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Орбовић: Спуштају цену раднику 
Б. Стјеља  

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић о изменама 

закона о раду: Не прихватамо закидања запосленима, ни лакши отказ 

ПРЕДСТАВНИЦИ синдиката, послодаваца и Министарства рада требало би да се састану 4. 
новембра како би уобличили нови закон о раду. Договор се, међутим, још не назире. А 
председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић објашњава за „Новости“ да овако 
важна тема и не може да се оконча у кратком року. 
- Тај састанак ће заправо бити први званични разговор свих релевантних представника. И 
потпуно је немогуће да до тада буду убачене све измене и да се сви партнери усагласе. Досад је 
свако износио своје мишљење, али стихијски и без неког ефекта. 
* Од којих захтева ви нећете одступити ни по коју цену? 
- Нема тога, јер чему преговори ако нема места компромису. Најважније је да Министарство 
рада као предлагач коначно да конкретну верзију закона, а не документ који је препун 
алтернатива. Тек тада бисмо, евентуално, могли да кажемо отворено на шта не можемо да 
пристанемо. Засад видимо да ће најмање три тачке бити веома спорне. Прва је у вези са 
такозваним флексибилним облицима запошљавања, друга се тиче различитих финансијских 
закидања радницима, а трећа агенције за запошљавање. То су заправо агенције за 
изнајмљивање радника, које би запослене третирале као робље. 
* Сматрате ли да ће измењени пропис довести до новог запошљавања? 
- О новим запошљавањима, захваљујући оваквом предлогу закона, нема ни говора. Ни у једном 
делу овај документ не доприноси отварању нових радних места, нити подстиче нова 
упошљавања. Напротив, радницима се спушта свака вредност. Користи се овај тренутак да би 
се још више унизили, тако што се промовише конкуренција међу бројним грађанима на бироу. 
* Хоће ли се заиста олакшати отпуштања? 
- Ако прође ова верзија, само у реалном сектору би најмање 100.000 радника остало без посла. 
И то у интервалу од 2014. до 2015. године. 
* Како сарађујете са осталим синдикатима који вас оптужују да сте приватизовали 
расправу око овог закона? 
- Нико нема амбицију да било шта око закона о раду приватизује. Али ситуација је јасна: једино 
СССС и УГС „Независност“ имају репрезентативност, а самим тим и право да званично 
преговарају.  
ОЧЕКУЈЕМО ПОЗИВ ПРЕМИЈЕРА 
* КАДА ће бити одржана нова седница Социоекономског савета која није заказана 
већ девет месеци? 
- Ми већ месецима покушавамо да је закажемо, али не можемо без сагласности 
председавајућег, а то је премијер Ивица Дачић. Покушаћемо и у наредним данима да се 
договоримо о датуму, јер нема оправдања да се око важне теме држи по страни. 
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Панчево: Радници због бенефиција туже 
рафинерују 
 
Б. СТЈЕЉА  

Пошто им је укинут бенефицирани стаж, радници панчевачке рафинерије 

пресавили табак 

РАДИО сам шест и по година као шеф смене у панчевачкој рафинерији. Преко ноћи је укинуто 
радно место, а ја сам постао „оператер командне табле“. Тако ми је обуствљено рачунање 
бенефицираног радног стажа, смањена плата за десет одсто, а поред постојећих задужења, 
добио сам нова - објашњава Милан Тодоровић, који је са 50 колега из ове фирме одлучио да 
пресавије табак и тужи послодаваца због укидања бенефицираних радних места супротно 
Правилнику Фонда ПИО. 
Он објашњава да је одлука донета мимо сваког протокола, као и да су стара задужења 
„преживела“, а чак су и проширена. Све је то урађено на штету радника, без консултације са 
синдикатима и Фондом ПИО који прописује понашање послодавца у случају ревизије 
занимања чији се стаж рачуна са увећаним трајањем. 
- За ових шест и по година успео сам да сакупим додатних 13 месеци који би ми били уписани у 
радну књижицу, али сам и то изгубио - додаје Тодоровић. - Да би се некоме уопште признао 
бенефицирани радни стаж, неопходно је да проведе десет узастопних година на пословима на 
којима се стаж рачуна са увећаним трајањем. А мени је недостајало још три и по године. Самим 
тим, пропало ми је и оних 13 месеци. 
Вељко Жунић из Синдиката Рафинерије нафте Панчево каже да су на сличан начин преварене 
и остале колеге: 
- Послодавац има право да тражи ревизију радних места и укидање бенефиција за поједине 
послове, али мора да се обрати Пензијском фонду који пак мора да формира комисију. Није 
спорно да се процеси рада побољшавају и да на одређеним позицијама нема више истих 
опасности по живот и здравље, али се то не ради на основу нечије жеље већ постоји јасна 
процедура. У овом случају, Фонд ПИО уопште није одлучивао, а послодавац је донео одлуку 
која је самим тим незаконита. 
Сличну судбину је доживео и Власта Анђелковић. Он је од 1983. радио као котловођа у овој 
рафинерији: 
- Придодат ми је и посао дестилатера, а на том радном месту се стаж рачуна са увећаним 
трајањем. Ипак, мени ово право на бенефицирани стаж није признато, а ни плата ми није 
увећана. 
Радници су ангажовали адвоката и он је у септембру послао опомену пред тужбу: Пензијском 
фонду и Рафинерији нафте. Одговора нема. 
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Радници блокирали саобраћај у Лимској 
долини 
Е. В. Н.  

Прибој, Крушевац, Крагујевац: Радници три велика колектива у три града 

одлучни да штрајкују до решења 

Немаштина тера на сеобе, а дугови прете банкроту комуналних предузећа 

РАДНИЦИ Фабрике аутомобила у понедељак су око 8.30 живим зидом и са два камиона на 
улазу у Прибој, блокирали барску пругу и регионални пут Прибој - гранични прелаз Увац, 
према БиХ. Прекинут је железнички и друмски саобраћај у Лимској долини, а путничка возила 
провлаче се уском заобилазницом. На барикадама се једино пропуштају санитетска возила, а ту 
је јако полицијско обезбеђење.  
 
