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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:459948-Goldstajn-Svetska-banka-podrzava-ekonomske-

mere-Srbije 

Голдстајн: Светска банка подржава економске 
мере Србије 
Танјуг  

Директор Канцеларије Светске банке у Бечу задужена за југоисточну Европу је 

рекла да су економске мере Владе Србије неопходне и веома амбициозне 

БЕЧ - Директор Канцеларије Светске банке у Бечу задужена за југоисточну Европу Елен 
Голдстајн оценила је данас, у изјави Тањугу, да нови економски програм Владе Србије, који је 
окарактерисала веома амбициозним, али неопходним, даје могућност за подршку Светске 
банке. 
"Нови економски програм који је представио нови министар финансија Србије Лазар Крстић, 
који га је и објаснио на годишњем састанку Светске банке одржаном просле недеље, веома је 
амбициозан програм фискалне консолидацији", истакла је она. 
 
Голдстајн је, поводом предстваљања проширења канцеларије Светске банке у Бечу, која је 
подигнута на виши ниво добивши директора, Тањугу казала да је Србији веома неопходан 
програм за фискалну консолидацију. 
 
"Сматрам да (програм) даје наду да сада можемо да се појавимо и са више снаге у подршци 
Србији у предузимању одређених структурних реформи. Неке фискалне мере могу бити 
једнократне, али да би се Србија нашла на правом путу поновног раста, мора да предузме 
структурне реформе. Многе од тих реформи у другачијем светлу, другачијем политичком 
окружењу и историјском контексту, ће можда требати 10 до 15 година", објаснила је Голдстајн. 
 
Зато Светска банка жели, како је подвукла, снажно да помогне Србију у реформама такозваних 
не-приватних предузећа пошто је то оптерећење како за фискалну ситуацију тако и за целу 
економију.  
 
"Надамо се да ћемо напокон радити са вама у ресаавању проблема губитасаких предузећа. То је 
превелико оптерећење у контексту проблема незапослености. Што се више јавних средстава 
троши за решавање проблема таквих предузећа то више јавних средстава се не троши за помоћ 
предузећима креаторима нових радних места", казала је она.  
 
Јавни сектор, према њеним речима, треба да троши средства и енергију на формирање нових 
предузећа која ће створити нова радна места и припремање младих људи да преузму посао. 
 
На питање да ли очекује неке новине у сарадњи Светске банке са Србијом идуће године 
Голдстајн је рекла да сматра да ће са амбициозним пројектом фискалне консолидације доћи до 
дијалога који ће омогућити Светској банци да обезбеди подршку буџету директно у корист ове 
фискалне консолидације.  

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:459948-Goldstajn-Svetska-banka-podrzava-ekonomske-mere-Srbije
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:459948-Goldstajn-Svetska-banka-podrzava-ekonomske-mere-Srbije
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"Последњих годину и по дана било нам је тешко да обезбедимо такву врсту подршке јер нисмо 
јасно видели у средњерочном периоду да је економски и фискални оквир био одржив за нас. 
Ово што је сада стављено на сто је веома амбициозно, неће бити лако да се оствари, али даје 
оквир да у средњорочном периоду може почети да се смањује ниво јавног дуга и створи 
одржива фискална ситуација. Још увек смо у разговорима са Владом Србије око будућих 
инвестиција које хоћемо предузети у различитим областима као код земљишне 
администрације, иригације, даље инвестирање у путеве, али ни једна од тих одлука још није 
донета", објаснила је директор Светске банке за југоисточну Европу. 
 
Упитана како ће то што Светска банка у Бечу проширује своје активности на југоисточну 
Европу, утицати на преговоре за кредите и управљање ППИФ пројектима у Србији што је 
раније чињено из Вашингтона, Голдстајн је објаснила да су све надлежности које директор за 
региона југоисточне Европе има премештене у Беч. 
 
Она је указала да ће, на пример, преговори Светске банке и земаља региона бити вођени из 
бечке канцеларије. 
 
Многе функције ће бити пребачене у канцеларију у Бецуу, укљуцујући и улогу Светске банке у 
"Оквиру за инвестиције на западном Балкану", (Wестерн Балкан Инвестмент Фрамеwорк 
(WБИФ)) о чему ће подршку имати и канцеларије у Бриселу, објаснила је Голдстајн. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzijska-reforma-ne-stedi-zene.sr.html 

Пензијска реформа не штеди жене 

Статистика показује да 70 одсто мушкараца и 50 одсто жена оде у пензију пре времена 

Жене које се прерачунавају да ли да до краја године поднесу захтев за пензију сасвим извесно 
ићи ће у „мировину” по важећим прописима, док оне које први услов испуњавају од 2015. 
године највероватније ће ићи по неким новим, пооштреним условима. Колико тежим могло би 
да се зна до краја године, јер би у скупштини до тада требало да се озакони даља пензијска 
реформа која погађа само жене. 

Сетом економских мера које је влада предвидела планирано је да до 2020. горња старосна 
граница за жене буде 63 године, а да се за мушкарце задржи на 65 година. 

У 2014. години жене које пуне 53,8 година и имају 35,8 година радног стажа стичу услов да се 
пензионишу. Истовремено право на пензију наредне године могу да остваре и мушкарци с 
навршене 54,4 године старости и 40 година стажа. Тако је још увек по важећем Закону о ПИО. 

