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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:452952-Ratari-nastavljaju-sa-blokadom-puteva 

Ратари настављају са блокадом путева 
Тањуг  

Пољопривредници незадовољни откупном ценом сунцокрета и у недељу 

блокирају панчевачки Нови пут, пут Панчево-Зрењанин и међународни пут за 

Румунију код Вршца 

Пољопривредници незадовољни откупном ценом сунцокрета и у недељублокирају панчевачки 
Нови пут, пут Панчево-Зрењанин и међународни пут за Румунију код Вршца. 
Ради се о тоталној блокади тих путева, што су Тањугу потврдили председник Уније 
пољопривредних произвођача из Баваништа Јовица Јакшић и самостални полицијски 
инспектор полицијске управе Панчево Јовица Антонић. 

Пољопривредници од уљара траже већу откупну цену - односно 35 динара по килограму, 
уместо предложених 25 динара. 

Јакшић је рекао да се пољопривредници у понедељак надају одговору од представника уљара, 
иначе ће блокаде путева бити настављене. 

Он је за понедељак најавио да ће пољопривредници блокирати улазак у Зрењанин и Српску 
Црњу. 

У Министарству пољопривреде у петак је одржан састанак представника произвођача и 
откупљивача, али договор није постигнут. Пољопривредници су најавили да ће блокаде бити 
настављене до даљњег, али да очекују да се ситуација реши најкасније до понедељка. 

На састанку, који је иницирао министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Драган 
Гламочић, били су представници свих фабрика уља из Србије и пољопривредника не само из 
Војводине, већ и осталих делова Србије. 

Министар Гламочић саопштио је након састанка да радикализација протеста 
пољопривредника никоме неће донети добро, и поновио да министарство и држава не могу да 
утичу на цену, и да је тржиште место где се сви боре за опстанак. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:452879-Dva-dana-radimo-za-francusku-satnicu 

Два дана радимо за француску сатницу 
Д. Маринковић - М. Спасенов  

Са ценом радног сата од свега 2,2 евра, сврстали смо се на неславно дно европске 

лествице по примањима. Нашем запосленом треба два дана да заради сатницу 

Француза 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:452952-Ratari-nastavljaju-sa-blokadom-puteva
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:452879-Dva-dana-radimo-za-francusku-satnicu
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ТРАЈЕ исто у свим деловима света, али није исто цењен. Док запослени у Француској за сат 
заради просечно 34 евра, у Србији његов колега на толико пара може да рачуне тек после више 
од 15 часова. Готово два радна дана. Да би сустигли радника у Немачкој, који за 60 минута 
обезбеди себи 30 евра, на послу морамо да „откуцамо“ бар 13 сати. То важи само за оне са 
просечном платом, а таквих је у Србији све мање. 
 

Поређење са зарадама за две трећине запослених који у коверти добију мање од просека, 
превише је болно. Они са посла кући однесу тек око 25.000 динара месечно. Њихов сат кошта 
тек 1,3 евра. Тако се српски радник сврстао међу најмање плаћене на Старом континенту. 
Сат рада у Европској унији стаје од 3,9 до 39 евра, у зависности од тога да ли је реч о Бугарској 
или Шведској, чланицама ЕУ. Разлике у европским платама израженије су и од разлика у 
националном богатству. Радник у Европи, у просеку, кошта око 23 евра, док је у осам земаља 
некадашњег источног блока сатница испод 10 евра. 
У Чешкој, тако, радна сатница износи 10 евра, Хрватској 8,7 евра, БиХ 3,5 евра, Румунији 4,4 
евра, док је у Србији од 2,2 евра упола нижа. 
- Српски радник је, нажалост, међу најмање плаћеним радницима, не само у Европи, него и у 
свету - каже, за „Новости“, Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних 
синдиката АСНС. - Просечна нето зарада, без пореза и доприноса у Србији је 44.182 динара, а 
60.896 динара бруто. Из тога произлази да српски радник по радном сату ради за 251 динар 
или 2,2 евра. 
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У Унији послодаваца кажу да смо при европском дну што се тиче радног сата. Драгољуб Рајић, 
председник Уније послодаваца, указује да спадамо у осам земаља са најнижом сатницом у 
Европи. Упркос томе, инвеститори нас заобилазе. 
- Разлог зашто је инвеститора још мало је у томе што инвеститори прво гледају колики је ниво 
заштите приватне својине у одређеној земљи, затим колико брзо њихова инвестиција може да 
се реализује и да ли могу да јасно предвиде трошкове те инвестиције - каже Рајић. - То све у 
Србији још је споро и непредвидиво због замршене бирократије и различитих скривених 
пореза, нејасне правне регулативе, застарелог закона о раду, лошег Закона о планирању и 
изградњи, проблема са Катастром непокретности. 
МАЛИ И МИНИМАЛАЦКАКО каже Ранка Савић, и минимална зарада у Србији је међу 
најнижима, и износи око 21.000 динара, односно 188 евра. Гори од нас су Македонци са 
минималном зарадом од 131 евра, Албанци са 149, Румуни са 157, Бугари 159 евра, док је у БиХ 
166. - Месечни минималац у Кини је 200 евра - каже Савић. - Истовремено, чак девет пута већи 
минималац примају радници у Луксембургу од 1.874 евра, а у Словенији 784 евра. 

Тек после свега овога, додаје Рајић, инвеститори гледају колики је просечни радни сат за дату 
државу и да ли држава даје неке субвенције уз инвестицију. 
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Наш лош положај још више је погоршан падом Србије на листи конкурентности Светске банке 
на 101. место. То значи да је Србија тренутно по условима пословања међу последњима у 
Европи. Ову листу гледају сви озбиљни инвеститори у свету који се одлучују да пласирају 
средства у неку земљу. 
- КиМ је испред нас по зарадама у државној управи, здравству и образовању али не објављују 
плате у приватном сектору и по делатностима, као ни Албанија - каже економиста Мирослав 
Здравковић. - У односу на нашу бруто плату, пошто Кинези добијају бруто па сами себи 
уплаћују шта треба, Кина крајем ове или почетком идуће године премашује Србију, а Пекинг и 
Шангај су већ далеко изнад наших плата. 
Разлике у зарадама на Старом континету још су уочљивије када се „претворе“ у производе. Са 
просечном зарадом од 390 евра, грађанин Србије морао би да ради 13 година да би купио стан 
од 50 квадрата. Наравно, под условом да целу зараду склања са стране и не потроши ни један 
једини динар. За свој дом, просечан радник наше земље мора да ради три пута дуже од Немца 
и два пута дуже од Словенца. 
У дежели зарађују око 1.000 евра, а квадрат се у просеку нуди за 1.500 евра. Тако за стан од 50 
квадрата он мора да ради 6,2 године. Када би Немац своју плату чувао 5,5 година, могао би да 
купи исти стан, иако његова цена достиже 100.000 евра. Јер, просек му је 1.500 евра месечно. 
За аутомобил вредан 14.000 евра, радник у Србији морао би да штеди читаву зараду три 
године. Словенац много лакше долази до лимузине. Од истог четвороточкаша дели га само 14 
месеци и 15 дана. Раднику Немачке за аутомобиле исте вредности било би довољно девет 
месеци и 20 дана. 
ПОСЛОДАВЦИ: МАЛО СЕ РАДИ 
ИСТРАЖИВАЊЕ Уније послодаваца показује да је мало радника у Србији који раде пуно радно 
време, односно осам сати. Таквих је тек 9,4 одсто. На узорку од 242 компаније у којима ради 
скоро 15.000 људи, истраживање је показало да око 17,4 одсто запослених ефективно ради пет 
сати, 16,5 одсто свега три сата дневно, а 1,2 одсто њих ефективно је ангажовано мање од једног 
сата. У домаћим компанијама 23,2 одсто радника користи паузу дужу од једног сата, а 22,9 
одсто одмара се 30 минута. За годину дана, чак 29 одсто запослених тражи шест до десет пута 
слободан дан, а 25 одсто њих чак 16 до 20 пута. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:452877-Izlaz-iz-krize-na-cetiri-tocka 

