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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1417966/Orbovi%C4%87%3A+Paket+mera+neprihvatljiv+

za+gra%C4%91ane+.html 

Орбовић: Пакет мера неприхватљив за 
грађане 

Већина синдиката оштро се противи економским мерама које је најавила Влада 
Србије, јер су неприхватљиве за грађане, рекао председник Савеза самосталних 
синдиката Србије Љубисав Орбовић. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић оценио је да 
су најављене економске мере Владе Србије неприхваљиве за грађане и запослене, и да се не 
види на који начин ће бити покренута домаћа привреда. 

Орбовић је на конференцији за новинаре рекао да ће мера повећања ниже стопе пореза на 
додату вредност (ПДВ) са осам на десет одсто нарочто погодити најугоженије, као и пензионре, 
јер ће просечна потршачка корпа поскупети за 450 динара. 

Опорезивањем запоселних у јавном сектору са платом висом од 60.000, по његовој оцени, 
направиће се велика неправда, јер се тиме кажнавају лекари, професори, судије, који ионако 
имају мале плате, док се с друге стране ради на томе да се млади и школовани мотивишу 
и врате у земљу. 

"Та мере ће довести и до сукоба запослених у јавном и реалном сектору. Тачно је да разлика не 
треба да постоји, али она не постоји због тога што су у јавном сектору плате превелике, него 
што су у реалном сектору изузетно ниске плате, и ово ће бити сигнал да плате могу да иду још 
доле, па ће већина бити на минималним зарадама", објаснио је Орбовић. 

Преседник СССС је указао да мере Владе неће утицати на развој привреде. 

Он је критиковао и најаву да ће се држава убудуће јефтине задуживати јер је то, како је оценио 
"логично и не треба за то доносити посебну меру". 

Говорећи о најављеним изменама Закона о раду, Орбовић је нагласио да ће то довести до 
смањења права запослених јер је намера да се омогући лакше отпуштање радника. 

"Последица измена Закона о раду биће отпуштање 50.000 до 100.000 радника у наредних 
годину до две", упозорио је Орбовић. 

Он је рекао да је најављене економске мере Влади Србије наметнуо Међународни монетарни 
фонд и додао да "тамо где је ММФ ушао тамо цвеће није цветало". 

Представници синдиката образовања, здравства, комуналних делатности и управе Србије 
сложили су се данас да би решење економског проблема требало тражити у сузбијању сиве 
економије, опорезивању посланика "од којих неки примају и по пет плата", као и тајкуна, који 
су, како је наведено у последњих 12 година однели из државе 50 милијарди долара. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1417966/Orbovi%C4%87%3A+Paket+mera+neprihvatljiv+za+gra%C4%91ane+.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1417966/Orbovi%C4%87%3A+Paket+mera+neprihvatljiv+za+gra%C4%91ane+.html
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Представници синдиката изразили су незадовољство што приликом доношења нових мера 
Влада није разговарала са синдикатима и најавили су заједничку акцију против тих мера, а 
једна од могућности је и организовање штрајкова. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=14&nav_id=765156 

Синдикати: Неприхватљиве мере 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Представници Савеза самосталних сидиката Србије оценили су 

неприхватљивим економске мере Владе Србије. 

Они сматрају да ће те мере веома погодити грађане и део запослених и најавили су да ће 

захтевати од Скупштине да синдикати учествују у њиховом доношењу. 

Председник СССС, Љубисав Орбовић, рекао је да су, пре свега, неприхватљиви Предлог измена 

закона о раду који, по њему, треба да олакша отпуштање радника, као и повећање ПДВ-а на 

основне намирнице, "што ће за незапослене и раднике на минималцу значити један дан 

месечно без хране".  

Он је најавио да ће сидникати своја права потражити на улици, уколико не буде договора са 

властима. Орбовић сматра да је лоше и опорезивање плата у јавном сектору већих од 60.000 

динара, јер ће то погодити здравство, високо школство и судство, где ради најобразованији 

кадар који држава настоји да задржи у земљи.  

 

Председник Синдниката запослених у републичкој управи, Његош Потежица, рекао је да 

прогресивним опорезивањем у том сектору уопште неће бити погођено 85 одсто радника чије 

су плате мање.  

 

Та мера, такође, неће погодити ни запослене у основном и средњем образовању, чије су плате 

испод републичког просека, већ само оне у високом, што неће битно поравити републички 

буџет, али ће погоршати живот научних радника, казао је председник Суиндиката образовања, 

Бранислав Павловић.  

 

Према речима председника Синдиката комуналних делатности, Милана Грујића, та мера 

обухватиће само 16 одсто запослених у тој делатности, и упозорио да ће се оптуштањем 

радника у јавном сектору, који броји око 400.000 људи, знатно повећати број незапослених са 

садашњих милион људи.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=14&nav_id=765156
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Секретар Сидниката здравства, Јелена Говедарица, предочила је да су зараде у том сектору 

само за четири одсто више од републичког просека, и да ће мером пре свега бити погођени 

врхунски стручњаци, каквих је у здравству и тако мало.  

 

Синдикалци су указали да социјални дијалог у земљи одавно не постоји, да "предложени 

закони и мере воде потпуном обесправљивању радника, што је потпуно неприхватљиво, јер 

мерама уопште нису обухваћени тајкуни и екстрапрофитери, који су годинама износили 

капитал из земље". 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/neprihvatljive-vladine-ekonomske-mere_429206.html 

Неприхватљиве владине економске мере 

БЕОГРАД -  

Представници Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) оценили су данас 

неприхватљивим економске мере Владе Србије јер ће, како кажу веома погодити 

грађане и део запослених, и најавили су да ће захтевати од Скупштине да 

синдикати учествују у њиховом доношењу. 

Председник СССС, Љубисав Орбовић, рекао је да су, пре свега, неприхватљиви Предлог измена 

закона о раду који, по њему, треба да олакша отпуштање радника, као и повећање ПДВ-а на 

основне намирнице, "што ће за незапослене и раднике на минималцу значити један дан 

месечно без хране". 

Он је најавио да ће синдикати своја права потражити на улици, уколико не буде договора са 

властима. 