Упитан до када би постојећи Закон о ПИО по ком би жене у пензију 2023. ишле с најмање 58 
година старости и 38 година стажа и мушкарци с најмање 58 година и 40 година стажа, могао 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzijska-reforma-ne-stedi-zene.sr.html
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да буде на снази, Мома Чолаковић, посланик ПУПС-а, каже, да ће се то знати најкасније до 
краја године, када предлози буду на дневном раду Скупштине. 

– У овом часу сет економских мера који се тичу пооштравања услова за пензију и увођења 
пенала за превремено пензионисање се још разматра. На њима раде министарства рада, 
финансија, привреде и тај предлог би на влади могао да се нађе до краја овог месеца. За сада је 
све у форми предлога –  каже Чолаковић. 

Извесно је да до неких измена мора доћи, да ли до промена у делу пооштравања пензија или 
увођења пенала остаје да се види, јер су и једна и друга мера болне за све оне који чекају да 
остваре пензију, објаснио је он. 

Статистика показује да у Србији 70 одсто мушкараца и 50 одсто жена оде у пензију пре 
времена. Просечна старост свих корисника пензија је око 70 година за мушкарце и 66 за жене, 
док је просечан стаж и жена и мушкараца око 33 године, показује статистика ПИО фонда. 

Циљ увођења казнених поена за ранији одлазак у пензију је „колико пара толико музике”, 
објаснио је Никола Алтипаркамов, члан Фискалног савета. 

То практично значи да ако су два запослена радила исти посао, имали исту плату и један оде у 
пензију с 60, а други с 70 година да није праведно да примају исту пензију, већ треба наградити 
оног што је дуже радио, објаснио је он. 

Битно је да се ове промене ураде на време, како се не би догодило, као што је био случај, каже 
он, да се старосна граница промени у једном дану, што је непријатно изненађење за све оне 
који су рачунали с тим да ће се ускоро пензионисати. 

Реформом ПИО коју је Србија усвојила прецизирано је да би оном ко оде у пензију само с 
испуњеним једним условом требало увести пенале и то умањење од шест одсто за сваку годину 
радног стажа , а оног ко је дуже радио наградити тако што би му се свака година увећала за око 
седам процената. 

Ј. Петровић-Стојановић 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/414186/Napravljen-predlog-radne-verzije-izmenjenog-Zakona-o-radu 

Направљен предлог радне верзије 
измењеног Закона о раду 

Танјуг  

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике доставило је данас предлог радне 

верзије измена и допуна Закона о раду премијеру, првом потпредседнику, као и министрима 

привреде и финансија. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/414186/Napravljen-predlog-radne-verzije-izmenjenog-Zakona-o-radu
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Исти предлог достављен је представницима синдиката и послодаваца, као и свим члановима 

Радне групе који раде на изменама и допунама тог закона, саопштило је ресорно министарство. 

  

У наредном периоду трипартитна Радна група радиће на усаглашавању нацрта текста Закона о 

раду, после чега ће он бити послат у редовну процедуру. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/413978/Pomoc-u-pokretanju-prvog-biznisa-mladima-koji-su-se-posle-studija-vratili-

u-rodno-mesto 

Помоћ у покретању првог бизниса младима 
који су се после студија вратили у родно 
место 

Танјуг  

Тридесетак младих који су се након завршених студија у Београду вратили у своја родна места 

добили су ове године помоћ у оквиру програма подршке почетницима у бизнису, захваљући 

чему ће покренути сопствени посао. 

Тај програм има за циљ да подстакне и помогне младим људима да покрену самосталан бизнис 

и обезбеде себи егзистенцију у недовољно развијеним подручјима у Србији. 

  

Ове године за тај пројекат опредељено је 20 милиона динара, а појединачно, износ по 

кандидату је између 200.000 до милион динара. 

 

Циљна група су потенцијални предузетници од 18 до 40 година из неразвијених подручја који 

су због школовања, економских и професионалих разлога напустили своје родно место, а желе 

да се врате и започну неки посао. 

  

На овогодишњи јавни позив се пријавило 133 кандидата, одабрано је њих 30, који су завршили 

обуку за започињање бизниса, израдили бизнис планове и регистровали делатност у 

неразвијеној општини у коју се враћају. 

  

Пословне идеје које су добиле помоћ су разноврсне и односе се на пружање услуга у области 

стоматолшке заштите, производњу сушеног воћа, поврћа и лековитог биља, сеоско-бањског 

туризма, рециклажу, столарију, производњу торти, колача, сланих пецива, оснивање дечјих 

радионица и слично. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/413978/Pomoc-u-pokretanju-prvog-biznisa-mladima-koji-su-se-posle-studija-vratili-u-rodno-mesto
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/413978/Pomoc-u-pokretanju-prvog-biznisa-mladima-koji-su-se-posle-studija-vratili-u-rodno-mesto
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Идеја је била да се младим, образованим људима омогући да покушају да реализују идеју у 

својој струци. 

 

Услов је био да најпре потпишу уговоре и региструју делатност, рекла је Тањугу координатор 

пројекта из Националне агенције за регионални развој Јелена Радоман Илић. 

  

Та агенција, са Канцеларијом за одрживи развој недовољно развијених подручја, реализује 

пројекат већ другу годину за редом. 