Излаз из кризе на четири точка 
Т. Спалевић - М. Луковић  

Аутомобилска индустрија постаће стратешка грана наше земље доласком још 

једног великог произвођача. Извоз возила са 221 скочио на милијарду долара 

Домаћим компанијама неопходна је подршка да би испуниле главне захтеве добављача 

ДА би аутомобилска индустрија постала стратешка привредна града, која би Србију извукла из 
кризе, неопходан је долазак још једног великог произвођача. Нови стратешки партнер требало 
би и додатно да ангажује домаће ауто-компоненташе, каже, за „Новости“, Љубиша Обрадовић, 
секретар Удружења за металску и електроиндустрију Привредне коморе Србије. 
 

- Домаћим компанијама неопходна је подршка да би испуниле главне захтеве добављача првог 
реда и тиме стекле услов да сарађују са светски познатим произвођачима аутомобила - истиче 
Обрадовић. - Међу тим захтевима је стандард ИСОТС 16949, стабилна финансијска ситуација у 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:452877-Izlaz-iz-krize-na-cetiri-tocka
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пословању и испуњавање техничких захтева великих компанија, као што су истраживање и 
развој, лабораторије... 
Ипак, резултати које ова индустријска грана постиже у овој години су и те како охрабрујући. 
Физички обим индустријске производње саобраћајних средстава (моторна возила, приколице и 
полуприколице...) за првих шест месеци ове године утростручен је у односу на исти период 
лане. Извоз, јануар - јун 2012. године, износио је 221 милион долара, док је у истом периоду 
2013. чак 1,039 милијарди долара. Када је реч само о аутомобилима, у 2012. години извоз је 
износио 399 милиона долара, а увоз 282 милиона долара. Значајно повећање бележи се у 2013. 
години, када је само у првих шест месеци извезено аутомобила за 817 милиона долара, док је 
увезено за 181 милион. 
НЕМЦИ У БЕОГРАДУ И ПРИБОЈУКОМПАНИЈА „Мерцедес“, светски број један у ауто-
индустрији, заинтересована је за стратешку сарадњу са српским произвођачем аутобуса 
„Икарбус“, и до краја године би могао да буде потписан уговор.  
Разговори са „Мерцедесом“ о „Икарбусу“, како је потврдио Александар Вучић, први 
потпредседник Владе Србије, ушли су у завршну фазу, а очекује се да ова немачка компанија 
уђе и у ФАП у Прибоју. Како преносе медији, „Мерцедес“ и „Икарбус“ би заједнички 
производили аутобусе, који би били на „Мерцедесовој“ самоходној шасији, а „Икарбус“ би 
радио надоградњу. „Мерцедес“ је понудио обуку домаћих кадрова, као и помоћ у продаји 
аутобуса на страна тржишта. Први пут, после 13 година, у Србију ће доћи и јапанске компаније, 
а једна је из области ауто-индустрије и отвориће 1.000 радних места. 

Наш највећи извозник - „Фијат аутомобили Србија“, према подацима Министарства финасија, 
у првих осам месеци остварио је извоз од 952,4 милиона евра.  
Крагујевачка фабрика ове године планира да произведе између 110.000 и 150.000 аутомобила, 
а највећи део производа иде у иностранство. 
Серијска произвдња новог модела „500 Л“ почела је у јулу прошле године, а у мају ове кренуо је 
први контингент за Сједињене Америчке Државе. Овај модел аутомобила ради се у три верзије, 
односно и као теренско возило, и још у варијанти са пет и седам седишта. 
Осим у САД, „500 Л“ извози се у Велику Британију, Француску, Немачку, а, како кажу у 
„Фијату“, посебно добра продаја је у Скандинавији.  
Прошле године произведено је и извезено око 30.000 аутомобила „500 Л“, а очекује се да би 
овогодишњи извоз могао достићи 1,5 милијарди евра. Иначе, нова фабрика и заједничка 
инвестиција Србије и италијанског „Фијата“ почела је 2010. године, и то производњом „пунта“, 
углавном за домаће и регионално тржиште.  
У фабрици аутомобила у Крагујевцу тренутно је запослено око 3.000 радника, а посао се одвија 
у три смене. 
Број регистрованих привредних друштава у Србији која се баве производњом саобраћајних 
средстава је 342, са 21.450 радника, што чини 2,1 одсто укупног броја запослених у привреди 
Србије. 
 

КИНЕЗИ И КРАГУЈЕВАЦ 
ОСИМ аутомобила, у Крагујевцу се производе и камиони, мада је та фабрика, која је у саставу 
још постојеће „Застава аутомобили“, одавно у кризи и годишње успе да произведе тек око 
стотинак возила. Првобитно је било планирано партнерство са италијанским „Ивеком“, који 
има 33 одсто удела у „Камионима“, али до реализације тог посла није дошло. Према најновијим 
информацијама, постоји могућност стратешког партнерства са кинеском компанијом „Хаинг 
Хуи“ и о томе су недавно вођени разговори приликом посете председника Николића Кини. 
Држава је ових дана одобрила и социјални програм за прекобројне раднике ове фабрике и уз 
отпремнине из фирме је отишло 303, од укупно 719 радника. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:452669-Vucic-Smanjuju-se-porezi-na-rad 

Вучић: Смањују се порези на рад 
Д. МАРИНКОВИЋ  

Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић најавио завршетак 

економских реформи до краја зиме: Циљ подстаћи послодавце да више 

инвестирају и запосле раднике 

 
ВЕЋ ове јесени чекају нас оштре реформе радног законодавства и јавне управе. Значајније 
смањење пореза на рад требало би да стимулише послодавце да се определе да више 
инвестирају и запосле раднике, који сада раде „на црно“. Смањење тог пореза неће бити за 
један или два одсто, већ ће се радити о стимулативним процентима, односно суми новца која ће 
значити сваком послодавцу, најавио је Александар Вучић, први потпредседник Владе Србије, 
на пословном скупу у организацији Америчке привредне коморе у Србији. 
 