Погођени најобразованији, које треба задржати у Србији 

Орбовић сматра да је лоше и опорезивање плата у јавном сектору већих од 60.000 динара, јер 

ће то погодити здравство, високо школство и судство, где ради најобразованији кадар, који 

држава настоји да задржи у земљи. 

Председник Синдиката запослених у републичкој управи, Његош Потежица, рекао је да 

прогресивним опорезивањем у том сектору уопште неће бити погођено 85 одсто радника, чије 

су плате мање. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/neprihvatljive-vladine-ekonomske-mere_429206.html
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"Та мера, такође, неће погодити ни запослене у основном и средњем образовању, чије су плате 

испод републичког просека, већ само оне у високом, што неће битно поправити републички 

буџет, али ће погоршати живот научних радника", казао је председник Синдиката образовања 

Бранислав Павловић. 

Према речима председника Синдиката комуналних делатности, Милана Грујића, та мера 

обухватиће само 16 одсто запослених у тој делатности, и упозорио да ће се отпуштањем 

радника у јавном сектору, који броји око 400.000 људи, знатно повећати број незапослених са 

садашњих милион људи. 

Секретар Синдиката здравства, Јелена Говедарица, предочила је да су зараде у том сектору 

само за четири одсто више од републичког просека, и да ће мером пре свега бити погођени 

врхунски стручњаци, каквих је у здравству и тако мало. 

Синдикалци су указали да социјални дијалог у земљи одавно не постоји, да "предложени 

закони и мере воде потпуном обесправљивању радника, што је потпуно неприхватљиво, јер 

мерама уопште нису обухваћени тајкуни и екстрапрофитери, који су годинама износили 

капитал из земље". 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:458793-Dacic-I-policiji-manje-plate 

Дачић: И полицији мање плате 
 

Тањуг  

Премијер и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је данас да ће и 

запосленима у полицији бити смањене плате као и свима другима у јавном сектору 

БЕОГРАД - Премијер и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је данас да ће и 
запосленима у полицији бити смањене плате као и свима другима у јавном сектору.  

Дачић је, одговарајући на питање, да ли ће запослени у полицији остати без такозваног бонуса 
у оквиру мера штедње рекао да ту није реч ни о каквим бонусима већ да се то само тако назива, 
јер другачије није могуће испоштовати оно што закон прописује за њихове плате. 

Он је објаснио да они имају право по закону да имају веће коефицијенте за 30 до 50 одсто у 
односу на друге државне службенике. 

"Да они не би тужили државу што њихове плате нису одговарајуће закону, ми смо увели бонусе 
пре неколико година иначе би штета по државу била још већа", рекао је Дацић, који је навео да 
он тај закон није донео, већ да он постоји седам или осам година. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:458793-Dacic-I-policiji-manje-plate
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Он је међутим, нагласио да ће полиција имати смањене плате као и сви други, а када је реч о 
чињеници да пензије нису обухваћене мерама штедње, он је указао да се мора ући у реформу 
пензионог система, али да то у овом тренутку није било предмет разматрања. 

Према његовим речима, просечна пензија је данас око 50 одсто просечне плате, а мере штедње 
су пажљиво рађене, јер је првобитан предлог био да се опорезује све изнад просечне плате, 
односно 40.000 динара. 

"Вучић и ја смо разговарали и договорили да то може да буде само изнад 60.000 динара", рекао 
је Дачић. 

Он је нагласио да су мере морале бити донете и да неке ствари морају да се десе ма коико то 
није пријатно, а да простора за разговор са ресорнм министарствима и синдикатима увек има. 

"Ово је само почетак нечега што сматрамо да ће имати позитиван наставак. Како бисмо могли 
да идемо на боље, морамо да зауставимо пад или ћемо доћи до тога да нећемо моћи да 
исплатимо плату никоме", рекао је Дачић. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:458877-Ni-sajmovi-zaposljavanja-nisu-garant-za-posao 

Ни сајмови запошљавања нису гарант за посао 
 

Б. Стјеља  

У Србији има све више сајмова за запошљавање, али им је све мање учинак. Од 

40.000 посетилаца, до посла дође сваки шести, а фирме због рекламе 

БЕЗ много вере да ће им се - макар у првом покушају - посрећити, сајмове за запошљавање је 
од почетка ове године обишло најмање 40.000 посетилаца широм Србије. Ипак, тек је сваком 
шестом пошло за руком да потпише уговор о раду и то најчешће на одређено време. А до краја 
године ће, само у организацији Националне службе за запошљавање, бити још шест овакавих 
прилика, које ће, судећи по искуствима из прошлости, ред од безмало 800.000 имена на бироу, 
тек незнатно скратити. 
 

Зато Иван Вујовић, председник Асоцијације незапослених Србије, сматра да се ови сајмови 
организују више „про форме“ како би се створио привид да држава нешто ради. 
- Невладине организације их организују јер добијају новац за такве пројекте, а Национална 
служба за запошљавање јер мора - сматра Вујовић. - Озбиљне компаније долазе да покупе 
биографије у случају да им затреба неки кадар, али сајмове све више посећују и опскурне и 
сумњиве фирме којима „манифестације“ служе да би добиле бесплатан штанд и рекламу. 
Никола Тешић, менаџер пројекта „Каријер дејс“, потврђује да су сајмови сами по себи 
недовољни и да им је неопходно „осавремењивање“ програмима, електронским базама... 
- У следећој години ћемо организовати и радионице кроз које ћемо спојити 2.000 младих 
незапослених са 35 послодаваца. А најбољи ће остати да раде у тим компанијама. 
„Класични“ сајмови, по свему судећи, немају неку блиставу будућност јер су пре економске 
кризе били ефикаснији и тематски, на њима су се послови нудили само одређеним кадровима, 
а данас су „општег типа“. Зато и Јадранка Димов, стручњак за каријерно вођење и саветовање, 
сматра да су потребне драстичније промене у подизању квалитета радне снаге: 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:458877-Ni-sajmovi-zaposljavanja-nisu-garant-za-posao
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- Очекивања послодаваца су у потпуној сразмери са понудом на тим сајмовима јер с једне 
стране имамо поплаву занимања која тржиште не може да прогута, док с друге имамо дефицит 
послова за које нема квалификованих радника - објашњава Димов. - Сајмови служе за 
регрутовање потенцијалних кандидата. Незапослени по тим штандовима остављају своје 
биографије, оне се углавном лагерују по компанијама и извлаче по потреби. 
КАЛЕНДАРСАЈАМ запошљавања у уторак је организован у Спортском и пословном центру 
„Војводина“ у Новом Саду, где ће доћи 33 послодавца у потрази за 200 радника. Потом су на 
реду сајмови у Лозници (15. октобар), Зрењанину (23. октобар), Краљеву (25. октобар), Пироту 
(31. октобар) и Лесковцу (13. новембар). 