Тако су и у Прибоју попут радника крагујевачког „Аутосаобраћаја“ одлучили да зарађено 
сачекају на шинама, док су радници уљаре у Крушевцу у понедељак протестовали испред 
градске управе. Њима се дугују 23 плате! 
- Ако треба, остајемо десет дана, даноноћно - дао је свима до знања председник Штрајкачког 
одбора Милорад Драгаш подсећајући да већ 10 дана у ФАП траже исплату једне од пет плата, 
оверу здравствених књижица и одговор Владе Србије о судбини фабрике. 
Камионџије су генерални штрајк почеле у петак у фабрици. Са штрајкачима у понедељак су 
били генерални директор ФАП Зоран Заковић и председник општине Лазар Рвовић. 
- Подржавамо протест, јер смо у безизлазу и фабрика и град, поготову откако су укинуте 
субвенције. Верујем да ће Влада наћи решење за бар једну плату и оверу књижица, да се 
преживе дани до стратешког партнера - каже Рвовић. - Не разумем да један министар каже да 
се преговара са озбиљним партнерима, а други тврди - нико није заинтересован за ФАП!? 
КОНТРАБЛОКАДАПРЕДСТАВНИЦИ месних заједница Станово, Мале Пчелице, Корићани и 
Драгобраћа, где доминирају савети који блиско сарађују са градоначелником Верољубом 
Стевановићем, али имају и највише проблема због блокаде „Аутосаобраћаја“, у понедељак су 
најавили да ће блокирати све алтернативне правце преко којих се сада одвија саобраћај. Они 
тврде да ће у уторак у 12 сати, ако не буду уклоњене барикаде незадовољних радника, потпуно 
паралисати саобраћај, чак и преко села и брда. 

Агонија највеће фабрике у Рашкој области довела је на просјачки штап многе породице. Град 
се суочио са немаштином. У последња три месеца просечна зарада у Прибоју је 20.445 динара, 
по чему је на зачељу Србије. Сваки пети становник општине је незапослен. 
- Ово није битка само за ФАП већ и за Прибој - јада се Радмило Пешевић, КВ радник. - Лекари 
су стазу поред Лима до границе на Увцу назвали стазом здравља, а сад је то стаза сиротиње, 
јада и чемера... 
Воз из Београда стигао је на станицу Прибој неколико десетина минута после почетка блокаде. 
Према најавама из Медија центра ЖС, возови ће из Бара и Бијелог Поља саобраћати до 
Пријепоља, а из Београда до Ужица. Око подне није се знало да ли ће за путнике бити 
организован аутобуски превоз на релацији Ужице - Пријепоље. 
У исто време, у Крушевцу су своју муку испред Градске куће изнели и радници Фабрике уља. 
Траже да им градоначелник помогне и закаже хитан састанак са министром привреде Сашом 
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Радуловићем. Запослени, њих 134, траже ургентну финансијску помоћ, социјални програм, 
оверу књижица и повезивање радног стажа. 
- Људи буквално гладују - упозорава Нешко Гајић, председник АСНС-а. - Тражили смо помоћ 
да бисмо спасли фирму, али нам нико није одговорио. Међу првима смо урадили „личну карту“ 
и пријавили се за социјални програм. Дани су нам одбројани. 
Радници подсећају да Фабрика уља није примила ни динар субвенција, а да самостално, као 
предузеће у реструктурирању није могла да добије банкарске гаранције. Рачун фирме је у 
блокади. 
Саша Мирковић, председник Синдиката „Независност“ каже да радни стаж има „рупу“ од чак 
две године и девет месеци. 
ТАНКА КАСАДЕСЕТИНЕ радника свакодневно куца на општинска врата у Прибоју тражећи 
помоћ за лекове, огрев... Па и та средства ће за који дан пресушити јер је танка општинска каса, 
не знам како ћемо обезбедити мазут за грејање, како ће комуналци износити смеће - забринут 
је Рвовић. 

Градоначелник Братислав Гашић је обећао да ће пробати да закаже састанак са министром и да 
ће му пренети вапај радника, али подсећа да је закон јасно предвидео да исплата социјалног 
програма није могућа док се не нађе стратешки партнер. 
И радници крагујевачког „Аутосаобраћаја“ и даље, већ другу недељу, држе у блокади 
железнички и друмски саобраћај Крагујевац - Краљево, јер није почела реализација договора 
са првим потпредседником Владе Александром Вучићем.  
Посебно их је наљутило саопштење Градске управе да ће због блокаде поднети кривичне 
пријаве против Н. Н. лица. 
Подршку им је дао Полицијски синдикат Србије. 
- Верујемо да је срамота да је полицијска организација једина која је подржала радничке 
протесте - каже Вељко Мијаиловић, челник те синдикалне организације. - Одлучили смо да 
нема те силе која ће их уклонити са барикада. Неопходан је договор. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=28&nav_id=770635 

Синдикати крећу уједињени у борбу 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Две највеће синдикалне организације постигле су данас договор о 

заједничким активностима у борби за заштиту и унапређење радних и социјалних 

права запослених. 

Договор су постигли Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и Уједињени грански 

синдикати (УГС) "Независност". 
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Како је саопштено, руководства две репрезентативне синдикалне централе у Србији су се, на 

састанку у просторијама СССС, договорила да заједнички наступају у борби поводом измена и 

допуна Закона о раду и најављених измена других системских закона.  

 

Два синдиката ће, истиче се, убудуће усаглашавати ставове и о економским мерама Владе 

Србије, као и о питањима везаним за преговоре о прикључењу Србије Европској унији.  

 

Најављено је да ће СССС и УГС "Независност" у среду, 30. октобра, одржати заједнички 

конференцију за новинаре, као и да ће организовати и два округла стола са економским 

темама. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=29&nav_id=770907 

Радници ФАП-а ноћ провели на прузи 

ИЗВОР: БЕТА 

Прибој -- Око две стотине радника Фабрике аутомобила Прибој провели су ноћ на 

барској прузи коју од јуче блокирају. 

Радници ФАП-а траже помоћ државе у исплати заосталих плата и оверу здравствених књижица 

за око 1.500 запослених. 

ФАП корпорација је јуче у генералном штрајку који подржавају сва четири синдиката у том 

предузећу, највећем у том делу Србије, а подршку су добили и од локалне самоуправе.  

 

"Током првог дана генералног штрајка нисмо имали никаквих контаката са представницима 

Владе. Чак ни блокада пруге и регионалног пута нису до сада показали резултат, али радници 

су упорни и остаћемо овде све док буде било потребно", рекао је јутрос агенцији Бета 

председник самосталног синдиката ФАП-а и председник штрајкачког одбора Милорад 

Драгаш.  

 

По његовим речима, током јутра привремено је ослободјен алтернативни путни правац како би 

се град снабдео хлебом и основним животним намирницама, а главни пут, ка граничном 

прелазу Увац и барска пруга су и даље у блокади.  