 

Пројекат је први пут реализован прошле године, као пилот пројекат и на њега се јавило 42 

људи, а уговори су потписани са 20 корисника. 

  

Ове године интересовање је било знатно веће, додала је Радоман Илић, наводећи да се нада да 

ће средстава за реализацију пројеката наредне године бити већа како би се помогло што већем 

броју младих људи. 

  

- Надамо се да ће бити опредељено више, да не би смо имали ситуацију да морамо да одбијемо 

људе, који имају квалитетне идеје, а нема средстава да се оне реализују - казала је Радоман 

Илић. 

 

Почетници у предузетништву, поред финансијских средстава, добијају и нефинансијску помоћ, 

која се састоји од обука, менторинга, који следи тек након доделе средстава, и након 

отпочињања њиховог рада. То значи да ће менторинг почети највероватније почетком идуће 

године, казала је она. 

  

Када је реч о онима који су са радом почели прошле године у оквиру првог пројеката, 

саговорница Тањуга је рекла да су они веома задовољни, да има доста оних који раде пуном 

паром и који су већ почели да запошљавају нове људе. 

  

Приликом одабира пројекта, води се рачуна о неколико критеријума-оцена пословне идеје, 

која носи највише поена, степену формалног образовања и врсти делатности, навела је 

Радоман Илић. 

 

Када је реч о онима који ће захваљујући средствима покренути посао, Нера Живковић из Беле 

Паланке, која ће отворити стоматолошку радњу захваљујући средствима, рекла је за Тањуг да 

ће јој то веома помоћи, јер јој је било тешко да нађе посао у својој струци. 

 

- Што се тиче стоматолога, тешко је наћи посао у струци и онај ко крене сам је велики изазов. 

Да нисам добила средства у оквиру пројекта не бих ушла у приватну праксу - рекла је она, 

додајући да ће сада отворити своју ординацију у свом месту где се вратила после студија 
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прошле године. 

  

За њен пројекат је, како је казала, опредељено 800.000 динара. Како каже, то није довољно за 

пословање, али је солидна помоћ за почетак. 

  

Један од корисника програма Горан Бјелић из Прибоја бавиће се узгајањем биљке гоџи, 

сушењем и њеном пастеризацијом. 

 

- Све горе стање нације по питању здравља навело ме је на размишљање како то да се поправи. 

Тако сам дошао на идеју да узгајам ову биљку са Тибета која је један од најбољих 

антиоксиданата - навео је он након потписивања уговора. 

  
Циљ програма је подршка почетницима у бизнису који су повратници у своја родна места и 

смањење демографског пражњење неразвијених подручја у Србији, незапсолености и 

сиромаштва. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/doprinos_srpskoj_privredi_od_710_miliona_dolara.4.html?news_id=269696 

Први лет Ер Србија на релацији Београд - Дубаи у суботу 26. октобра 

Допринос српској привреди од 710 милиона 
долара 

АУТОР: Г. В. 

Београд - Ер Србија, нова национална авио-компанија која ће почети са радом у петак у 

Београду, донеће 710 милиона долара српској привреди у 2014. години, што је 1,5 одсто бруто 

домаћег производа, наводи се у студији коју су урадили експерти Оксфорд економикса. 

 
На основу Оксфорд економикс студије, нова авио-компанија ће одмах донети економску добит 
Србији путем неколико кључних канала, односно отварања радних места, управљања ланцем 
доставе и повећањем куповне моћи. Директан економски утицај на српску привреду биће у 
виду повећања БДП-а у износу од 190 милиона долара у наредној години, што ће кроз повећане 
пословне могућности, туризам, трговину, инвестиције и глобалну повезаност, достићи износ од 
710 милиона долара (1,5 одсто БДП-а). 

Дане Кондић, генерални директор Ер Србија, сматра да је студија показала важност снажне, 
комерцијално успешне националне авио-компаније. 

- Јака Ер Србија је од виталног значаја за нашу националну привреду. То ствара радна места не 
само у оквиру авио-компаније, већ и у низу других важних сектора. Она доноси приход, не само 
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нашој компанији већ и хиљадама фирми, великих и малих, које послују у Србији - објашњава 
Кондић. 

Очекује се да удео Ер Србија у БДП, као резултат свакодневног пословања, буде 118 милиона 
долара, уз стварање додатних 4.700 радних места само у Србији. Планирано је да се број 
ваздушних линија компаније удвостручи. На основу укупног пораста броја ваздушних линија, у 
складу са предложеном путном мрежом и бројем превезених путника, та повезаност ће донети 
приход српској привреди од око 54 милиона долара, што је 0,12 одсто БДП-а земље. 

У извештају се истиче да је већа ваздушна повезаност кључни покретач економског раста и 
развоја, што олакшава интеграцију земље у глобалну економију. Подаци такође указују на везу 
између директних страних улагања у домаћу привреду и ваздушне повезаности. Уз то, 
потрошња која се очекује у Србији, као резултат пословања нове националне авио-компаније, 
покренуће додатне активности у привреди, подржавајући даљи раст БДП-а и отварање нових 
радних места. 

Очекује се, такође, да приход од ноћења страних путника, што износи 1.500 долара по путнику, 
додатно повећа БДП за 250 милиона долара, што ће истовремено отворити и око 8.500 нових 
радних места у 2014. Поред тога што је од кључног значаја за раст туристичке индустрије, Ер 
Србија ће бити од изузетног значаја за извозно оријентисано пословање, посебно са Европском 
унијом. 