Она сматра да је највећи проблем у вишедеценијској неусклађеност школства и привреде: 
- Недостају иновације наставних планова и програма. Послодавци траже, осим стандардног 
знања, и разне вештине и компетенције. Послодавци инсистирају на ономе што им школе не 
дају, а то је практично знање. 
 

СТРУКА, СТОП! 
У НСЗ кажу да током шест месеци ове сајмове посети скоро 1.800 послодаваца и да они - већ по 
опробаном рецепту - највише ангажују трговце, грађевинце, угоститеље... док струка тешко 
пролази. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/412563/Lekari-Solidarni-porez-samo-na-osnovnu-platu-ne-i-na-dodatak 

Лекари: Солидарни порез само на основну 
плату, не и на додатак 

Тањуг  

Синдикат лекара и фармацеута Србије (СЛФС) саопштио је данас да ће лекари бити у 

дискриминисани и дестимулисани за рад уколико се осим основне плате солидарни порез буде 

наплаћивао и на додатак на плату. 

Реч је, како се наводи, о додацима на плату који се исплаћују на име дежурстава, која су 

неопходна да би сви градјани имали континуирану здравствену заштиту. 

 

"Уколико влада буде инсистирала да се и ови приходи опорезују, а не само основна плата, 

поставиће се озбиљно питање обављања дежурстава у здравственим установама, које већ сада 

функционишу на ивице егзистенције, наводи се у саопштењу СЛФС. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/412563/Lekari-Solidarni-porez-samo-na-osnovnu-platu-ne-i-na-dodatak
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/412561/Ekonomski-samit-u-Beogradu-Radulovic-pozvao-investitore-da-ucestvuju-

u-privatizaciji 

Економски самит у Београду: Радуловић 
позвао инвеститоре да учествују у 
приватизацији 

Срна, Бета, Тањуг  

Министар привреде Србије Саша Радуловић позвао је данас инвеститоре да учествују у 

приватизацији предузећа у Србији. 

Радуловић је на 13. Економском самиту Србије најавио да ће у Агенцији за приватизацију у 

петак, 18. октобра бити представљена листа свих предузећа у портфолију Агенције са њиховим 

финансијским извештајима. Подаци о тим предузећима, биће дати на увид инвеститорима, али 

и синдикатима и радницима. 

 

Радуловић је рекао да ће та конференција имати назив "Рестарт" и требало би да означи нови 

економски почетак Србије. Он је најавио да ће у јавна предузећа бити уведено корпоративно 

управљање и решен проблем нагомиланих дугова, тако да се она поставе на здраве ноге и више 

не оптерећују буџет. 

 

Дачић: Србија као магнет за инвестиције 

Премијер Србије Ивица Дачић изјавио је раније данас, на отварању Самита, да је време да у 

Србији почне да делује магнет за привлачење инвестиција и изразио спремност Владе да 

коначно постави Србију на здраве основе. 

  

Он је рекао да је у Влади Србије направљен договор да се приспитају сва најављена задуживања 

и да је проритет заустављање спирале која стално повећава задуживање и буџетски дефицит, а 

не подиже ниво индустријске производње.  

  

- Србија је добро место за инвестиције, Србија је стабилна, има добре односе са суседима, не 

прети јој дестабилизација ни у политичком ни у економском, ни у безбедносном смислу - 

истакао је Дачић.  

Он је упозорио да је због високог нивоа буџетског дефицита, задужености и константног пада 

бруто домаћег производа (БДП) јасно да, ако се не предузму опште мере, може бити угрожена 

финансијска и свеукупна стабилност земље и да може доћи до процеса "које нико неће моћи да 

контролише". 

  

Премијер Србије је оценио да су нове економске мере владе предуслов за 

заустављање економског суноврата. Говорећи о приоритетима Дачић је, поред економије, 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/412561/Ekonomski-samit-u-Beogradu-Radulovic-pozvao-investitore-da-ucestvuju-u-privatizaciji
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/412561/Ekonomski-samit-u-Beogradu-Radulovic-pozvao-investitore-da-ucestvuju-u-privatizaciji
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навео улазак Србије у Европску унију што пре, реформе и спровођење бриселског споразума, 

као и рад на бољој позицији Србије у свету. 

  

- Без поправљања слике о Србији и без јаке Србије у међународном оквиру нећемо моћи да 

остваримо ниједан од циљева - навео је Дачић. 

  

Да ли је јавна потрошња велика или је БДП мали? 

 

Члан Фискалног савета Никола Алтипармаков оценио је данас да је јавна потрошња у Србији 

превелика и да има лошу структуру јер се премало троши на инвестиције, док је директор 

Економског института Драган Шаговновић оценио да је проблем што Србија има низак 

привредни раст и бруто домаћи производ, а не висина јавне потрошње. 

 

Алтипармаков је на Самиту истакао да је у наредним годинама неопходно да се јавна потрошња 

стави од контролу, односно да држава почне да троши онолико колико зарађује, за шта је 

кључно спровести структурне реформе. 

 

То подразумева завршетак процеса реструктурирање предузећа, спровођење пензијске 

реформе, јер је Србија по висини расхода за плате и пензије негативан рекордер у источној 

Европи. 

 

Алтипармаков се није сложио са Шаговновићем да јавну потрошњу треба посматрати само у 

апсолутном износу, истичући да се она мора мерити према учешћу у БДП-у, што значи у односу 

на оно што земља производи. 

 

Говорећи о краткорочним мерама владе за смањење буџетског дефицита, он је оценио да 

постоји ризик да мере које се односе на повећану наплату пореза и смањење сиве економије не 

дају очекивани ефекат, па ће можда због тога у наредној години бити потребне неке додатне 

мере. 