 

Драгаш подсећа да радници траже исплату најмање једне од четити и по заостале плате. Уз то, 

захтеви штрајкача су и обезбедјење послова у наредном периоду и овера здравствених 

књижица.  

 

ФАП корпорација сутра пуни 60 година рада, а ово је први пут да радници некадашњег гиганта 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=29&nav_id=770907
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=28&nav_id=770506
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=28&nav_id=770506
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југословенске ауто индустрије штрајкују ван фабричких хала.  

 

Министарство привреде ће помоћи радницима ФАП-а ако руководство достави 

личну карту, односно финасијски извештај, рекао је саветник министра Душан 

Павловић. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=28&nav_id=770632 

Синдикати: Не укидати субвенције 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Представници самосталних гранских синдиката затражили су данас од 

Владе Србије да омогући наставак субвенционисања предузећа у реструктурирању. 

Они траже и да се у року од две недеље организују разговоре са представницима тих предузећа 

како би се размотрили начини решавања проблема са којима се она суочавају. 

Представници Самосталног синдиката металаца и Самосталног синдиката хемије и неметала 

организовали су данас састанак са директорима и представицима синдикалних организација 

предузећа у реструктурирању и том приликом указали на тешку ситуацију, и затражили од 

надлежних да помогну у решавању проблема.  

 

Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић рекао је да ће након 

састанка синдикати послати писмо премијеру Ивици Дачићу, првом потпредседнику владе 

Александру Вучићу и министру привреде Саши Радуловићу, у коме ће изнети предлоге и 

затражити да позову представнике сваког предузећа у реструктурирању на разговор.  

 

"Ми ћемо данас доставити наше предлоге, а онда и спискове предузећа. Живот не може да 

стане и субвенције морају да иду од сутра, као и да се радницима повеже стаж, овере књижице 

да би могли да се лече", поручио је Вујовић.  

 

Он је додао да се морају обезбедити услови за рад тих предузећа, да она могу да се задуже, 

одноно узму кредите уз повољне камате.  

 

Како је рекао, синдикати ће дати рок да до краја следеће радне недеље представници ресорног 

министарства и Владе Србије представнике тих предузећа почну да примају на разговоре, а да 

ће, ако их не буду позивали организовати "јавни час" испред Министарства привреде.  

 

Председник Самосталног синдиката хемије и неметала Србије Зоран Несторовић рекао је да би 

предузећа у реструктурирању требало да буду стуб развоја привреде и да "она нису болесно 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=29&nav_id=770894
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=29&nav_id=770894
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=29&nav_id=770894
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=28&nav_id=770632
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ткиво, већ шанса за развој привреде".  

 

Он је рекао да су на данашњи састанак били позвани и представници Владе Србије, премијер, 

први потпредседник владе и министар привреде.  

 

Несторовић је рекао да њихов недолазак показује "да не постоји интересовање да се проблем 

реши, већ да је циљ да се та предузећа униште".  

 

Несторовић је рекао да, према подацима којима располажу синдикати, у Србији има 179 

предузећа у реструктурирању, да у њима има 70.000 радника, те да неће дозволити да се она 

отерају у стечај.  

 

Председник Синдиката радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије 

Душко Вуковић рекао је да су предузећа у реструктурирању развојна шанса Србије и да 

привреда не може без њих, односно да многи градови Србије виде перспективу баш у развоју 

тих предузећа.  

 

Он је рекао да би краткорочне мере требало да омогуће да се настави са исплатама субвенција, 

како би привреда била конкурентнија и радници имали помоћ, да се овере здравствене 

књижице радницима, као и да се што пре разговара са представницима сваког од предузећа 

појединачно.  

 

Како је казао "нема државе која не субвенцинише своја предузећа", а проблем представља и то 

што, како је казао, предзећа тешко добијају банкарске гаранције за кредите и морају да их 

траже од иностраних банака.  

 

Он је као мере у процесу реструктурирања навео отпис, или конверзију дуга, организациону 

трансформацију предузећа, а као дугорочне мере навео је борбу против сиве економије и 

продужетак рока за решавање проблема предузећа у реструктурирању за шест месеци, односно 

да се он помери до краја идуће године.  

 

Представници предузећа и синдикалних организација предузећа у реструктурирању навели су 

да су главни проблеми нередовне плате, то што радници немају оверене здравствене књижице, 

неповезан радни стаж, као и да је неопходна помоћ државе да би она преживела.  

 

Такође су указали да би министар привреде требало да објасни "који су критеријуми за 

достављање личних карата предуyећа" и која су предузећа испунила ту обавезу. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=28&nav_id=770608 

КГ: Контраблокадом на блокаду 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Крагујевац -- Радници "Аутосаобраћаја" не одустају од блокаде саобраћај док не 

почне реализација њихових захтева, а мештани насеља у близини су најавили 

контраблокаду. 

Раднике "Аутосаобраћаја", чији су захтеви решавање статуса предузећа, реализација социјалног 

програма, исплата девет плата, надокнада за превоз за 12 месеци и утврдјивање одговорности 

за пропадање те фирме, данас су посетили представници Полицијског синдиката Србије за 

Крагујевац и дали им подршку у остваривању права. 

Председник тог синдиката Вељко Мијаиловић рекао је да је срамота што је Полицијски 

синдикат једина синдикална организације у Србији која је посетила раднике који се боре за 

своју егзистенцију.  

 

Наглашавајући да полиција раднике неће силом уклонити нити ће, како је навео, ударати на 

свој народ, Мијаиловић је радницима поручио да имају стрпљења, да ће надлежни завршити 

истрагу и открити ко је уништо њихово предузеће. Он је изразио наду да ће агонија тих 

радника убрзо бити завршена.  

 

Истовремено, због блокаде пута и пруге у железничкој станици Грошница, представници 

мештана Станова, Малих Пчелица, Корићана и Драгобраће затражили су данас помоћ од 

представника градске управе.  

 

Они су најавили да ће сутра у подне организовати "контраблокаду" јер, кажу, због блокаде 

радника "Аутосаобраћаја" немају нормалан живот, а мали привредници тих насеља имају 

додатне трошкове због транспорта робе. Како су навели, на неколико локација блокираће 

саобраћај на улазу у Крагујевац из Краљева, уколико се до сутра не одблокирају пруга и пут.  

 

С мештанима су разговарали градоначелник Крагујевца Верољуб Стевановић, чланови 

градског већа Небојша Васиљевић и Зоран Јовановић, као и начелник градске управе Златко 

Милић, који су им саопштили да је локална самоуправа затражила од полиције да, у складу са 

овлашћењима, предузме мере и обезбеди нормалну комуникацију.  

