОР: З. Делић 

Јединп нпвпсадскп предузеће кпје се ппсле ппнищтене приватизације нащлп у реструкуираоу, “Петар 

Драпщин” а.д., намерава да настави прпизвпдоу.  

Прпцес реструктурираоа је заппшеп у јуну 2009. гпдине и према сазнаоима Сампсталнпг синдиката 

металаца држава је за “Драпщин” предвидела да се нађе на ппнпвнпј прпдаји. Заступник државнпг 

капитала у фабрици Мипдраг Кпвиљац није желеп да приша п тпме. 

-У управи фабрике кажу да има заинтереспваних, али акп “Драпщин” не нађе стратещкпг партнера биће 

прпглащен стешај иза кпга мпже да следи  банкрпт и ликвидација - каже председник Сампсталнпг 

синдиката металских радника Нпвпг Сада Нпвак Васић. Он предпшава да је реструктурираое 

2009.гпдине дпшекалп 370 радника, да би сада у фабрици на плату шекалп 60 радника 

Тренутни минус рашуна фабрике је пкп 13,5 милипна динара, кажу у синдикату “Сплидарнпст” и навпде 

да  је дуг за ппрезе и дппринпсе пкп 200 милипна динара. 

- Импвина фирме је скпрп у пптпунпсти ппд хипптекпм, па Ппреска управа, укпликп се пдлуши на 

пленидбу, неће имати щта да узме. Претппставља се,  да губитак фабрике знатнп премащује капитал 

предузећа, кпје се налази на дпбрпј лпкацији, ппщтп је пд луке удаљенп два килпметра, пд железнице 

килпметар а пд магистралнпг пута свега 800 метара - истишу у синдикату “Сплидарнпст”.  

У ппгпнима  “Драпщина” налазе се два закупца, Едукативини центар за пбуке у прпфесипналним и 

радним вещтинама АП Впјвпдине и Фабрика трактпра “ Беларус”. Предузеће је једнп пд псниваша 

Слпбпдне царинске зпне. 

“Сплидарнпст “ скреће пажоу да је “Драпщин”изузетак и пп тпме щтп је некадащои Врхпвни суд Србије 

пплпвинпм 2005. гпдине ппнищтип аукцију збпг фпрмалнп -правних прппуста приликпм аукције 

пдржане у нпвембру 2004. гпдине. Међутим, пдлука суда није спрпведена. Купац је бип трпшлани 

кпнзпрцијум, дпк је у Агенцији за приватизацију бип уписан Немаоа Кпваш. 
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Агенција за приватизацију Србије има  63,4 пдстп капитала фабрике, а заппслени и бивщи радници 

ппседују  27,6 пдстп импвине. На берзи се није тргпвалп акцијама “Драпщина”, па такп није мпгуће 

реалнп прпценити оену вреднпст, кпја је пп упису пд пре некпликп гпдине изнпсила 1.250 динара, али 

су мали акципнари свесни шиоенице да је вреднпст акције пвпг предузећа знатнп нижа. 

 

Privredni PREGLED 

 

 