 

Шаговновић је истакао да јавна потрошња у Србији има високо учешће у БДП-у, али у 

апсолутном износу није велика наводећи да је прошле године она била 49,9 одсто БДП-а, што 

је теоријски високо, док је просек земаља еврозоне, такође, око 49 одсто. 

- Смањење јавне потрошње не треба да буде приоритет већ мере за раст БДП-а - рекао је он. 

 

Он је напоменуо да је јавна потрошња по глави становника у Србији 1.900 евра, што је 

алармантно ниско, имајући у виду да је то 7,5 пута мање него у еврозони, а више него двоструко 

мање него у Хрватској. 

 

Шаговновић је оценио и да се неоправдано стално говори о потреби смањења запослених у 

државној управи и области одбране, где је учешће запослених 1,6 одсто у односу на укупну 

популацију, док је европски просек три одсто. 
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Влаховић: Потребно да уследе и структурне 

реформе 

Председник Савеза економиста Србије, Александар 

Влаховић, изјавио је вечерас да ће се ефекти владиних мера 

за фискално прилагођавање исцрпети за шест до девет 

месеца ако не уследе структурне реформе. 

Влаховић је на Самиту рекао да држава мора да 

реформише јавни сектор, али да ће то бити теже него 

прошле године, јер је "део муниције већ потрошен". Како је 

додао, комплетан "арсенал" мера на приходној страни, 

осим повећања ниже стопе ПДВ-а са осам на десет одсто, у 

потпуности је искоришћен прошле године и нема више 

простора за повећање пореза. 

Он је оценио да не могу да се у кратком року мењају порези 

и доприноси на рад, јер би то донело нову макроекономску 

нестабилност и истакао да су то лепе жеље, али да те мере 

нису реалне. 

Према речима Влаховића, добро је што је влада схватила да 

задуживање више није могуће, јер би брзо уследио банкрот. 

- Чујемо и речи "приватизација јавних предузећа", а не 

само реструктурирање, и то је добро - рекао је Влаховић и 

додао да субвенције за подстицај страних инвестиција нису 

довољне ако не постоји добар привредни амбијент. 

Он сматра да све мере које је влада представила утичу на 

смањење тражње и пад привредних активности, те да је 

због тога потребно наћи прави баланс. 

 

Вучковић: Без привредног раста у 2014. 

 

Члан Фискалног савета Владимир Вучковић оценио је данас да се следеће године не може 

очекивати привредни раст, или да ће он бити око 0,5 одсто. 

- Привредног раста неће бити, или ће бити до 0,5 одсто - рекао је Вучковић на Самиту. 

 

То, како је рекао, неће бити резултат недавних мера које је усвоијла влада, вех свега онога што 

је урађено, или није урађено претходних неколико година. 

- И без ових мера тај раст би изостао - казао је Вучковић и додао да се не могу сагледати извори 
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раста за следећу годину, подсетивши да су ове године то били Фијат и пољопривреда, док су 

друге гране у рецесији. 

 

Ни буџетски дефицит следеће године, и поред свих напора, неће моћи да буде мањи него ове 

године, односно биће око шест одсто бруто друштвеног производа. 

- Да није било мера владе, дефицит би могао бити и осам или девет одсто БДП-а у 2014. Без 

мера имали би већи дефицит, јавни дуг, а привредни раст био био око нуле - истакао је 

Вучковић. 

  

Цветковић: Мере закаснеле, ефекти прецењени 

Бивши премијер Србије Мирко Цветковић изјавио је данас 

да су нове економске мере владе недовољне и закаснеле 

најмање годину дана. Он је на Самиту казао и да су ефекти 

неких мера прецењени, посебно кад је реч о смањењу 

субвенција и сузбијању сиве економије. 

- Актуелна фискална политика непримерена је и ако се не 

промени прети да угрози финансијску стабилност државе - 

упозорио је Цветковић. 

Он је рекао да реформе нису довољно обухватне али да је 

добро што их је влада започела и да је важно што у томе 

има подршку јавности. 

Према његовим речима за мање од 15 месеци направљена 

је једна петина актуелног јавног дуга Србије, наводећи да је 

реч о 3,7 милијарди евра. Бивши премијер је истакао као 

проблем недовољан прилив инвестиција и оценио да је 

неостварива процена раста бруто домаћег производа од два 

одсто у овој години. 
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Нова визија економске будућности 

Економски самит Србије посвећен стварању нове визије 

економске будућности одржава се данас и сутра у Београду, 

а главне теме скупа су, између осталог, проблеми у области 

макроекономске стабилности, незапосленост, реформа 

јавног сектора, чланство у ЕУ и привлачење страних 

инвестиција. 

Овогодишњи самит је организован под покровитељством 

Агенције за страна улагања и промоцију извоза, 

Економског института и Савета страних инвеститора у 

Србији. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/412645/Bolje-plate-Veci-standard-Laksi-zivot-Ne-pre-2015 

Боље плате? Већи стандард? Лакши живот? 
Не, пре 2015. 

М. Кркић/Г. Авалић  

Бољи живот након сета економских мера грађани би у најбољем случају могли да очекују тек за 

две до три године, оцењују учесници 13. економског самита Србије. У супротном, чекају нас 

нови непопуларни потези који би додатно срозали стандард грађана. 

Фискални савет процењује да би у следећој години око 70.000 запослених у јавном сектору, пре 

свега у здравству и школству, могло да остане без посла. 

 

Владимир Вучковић, члан Фискалног савета, каже да пре 2015. године не треба очекивати 

побољшање животног стандарда.  

  

- Ако мере које је донела Влада не буду дале резултат, већ следеће године могао би да се уведе 

солидаран порез на плате преко 40.000 и пензије изнад 25.000 динара - каже Вучковић за 

“Блиц“. 

  

Шеф мисије ММФ у Србији Хаенг Ким каже за „Блиц“ да ефекат мера зависи од тога када ће 

бити усвојене у парламенту.  

  

- Мере су корак у добром правцу за постизање фискалне консолидације, али нису довољне. 