Иначе, први авион у бојама и са ознакама Ер Србија званично ће у петак 25. октобра 
представити први потпредседник Владе Србије Александар Вучић на скупу који ће бити 
одржан у Београду. Први промотивни лет Ер Србија заказан је за дан касније када ће авион те 
компаније летети на релацији Београд - Абу Даби. Подсећања ради, први авион компаније Ер 
Србија, Ербас А319 слетео је у суботу на београдски аеродром „Никола Тесла“. У његовој 
пратњи била су два војна авиона МИГ 29. Авион новоосноване компаније Ер Србија долетео је 
из Дизелдорфа где је био на фарбању. Влада Србије потписала је 1. августа са Етихад ервејзом 
споразум о стратешком партнерству којим је компанија из Уједињених Арапских Емирата 
постала власник 49 одсто капитала српске авио-компаније и на основу којег је Јат ервејз, 
основан 1927. године, променио име у Ер Србија. Српска авио-компанија са Етихадом као 
стратешким партнером имаће флоту од 10 нових Ербасових авиона. Ер Србија ће имати и 
линијско одржавање авиона. 

Етихад 
Етихад, најбрже растућа авиокомпанија у свету, основана је 2003. година у Уједињеним 
Арапским Емиратима. Сувласник је авиокомпанија Ер Берлин, Ер Сејшели, Вирџин 
Аустралија и Ер Лингус, а у току је преузимање и мањинског удела у индијском Џет ервејзу. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_preuzima_zastavu_oruzje.4.html?news_id=269699 

Крагујевачки оружари највећи порески дужници међу активним правним лицима 

Држава преузима Заставу Оружје 

АУТОР: ЗОРАН РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Са дугом за неплаћене порезе и доприносе од чак 6,2 милијарде динара, Застава 
Оружје је, према званичној информацији Пореске управе, највећи дужник међу активним 
правним лицима, али се у фабрици због тога не узбуђују превише и тврде да ће проблем, 
конвертовањем неизмирених обавеза у улог државе у капиталу предузећа, бити решен до краја 
године.  
 
- У току је поступак конверзије нашег пореског дуга у улог државе у капиталу предузећа и тај 
посао ће бити завршен до краја године, након чега ћемо настојати да финансијске обавезе 
према држави редовно измирујемо - каже за наш лист директор Заставе Оружја Раде 
Громовић, напомињући да ће држава након тога постати готово стопостотни власник те 
фабрике. 
Громовић, међутим, указује и да значајан део одговорности за настали дуг сноси држава која 
своје финансијске обавезе према фабрици није измирила, о чему нико, каже, не пише. Наиме, 
држава крагујевачкој фабрици одавно дугује 50 милиона долара за раније извезено оружје, а са 
каматама тај износ достигао је читавих 100 милиона долара. Ипак, и сам податак о „тежини“ 
фабричког пореског дуга делује парадоксално, кад се зна да су шумадијски оружари последњих 
година значајно повећали извоз, пре свега ловачког и спортског оружја на америчко тржиште, 
али и војног наоружања у земље северне Африке, Блиског истока и другде. Тај дуг крагујевачке 
фабрике настајао је од децембра 2003, кад је заустављен извоз домаћег оружја, због афере 
„орао“, у оквиру које је део војног наоружања намењеног Нигерији, завршио у Либерији. 
Значајнији извоз Заставиног оружја поново је покренут 2007. после успостављања сарадње 
крагујевачке фабрике и америчког Ремингтона, међутим, дугови за порезе и доприносе и 
енормне камате на њих у међувремену су нарастали до нивоа да Застава Оружје, упркос расту 
пласмана на светским тржиштима, није могла да их сервисира. У више наврата те обавезе 
конвертоване су у улог државе која је сада власник око 75 одсто капитала крагујевачке фабрике. 
Уз то, огромним дуговањима оружара држава је додатно кумовала јер ни своје друге обавезе 
према домаћој војној индустрији није извршила. Тако никада није формиран фонд за 
финансијско и техничко - технолошко реструктурирање предузећа одбрамбене индустрије 
Србије, који је Влада према сопственој одлуци морала да оснује још 2005. године. Отуда су и 
Застава Оружје и осталих пет фабрика из те гране, у којима је држава такође већински власник, 
и даље препуштене саме себи кад је у питању финансијска консолидација, инвестиције и 
развој. Истовремено, пословање Заставе Оружја оптерећује и неповољна кадровска структура, у 
којој постоји вишак запослених међу административним и режијским радницима, што би опет 
требало да реши држава већ најављеним социјалним програмом. 

Јубилеј 

Уговорени извоз Заставе Оружја за 2013. износи око 45 милиона долара (15 милиона долара 
више него лане), а највећи део овогодишњег аранжмана биће реализован на највећем и 
најпрестижнијем светском оружарском тржишту, у Америци, где ће, посредством тамошњег 
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пословног партнера, бити испоручено чак око 100.000 ловачких карабина, као и одређени 
контингенти малокалибарских пушака и пиштоља. Иначе, крагујевачка фабрика је најстарије 
индустријско предузеће у Србији и на Балкану, а крајем овог месеца обележава 160 година 
постојања и рада. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/novih_1500_radnih_mesta_za_smederevce.4.html?news_id=269691 

Компанија ПКЦ почиње са производњом у Србији наредне године 

Нових 1.500 радних места за Смедеревце 

АУТОР: И. Н. 