 

Градоначелник Стевановић је рекао да подржава мештане и оценио да "неко са више инстанце 

толерише" блокаду радника "Аутосаобраћаја".  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=28&nav_id=770608
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У "Аутосаобраћају" од прошле седмице инспектори привредног криминала проверавају 

пословање за последњих неколико година због сумње да кредит Фонда за развој од 28 милиона 

динара није у целом износу уплаћен том предузећу. Власник 24 одсто акција у "Аутосаобраћају" 

је градска управа Крагуејвца, а држава нешто више од 30 одсто.  

 

Ово предузеће данас дугује 650 милиона динара, а под хипотеком није једино главна аутобуска 

станица,а због разних малверзација полиција је за седам година поднела кривичне пријаве 

против више од 15 директора и других руководилаца, али и синдикалаца, због сумње да су 

"Аутосаобраћају" причинили вишемилионску штету.  

 

Делегацију радника протекле седмице примио је први потпредседник владе Србије Александар 

Вучић који је радницима, како су раније изјавили, обећао да ће њихови захтеви бити решени до 

1. децембра. 

Град забринут због ситуације 

Чланови Колегијума Скупштине града Крагујевца изразили су данас забринутост због 

ситуације у граду настале блокадом виталних саобраћајница, саопштила је Информативна 

служба градске управе.  

 

Чланови Колегијума "изразили су и спремност на редовно праћење ситуације у најбољем 

интересу града Крагујевца и свих његових грађана", наведено је у саопштењу.  

 

Колегијум је, на захтев градоначелника Верољуба Стевановића, сазвао председник Скупштине 

града Саша Миленић у договору са својим замеником Славицом Коминац, а учешће у 

једночасовном раду узели су представници свих одборничких група у градској Скупштини, 

навела је градска Информативна служба.  

 

У Крагујевцу је главна аутобуска станица у блокади од 16. октобра, а радници "Аутосаобраћаја" 

су свој протест радикализовали 22. октобра када су аутобусима блокирали жележници и путни 

правац Крагујевац-Краљево. Поред захтева за решавањем статуса предузећа, исплате плата за 

девет месеци, реализацију социјалног програма и накнаде за превоз за 12 месеци, радници 

"Аутосаобраћаја" траже и утврђивање одговорност за пропадање тог најстаријег шумадијског 

превозника.  

 

Због те блокаде, мештани неколико крагујевачких насеља за сутра су најавили 

"контраблокаду". Они кажу да не могу нормално да живе због блокаде радника 

"Аутосаобраћаја" да мали привредници имају додатне трошкове, па уколико до сутра не уклоне 

блокаду, мештани ће, на неколико локација, блокирати улице на улазу у Крагујевац из правца 

Краљева. 
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1429931/Sindikati+nezadovoljni+radom+Radulovi%C4%87

a.html 

Синдикати незадовољни радом Радуловића 

Представници индустријских самосталних синдиката Србије оптужили Сашу 
Радуловића да жели да сва предузећа у реструктурирању гурне у стечај. Тим 
предузећима треба помоћи да поново постану стубови привреде, поручили 
представници синдиката. 

Министар привреде Саша Радуловић жели да сва предузећа у реструктурирању гурне у стечај и 
не ради ништа на развоју привреде, оцењују представници индустријских самосталних 
синдиката Србије. 

"Садашњи министар привреде је ескперт за стечај. У 14 предузећа је то урадио успешно. Сада 
продужава тај посао тако што ће предузећа у реструктурирању прогласити предузећима која 
треба да се ликвидирају", рекао је председник републичког одбора хемије и неметала 
Самосталног синдиката Србије Љубиша Несторовић. 

Несторовић је то рекао на састанку директора и председника синдикалних организација 
предузећа у реструктурирању, који је одржан у Савезу самосталних синдиката Србије. 

Истакао је да би предузећа у реструктурирању требало помоћи да поново постану стубови 
привреде, додајући да би се тако направљен здрав привредни амбијент "рефлектовао на 
фамозну малу привреду, која наводно треба да буде спасилац привреде". 

Несторовић је оценио да је захтев Министарства за "личним картама" фирми у 
реструктурирању само замајавање и куповина времена, јер су, како је истакао, сви ти подаци 
већ достављени Агенцији за приватизацију. 

Председник Самосталног синдиката грађевинарства Душко Вуковић је истакао да предузећа у 
реструктурирању нису "болесно ткиво", већ да су будућност српске привреде. 

У тим предузећима, како је навео, ради 70.000 запослених, који су индиректно одговорни за 
још 200.000 радника у другим предузећима. 

Вуковић је истакао да је за опстанак и опоравак предузећа у реструктурирању неопходно 
наставити са исплатама субвенција и да држава онима који имају уговоре треба да обезбеди 
кредите са каматама као у Европској унији, до пет одсто. 

Представници индустријских синдиката су навели да од Министарства привреде треба 
затражити да се о сваком предузећу у реструктурирању разговара појединачно. 

Председник Самосталног синдиката металаца Зоран Вујовић је оценио да министар привреде 
Србије Саша Радуловић брани интересе капитала и истакао да то даје право радницима да 
штите своје интересе. 

На оцену представника синдикалних централа да неодазивања премијера Ивице Дачића, првог 
потпредседника Владе Србије Александра Вучића и министра привреде Саше Радуловића 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1429931/Sindikati+nezadovoljni+radom+Radulovi%C4%87a.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1429931/Sindikati+nezadovoljni+radom+Radulovi%C4%87a.html
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говоре о ставу власти према радницима, неки од фабричких синдикалаца су приметили да 
није присутан ни председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић. 

 

МОНДО 

http://www.mondo.rs/a628286/Info/Ekonomija/Sindikati-Radulovic-je-ministar-za-stecajeve.html 

Синдикати: Радуловић је министар за 
стечајеве 

Аутор: Бета 

Представници индустријских самосталних синдиката Србије оптужили су данас 

министра привреде Сашу Радуловића да жели да сва предузећа у реструктурисању 

гурне у стечај. 

"Садашњи министар привреде је ескперт за стечај. У 14 предузећа (као стечајни управник) је то 

урадио успешно. Сада продужава тај посао тако што ће предузећа у реструктурирању 

прогластити предузећима која треба да се ликвидирају", рекао је председник председник 

Републицког одбора хемије и неметала, Самосталног синдиката Љубиса Несторовић. 

Он је то рекао на састанку састанку директора и председника синдикалних организација 

предузећа у реструктурирању, који је одржан у Савезу самосталних синдиката Србије. 