Потребно је идентификовати и спровести додатне свеобухватне и трајне мере фискалне 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/412645/Bolje-plate-Veci-standard-Laksi-zivot-Ne-pre-2015
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консолидације како би се стабилизовао и преокренуо раст учешћа јавног дуга у БДП-у током 

наредних неколико година - каже Ким. 

  

Премијер Ивица Дачић сматра да растући дефицит, висок ниво задужености и константан пад 

БДП-а јасно указују да ће, ако се не предузму оштре мере, Србија доћи у стање које се више 

неће моћи контролисати. 

  

Министар привреде Саша Радуловић каже да ће Србија испоштовати рок и, према договору са 

Светском банком, до половине наредне године, решити питање предузећа у реструктурисању 

која државу коштају 750 милиона долара годишње. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/412426/Jedan-zaposleni-izdrzava-cetvoro 

Један запослени издржава четворо 

Сузана Лакић  

Један радник у производњи издржава 4,3 грађанина Србије. Рачуница говори да сваки 

запослени у привреди ради за једног пензионера и једног незапосленог, те да покрива неког ко 

је социјални случај и истовремено привређује за запослене у државној управи. Плате у 

индустрији истовремено су мање за 1.400 евра годишње него у државним фирмама. 

У производњи ради око милион људи, а ту је урачунато и око 500.000 пољопривредника. У 

осталим делатностима запослено је 1,4 милиона грађана. Кад томе додамо пензионере, 

социјалне случајеве и незапослене, види се да на једног радника у производном сектору у 

просеку долази нешто више од четворо људи. 

 

Небојша Савић, професор на Факултету за економију, финансије и администрацију, каже да је 

наш највећи проблем мали обим производње. Неколико пута заостајемо и у односу на регион. 

У суседним земљама, попут Словеније, па и Хрватске, производња годишње донесе доходак од 

40.000 до 60.000 евра по глави, а у Србији 15.000. 

  

Наша индустрија истовремено чини 17 одсто БДП. Шта то значи, најбоље говори чињеница да 

у ЕУ заседају владе када овај показатељ падне испод 30 посто.  

  

- Данас једног пензионера не покрива ни радник и по. У старој Југославији било је 3,5 

запослених на једног пензионера. По тој рачуници Србија би данас морала да има дупло више 

радника у производњи. Тада не би имали проблем са високим расходима и малим приходима, 

и на крају с великим минусом у буџету - каже Савић за “Блиц”.  

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/412426/Jedan-zaposleni-izdrzava-cetvoro
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Иако издржавају више од пола Србије, запослени у индустрији зарађују мање него радници у 

јавном сектору. Према подацима Министарства финансија, у државним предузећима се у јулу у 

просеку зарађивало 58.000 динара. 

  

Плата у производњи је истовремено износила 44.770 динара, па рачуница говори да се у 

држави годишње може зарадити и до 1.400 евра више. 

  

Јавна предузећа су истовремено међу највећим губиташима. Она располажу трећином српске 

имовине, а стварају свега 10 одсто профита домаће економије.  

  

Милан Кнежевић, председник Асоцијације малих и средњих предузећа, каже да је производња 

уништавана приватизацијама. 

  

- Приватници су куповали целе индустријске капацитете, преузимали су имовину и капитал, а 

онда су фирме продавали или гурали у тунел. Дешавало се да узму велике кредите - гаранција 

би била имовина фирме, а онда би узет новац извлачили уместо да га користе за развој 

компаније - каже Кнежевић.  

  

 

 

Кликни за увећање (+) 

 

  

Економиста Горан Николић сматра да је решење запошљавање 100.000 људи, али искључиво у 

прерађивачкој индустрији.  

  

- За тако нешто су нам потребне стране компаније, попут „Боша“ или „Леонија“, које у Србији 

запошљавају просечно од 500 до хиљаду људи. Код њих већ постоји тржиште, канали продаје 

су уходани, имају углед... проблем бисмо практично решили када бисмо имали две фабрике 

http://www.blic.rs/data/images/2013-10-13/388791_11_origh.jpg?ver=1381699110.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-10-13/388791_11_origh.jpg?ver=1381699110.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-10-13/388791_11_origh.jpg?ver=1381699110.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-10-13/388791_11_origh.jpg?ver=1381699110.jpg
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аутомобила са двадесетак подизвођача. Такве резултате не би постигли ни са десетинама 

банака - каже економиста Горан Николић. 

  

Он додаје да су Словачка и Србија некад биле слично развијене, али да је у Словачкој данас 

просечна плата већа за 200 евра него у Србији само захваљујући томе што Словачка има три 

фабрике аутомобила. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/412516/Neprihvatljive-vladine-ekonomske-mere 

Неприхватљиве владине економске мере 

Тањуг  

Представници Савеза самосталних сидиката Србије (СССС) оценили су данас неприхватљивим 

економске мере Владе Србије јер ће, како кажу веома погодити градјане и део запослених, и 

најавили су да ће захтевати од Скупштине да синдикати учествују у њиховом доношењу. 

Председник СССС, Љубисав Орбовић, рекао је да су, пре свега, неприхватљиви Предлог измена 

закона о раду који, по њему, треба да олакша отпуштање радника, као и повећање ПДВ-а на 

основне намирнице. 

  

- То ће за незапослене и раднике на минималцу значити један дан месечно без хране - рекао је 

он. 

 

Он је најавио да ће сидникати своја права потражити на улици, уколико не буде договора са 

властима. Орбовић сматра да је лоше и опорезивање плата у јавном сектору већих од 60.000 

динара, јер ће то погодити здравство, високо школство и судство, где ради најобразованији 

кадар који држава настоји да задржи у земљи. 

 

Председник Синдниката запослених у републичкој управи, Његош Потежица, рекао је да 

прогресивним опорезивањем у том сектору уопште неће бити погодјено 85 одсто радника чије 

су плате мање. 

 

- Та мера, такодје, неће погодити ни запослене у основном и средњем образовању, чије су плате 

испод републичког просека, већ само оне у високом, што неће битно поравити републички 

буџет, али ће погоршати живот научних радника, казао је председник Суиндиката образовања - 

Бранислав Павловић. 