Београд - Финска компанија ПКЦ која се бави производњом каблова за аутомобилску 

индустрију отвориће фабрику у Смедереву, у којој ће производња почети наредне године. 

Инвестиција је вредна осам милиона евра, а фабрика ће у наредне две године обезбедити 

смедеревским радницима 1.500 нових радних места. Меморандум о разумевању између 

Републике Србије, Града Смедерева и представника компаније потписан је у петак, а 

градоначелница Смедерева Јасна Аврамовић најавила је конференцију за медије на којој ће 

говорити о томе шта је тим документом договорено. 

 
- Ова инвестиција је од великог значаја за град попут Смедерева, који има 12.000 незапослених. 
Осим што ће донети нова радна места и прилив у буџет, она значи и велики помак за читав 
град. Већ почетком наредне године у ПКЦ ће радити 500 људи, а до краја 2014. договорена је 
изградња хале од 20.000 квадрата, када ће бити запошљено још 1.000 људи. Очекујем да ће 
овако велика компанија која долази из уређене земље са веома развијеном корпоративном 
културом донети и нова знања и стандарде у производњи, али се надам и улагањима других 
компанија. Ово је велики пријемни испит за нашу индустријску зону - истакла је Аврамовићева 
за Данас и додала да првих 500 радника у браунфилгу почиње да ради 15. децембра, а у 
наредној години још 1.000. 

ПКЦ Гроуп послује у 10 држава на 4 континента у свету, а погон у Смедереву ће бити једна од 
првих фабрика финске компаније у региону. Како је приликом потписивања Меморандума 
истакао председник Управног одбора Јуха Торниаинен, она ће представљати једну од кључних 
локација у њиховом пословању у Европи. Том приликом амбасадор Финске у Србији Пека 
Орпана казао је да, с обзиром да се ПКЦ сматра снажном компанијом у Финској која бележи 
велики раст на глобалном нивоу, ова инвестиција пружа гарант и другим компанијама које 
Смедерево и Србију могу да посматрају као сигурну и ефикасну дестинацију за инвестирање. 

Погодности за улагаче 
Локална самоуправа у Смедереву нуди инвеститорима ослобађање од плаћања дела пореза, 
такси за грађевинско земљиште и прикључка на инфраструктурну мрежу, у зависности од 
висине улагања, а један од услова је да на већини нових радних места буду запослени 
Смедеревци. Слободна зона у Смедереву пружа могућност и за гринфилд и за браунфилд 
инвестиције, а намера локалних власти је да привуку клијенте који су извозно-увозно 
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оријентисани, који користе увозне материјале, и компаније које склапају готове производе, 
односно које траже дистрибутивне центре у региону. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rajic_zakon_o_radu_je_ono_sto_poslodavci_traze.4.html?news_id=269690 

Рајић: Закон о раду је оно што послодавци 
траже 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић изјавио је да је предлог нацрта 

новог закона о раду „добрим делом оно што послодавци траже“. „Нацрт закона још званично 

није објављен. Ми смо добили од Министарства привреде предлоге. То су за сада неки 

компромиси, који су негде направљени. Има још можда неких детаља, који би требало да се 

промене, а који се не налазе у предлогу нацрта закона“, рекао је он. 

 
Рајић је најавио да ће послодавци 4. и 5. новембра са синдикатима имати јавну расправу о 
предлогу нацрта новог закона о раду. „Ту ће се ићи у детаље и члан по члан разматрати зашто 
ми тражимо да се неке ствари уведу, поготово ситније, административне ствари које не би 
требало синдикатима да направе неки проблем јер је то само утврђивање и регулисање неких 
односа, а није укидање права“, рекао је он. Рајић је навео да је Унија послодаваца тражила 
промену укупно 84 члана постојећег Закона о раду, међу којима има доста административних 
зачкољица и прецизирања односа на релацији послодавац - запослени. „Има много ствари које 
су се у пракси претходних година показале да стварају проблеме, да су тешко изводљиве, да на 
папиру имате нека права, али да их је веома тешко испунити у пракси. Ми желимо закон који 
одговара животу и реалним потребама“, рекао је директор Уније послодаваца Србије. 

Рајић је истакао да послодавци имају „неколико основних захтева, који су везани“ и навео да је 
на првом месту то да се отпремнине за технолошке вишкове не исплаћују за цео радни стаж, 
него да то буде за оне године које је запослени провео код последњег послодавца. „Ни у једној 
земљи света се, према подацима Међународне организације рада, отпремнина не исплаћује за 
све године радног стажа“, рекао је он, истичући да би се прихватањем предлог послодаваца 
олакшало стање код фирми којих је у Србији највише, односно код малих предузећа и 
предузетника. 

 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rajic_zakon_o_radu_je_ono_sto_poslodavci_traze.4.html?news_id=269690
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/lakse-ce-se-otpustati-ali-i-lakse-zaposljavati 

Лакше ће се отпуштати, али и лакше 
запошљавати 

Након изјаве министра привреде Саше Радуловића да је усвајање четири 
предложена закона – о раду, о приватизацији, о стечају и о планирању и изградњи 
изузетно важно за привреду Србије, данас је из Министарства рада пут свих 
надележних упућен предлог новог закона о раду. 