Како је рекао, постоји идеја да за запошљавање људи до 30 или 35 година старости, не постоје 
намети. Тај предлог, истакао је Вучић, још није разрађен. Можда ће у другој години стажа 
послодавци плаћати половину пореза на рад, а постоји и могућност да и тада фирме буду 
ослобођене намета. 
- Биће тешких и болних резова, али наш је циљ да створимо здраву и одрживу економију, која 
ће да почива на профиту, привредним активностима, а не на самоуправљачким фантазијама, 
које су нашем народу донели болестан економски систем - нагласио је Вучић. - Неопходне су и 
промене у Закону о планирању и изградњи, као и реформе пензионог система, које би могле да 
се заврше до краја ове зиме. Те мера ће да подстакну запошљавање и олакшају долазак страних 
инвеститора у Србију. 
Влада Србије ће у најскорије време покушати да подзаконским актима смањи број дозвола да 
би неко почео посао у Србији. 
ЗНАМ КАКО ЋУ СКОНЧАТИВУЧИЋ је, коментаришући висок рејтинг који има у 
истраживањима јавног мњења, рекао да због тога осећа одговорност. Он је додао и да „зна како 
ће скончати“, јер зна себе и свој народ, који највише воли на свету и зато жели да уради што 
више како би неко за 10 до 20 година рекао да је неко нешто урадио. 

- Реч је о олакшавању добијања дозвола за почетак бизниса и грађевинских дозвола, о чему већ 
постоје добра решења из суседних земаља - истакао је први потпредседник. - Србија треба да 
реформирше јавну управу и заврши реструктурирање 179 јавних предузећа. На путу промена, 
важно је како ће се спровести фискална реформа, како ће се вршити прогресивно опорезивање 
и како ће се спровести нулта толеранцију међу пореским дужницима, али такође и улога 
правосуђа. Сви који буду долазили у Србију да инвестирају убудуће сусрешће се са политичком 
стабилношћу, снагом, енергијом, духом и жељом за променама. 
Вучић је истакао да ће Србија изгубити све ако се не будемо модернизовали, а та 
модернизација за нас који у њој учествујемо свакако ће бити скупа, али је истовремено и 
најбољи лек за нашу земљу и наш народ. 
- Надам се да ћемо реформе спровести до Нове године, најкасније до краја зиме - сматра 
вицепремијер. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:452669-Vucic-Smanjuju-se-porezi-na-rad
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РАСТЕРЕТИТИ ПРИВРЕДУ 
ПРЕДСЕДНИК Америчке привредне коморе у Србији Милош Ђурковић констатовао је да су се 
чланови те организације и потпредседник Вучић усагласили око приоритета за унапређење 
пословног амбијента у Србији. 
- Закон о раду и Закон о планирању и изградњи представљају прве приоритете реконструисане 
Владе, што је од посебног значаја за компаније чланице Америчке привредне коморе - рекао је 
Ђурковић. - Неопходно је да држава настави са даљим укидањем непотребних парафискалних 
намета, што би у значајној мери довело до растерећења привреде. Истичемо и да је веома 
важно да Влада пошаље јасну поруку да сива економија и црно тржиште више неће бити 
толерисани - навео је Ђурковић. 

 

ТЕЛЕКОМ 
- ТРЕБА водити рачуна о томе да ли „Телеком“ може да издржи конкуренцију на тржишту, али 
и о томе шта урадити са новцем од продаје - истакао је Вучић. - Ако мислите да тај новац треба 
да се баци у бунар, да се да у предузећа у реструктурирању, или нека друга предузећа, а да се не 
зна какав би био ефекат на привреду, то је немогуће. 
 
ИНВЕСТИЦИЈЕ 
ВУЧИЋ је најавио и да ће компанија „Бош„ у новембру отворити фабрику у Србији, као и да је 
готово извесно да ће „Мерцедес“ инвестирати у „Икарбус“. Очекује и улагања у „Фабрику 
аутомобила Прибој“. Он се нада посети шеика Мохамеда бин Заједа ал Нахјана из Уједињених 
Арапских Емирата, до краја септембра, када ће се разговарати о улагању компаније „Мубадала“ 
од 400 милион евра у истраживачки центар у Србији. 
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Боловања постала прескупа 
Ј. Скендерија  

Све мање плате и страх да се не изгуби радно место драстично су смањили 

одсуствовање са посла због болести. Број запослених који иду на поштеду смањен 

за чак четири пута 

 

У ПРВИХ шест месеци ове године у Србији је на боловању било 32.182 радника, а за пола 
године искоришћено је више од милион дана одсуствовања с посла због болести. Иако ове 
бројке делују огромно и чини се да нација више времена проводи „болујући“, број радника који 
су на „поштеди“ смањен је чак четири пута, а у поређењу са, рецимо, Хрватском, то је чак седам 
пута мање. 
Некада су се боловања користила највише у време сезонских пољопривредних радова, док је 
данас сасвим другачије. Зараде у Србији су веома мале, па се ионако ојађеним радницима не 
исплати да „падну“ на 65 одсто плате. Зато раде и када су болесни. Многи се и боје за своје 
радно место. Лекари у домовима здравља су сведоци да се запослени све чешће, чак и када је то 
неопходно, нерадо одлучују на боловање. 
Увођењем „Правилника о медицинско доктринарним стандардима за утврђивање привремене 
спречености за рад“ од јануара 2012. године, за сваку дијагнозу прописан је „максималан“ број 
дана поштеде. 
- Пре него што је уведен правилник, запослени у Србији су на боловањима дужим од 30 дана 
проводили, у просеку, по 50 дана - кажу у РФЗО. - Комисије, међутим, већ дуже од годину дана 
приликом продужавања боловања морају да се руководе новим упутствима. Тиме се постиже да 
за исту дијагнозу два пацијента из различитих крајева Србије добију исти број дана поштеде. 
Раније се дешавало да се, на пример, упала плућа у Београду лечи три, а у Нишу пет недеља. 
СВИ ИДУ НА МАКСИМУМУ РФЗО кажу да припремају и правилник за боловања краћа од 30 
дана, која су у надлежности изабраног лекара у примарној здравственој заштити, а накнаде 
запослених иду на терет послодавца. На овај корак су се одлучили јер је примећено да скоро све 
дијагнозе сада „болују“ максимално 30 дана, а само 10 одсто случајева је испод тога. 

Овај правилник је уведен и да би се избегле субјективне и личне процене лекара. Сада је и 
онима који пишу боловања лакше, а и оштећења пацијената због произвољности лекара су 
минимална. 
- Нисмо ограничили, већ смо само препоручили дужину поштеде. Комисија је овлашћена да 
може да продужи број дана боловања и мимо одредаба Правилника, када се процени да 
здравствено стање осигураника то захтева. Дешава се да пацијенти нису задовољни одобреном 
дужином боловања од првостепене комисије, али онда могу да се жале другостепеној комисији 
- кажу у РФЗО. 
По слову закона, особе које су дуже од шест месеци на боловању упућују се на инвалидску 
комисију. То, међутим, не значи да ће они аутоматски добити пензију. Примера ради, пацијент 
који пати од дискус херније није за пензију, али му је умањена радна способност. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:452885-Bolovanja-postala-preskupa
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- То није болест, већ стање, и њему би требало наћи лакше радно место. Већина њих тражи 
продужетак боловања, што је немогуће. У такве ситуације долазимо углавном са пацијентима 
са ортопедским и реуматским проблемима - истичу у РФЗО. 
 