 

Према речима председника Синдиката комуналних делатности, Милана Грујића, та мера 

обухватиће само 16 одсто запослених у тој делатности, и упозорио да ће се оптуштањем 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/412516/Neprihvatljive-vladine-ekonomske-mere
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радника у јавном сектору, који броји око 400.000 људи, знатно повећати број незапослених са 

садашњих милион људи. 

 

Секретар Сидниката здравства, Јелена Говедарица, предочила је да су зараде у том сектору 

само за четири одсто више од републичког просека, и да ће мером пре свега бити погодјени 

врхунски стручњаци, каквих је у здравству и тако мало. 

 

Синдикалци су указали да социјални дијалог у земљи одавно не постоји, да предложени закони 

и мере воде потпуном обесправљивању радника, што је потпуно неприхватљиво, јер мерама 

уопште нису обухваћени тајкуни и екстрапрофитери, који су годинама износили капитал из 

земље. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/412483/Krstic-Srbija-ce-postati-pozitivna-prica 

Крстић: Србија ће постати "позитивна 
прича" 

Д. Миленковић  

Министар финансија Лазар Крстић изјавио је да је подршка на коју су владине мере наишле у 

Светској банци, ММФ-у, па и Стејт департменту, доказ кредибилитета политике владе у 

Београду и изразио уверење да ће Србија постати позитивна прича, каквих у Европи нема 

много. 

Крстић је, сумирајући за Тањуг досадашње резултате учешћа на редовном годишњем заседању 

Светске банке и Међународног монетарног фонда у Вашингтону, рекао да су то била "три јако 

добра дана за Србију". 

 

Према његовим речима, једнако значајни били су и разговори са високим званичницима Стејт 

департмента. 

 

- Настављамо разговоре са ММФ-ом и то је процес који траје, није нешто што се ломи преко 

колена. Ми сада покушавамо да усагласимо на техничком нивоу све претпоставке - рекао је 

министар финансија. 

 

Он је истакао да је добијена позитивна оцена за програм Владе Србије, који "није лак, али је 

одговоран, и има за циљ да ствари постави на своје место". 

  

Према његовим речима, владине мере се не односе само на фискалну консолидацију, већ су 

"две и по од шест мера" усмерене на стимулацију раста. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/412483/Krstic-Srbija-ce-postati-pozitivna-prica
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- Ту мислим на побољшање пословног амбијента и повољне кредите, као последицу добрих 

билатералних односа, као што је пример са Абу Дабијем. Такође, самим реструктурирањем 

јавних предузећа отвориће се простор за конкурентност у неким областима - нагласио је 

Крстић. 

  

Крстић је оценио да је за Србију сада главно питање економске предвидљивости и 

средњорочног планирања, за успех код страних и домаћих инвеститора. 

 

- Сад смо први пут изашли са сликом која није само за сутра, већ са циљем који би могао да се 

оствари у наредне три до четири године. Верујем да ћемо постати позитивна прича, којих у 

Европи нема пуно и да ће то бити позитивна ствар за нашу привреду - нагласио је министар 

финансија. 

 

Током боравка српске делегације у Вашингтону, конференцију за новинаре је одржала и 

директорка Светске банке за Западни Балкан Елена Голдсин, која је рекла да је "веома 

охрабрена посвећеношћу коју је Влада Србије показала у последњих месец дана уласком у 

реформу јавног сектора". 

 

Она је казала да се на Западном Балкану од следеће године очекује умерени опоравак, и да су 

те прогнозе сличне европским прогнозама за наредне три године. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Mere-Vlade-Srbije-naisle-na-podrsku-MMF-a-i-Svetske-banke.sr.html 

Мере Владе Србије наишле на подршку 
ММФ-а и Светске банке 

ВАШИНГТОН –Мере које је најавила Влада Србије, са циљем да се земља прилагоди светском 
тренду да се троши онолико колико се заради, наишле су на подршку током редовног 
годишњег заседања Светске банке и Међународног монетарног фонда у Вашингтону, изјавила 
је гувернерка Народне банке Србије Јоргованка Табаковић. 

Табаковић је истакла да су сви свесни да те мере нису популарне и да су тешке, али да се односе 
на будућност саме државе и грађана. 

„Приметила сам подршку и добродошлицу храбрим, непопуларним, али неопходним мерама 
да се Србија прилагоди ономе што је светски тренд, а то је да троши онолико колико зарађује. 
Ми радимо на томе да уштедимо где се може, а не да неко 'једе са две кашике, а да други да 
нема ни за хлеб'“, рекла је гувернерка Табаковић yа Танјуг у Вашингтону. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Mere-Vlade-Srbije-naisle-na-podrsku-MMF-a-i-Svetske-banke.sr.html
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Она је објаснила да постоје две погрешне перцепције јавности када су у питању заседања ММФ-
а и СБ. 

„Код дела грађана се то сматра као одлазак код богатог рођака који спреми торбу са парама, 
док други део јавности мисли да сте овде дошли да вас неко брифингује и да вам испостави 
списак захтева. Ми смо, међутим, овде да представимо мере којима желимо да повећамо 
запосленост и животни стандард грађана а не да од неког добијемо сагласност за мере које 
предузимамо или да се некоме допаднемо”, нагласила је гувернерка. 

Она је рекла да се Србија сада налази у оваквој ситуацији зато што „површни политичари нису 
на време предузимали неопходне мере”. 

„Ми смо до доношења ових мера били таоци те политике заваравања да ће се ствари решити 
саме од себе. Новац се од 2008. трошио на начин 'нико није склонио на време пиће са стола', а 
да су средства добијена из приватизације буквално готово нетрагом нестала”, навела је 
Табаковић. 

Гувернерка је истакла да Србија данас има релативно стабилан курс, и да је месечна инфлација 
у септембру износила нула одсто, док је на нивоу од прошлог до овог септембра била 4,9 одсто. 

„Само ниска и стабилна инфлација може да омогући спровођење планова и привреде и 
грађана. Ниској инфлацији су помогле мере монетарне политике, али и успешна 
пољопривредна сезона, и извоз односно оно што је продукција Фијата”, додала је она. 

Говорећи о владиним мерама, гувернерка је истакла да је важно да ММФ не одређује пребрзу 
динамику у постизању тих резултата јер се те мере тичу људи и свака држава мора да буде 
свесна да треба да их спроводи у социјално одрживој атмосфери. 