Иако прецизног одговора на питање шта у нацрту измена тачно пише још увек нема, 
незванично се ипак може чути да нема великих изненађења и да се кључне измене тичу 
отпремнина, рада на неодређено и лакшег отпуштања, то јест, ту је све што се месецима и 
најављује. 

– Новим законом о раду предивиђено је да ће се отпремнине моћи исплаћивати само по 
годинама радног стажа код последњег послодавца, али и повезаних лица – изјавио је јуче 
министар привреде Саша Радуловић. – Такође, уводимо отпремнине и у законе о стечају и о 
приватизацији, тако да неће бити могуће да људи у стечају остану без ичега. 

Он је истакао да закон који је требало да штити људе старије од 50 година има контраефекат 
јер ту категорију радника нико не запошљава. 

– То је проблем који морамо отклонити да бисмо ослободили запошљавање, што је кључно. 
Предлог закона предвиђа и олакшано отпуштање, а следи јавна расправа, где ћемо 
разговаратии о конкретним решењима. Отпуштања би требало да заштите мале предузетнике 
и мале фирме које не могу да задрже раднике онда када имају пад прихода – рекао је 
Радуловић. 

Директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић указује на то да нацрт закона још 
званично није објављен, да су од Министарства привреде стигли предлози, а да се на основу до 
сада расположивих података може рећи да су направљени одређени компромиси, али да има 
још детаља који би требало да се промене, а нису у предлогу закона. 

– Предлог нацрта новог закона о раду у великој мери је оно што послодавци траже, а почетком 
новембра са синдикатима ћемо разговарати о томе – каже Рајић. 

Послодавци траже, а то је и прихваћено у нацрту, да у новом закону о раду буде продужено 
време запошљавања на одређено време – с једне године на три, да се уведе флексибилизација 
радних места и поједностави компликована процедура пријема радника и давања отказа. 

– Нацрт новог закона предвиђа да се отпремнине не исплаћују за цео радни стаж, већ за период 
који је запослени провео код последњег послодавца, а прихватањем тог предлога стање у 
малим предузећа и предузетничким фирмама било би далеко боље. Увођење 
флексибилизације допринело би већем запошљавању, пре свега младих, којих је око 52 одсто 
од укупног броја незапослених. То би обезбедило пријем на радно време краће од пуног, млади 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/lakse-ce-se-otpustati-ali-i-lakse-zaposljavati
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би, слично као и у Европи од 2008. године, били ангажовани онолико сати колико је потребно 
послодавцу, а за сваки сат би били плаћени порези и доприноси – рекао је Рајић 

Он је казао да постоји и предлог да се у нови закон унесе могућност да се женама на 
породиљском одсуству омогући рад до четири сата, уз плату као да раде осам сати, при чему би 
четири сата рада ишла на терет послодавца, а преосталих четири плаћала би држава. 

Експерт за страна улагања Милан Ковачевић сматра да су та четири закона кључна за 
спровођење Владиних антикризних мера, али и да је потребно видети утицај амандмана, као и 
како ће бити имплементирани. Он истиче да је добро што закон о раду подразумева решења 
која растерећују послодавце, односно да је реч о закону корисном за послодавце, али и у 
интресу незапослених, који ће лакше долазити до посла. 

Д. Млађеновић 
Спречити самовољу 
Економски аналитичар Махмуд Бушатлија каже да је одредба која послодавца обавезује да 
плати отпремнину само за године стажа које је радник провео у његовом предузећу и у 
повезаним фирмама и добра и логична. Ипак, он указује на то да закон о раду мора садржати и 
решења која ће спречити послодавца да отпушта раднике који добро раде те да би, због 
заштите радника, синдикатима требало омогућити већи утицај и улогу у предузећу. 

 

ВЕСТИ ОНЛАЈН 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/353380/Kako-je-rad-izgubio-dostojanstvo-2-Radnici-za-dzabe 

Како је рад изгубио достојанство (2): 
Радници за џабе 

Недавно је обележен 7. октобар, Међународни дан достојанственог рада, али 

синдикати у Поморавском округу оцењују да се уместо достојанственог рада уводи 

најлибералнији капитализам. Према мишљењу Мирослава Гајића, председника 

Савеза самосталних синдиката Србије за Јагодину и општине, каже да никада није 

било горе и да је ово последњи воз за синдикате да се удруже и да покажу оштрицу. 

 - Нисам заговорник изласка на улицу, али ако мора, нека радници изађу. Обманути смо јер 

Социјално-економски савет никад није заживело. Врло је тешко да причамо о достојанственом 

раду у земљи у којој криза траје две деценије, положај запослених је на ниским гранама, а 

најављују још горе - оцењује Гајић за „ Вести". 

 

Од 2000. године непрестано се мења Закон о раду под изговором да је то неопходно због 

страних инвеститора. 