Краћа боловања у Србији, међутим, нико не броји, па се не зна колико запослени одсуствују са 
посла користећи од једног до 30 дана поштеде, колико максимално може да да изабрани лекар. 
Правилником је, рецимо, предвиђено да се за бронхитис, коњунктивитис, хипертензију или 
напад ангине пекторис даје 14 дана боловања. Лекари, с друге стране, тврде да се у пракси 
потврђује да је у многим случајевима максимално одређен рок за боловање краћи него што је 
пацијенту потребно да обави неопходну дијагностику. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/403772/Piscevic-Americka-privredna-komora-i-Vlada-do-posla-za-mlade 

Боловања постала прескупа 
Ј. Скендерија  

Све мање плате и страх да се не изгуби радно место драстично су смањили 

одсуствовање са посла због болести. Број запослених који иду на поштеду смањен 

за чак четири пута 

У ПРВИХ шест месеци ове године у Србији је на боловању било 32.182 радника, а за пола 
године искоришћено је више од милион дана одсуствовања с посла због болести. Иако ове 
бројке делују огромно и чини се да нација више времена проводи „болујући“, број радника који 
су на „поштеди“ смањен је чак четири пута, а у поређењу са, рецимо, Хрватском, то је чак седам 
пута мање. 
Некада су се боловања користила највише у време сезонских пољопривредних радова, док је 
данас сасвим другачије. Зараде у Србији су веома мале, па се ионако ојађеним радницима не 
исплати да „падну“ на 65 одсто плате. Зато раде и када су болесни. Многи се и боје за своје 
радно место. Лекари у домовима здравља су сведоци да се запослени све чешће, чак и када је то 
неопходно, нерадо одлучују на боловање. 
Увођењем „Правилника о медицинско доктринарним стандардима за утврђивање привремене 
спречености за рад“ од јануара 2012. године, за сваку дијагнозу прописан је „максималан“ број 
дана поштеде. 
- Пре него што је уведен правилник, запослени у Србији су на боловањима дужим од 30 дана 
проводили, у просеку, по 50 дана - кажу у РФЗО. - Комисије, међутим, већ дуже од годину дана 
приликом продужавања боловања морају да се руководе новим упутствима. Тиме се постиже да 
за исту дијагнозу два пацијента из различитих крајева Србије добију исти број дана поштеде. 
Раније се дешавало да се, на пример, упала плућа у Београду лечи три, а у Нишу пет недеља. 
СВИ ИДУ НА МАКСИМУМУ РФЗО кажу да припремају и правилник за боловања краћа од 30 
дана, која су у надлежности изабраног лекара у примарној здравственој заштити, а накнаде 
запослених иду на терет послодавца. На овај корак су се одлучили јер је примећено да скоро све 
дијагнозе сада „болују“ максимално 30 дана, а само 10 одсто случајева је испод тога. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/403772/Piscevic-Americka-privredna-komora-i-Vlada-do-posla-za-mlade
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Овај правилник је уведен и да би се избегле субјективне и личне процене лекара. Сада је и 
онима који пишу боловања лакше, а и оштећења пацијената због произвољности лекара су 
минимална. 
- Нисмо ограничили, већ смо само препоручили дужину поштеде. Комисија је овлашћена да 
може да продужи број дана боловања и мимо одредаба Правилника, када се процени да 
здравствено стање осигураника то захтева. Дешава се да пацијенти нису задовољни одобреном 
дужином боловања од првостепене комисије, али онда могу да се жале другостепеној комисији 
- кажу у РФЗО. 
По слову закона, особе које су дуже од шест месеци на боловању упућују се на инвалидску 
комисију. То, међутим, не значи да ће они аутоматски добити пензију. Примера ради, пацијент 
који пати од дискус херније није за пензију, али му је умањена радна способност. 
- То није болест, већ стање, и њему би требало наћи лакше радно место. Већина њих тражи 
продужетак боловања, што је немогуће. У такве ситуације долазимо углавном са пацијентима 
са ортопедским и реуматским проблемима - истичу у РФЗО. 
Краћа боловања у Србији, међутим, нико не броји, па се не зна колико запослени одсуствују са 
посла користећи од једног до 30 дана поштеде, колико максимално може да да изабрани лекар. 
Правилником је, рецимо, предвиђено да се за бронхитис, коњунктивитис, хипертензију или 
напад ангине пекторис даје 14 дана боловања. Лекари, с друге стране, тврде да се у пракси 
потврђује да је у многим случајевима максимално одређен рок за боловање краћи него што је 
пацијенту потребно да обави неопходну дијагностику. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/403758/Vucic-Slede-bolni-i-teski-rezovi-u-ekonomiji-Reforma-penzionog-sistema-

do-kraja-zime 

Вучић: Следе болни и тешки резови у 
економији. Реформа пензионог система до 
краја зиме 

Бета, Тањуг  

Потпредседник Владе Србије Александар Вучић најавио је данас да ће Србија до краја зиме 

завршити велики посао у спровођењу економских реформи које подразумевају велике и тешке 

резове. 

Биће тешких и великих резова, али циљ нам је да створимо здраву привреду и одржаву 

економију", казао је Вучић у Београду на скупу Америчке привредне коморе у Србији.  

  

Он је најавио низ мера које треба да подстакну запошљавање и олакшају долазак страних 

инвеститора у Србију, међу којима је и смањење пореза на рад. 

  

- То ће допринети уливању 'сиве економије' у легалне токове и допринети да они који сада раде 

без икаквих уговора буду пријављени - казао је Вучић. 

  

Он је најавио и промене Закона о раду, као и Закона планирању и изградњи. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/403758/Vucic-Slede-bolni-i-teski-rezovi-u-ekonomiji-Reforma-penzionog-sistema-do-kraja-zime
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/403758/Vucic-Slede-bolni-i-teski-rezovi-u-ekonomiji-Reforma-penzionog-sistema-do-kraja-zime
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- До краја зиме очекују нас и реформе пензионог система - казао је Вучић и додао да је свестан 

тога да се многи са тиме неће сложити. 

  

Србија није лидер у региону 

  

Вучић је напоменуо да је за реформе у Србији, пре свега, потребна реформа свести и понашања 

и указао на то да он не користи формулацију да је Србија лидер у регону, јер у многим 

областима треба да се угледа на своје суседе и преузме њихова искуства. 

  

Он је навео да је, пре свега, реч о олакшавању добијања дозвола за почетак бизниса и 

грађевинских дозвола, о чему већ постоје добра решења из суседних земаља. 