„Влада је показала да је мере прво спремна да спроведе на себи предлагањем мера које се тичу 
јавног сектора и смањивања трошкова у својој надлежности, као и подстицањем инвестиција у 
приватном сектору, што је једино одрживо и води одрживом привредном расту”, казала је 
Табаковић. 

Она је нагласила да убудуће не сме да се дозволи да „пензионер прима пензију а да 
истовремено кроз неку комисију или орган прима пуну плату заузимајући радно место неком 
младом човеку”. 

Табаковић је навела да је свесна да влада својим мерама доводи себе у опасност да оне са 
којима сарађује губи као гласаче, али је додала да „ако је неко спреман да види само своју 
плату, а да не види будућност своје деце и државе, таква подршка не треба никоме”. 

Она је похвалила министра финансија Лазара Крстића, рекавши да је задобио њено поверење 
када је рекао да ће му се све што не уради како треба у домену фискалне политике вратити као 
бумеранг преко монетарне политике. 

„Он зна и разуме тај систем спојених судова, и то је за мене гаранција и залог за будућност”, 
закључила је гувернерка. 

Танјуг 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikat-protiv-pdv-i-zakona-o-radu 

Синдикат против ПДВ-а и закона о раду 

Представници Савеза самосталних сидиката Србије (СССС) оценили су 
неприхватљивим економске мере Владе Србије јер ће, како кажу веома погодити 
грађане и део запослених, и најавили су да ће захтевати од Скупштине да 
синдикати учествују у њиховом доношењу. 

Председник СССС, Љубисав Орбовић, рекао је да су, пре свега, неприхватљиви Предлог измена 
закона о раду који, по њему, треба да олакша отпуштање радника, као и повећање ПДВ-а на 
основне намирнице, “што ће за незапослене и раднике на минималцу значити један дан 
месечно без хране”. 

Он је најавио да ће синдикати своја права потражити на улици, уколико не буде договора са 
властима. Орбовић сматра да је лоше и опорезивање плата у јавном сектору већих од 60.000 
динара, јер ће то погодити здравство, високо школство и судство, где ради најобразованији 
кадар који држава настоји да задржи у земљи. Председник Синдниката запослених у 
републичкој управи, Његош Потежица, рекао је да прогресивним опорезивањем у том сектору 
уопште неће бити погођено 85 одсто радника чије су плате мање. Та мера, такође, неће 
погодити ни запослене у основном и средњем образовању, чије су плате испод републичког 
просека, већ само оне у високом, што неће битно поравити републички буџет, али ће 
погоршати живот научних радника, казао је председник Синдиката образовања, Бранислав 
Павловић. Према речима председника Синдиката комуналних делатности, Милана Грујића, та 
мера обухватиће само 16 одсто запослених у тој делатности, и упозорио да ће се оптуштањем 
радника у јавном сектору, који броји око 400.000 људи, знатно повећати број незапослених са 
садашњих милион људи. Секретар Сидниката здравства, Јелена Говедарица, предочила је да су 
зараде у том сектору само за четири одсто више од републичког просека, и да ће мером пре 
свега бити погођени врхунски стручњаци, каквих је у здравству и тако мало. Синдикалци су 
указали да социјални дијалог у земљи одавно не постоји, да “предложени закони и мере воде 
потпуном обесправљивању радника, што је потпуно неприхватљиво, јер мерама уопште нису 
обухваћени тајкуни и екстрапрофитери, који су годинама износили капитал из земље”. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/krstic-srbija-ima-plan 

Крстић: Србија има план 

Србија има план за економију и није у ситуацији да јој ММФ и Светска банка 
говоре шта би требало да ради, изјавио је Лазар Крстић. 

Србија има план за економију која је кључна у процесу придруживања ЕУ и није у ситуацији да 
јој Међународни монетарни фонд (ММФ) и Светска банка говоре шта би требало да ради, 
изјавио је министар финансија Лазар Крстић. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikat-protiv-pdv-i-zakona-o-radu
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/krstic-srbija-ima-plan
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“Ниво наших девизних резерви је такав да нам у овом тренутку не треба више од аранжмана из 
предострожности са ММФ. Хоћемо да уђемо у разговоре са ММФ јер би то пружило 
кредибилност нашој политици. Нисмо у ситуацији да нам ММФ и Светска банка говоре шта 
треба да радимо, него долазимо и кажемо шта нама треба да бисмо успели да Србију поставимо 
на ноге“, рекао је Крстић. 

Крстић, који је у Вашингтону са гувернерком Народне банке Србије Јоргованком Табаковић 
разговарао са представницима Стејт департмента и Министарства финансија САД, рекао је да 
су то били “разговори на највишем нивоу у последњих 10 година”. 

“Наш циљ је био да покажемо заокрет у нашој политици и да иза тога стојимо јединствено. 
Структурне реформе су више пута почињане али нису завршене и ММФ и Светска банка су нам 
отворили врата да наставимо путем којим смо кренули”, рекао је Крстић. 

Крстић је истакао да су економске мере Владе Србије заправо фискална и економска стратегија. 

“Имамо план у економији која је кључна за придруживање ЕУ. Мере су стимулативне за 
привлачење страног капитала и инвеститоре, јер су они раније били несигурни и прво су 
питали да ли постоји средњорочни план и знамо ли шта радимо, а сада имамо јасну слику о 
томе“, рекао је Крстић. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/hoce-li-i-ovu-srpsku-penzionu-reformu-najskuplje-platiti-zene 

Хоће ли и ову српску пензиону реформу 
најскупље платити жене 

Мада су пензионери са већим примањима изузети од плаћања солидарног пореза, 
пред њима је велика неизвесност, јер је у другом пакету економских мера 
пензиона реформа. 

А она, како најављује Дачићева Влада, саставни је део антикризних мера и без ње озбиљнијих 
уштеда буџета нема. 