  

- Зар није довољно то што улажу у земљу у којој се ради за 20.000 динара и у којој послодавац 

може да не исплати и по 15 зарада? Радна снага у Србији јефтинија је и од оне у Албанији. 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/353380/Kako-je-rad-izgubio-dostojanstvo-2-Radnici-za-dzabe
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Радницима желе да одузму и минимална права, иако им је Уставом загарантовано да раде и 

примају плате. Они раде, плате не примају, а не исплаћују им се ни доприноси. Кад нестане 

новца из субвенција и страни инвеститор оде из земље немамо кога ни да тужимо. Сви нам 

само обећавају само стезање каиша, а нико нема програм за отварање нових радних места. Све 

ми то личи на причу о коњу кога смо таман научили да гладује, а он је угинуо - сматра Гајић. 

 

Кога брига за стаж 

- Тешко нам је да нађемо председнике синдиката јер се људи боје да не изгубе радно место. 

Недавно смо остали без 300 радника који су имали по 30 година радног стажа. Само је 

параћинска Стаклара отпустила 217 радника. А где су нови програми? Поред тога, отпремнину 

исплаћује последњи послодавац. Зато они формирају сестринске фирме код којих пребаце 

раднике, па он за десет година радног стажа добије 70.000 динара. Морамо да се пробудимо из 

сна јер за наша права неће други да се боре - поручује Гајић. 

 

 Слободан Јовановић, секретар Савеза самосталних синдиката Србије за Јагодину и општине, 

каже да достојанствен рад подразумева рад запосленог у околностима које не нарушавају 

његово достојанство. Иако закон предвиђа казне за мобинг и сексуално узнемиравање, 

синдикату се због тога обратило само неколико особа. 

 

- Уверени смо да је то масовна појава. Али, радници су свесни да би, чак и кад би правду 

остварили на суду, остали без посла или би били толико шиканирани, да би сами дали отказ. 

Уосталом, није ли неуплаћивање доприноса директно кршење закона и разарање система ове 

земље? Али, на нечији миг неком предузећу је дозвољено да не уплаћује доприносе да би 

исплаћивало плату. За кршење закона, нажалост, нема казни - тврди Јовановић. 

 

Он сматра да Социјално-економски савет уопште не функционише. Представници 

репрезентативних синдиката, удружења послодаваца и државе, који су социјални пертнери у 

овом телу и који би требало да дају своја мишљења о сваком законском акту, уопште не користе 

то право. Кључни закони су отишли у скупштинску процедуру пре него што се о њима изјаснио 

савет, што је недопустиво за државу која претендује да уђе у друштво развијених земаља у 

којима се поштује социјални дијалог. 
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АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-57685-sindikat-vlada-obmanula-radnike-jata.html 

СИНДИКАТ: ВЛАДА ОБМАНУЛА РАДНИКЕ 
ЈАТА 
 

Бета  
Председница Синдиката комерцијалних и економско-правних радника Јат ервејза Мира 

Микарић Терзић изјавила је да је Влада Србије обманула раднике те компаније и прекршила 

договор о другом кругу добровољног одласка 

Она је агенцији Бета казала да је са представницима Владе Србије договорено и писмено 
потврђено да се после систематизације радних места распише други круг добровољног одласка 
уз отпремнине, како би радници за које не буде места могли да се пријаве. 
 
"Нови конкурс је расписан у петак, 18. октобра, пре завршетка тестирања способности радника 
и трајаће до 24. октобра. Никакву систематизацију нисмо видели и немамо никакву 
информацију о томе колико радника ће имати компанија", казала је Мира Микарић Терзић. 
 
Према њеним речима, на први кокурс за добровољни одлазак из Јат ервејза, који ће променити 
име у Ер Србија (Аир) и у којој ће Етихад из Уједињених Арапских Емирата имати 49 одсто 
власнисства, пријавило се 336 радника. 
 
На беогрдски аеродром "Никола Тесла" у суботу, 19. октобра, слетео је први авион Ер Србије, а 
недељу дана касније (26. октобра) компанија ће званично почети да послује, првим летом од 
Београда ка Абу Дабију. 
 
Мира Микарић Терзић казала је да су услови за добровољни одлазак из Јата непромењени у 
другом кругу, односно да се радницима нуде отпремнине од 300 евра по години радног стажа. 
 
"Запослени су под сталним притиском да се пријаве за програм добровољног одласка. Сада 
постоји и страх да ће постати техолошки вишак ако се не пријаве за програм одласка уз 
отпремнине, јер не знају сви резултате тестова ни да ли ће бити места за њих у компанији", 
казала је председница Синдиката КЕПР у Јату. 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-57775-poslodavci-zadovoljni-nacrtom-zakona-o-radu.html 

ПОСЛОДАВЦИ ЗАДОВОЉНИ НАЦРТОМ 
ЗАКОНА О РАДУ 
Бета  
Директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић изјавио је да је предлог нацрта новог 

закона о раду "добрим делом оно што послодавци траже" 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-57685-sindikat-vlada-obmanula-radnike-jata.html
http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-57775-poslodavci-zadovoljni-nacrtom-zakona-o-radu.html
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"Нацрт закона још званично није објављен. Ми смо добили од Министарства привреде 
предлоге. То су за сада неки компромиси, који су негде направљени. Има још можда неких 
детаља, који би требало да се промене, а који се не налазе у предлогу нацрта закона ", рекао је 
он агенцији Бета. 
 
Рајић је најавио да ће послодавци 4. и 5. новембра са синдикатима имати јавну расправу о 
предлогу нацрта новог закона о раду. 
 