Истакао је да би предузећа у реструктурирању требало помоћи да поново постану стубови 

привреде, додајући да би се тако направљен здрав привредни амбијент "рефлектовао на 

фамозну малу привреда, која наводно треба да буде спасилац привреде". 

Несторовић је оценио да је захтев Министарства за "личим картама" фирми у реструктурирању 

само замајавање и куповина времена, јер су, како је истакао, сви ти подаци већ достављени 

Агенцији за приватизацију. 

Председник Самосталног синдиката грађевинарства Душко Вуковић је истакао да предузећа у 

реструктурирању нису "болесно ткиво", већ да су будућност српске привреде. 

У тим предузећима, како је навео ради 70.000 запослених, који су индиректно одговорни за 

још 200.000 радника у другим предузећима. 

Вуковић је истакао да је за опстанак и опоравак предузећа у реструктурирању неопходно 

наставити са исплатама субвенција и да држава онима који имају уговоре треба да обезбеди 

кредите са каматама као у ЕУ, до пет одсто. 

http://www.mondo.rs/a628286/Info/Ekonomija/Sindikati-Radulovic-je-ministar-za-stecajeve.html
http://www.mondo.rs/topicv38/Beta/1


13 

 

Представници индустријских синдиката су навели да од Министарства привреде треба 

затражити да се о сваком предузећу у реструктурирању разговра појединачно. 

Председник Самосталног синдиката металаца Зоран Вујовић је оценио да министар привреде 

Србије Саша Радуловић брани интересе капитала и истакао да то даје право радницима да 

штите своје интересе. 

На оцену представника синдикалних централа да су неодазивања премијера Ивице Дачића, 

првог потредседника Владе Србије Алесандра Вучић и министар привреде Саше Радоловића 

говоре о ставу власти према радницима, неки од фабричких синдикалаца су приметили да није 

присутан ни председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/zajednicka-borba-za-radnicka-prava_432962.html 

Заједничка борба за радничка права 

БЕОГРАД  

Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и Уједињени грански синдикати 

(УГС) "Независност" постигли су данас договор о заједничким активностима у 

борби за заштиту и унапређење радних и социјалних права запослених. 

Како је саопштено, руководства две репрезентативне синдикалне централе у Србији су се, на 

састанку у просторијама СССС, договорила да заједнички наступају око измена и допуна 

Закона о раду и најављених измена других системских закона. 

Два синдиката ће, истиче се, убудуће усаглашавати ставове и око економских мера Владе 

Србије, као и око питања везаних за преговоре о прикључењу Србије Европској унији.  

 

Најављено је да ће СССС и УГС "Независност" у среду, 30. октобра, одржати заједнички 

конференцију за новинаре, као и да ће организовати и два округла стола са економским 

темама. 

 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/zajednicka-borba-za-radnicka-prava_432962.html


14 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/415689/Zanatlije-gase-radnje-zbog-novog-obracuna-poreza 

Занатлије гасе радње због новог обрачуна 
пореза 

Сузана Лакић  

Предузетницима који плаћају паушални порез стигло је решење са обавезом и већом од 50 

одсто него претходне године. У Пореској управи кажу да овакав намет зависи од просечне 

зараде у општини, а послодавци да није коректно да они који лоше послују трпе и због 

компанија са високим платама. 

Фризерски салон Божице из Инђије неће радити од понедељка. Тада ће бити и обрисан у 

Агенцији за привредне регистре, а окидач за овакву одлуку Божици је било октобарско пореско 

решење. 

 

- Прошле године сам плаћала паушални порез од 9.995 динара месечно. Недавно ми је, 

међутим, стигло решење на 15.800, што је раст за 52 одсто. Годишње је то осам плата које дајем 

радници, па кад све саберем, више немам рачуна да радим - прича Божица. 

  

Саговорница “Блица” каже да су јој у Пореској управи објаснили да су на њене обавезе 

повећане због раста просечне зараде у Инђији, али да она не може да прихвати и да доживљава 

крах јер многе компаније у овој општини имају велике плате. 

  

У Инђију су иначе последњих неколико година дошле компаније попут "Хенкела", "Изотерма", 

"Гас-теха", немачког "Тисен-Крупа", италијанске "Фармине"... 

 

Ко може бити паушалац 

 

Паушално опорезивање могу тражити предузетници чији је укупан годишњи промет мањи од 

3.000.000 динара. То значи да порезницима не треба доказивати приходе и расходе, већ да их 

они сами процењују. 

  

У Пореској управи објашњавају да висина паушалног пореза зависи од просечне месечне 

зараде у општини. Изузетно, али од утицаја може бити и просечна зарада у општинама у 

оквиру истог округа. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/415689/Zanatlije-gase-radnje-zbog-novog-obracuna-poreza
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- Прошле године у Инђији је сваки запослени зарађивао 46.495 динара просечно. С обзиром, 

међутим, на економску снагу ове општине, али и просечну зараду у овом округу, полазна 

основица за Инђију била је 49.109 динара - кажу у Пореској управи за “Блиц”. 

  

Додају и да се овакав критеријум примењује уколико је месечна зарада у општини мања или 

већа за више од десет одсто од просечне зараде у земљи. 

  

На питање да ли је коректно да један фризер у Инђији трпи због добрих зарада у овој општини, 

Милица Бисић, професор Јавних финансија и порески стручњак, каже да решење постоји. 

  

- Жалба да је добио висок порез паушалцу даје и право да води књиге. Пореске обавезе тако ће 

бити тачно у складу са оним колико је радио, па их неће ни бити уколико је остварен губитак - 

каже Бисић за “Блиц”. 

  

 

 

Кликни за увећање (+) 

 

Милица Бисић такође каже и да критеријуме за висину паушалног пореза одређује Влада и да 

је његову зависност од зараде у општини одредила ранијих година. 

  

Према подацима Агенције за привредне регистре само у августу је угашено 940 

предузетничких радњи. Од почетка године из регистра је обрисано више од 17.000 

предузетничких радњи, што је око 2.000 месечно. Предузетници су најчешће гасили ресторане, 

трговину на мало у неспецијалнизованим продавницама, фризерске и козметичке салоне, 

радионице за поправку возила, такси превоз, трговину одећом... 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/data/images/2013-10-27/393756_11_origh.jpg?ver=1382911957.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-10-27/393756_11_origh.jpg?ver=1382911957.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-10-27/393756_11_origh.jpg?ver=1382911957.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-10-27/393756_11_origh.jpg?ver=1382911957.jpg
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/415785/Zeleznice-dnevno-gube-808-miliona-dinara-zbog-blokada-pruga 

Железнице дневно губе 8,08 милиона 
динара због блокада пруга 

Танјуг  

Железнице Србије дневно губе 8,08 милиона динара због блокаде пруга Крагујевац - Краљево 

и Београд - Бар, саопштено је из овог предузећа. 