  

Влада Србије ће у најскорије време покушати да подзаконским актима смањи број дозвола да 

би неко почео посао у Србији, казао је Вучић и додао да Србија треба да рефомирше јавну 

управи и заврши реструктурирање 179 јавних предузећа. 

  

Приватизовани Телеком мора би бити конкурентан 

  

Први потпредседник владе Србије Александар Вучић изјавио је данас да када се размишља о 

приватизацији Телекома Србија треба водити рачуна о томе да ли та компанија може да 

издржи конкуренцију на тржишту, али и о томе шта урадити о новцима од продаје. 

  

- Ако мислите да тај новац треба да се баци у бунар, да се да у предузећа у реструктурирању, 

или нека друга предузећа, а да се не зна какав би био ефекат на привреду, то је немогуће - рекао 

је Вучић новинарима после сусрета са члановима Америчке привредне коморе у хотелу Хајат, у 

Београду. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/403864/U-Srbiji-se-ubijaju-zbog-otkaza-i-dugova 

СВАКОГ ДАНА ЧЕТВОРО ЉУДИ КОД НАС ОДУЗМЕ СЕБИ ЖИВОТ 

У Србији се убијају због отказа и дугова 

Борис Вуковић  

Пре педесет година у Србији је било око 500 самоубистава годишње, најчешће због болести или 

неостварене љубави. Данас разлог за чак четири самоубиства дневно или 1.300 годишње 

стручњаци траже у отуђењу људи једни од других, тешким условима живота и огромним 

дуговима у које смо запали због финансијске кризе. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/403864/U-Srbiji-se-ubijaju-zbog-otkaza-i-dugova
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Кликни за увећање (+) 

 

Србија заузима 13. место по броју самоубистава у свету са 20 суицида на 100.000 становника. 

Тај број се повећава сваке године, каже Бранка Кордић, психолог и покретач угашеног пројекта 

СОС телефон за спречавање суицида. 

 

- Најчешће су се јављале особе са проблемом усамљености, јер немају са ким да поделе то што 

их мучи. Број самоубистава се константно повећава због кризе, тешког живота, депресије. 

Друштво је трауматизовано у транзицији - истиче Кордићева и у неверици прича о томе да у 

Београду не постоји установа за превенцију суицида. 

 

Европска стопа самоубиства је 13, светска је 16, а само у Војводини износи од 23 до 

невероватних 28. Суботица, Сегедин и Нови Сад градови су где се у Србији најчешће догађају 

самоубиства, а као регион Војводина убедљиво предњачи са око 600 суицида годишње. 

  

- Беспарица, губитак посла, нагомилани дугови, немогућност да се прехрани породица, школују 

деца, плати лечење - све чешћи су разлози самоубистава у Србији, и то нема пуно везе са 

местом становања. Обично су самоубиства ненајављена, али су симптоми приметни. 

Самоубиствима се системски у Србији не бави нико. Полиција води статистику, има 

преговарачке тимове, а у болнице се примају они који су имали срећу да преживе - каже 

социолог Бранка Ђурић. 

 

Једина установа која у Србији води бригу о суицидима је Центар за превенцију “Срце” из Новог 

Сада. 

http://www.blic.rs/data/images/2013-09-06/376184_1213_origh.jpg?ver=1378498180.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-09-06/376184_1213_origh.jpg?ver=1378498180.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-09-06/376184_1213_origh.jpg?ver=1378498180.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-09-06/376184_1213_origh.jpg?ver=1378498180.jpg
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Психолог Милутин Жарковић каже да доста говори статистика. 

  

- Жене чешће покушавају, а мушкарци чак три пута чешће изврше самоубиство - открива он. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/403900/Saobracajni-kolaps-oko-Panceva-zbog-protesta-poljoprivrednika-policija-

zaustavila-kolonu-traktora 

Саобраћајни колапс око Панчева због 
протеста пољопривредника, полиција 
зауставила колону трактора 

Бета  

Полиција је данас на прилазу Панчеву зауставила колону трактора пољопривредника који 

протестују због ниске откупне цене сунцокрета, па је магистрални пут према Ковачици потпуно 

блокиран, рекао је председник удружења "Паор" Мирослав Грубанов. 

Саобраћај је потпуно обустављен и на Новом путу од Панчева ка Београду, након неуспелих 

преговора ратара и уљара о цени сунцокрета. 

  

- Уколико прерађивачи данас не дају прихватљиву понуду није искључено да ћемо блокирати и 

стари пут ка Београду - изјавио је агенцији Бета координатор протеста Јовица Јакшић. 

  

Он је додао да пољопривредници из Вршца данас заустављају на два сата саобраћај код 

граничног прелаза Ватин са Румунијом. 

  

Тренутно се саобраћај у оба правца преусмерава околним путевима, кроз 

центар Панчева и преко Старог моста на Тамишу, што ствара велике гужве. 

  

Блокиран пут Београд-Панчево са 40 трактора, долази још 60 

  

Пољопривредници незадовољни откупном ценом сунцокрета блокирали су данас тракторима 

Нови пут између Панчева и Београда због неуспеха преговора са уљарама. 

  

Координатор протеста и председник Уније пољопривредних произвођача из Баваништа Јовица 

Јакшић рекао је агенцији Бета да ће пољопривредници радикализовати протесте, ако уљаре не 

понуде већу откупну цену сунцокрета.  

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/403900/Saobracajni-kolaps-oko-Panceva-zbog-protesta-poljoprivrednika-policija-zaustavila-kolonu-traktora
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/403900/Saobracajni-kolaps-oko-Panceva-zbog-protesta-poljoprivrednika-policija-zaustavila-kolonu-traktora
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Према његовим речима, тренутно у блокади учествује око 40 трактора, а представници ратара 

очекују да их до краја дана буде више од 100. 

  

Ратари се на јучерашњем састанку а представницима уљара и министром пољопривреде 

Драганом Гламочићем нису договорили о откупној цени сунцокрета. 

  

Они траже да им се плати 35 динара без ПДВ-а по килограму, док представници Инвеја, 

Викторија групе, Баната из Нове Црње и Дијаманта из Зрењанина нуде 25, односно 24 динара. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Velikodusna-pomoc-losim-firmama.sr.html 

Великодушна помоћ лошим фирмама 

Државна Србија лане привреди дала 778 милиона евра, што је 2,60 одсто БДП-а, док је просек у 

Европској унији 0,6 процената 

 

Недавна дешавања са компанијом „Симпо”, којој је држава великодушно помогла из буџета, 
али и случајеви других предузећа попут „Железница”, које годинама живе од државне помоћи, 
само су неки од примера како држава помаже посрнулу привреду. 

Реч је, међутим, о државној помоћи на наш, српски начин, који је потпуно другачији од онога 
како се то ради у другим економијама на које бисмо да се угледамо. 

Истина је – у свету нема државе које се на директан или индиректан начин меша у тржиште, 
дотира поједине произвођаче или субвенционише неке од привредних грана, рецимо 
пољопривреду. Али, ми то радимо на застарео, лош и начин који прилично дестимулише 
привредну и тржишну утакмицу. 