"Ту ће се ићи у детаље и члан по члан разматрати зашто ми тражимо да се неке ствари уведу, 
поготово ситније, административне ствари које не би требало синдикатима да направе неки 
проблем јер је то само утврдјивање и регулисање неких односа, а није укидање права", рекао је 
он. 
 
Рајић је навео да је Унија послодаваца тразила промену укупно 84 члана постојећег Закона о 
раду, медју којима има доста административних зачкољица и прецизирања односа на релацији 
послодавац - запослени. 
 
Рајић је истакао да послодавци имају "неколико основних захтева, који су везани" и навео да је 
на првом месту то да се отпремнине за технолошке вишкове не исплаћују за цео радни стаж, 
него да то буде за оне године које је запослени провео код последњег послодавца. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=21&nav_id=768001 

Предложене измене Закона о раду 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Министарство рада, запошљавања и социјалне политике доставило је 

данас предлог радне верзије измена и допуна Закона о раду премијеру Ивици 

Дачићу. 

 Предлго је достављен и првом потпредседнику владе Александру Вучићу, као и министрима 

привреде и финансија Саши Радуловићу и Лазару Крстићу. 

Исти предлог достављен је представницима синдиката и послодаваца, као и свим члановима 

Радне групе који раде на изменама и допунама тог закона, саопштило је ресорно 

министарство.  

 

У наредном периоду трипартитна Радна група радиће на усаглашавању нацрта текста Закона о 

раду, после чега ће он бити послат у редовну процедуру.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=21&nav_id=768001
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Економисти су поручили да закон о раду мора да садржи и таква решења која ће 

спречити послодавца да отпушта добре раднике, док су у синдикатима скептични.  

Директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић изјавио је данас да је предлог 

нацрта новог закона о раду "добрим делом оно што послодавци траже". 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=21&nav_id=767784 

Министарство и синдикати о Галеници 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Представници синдиката Галенике данас ће разговарати са надлежнима 

у Министарству привреде о решавању проблема у тој фирми изазваним блокадом 

рачуна. 

 Како је Тањугу рекао председник синдиката Независност Галеника Зоран Пантелић, он очекује 

да ће се у разговору наћи решење, односно модел да се обезбеди репрограм дугова. 

Недопустиво је, додао је, да рачун фирме коју чека реорганизација буде блокиран толико дуго. 

У велетрговинама тренутно има залиха лекова за месец дана, али уколико се не реши проблем 

Галенике, наводи Пантић, могло би да дође до проблема у снабдевању лековима те 

фармацеутске куће.  

 

У Галеници кажу да је рачун блокиран за 80 милиона динара, да је обим производње смањен 

због тога, као и да је угрожено функционисање компаније. Ако се настави са блокадом, 

производња би могла бити заустављена.  

 

Министарка здравља Славица ђукић Дејановић рекла је прошле недеље да Влада Србије чини 

све да буде стабилизовано снабдевање лековима из Галенике, али да се нагомилани проблеми 

не могу решити преко ноћи.  

 

Њена очекивања су била да ће бити саопштене "одређене сугестије владе као целине, а не 

појединачно као министарстава“.  

 

"Министарство здравља у овом моменту не може да предложи ни једну конкретну меру, али 

смо у контакту са Министарством привреде које координира овом активношћу", казала је 

ђукић Дејановић.  

 

У Републичком фонду за здравствено осигурање Тањугу је раније речено "да би дужа блокада 

рачуна Галенике од стране поверилаца могла да угрози снабдевање тржишта појединим 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=21&nav_id=767855
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=21&nav_id=767855
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=21&nav_id=767877
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=21&nav_id=767877
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=21&nav_id=767784
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лековима", али да се надају "да ће Министарство привреде благовремено решити проблем".  

 

Директор Пореске управе Иван Симич најавио је могућност блокаде те фирме још 19. августа, 

јер за порезе и доприносе дугује око 200 милиона динара Министарство финансија и привреде 

саопштило је 22. августа да је Галеника упутила захтев Пореској управи да се пореска дуговања 

која има, регулишу кроз репрограм, у складу са законом.  

 

Министарство је тада навело да порески дуг те компаније износи 213,3 милиона динара, а да ће 

уласком у репрограм, дуг бити измирен сукцесивним уплатама у 24 рате. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1424021/Predlog+izmena+Zakona+o+radu+dostavljen+Vla

di.html 

Предлог измена Закона о раду достављен 
Влади 

Ресорно министарство доставило предлог радне верзије измена и допуна Закона о 
раду премијеру Ивици Дачићу, првом потпредседнику Владе Александру Вучићу, 
као и министрима привреде и финансија Саши Радуловићу и Лазару Крстићу. 

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике доставило је предлог радне верзије 
измена и допуна Закона о раду премијеру Ивици Дачићу, првом потпредседнику Владе 
Александру Вучићу, као и министрима привреде и финансија Саши Радуловићу и Лазару 
Крстићу. 

У саопштењу се наводи да је предлог достављен представницима синдиката и послодаваца, као 
и свим члановима Радне групе који раде на изменама и допунама овог закона. 

У наредном периоду трипартитна Радна група радиће на усаглашавању нацрта текста Закона о 
раду, после чега ће он бити послат у редовну процедуру. 

 

 

 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1424021/Predlog+izmena+Zakona+o+radu+dostavljen+Vladi.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1424021/Predlog+izmena+Zakona+o+radu+dostavljen+Vladi.html