Од 22. октобра до данас, због блокаде ове две железничке пруге, Железнице Србије су 

претрпеле укупну штету од око 14,5 милиона динара. 

 

Како се наводи, о овоме су данас обавештена ресорна министарства саобраћаја и привреде, уз 

мишљење да је неопходно предузети хитне мере за успостављање редовног железничког 

саобраћаја на наведеним релацијама. 

  

Радници предузећа Аутосаобраћај из Крагујевца 22. октобра у 9.30 сати блокирали су 

железничку пругу Лапово-Крагујевац-Краљево, а радници предузећа ФАП из Прибоја јутрос у 

8.30 сати блокирали су међународну пругу Београд - Бар. 

На овим релацијама је због блокада пруге у потпуности прекинут унутрашњи и међународни 

путнички и теретни железнички саобраћај. 

  

Због прекида саобраћаја Железнице Србије свакодневно трпе велику финансијску штету и 

губитке, због немогућности извршења уговорених превоза и прекида међународног путничког 

саобраћаја са Црном Гором. 

  

Услед отказивања путничких возова, потешкоћа у реализацији теретног транспорта за потребе 

ФИАТ-а из Крагујевца за Бар и превоза за потребе ТЕНТ-а на релацији Пискања- Свилајнац, 

као и због додатног ангажовања особља и енергената, Железнице Србије су у претходних шест 

дана (од 22. до 27. октобра) због блокаде пруге Крагујевац-Краљево претрпеле укупан губитак 

од 6,45 милиона динара, односно скоро 1,1 милион динара дневно. 

  

Због блокаде барске пруге у Прибоју, српске железнице трпе дневни губитак од око седам 

милиона динара и то на име прекида путничког саобраћаја, немогућности реализације 

теретних транспорта (за потребе ФИАТ-а, боксит, житарице и остало) и емогућности повратка 

две локомотиве у своје домицилне станице у Србији. 
 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/415785/Zeleznice-dnevno-gube-808-miliona-dinara-zbog-blokada-pruga
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http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/415771/Spreceno-iseljenje-clanova-KUD-Branko-Cvetkovic-iz-Doma-zeleznicara 

Спречено исељење чланова КУД "Бранко 
Цветковић" из Дома железничара 

А. Вушовић Марковић  

Чланови КУД-а “Бранко Цветковић” јутрос у 9.30 сати одбили су да напусте просторије у Улици 

Милоша Поцерца 10, када су судски извршитељи дошли да им уруче им решења Привредног 

суда по којем је данас истекао рок за исељење овог друштва из зграде у којој раде већ 70 

година. 

Пред зградом у Улици Милоша Поцерца 10, јутрос су једну правницу, судског извршитеља и 

два секретара Већа СССС дочекала деца која у КУД-у играју фолклор и управа друштва, као и 

чланови Синдиката железничара чији су преци још 1936. саградили ову петоспратницу као 

Дом железничара, а наменили је њиховом КУД-у. 

 

ДВА СУДСКА СПОРА 

Иако је пред Вишим судом у току поступак којим се утврђује власништво над зградом Дома 

железничара, а републички правобранилац је тражио обуставу исељења КУД-а док не докаже 

да је петоспратница власништво државе, Привредни суд је ипак издао решење за исељење 

друштва из зграде, са образложењем да нису плаћали комуналије Савезу самосталних 

синдиката Србије. 

 

 - Данас су судски извршитељи дошли први пут да покушају да уђу у просторије друштва, иако 

смо их молили да то не раде. Већ 70 година смо у овим просторијама и најавили смо Већу СССС 

да нећемо одавде изаћи док држава не утврди где ћемо да радимо јер нам то следује по Закону 

о култури - рекао је данас Јован Шијачки, председник КУД-а. 

  

Зграду је бранио и Перица Ђорђевић, председник Синдиката радика железничке 

инфраструктуре Србије и члан скупштине Железница Србије. 

  

- Урадићемо све што је у нашој моћи да заштитимо имовину коју су железничари сами 

стварали и правили. Овај објекат правио је мој деда и мој отац и преци свих железничара, и 

није уопште нормално да га користи Љубисав Орбовић да би издавао простор. Они су до пре 

неколико месеци чак фактурисали Железници Србије закуп ове зграде, коју су они сами и 

подигли, страшно - нагласио је Ђорђевић. 

  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/415771/Spreceno-iseljenje-clanova-KUD-Branko-Cvetkovic-iz-Doma-zeleznicara
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РАЗНОВРСНИ ПРОГРАМ ЗА  400 

ЧЛАНОВА СВИХ ГЕНЕРАЦИЈА 

Културно-уметничко друштво „Бранко Цветковић“ има око 

400 чланова, а баве се фолклорним играма, имају и дечји 

ансамбл, народни оркестар, хор, групе за модеран плес, 

фламенко и ирски плес. Многе легенде српског фолклора, 

међу којима су Бранко Марковић и Деса Ђорђевић, прве 

фолклорне кораке започели су баш у овом друштву. КУД 

постоји 70 година, а одликован је Орденом заслуга за народ 

са сребрним зрацима и свим највишим наградама из земље 

и иностранства. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-93-na-svetu-po-uslovima-poslovanja.sr.html 

Србија 93. на свету по условима пословања 

БЕОГРАД – Србија је по условима пословања пала за седам места, на 93. позицију међу 189 
земаља, наводи се у Извештају о условима пословања за 2014. годину. 

У претходних годину дана Србија није спровела ниједну регулаторну реформу, а у области 
плаћања пореза је отежала пословање јер је повећала корпоративни порез, наводи се у 
извештају Светске банке и Међународне финансијске корпорације (ИФЦ). 

По лакоћи добијања грађевинске дозволе, Србија је на 182. позицији или међу 10 најгоре 
позиционираних земаља у свету. 

Да би добио грађевинску дозволу, предузетник у Србији у просеку мора да прође кроз 18 
процедура за које ће издвојити 269 дана и 1.433,5 одсто прихода по становнику. 

По једноставности плаћања пореза Србија је на 161. месту, са 66 уплата годишње које захтевају 
279 сати. 

У решавању несолвентности, Србија је задржала 103. место са процедуром која у просеку траје 
две године, трошковима у вредности 20 одсто некретнине и стопом повраћаја од 29 одсто. 