Државна помоћ „јавним” новцем у Србији се додељује привреди онако како се то у западном 
свету не чини деценијама. Код нас се новац даје конкретним фирмама, а у Европској унији 
ситуација је потпуно другачија – чак 80 одсто је помоћ коју може да користи цела привредна 
грана или више фирми. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Velikodusna-pomoc-losim-firmama.sr.html
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Подаци Министарства финансија показују да је у току 2012. године у Србији додељена државна 
помоћ од 777,96 милиона евра, што је 2,60 процената бруто домаћег производа (свега што једна 
држава произведе у једној години). 

Економиста Мирослав Прокопијевић, аутор студије „Државна помоћ у Србији и Европској 
унији”, у овом раду наводи да државна помоћ у земљама ЕУ има просечну вредност од 0,6 одсто 
БДП. Закључак је једноставан – ми смо сиромашна, али „великодушна” држава. 

– Нарочито је лоше што је то код нас у око 80 одсто случајева вертикална помоћ, односно она 
која се додељује конкретној фирми, тако је фаворизује у односу на све остале и на тај начин се 
озбиљно нарушава конкуренција. На дуге стазе то је лоше и за саму фирму, јер она почиње да 
се ослања на помоћ државе и постаје недовољно ефикасна. Вертикална државна помоћ су 
бачене паре. Због свега тога она је забрањена у ЕУ, мада смо сведоци да су у периоду 2008–
2009. године и они делили новац својим компанијама – објашњава Прокопијевић, додајући да 
је хоризонтална државна помоћ (она коју може да користи више фирми) мање рђава. 

– Она није лоша, јер може да подразумева да држава у неком крају изгради пут или пругу које 
ће користити предузећа која ту раде. Или када држава одлучи да изгради научно-технолошки 
парк, па ту уради и инфраструктуру. Потом око тог парка почињу да се окупљају фирме, а да се 
не зна унапред које ће бити. То је пример хоризонталне државне помоћи – објашњава 
Прокопијевић. 

Док и економиста Милан Ковачевић сматра да свако давање државне помоћи привреди значи 
или нови порез или ново задужење, Горан Николић, такође економиста, мисли да држава 
тренутно мора да помаже фирмама. Према његовим речима проблеми свих предузећа које су 
на државним јаслама морају се решавати случај по случај. 

– Узмимо пример „Железница”. Без државне помоћи сутра би могле да се затворе и тиме се 
ништа не би постигло. Није решење ни погасити све 153 фирме које су у реструктурирању. 
Морају се помагати из буџета и решавати један по један случај – каже Николић. 

И Мартин Волф, главни економиста „Фајненшел тајмса” недавно је изнео став да држава и те 
како има своје место у привреди. 

– Он је у студији у „Фајненшел тајмсу” изнео податке да најважније иновације у Америци 
покреће држава, а не приватни сектор. И то се односи пре свега на војну индустрију и државни 
систем образовања. Приватне компаније, једноставно, немају ресурсе какве има држава – 
закључује Николић. 

У сваком случају, државна помоћ јесте мешање у привреду и самим тим повећава моћ 
политичара. Идеал либералног економског система био би да је уопште и нема, јер значи 
подржавање неефикасне индустрије и то све на терет пореских обвезника и потрошача који 
плаћају скупљу робу. 

Међутим, контра аргумент је да се на тај начин штите домаћа производња и радна места. Ваља 
подсетити и на то да не постоје никакве државне паре, које влада великодушно дели. Постоји 
само новац пореских обвезника које држава наплати и које потом расподељује, а када то није 
довољно, као што је код нас случај, следи задуживање. 
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Железницама 16 милијарди динара 
У државну помоћ осим субвенција спадају и порески подстицаји и повољни кредити. Сектору 
пољопривреде је у 2012. години додељена државна помоћ у износу од 222,39 милиона евра, 
односно нешто више од 25 милијарди динара, показују подаци Министарства финансија. 

Сектору индустрије и услуга припало је 555,57 милиона евра. Како се наводи у извештају 
Министарства финансија, од 16,08 милијарди динара колико је додељено сектору саобраћаја, 
сва средства су отишла „Железницама Србије”. 

С. Деспотовић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Spoljni-dug-Srbije-2607-milijardi-evra.sr.html 

Спољни дуг Србије 26,07 милијарди евра 

БЕОГРАД – Спољни дуг Србије крајем јуна 2013. године износио је 26,07 милијарди евра, што 
је за око 0,1 одсто мање него претходног месеца, наведено је у новом билтену Института за 
тржишна истраживања (ИЗИТ). 

Спољни дуг земље на крају јуна био је за 1,4 одсто виши него у децембру 2012. године. 

При томе је спољни дуг јавног сектора са достигнутих скоро 12,9 милијарди евра редукован за 
0,3 одсто на месечном нивоу, али је и даље за шест одсто виши него крајем 2012. године. 

Приватни сектор је генерисао спољни дуг у висини од око 13,1 милијарди евра, што је 
отприлике на истом нивоу као и претходног месеца, али и за 2,8 одсто мање у односу на стање с 
краја децембра прошле године. 

У структури укупног спољног дуга Србије, јавни сектор учествује са 49,5 одсто, што је повећање 
у односу на крај 2012. године када је тај сектор у креирању укупног спољног дуга учествовао са 
47,4 одсто. 

Крајем 2008. године удео јавног сектора у укупном спољном дугу Србије био је 30,9 одсто. 

Како је наведено, Србија је већ високозадужена земља са односом укупног спољног дуга и бруто 
домаћег производа (БДП) од 83,1 одсто, док је граница уласка у зону високе задужености 80 
одсто. 

То потврђује и податак да је однос отплате дуга према укупном извозу производа и услуга на 
крају јуна ове године износио 35,6 одсто, а граница за улазак у „зону црвене лампице” је 25 
одсто. 

Посебно је забрињавајуће да је однос отплате дуга према БДП-у 15,4 одсто, што значи да је 
годишњи прираст дуга већи него бруто домаћег производа и да Србија „троши своју супстанцу”, 
упозорио је ИЗИТ. 

Танјуг 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Spoljni-dug-Srbije-2607-milijardi-evra.sr.html
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/do_zime_novi_zakoni_.4.html?news_id=267238 

На скупу Америчке привредне коморе Александар Вучић најавио 

До зиме нови закони 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Да бисмо повећали запошљавање смањићемо порезе и доприносе на рад, што ће 

довести до преливања рада на црно у легалне токове. Мораћемо да водимо рачуна да то не 

доведе до велике рупе у буџету, али да буде довољно да стимулише фирме да запошљавају људе 

- изјавио је јуче вицепремијер Александар Вучић. 
Он је најавио да ће до краја године, а најкасније до краја зиме бити измењени закон о раду, 
закон о планирању и изградњи и да ће пробати да оконча реформу пензионог система. 