Прво што је већ намењено пензионерима је да ће чек 2014. и 2015. расти, али само за пола или 
један проценат. Наиме, Лазар Крстић, министар финансија објашњава да ће пензије наредне 
године порасти два пута: у априлу 0,5 а у октобру један одсто. Пензиона реформа, он каже, 
предвиђена је за 2015. и 2016. и не односи се само на актуелне већ и будуће пензионере. Но, то 
што су они на изглед успели овог пута да се “извуку” не значи да су добро прошли, јер ће их 
инфлација дочекати. Они су губитници самим тим што ће им приходи, уместо са стопом 
инфлације која би у најидеалнијим условима могла бити пет процената, расти за пола или 
један проценат. Колико само на тој разлизи између онога што им припада и онога што ће 
добити губе није тешко израчунати. Према предлогу реформи пензије ће 2015. и 2016. расти 
два пута годишње по пола процента. 

С друге стране, за оне који још увек раде а надали су се пензионисању по постојећим условима 
то неће бити могуће. Највећу цену, као и приликом прошлих пензионих реформи, платиће 
жене јер се најављује да ће овога пута мушкарци бити “поштеђени” а оне ће уместо до 60. 
радити до 63. године. Јесте да је предвиђено да оне са 63 одлазе у пензију тек 2020. али се не 
сме заборавити да је у току продужавање радног стажа и година живота за жене. Наиме, 
претходним изменама из 2011. женама се сваке године радни стаж, који је до лане износио 35 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/hoce-li-i-ovu-srpsku-penzionu-reformu-najskuplje-platiti-zene


21 

 

година, повећава за четири месеца. Исто толико им се подиже и старосна граница, па оне ове 
године за одлазак у пензију морају имати 35 година и 4 месеца и најмање 53 године и 4 месеца. 
Већ 2014. требаће им четири месеца више, а 2015. ће се пензионисати са 54 године живота и 36 
година стажа. Тај део реформе завршава се тек 2023, па би увођење додатне, само за жене, 
значио да су оне највеће жртве. Оне су и сад у мањем броју запослене, мање плаћене и тешко 
успевају да задрже радно место и до 60. године. Тешко да ће их послодавци, који често у услове 
конкурса наведу да жене морају бити младе, држати до 63. По предлогу женама ће се од 2015. 
сваке године старосна граница повећавати за пола године, док ће мушкарци и даље ићи у 
пензију са 65 година, као и до сад. У Влади се разматра и увођење пенала за одлазак у 
превремену пензију, па би она била мања шест одсто по свакој години пензионисања пре 
законске доби. С друге стране, за сваку годину рада дуже него што је то законом предвиђено 
доноси повишицу од седам процената. 

Рачуна се да ће просечна пензија 2015. и 2016. бити 24.000 динара, односно да ће она наредне и 
2015. два пута расти по 120 динара. Колико ће то погодити пензионере највише показује 
податак да већ данас са мање од 25.000 динара месечно живи готово 1,2 милиона пензионера, а 
више од 146.000 њих прима месечно мање од 13.000 динара, што је испод сваке границе 
сиромаштва. Истовремено, нове мере лакше ће поднети само 37.813 пензионера чије су 
примања већа од 60.000 динара. Наиме, према подацима Фонда ПИО 33.308 пензионера 
прима између 60.000 и 84.776  динара, а евидентирано је и 59 њих који сваког месеца добију 
чек од 120.463 динара. Више од тога у Србији добија само десет пензионера. Рачуница показује 
да ће пензије и без захтева ММФ наредних година падати. Ако наредних годину-две не буду 
пратиле инфлацију, а према садашњим најавама неће, а изостане осетнији раст БДП њихов 
однос према зарадама биће мањи од 43,3 одсто. Сад је око 50 одсто. Почетком прошле године 
било је на нивоу 64,7 процената, на крају 59 одсто. То већ показује да оне и поред ограниченог 
раста с мерама које су спроведене у јануару ове године падају и смањује учешће просечне 
пензије у просечној плати.   

Љубинка Малешевић 
  

Посебан стаж мајкама са троје деце 
Читатељка Л. М. има непуних 60 година живота, 24 године стажа, остала је без посла а мајка је 
троје деце. Како се мајкама троје деце признаје две године стажа она је схватила да има услов 
за пензију. Међутим, како објашњењу у Фонду ПИО, те мајке имају право да им се по основу 
рађања на већ испуњене услове за пензију призна посебан стаж од две године. Дакле, те две 
године не могу да сабирају са годинама живота или стажа, већ се то право остварује тек кад се 
испуни један законски услов за пензионисање. 

Увећан стаж на крају увећава и чек, па је веома важно да све мајке троје или више деце, поднесу 
посебан захтев за признавање тог стажа. Фонд препоручује подношење посебног захтева пре 
пензионисања да би решење о овом стажу било правоснажно и благовремено уписано у радну 
књижицу, а и то ће поједноставити поступак.  
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikat_ne_podrzava_mere_vlade.4.html?news_id=269284 

Синдикат не подржава мере Владе 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић оценио је да су 

најављене економске мере Владе Србије неприхватљиве за грађане и запослене, и да се не види 

на који начин ће бити покренута домаћа привреда. 
 Орбовић је на конференцији за новинаре рекао да ће мера повећања ниже стопе пореза на 
додату вредност са осам на десет одсто нарочито погодити најугроженије, као и пензионере, јер 
ће просечна потрошачка корпа поскупети за 450 динара. Опорезивањем запослених у јавном 
сектору са платом висом од 60.000, по његовој оцени, направиће се велика неправда, јер се 
тиме кажњавају лекари, професори, судије, који ионако имају мале плате, док се с друге стране 
ради на томе да се млади и школовани мотивишу и врате у земљу. „Та мере ће довести и до 
сукоба запослених у јавном и реалном сектору. Тачно је да разлика не треба да постоји, али она 
не постоји због тога што су у јавном сектору плате превелике, него што су у реалном сектору 
изузетно ниске плате, и ово ће бити сигнал да плате могу да иду још доле, па ће већина бити на 
минималним зарадама“, објаснио је Орбовић. 

Он је критиковао и најаву да ће се држава убудуће јефтиније задуживати јер је то, како је 
оценио „логично и не треба за то доносити посебну меру“. Говорећи о најављеним изменама 
Закона о раду, Орбовић је нагласио да ће то довести до смањења права запослених јер је намера 
да се омогући лакше отпуштање радника. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikat_ne_podrzava_mere_vlade.4.html?news_id=269284