По лакоћи извршења уговора Србија је ове године на 116. месту, са 36 процедура и 635 дана за 
извршење. 

За започињање бизниса у Србији потребно је шест процедура, 11,5 дана и ни динар издвајања 
за минимални капитал, што је Србију сврстало на 45. место у поређењу са 42. у 
прошлогодишњем извештају. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-93-na-svetu-po-uslovima-poslovanja.sr.html
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Кад је реч о приступу струји, Србија је са прошлогодишњег 76. места пала на 85. позицију, по 
основу регистрације непокретности је на 44. месту, што је пад од три места, док је по 
једноставности добијања кредита ове године пала са 40. на 42. позицију. 

За заштиту инвеститора Србији је припало 80. место, а на основу једноставности 
прекограничне трговине 98. позиција на листи. 

Од земаља Западног Балкана, најбоље је позиционирана Македонија која је ове године 
забележила благи пад са 23. на 25. место иако је спровела реформе у шест области. 

Босна и Херцеговина је са ниједном спроведеном реформом на 131. позицији, што је пад за пет 
места. 

Црна Гора је напредовала седам позиција, на 44. место, након што је увела јединствени шалтер 
за брзе одговоре и систем нотара. 

Косово је ове године међу водећим реформаторима у свету са реформама у области 
започињања бизниса, грађевинских дозвола и регистрације имовине, а које су омогућиле скок 
од 12 места, на 86. позицију. 

Хрватска је спровела пет реформи и себи обезбедила 89. место на листи, док је Албанија одмах 
иза ње са реформом у области плаћања пореза. 

Украјина је највећи реформатор у свету са реформама у осам од 10. 

Наводи се и да је Македонија на петом месту од 50 земаља које су од 2005. до данас највише 
напредовале. 

Лидери у најбољим условима за компаније су као и прошле године Сингапур, Хонг Конг и 
Нови Зеланд, док су на зачељу Либија, Централноафричка Република и Чад. 

Бета 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radnici-FAP-a-blokirali-prugu-Beograd-Bar.sr.html 

Радници ФАП-а блокирали пругу Београд – 
Бар 

Прибој – Радници прибојске „ФАП корпорације” који су пре три дана почели генерални 
штрајк незадовољни кашњењем плата, неовереним здравственим књижицама и одлуком 
државе да смањи субвенције овом предузећу, блокирали су барску пругу и пут у старом делу 
Прибоја. 
Трасу пруге, као и регионални путни правац ка граничном прелазу Увац, запречили су са два 
велика камиона недалеко од прибојске железничке станице, па је саобраћај обустављен. 

На ову могућност већ су из синдиката ФАП-а упозоравали прошле седмице отпочињући 
штрајк. Најпре је више стотина радника ујутро протестном шетњом прошло од фабрике у стари 
део Прибоја, где су поставили барикаду. 

Помињу да им се дугују четири и по плате, деци немају шта да дају да једу, нити рачуне да 
измире. „Последњу цркавицу (у просеку око 15.000 динара) примили смо крајем августа и од 
тада ништа, а од судбине ФАП-а зависи живот целог Прибоја. Ако га угасе и град нестаје”, кажу 
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огорчено углас, не објашњавајући како мисле да возови, путници и „фијатова” возила за извоз 
путују преко ових барикада. 

По речима вође Штрајкачког одбора Милорада Драгаша, решени су да истрају у овом протесту, 
спремни да даноноћно дежурају на барикади. – Наш први захтев био је умерен, да нам се 
исплати макар једна од четири и по плате те овере књижице, а сада се нећемо одавде повући 
док неко од челника државе, Дачић или Вучић, не дође да каже шта су замислили да ураде са 
ФАП-ом. Министар привреде Саша Радуловић рекао је да је решење да фирма прода залихе. 
Као да је то лако преко ноћи урадити, заборавља да људи овде гладују месецима без примања. 
Неки имају и по троје деце на факултету, али то, очито, државу не занима. Омогућите нам да 
преживимо, па мере спроводите – каже Драгаш. 

Б. Пејовић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/prosecne-plate-u-srbiji-od-392-evra-trece-otpozadi 

Просечне плате у Србији од 392 евра треће 
отпозади 

Запослени у Србији зарађују мање од просечне плате у региону. Горе од њих стоје 
само Македонци и Албанци, а највеће зараде бележе државне статистике Хрватске 
и Црне Горе. Уколико се у обзир узму просечне плате свих земаља регије, просечна 
зарада на Западном Балкану је око 455 евра, а више од тога кући носе само Хрвати, 
који имају и двапут теже коверте од запослених у комшилуку, као и Црногорци, 
који регионални просек прескачу с двадесетак евра. 

По подацима званичних институција у државама региона, најмање плате  примају грађани 
Македоније, Албаније и Србије, док су највеће просечне плате забележене у Хрватској, која је 
од јула ове године чланица Европске уније. По подацима Државног завода за статистику 
Хрватске, просечна нето плата у Хрватској за август износила је око 723 евра, што је готово 
двоструко више од просечних плата у неким земљама Балкана. 

Након грађана Хрватске, највише плате у земљама бивше Југославије примају грађани Црне 
Горе где је, по Заводу за статистику Црне Горе (МОНСТАТ), просечна нето зарада у септембру 
износила 475 евра. 

После Црне Горе, по висини примања следе грађани Босне и Херцеговине, где је просечна 
месечна нето плата по запосленом у правним субјектима у августу износила 423 евра. 

С друге стране, најниже плате су у Македонији, где је нето плата у септембру износила 342 
евра, а следи Албанија где је просечна плата у септембру ове године износила око 380 евра. 

Након Албаније следи Србија, где су плате мало веће и, по подацима Републичког завода за 
статистику Србије, просечна нето зарада у августу у Србији износила је 392 евра. Ако се период 
јануар-август 2013. године упореди с истим периодом лане, нето зараде у Србији су номинално 
увећане 6,3 посто. 
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Ако имамо у виду најсвежије статистичке податке у Србији, који се односе на септембарске 
зараде, стојимо још горе. Наиме, просечна нето зарада у Србији исплаћена у септембру 2013. 
године износила је 42.866 динара, што је номинално и реално 4,3 одсто мање од зараде у 
августу. У септембру је просечна бруто зарада била 59.162 динара и номинално и реално је 4,3 
одсто мања од зараде исплаћене претходног месеца. 

Просечна нето зарада исплаћена за првих девет месеци 2013. године номинално је већа 6,3 
посто од зараде исплаћене у истом прошлогодишњем периоду, а реално је 3,1 одсто мања, док 
је просечна бруто зарада номинално већа 5,9 посто, а реално мања 3,5 процента. 