Циљ је, како је рекао, да се рок за добијање грађевинских дозвола смањи са девет месеци на 
месец дана, у чему ће Србија користити "и добра и лоша искуства Македоније и Хрватске" које 
су тај проблем већ решиле, тако да наше решење буде "темељније и целовитије". 

Вучић је подсетио да је незапосленост међу људима млађим од 30 година изнад 50 одсто, због 
чега се "размишља о томе да се послодавци ослободе свих пореза и доприноса на плате тих 
радника у првој години запошљавања и можда половине давања у другој години". Намети на 
рад ће бити смањени тако да "драматично повећају профитне маргине послодаваца" да би 
могли да запосле нове раднике. 

- Увешћемо електронско праћење предмета, убрзаћемо процедуре и основати канцеларију за 
брзе одговоре за инвеститоре. Страшно је важно да спроведемо комплетну реформу јавне 
управе, тако да добијање посла у локалној или републичкој администрацији не буде циљ и 
успех у животу. Наш циљ је подстицање малих и средњих предузећа и приватних фирми које 
привреду вуку напред. Извршићемо велике реформе које до сада нису урађене због страха од 
јавности. Видећемо како ћемо увести прогресивно опорезивање, фискалну консолидацију и 
нулту толеранцију неплаћања пореза. Нама недостају дух, енергија и жеља за променама, а 
имамо толико неискоришћених потенцијала - рекао је Вучић и додао да ће сви закови бити 
донети до краја зиме. 

Говорећи о субвенционисању инвестиција, он је рекао да ће држава гледати да створи услове 
којима ће привући инвеститоре, а да истовремено смањи субвенције, али да "докле год 
Бугарска финансијски подстиче улагаче, ми не смемо да заостајемо". 

Вучић је рекао да ће измене закона о раду и пензијском систему бити припремљене до јесени, 
да ће се завршити реструктурирање 179 предузећа. 

- За све ћемо имати демонстрације. За рад, за пензије, за сваку фабрику - рекао је Вучић, 
нагласивши да је циљ да се здрав систем, односно "економија која неће зависити од подршке 
државе пропалим фирмама", већ у којој фирме које раде послују са профитом. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/do_zime_novi_zakoni_.4.html?news_id=267238
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- Данас су сви успешни тако што им држава из буџетске резерве да 20 милиона - оценио је 
вицепремијер. 

Најављујући даље инвестиције, Вучић је рекао да "Мерцедес готово сигурно улази у Икарбус, а 
очекујем и у ФАП. Очекујем и долазак шеика Мухамеда у септембру ради даљих разговора са 
Мубадалом око отварања истраживачког центра у који ће бити уложено 400 милиона и касније 
отварања фабрике чипова у коју би се инвестирало бар две милијарде. Изненадићете се колико 
ће се позитивних ствари догодити већ до краја септембра или почетка октобра - обећао је 
Вучић, рекавши да га је страх колико ће бити позитивних вести, због чега сада не жели ни да их 
најављује, док све не буде сигурно. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1391430/Manji+porezi+na+zarade%2C+ve%C4%87a+zaposlenos

t%3F+.html 

Мањи порези на зараде, већа запосленост? 

Порези и доприноси за запослене биће смањени да би се смањила сива економија 
и подстакло запошљавање. Како је сваки други млађи од 30 или 35 година без 
посла, Влада размишља о посебним олакшицама за њихово запошљавање. Из 
Уније пслодаваца Србије поручују да то лако може да се заврши отпушањем 
старијих, а запошљавањем младих радника. 

Промена радног законодавства, пензионог система, пореза, Закона о планирању и изградњи, 
приватизација предузећа и фудбалских клубова, неке су реформи које Влада најављује како би 
економију поставила на здраве ноге. Иако се још не знају детаљи, Фисклани савет, синдикати и 
предузетници кажу, намере су добре и неопходне, смао да се спроведу. 

Припремила Мирјана Брајковић 

Већ дуго је у Србији превелико све што не ваља - јавни дуг, минус у буџету, незапосленост, утаја 
пореза, трошкови за плате и пензије. Међутим, коначно је, после вишегодишње приче о 
променама, из врха власти орочен њихов почетка - крај године, евентуално крај зиме. 

Владимир Вучковић, члан Фискалног савета каже да је веома битно да се читав пакет 
реформских закона усвоји што пре и да се с рефомама крене већ ове и следеће године. 

"Уколико се буде чекало, ни најбољи пакет закона неће моћи да нам помогне за годину дана", 
каже Вучковић. 

За сада се зна да ће бити смањни порези и доприноси за запослене да би се смањила сива 
економија и подстакло запошљавање. Како је сваки други млађи од 30 или 35 година без посла, 
Влада размишља о посебним олакшицама за њихово запошљавање. 

Душан Коруноски из Уније послодаваца Србије рекао је да то врло лако може да се заврши 
отпушањем старијих радника, а запошљавањем младих радника што, како каже, никоме у  
земљи није циљ. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1391430/Manji+porezi+na+zarade%2C+ve%C4%87a+zaposlenost%3F+.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1391430/Manji+porezi+na+zarade%2C+ve%C4%87a+zaposlenost%3F+.html


20 

 

Оно што би послодавцима одговарало јесте да се намети на рад смање са садашњих 65 одсто 
зараде на око 40 процената, блиско ономе што је највљивао садашњи министар привреде. 

"Инспекције тренутно не јуре сиву економију и онда се њима исплати, зашто би платили па и 
пет одсто намета на плате, ако их нико неће казнити или забранити им рад. Ако инспекције 
буду радиле свој посао, врло брзо ће се видети да се некима који су тртенутно у сивом сектору 
исплати да се легализују, под условом да намети на плате буду мање него што су сад", 
каже Душан Коруноски. 

Држава ће морати да смањи трошкове а могуће је, кажу упћени, да ће одустати и од планираног 
минималног повећања пензија и плата у јавном сектору наредне године. С друге стране, мораће 
да повећа приходе. За сада, у Влади не планирају повећање ПДВ-а. 

"Смањење неких пореза уз висок буџетски дефицит значи да мора да дође до повећања 
других пореза - на имовину, на добит предузећа. Ако све то не буде довољно, онда ће 
се разамишљати о повећању ПДВ-а и акциза", каже Вучковић. 

То значи да ћемо уз мање зараде имати веће трошкове. 

Ранка Савић из Асоцијације слободних и независних синдиката каже да су увек грађани терет 
реформи носе на својим плаћима. 

"Све мере су изузетно болне заначе и отпуштање радника и оно што ће наш услов услова ће 
бити је социјално збрињавање свих оних који применом ових мера остану без посла", каже 
Савићева. 

Много се очекује и од најављне реформе јавне управе и пензионог система - не би ли се 
коначно променила слика да сваки од 300 хиљада запослених у производњи практично 
издржава више од 20 људи, а да у многа места стиже више чекова за пензије него плата. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/radnicka-muka:-cuti-i-trpi_419576.html 

Радничка мука: Ћути и трпи 

НОВИ САД  

Положај радника у Србији је катастрофалан, оцењују представници свих 

синдиката. Иако држава има механизме да заштити њихова права, синдикалци 

сматрају да се већ две деценије примењује стратегија ћути и трпи. 

После нешто више од седам месеци штрајковања, радници новосадског "Новитета" успели су 

да се изборе за оверене здравствене књижице, исплату дела заосталих зарада и повезивање 

радног стажа. Иако је од средине августа фабрика поново почела са производњом, запослени и 

даље имају осећај да њихова борба за законом прописана радничка права још увек траје. 

Како се изборити за боље стандарде и основна права, у време када су многе фирме угашене и 

када по 200 људи дневно остаје без посла? И поред наизглед безизлазне ситуације у којој су се 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/radnicka-muka:-cuti-i-trpi_419576.html


21 

 

нашли, у синдикатима сматрају да радници ипак морају да подигну свој глас и да се обрате 

институцијама које су задужене да штите њихова права, а у које они немају поверења. 

Мада су својим контролама инспектори за рад успели да број смртних повреда на радном месту 

ове године скоро преполове у односу на лане, и по питању безбедности на раду, као и у случају 

других кршења права радника, инспекцији је неопходно да им се запослени обрате за помоћ, и 

то поготово они који спадају у такозвану "заштићену категорију". 

У ишчекивању измена и допуна Закона о раду, који ће омогућити веће надлежности 

инспекције као и његову бољу примену у пракси, синдикати упозоравају да у последњих 15 

година права радника никад нису била лошија, јер у овом тренутку у Србији има преко милион 

радно способног становништва, који као незапослени, не испуњавају ни најосновније - право 

на рад. 

 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/severtrans%E2%80%9D-svakog-dana-zakinut-za-pola-miliona 

Севертранс” сваког дана закинут за пола 
милиона 

СОМБОР: Запослени у сомборском превознику „Севертранс“ провозали су 17 
аутобуса градским улицама, како би упозорили надлежне на штету коју им наносе 
нелегални превозници 

Радници „Севертранса” провозали градом 17 аутобуса 

 По неким проценама има их више стотина у аутомобилима и око стотину са комбијима па је 
све мање путника на редовним линијама. 

За разлику од оних који путнике превозе илигално „Севертранс“ измирује своје обавезе према 
држави. Држава је са 52 одсто капитала власник ове фирме у реструктурирању, која располаже 
са 55 аутобуса и запошљава 230 људи. Протестну вожњу организовала су сва три синдиката -  
АСНС Возачи и кондуктери, УГС Независност и Самостални сидникат, а акцију је подржало и 
руководство фирме. 

- Више пута смо интервенисали код локалне самоуправе и надлежних инспекцијских служби, 
међутим, уместо да се смањи број илегалних превозника он се повећава.За разлику од Сомбора 
локална самоуправа у Суботици и Панчеву успела је да својим мерама знатно смањи број 
нелегалних превозника. Ми не тражимо повољнији положај у локалној средини желимо само 
да се изборимо да сви превозници имају исте услове и да сви измирују своје обавезе према 
држави - каже председник Самосталног синдиката Антонио Гвозденовић. 

Председник АСНС Боривој Ристивојевћ истиче да „Севертранс“ дневно губи до 500.000 динара 
због све мањег броја путника, а да исто толико а можда и више губи држава . 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/severtrans%E2%80%9D-svakog-dana-zakinut-za-pola-miliona
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-Уколико би се број илегалних превозника смањио само за 50 одсто ми бисмо били задовољни. 
То није немогуће, јер инспекције треба само да примене закон - говори Ристивојевић. 

Председник УГС Независност Ђорђе Мојзеж изражава уверење да је држави као већинском 
власнику у интересу да сачува капитал. 

- Ми не тражимо ништа мимо закона него само да се закон поштује и примењује. Не желимо да 
будемо монополисти на тржишту, јер тражимо само да сви који на њему учествују  раде по 
истим правилима – истиче Мојзеж. 

Генерални директор„Севертранса”  Ненад Ћелић појашњава да је руководство  подржало 
акцију сва три синдиката, јер сматра да сви треба да поштују закон и да плаћају држави 
дажбине. 

- Иако је тешка економска ситруација настојимо да сва поскупљења не пребацујемо на путнике, 
односно на цену карата.Успели смо и да набавимо 22 половна аутобуса и то изузетно 
квалитетна и гарантујемо да су путници безбедни у саобраћају и да се томе поклања изузетна 
пажња. То је разлог више што тражимо да и други раде под тим условима. Покренули смо и 
иницијативу да се буyетским корисницима уместо новца за превоз дају месечне карте, јер је 
нелогично да се тај „кеш“ троши на илегалне превознике- рекао је Ћелић. Иначе, зараде 
запосленима исплаћују сваког месеца, иако су у заостаку две зараде. 

Према процени Пословног удружења друмског саобраћаја „Панон транспорт“ из Новог Сада 
штета коју нелегални превозници наносе држави износе око 90 милиона евра. 

Ј. Прелчец 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=09&dd=06&nav_id=750615 

Настављен штрајк у "Звезди" 

ИЗВОР: БЕТА 

Крушевац -- Раднице крушевачке Конфекције "Звезда" одлучиле су да наставе 

штрајк, започет пре скоро месеца дана, због 14 заосталих плата и неоверених 

здравствених књижица. 

 Према њиховим речима, исплата две зараде предуслов је за прекид штрајка. 

"Разговарале смо са надлежнима у Крушевцу. Сви нас позивају да прекинемо штрајк, 

међутим запослени су се изјаснили да се штрајк наставља јер је став да смо доста радиле 

без пара", рекла је данас агенцији Бета председница Самосталног синдиката у "Звезди", 

Марина Димић.  

 

Она је подсетила да је од почетка штрајка била једна уплата зарада.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=09&dd=06&nav_id=750615
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Раднице те конфекције, њих око 150, сада очекују продају два локала предузећа, у Брусу и 

Александровцу, што би могло да буде довољно да исплату две до три плате, а за то је, како је 

Марина Димић навела, затражена сагласност Агенције за приватизацију.  

 

Конфекција "Звезда" има дуговања од око 210 милиона динара, од чега највише држави - 95 

милиона динара на име пореза и доприноса, док се радницима на име плата дугује око 50 

милиона динара.  

 

Предузеће у центру Крушевца има 3.500 квадрата и осам локала у том и неколико околних 

градова.  

 

Током претходне деценије "Звезда" је у поступку приватизације десетак пута нуђена на 

аукцијама, али није било купаца те је у поступак реструктурирања ушла почетком 2011. године.  

 

Сада се налази у групи предузећа чија би имовина требало да буде понуђена на продају до краја 

године, а ако не добије купца иде у стечај.  

 

Ово предузеће је једно од ретких које је 2005. године успело да се након три године извуче из 

стечаја и настави да, уместо са дотадашњих 850, послује са 180 радника, док је осамдесетих 

година прошлог века упошљавало више од 2.000 радника и имало педесетак малопродајних 

објеката широм Србије. 
 

 

 