Поменимо и да је изнад републичког просека по септембарским платама био само Београдски 
регион, који је достигао бруто зараду од 73.970 динара. Војводина није успела да достигне 
српски просек. Запослени Војвођани у септембру су имали бруто зараду од 57.397 динара. 

Ако бацимо око на мало даљи комшилук, можемо рећи да је Србија у рангу Бугарске. Од 
земаља из ближег региона Балкана, просечна плата у Словенији је у јулу ове године износила 
990 евра, Турској 720 евра, Словачкој 700 евра, Румунији 480 евра, као и у Мађарско.     

С. Глушчевић 
  

Швајцарцима буђелар препун 
Највећа месечна примања у Европи имају становници Швајцарске, где просечна месечна плата 
износи 4.472 евра, а следе Норвешка с 3.065, Луксембург – 3.000, Данска – 2.413, Шведска – 
2.275 и Финска с 2.100 евра. У Европи најмање плате имају грађани Молдавије, где је просечна 
месечна плата 197 евра, а након ње следе Грузија с 217 евра, Јерменија – 218 и Украјина с 290 
евра. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/buce-socijalna-pomoc-i-za-otpustene-u-restrukturiranju 

Биће социјална помоћ и за отпуштене у 
реструктурирању 

Реструктурирање државних компанија које су већ годинама на терету буџета 
оставиће део радника без посла, али држава им спрема какву-такву помоћ. 

Министар привреде Саша Радуловић изјавио је да се догодине не очекује раст запошљавања, да 
ће 2014. у том погледу бити тешка година и да Влада прави транзициони фонд одакле ће људи 
који буду остали без посла примати социјалну помоћ. Он је подсетио на то да је циљ Владе раст 
запошљавања и раст животног стандара грађана, али је предочио да се у 2014. години тај раст 
не очекује, већ тек од 2015–2016. године. Поводом неких процена да ће догодине због 
реструктурирања предузећа посао изгубити око 100.000 људи, министар је оценио да је такво 
лицитирање неодговорно. 

– Код предузећа у реструктурирању ће сигурно доћи до смањења броја запослених. То је велики 
посао и важан за смањење буyетског дефицита – навео је он, прецизирајући да од 50.000 
запослених у 153 предузећа у реструктурирању може доћи до смањења радне снаге од 20 до 30 
одсто, односно око 15.000 људи. – Имамо још и 419 предузећа код Агенције за приватизацију с 
50.000 запослених, која такође треба да прођу кроз овај систем, и ту такође можемо очекивати 
пад запослености. 
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По његовим речима, реч је о фирмама које пореске обвезнике годишње коштају 750 милиона 
евра. То, како је рекао, нису стварна радна места, већ фиктивна, која не производе доходак па 
други порески обвезници морају да дају новац за њих. 

– Ако променимо регулативу, као што су закони о раду, о планирању и изградњи, о стечају и о 
приватизацији, који треба да прекине ту пљачкашку традицију да продајемо фирме будзашто, 
дакле да се успостави један нормалан систем, то ће довести до раста запошљавања – каже 
министар. 

Држава има, додао је, 153 болесника која добијају новац од других пореских обвезника, и то 
мора да се прекине. 

– Да би стала на ноге, та предузећа морају да смање број запослених, јер с тим „теговима” не 
могу ништа урадити, с таквим менаyментом који није у стању да састави обичне „личне карте” 
које тражимо од предузећа. Влада прави транзициони фонд из којег ће људи који остану без 
посла имати социјалну помоћ, да им олакшамо да премосте тај период – рекао је Радуловић. 

Он је навео да у Влади постоји сагласност о смањењу намета привреди и да постоје само 
разлике у процени ризика о томе када кренути с таквом мером. 

Свака мера коју предлажете носи ризик. Имамо разлику у процени ризика. Којом динамиком и 
који је ризик да се мера предузима данас, или да се сачека. Од 2008. до 2012. ништа нисмо 
урадили. Пре годину дана учинили смо фискалну консолидацију. Годину дана касније нам је 
јавни дуг већи четири милијарде – указао је Радуловић. 

Министар је поновио да је смањење намета на рад важно за опоравак привреде и да би то 
значило нових 50.000 радних места следеће године. 

На примедбу председника Савеза самосталних синдиката Србије Љубисава Орбовић да ће 
смањењем пореза и доприноса привреди бити оштећени фондови, и да прети потпуно губитак 
бесплатног здравственог осигурања, Радуловић је казао да ће се здравствени фонд у целини 
финансирати из буџета. 

Ефекти од смањења намета, како је рекао, биће јефтинији рад, чиме производња постаје 
конкуретнија, као и запошљавање. 

Е. Дн. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/subvencije-za-firme-zivot-znace 

Субвенције за фирме живот значе 

Представници самосталних гранских синдиката затражили су од Владе Србије да 
омогући наставак субвенционисања предузећа у реструктурирању, 

као и да у року од две недеље организују разговоре с представницима тих предузећа да би се 
размотрили начини решавања проблема с којима се она суочавају. 

Представници Самосталног синдиката металаца и Самосталног синдиката хемије и неметала 
организовали су јуче састанак с директорима и представицима синдикалних организација 
предузећа у реструктурирању и том приликом указали на тешку ситуацију и затражили од 
надлежних да помогну у решавању проблема. 
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Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић рекао је да ће након 
састанка синдикати послати писмо премијеру Ивици Дачићу, првом потпредседнику Владе 
Александру Вучићу и министру привреде Саши Радуловићу, у којем ће изнети предлоге и 
затражити да позову представнике сваког предузећа у реструктурирању на разговор. 

– Ми ћемо данас доставити наше предлоге, а онда и спискове предузећа... Живот не може да 
стане и субвенције морају да иду од сутра, као и да се радницима повеже стаж, овере књижице 
да би се могли лечити – поручио је Вујовић. 

Он је додао да се морају обезбедити услови за рад тих предузећа, да она могу да се задуже, 
односно узму кредите уз повољне камате. 

Како је рекао, синдикати ће дати рок да до краја следеће радне недеље представници ресорног 
министарства и Владе Србије представнике тих предузећа почну да примају на разговоре, а да 
ће, ако их не буду позивали, организовати „јавни час” испред Министарства привреде. 

Председник Самосталног синдиката хемије и неметала Србије Зоран Несторовић рекао је да би 
предузећа у реструктурирању требало да буду стуб развоја привреде и да „она нису болесно 
ткиво већ шанса за развој привреде”. Он је рекао да су на јучерашњи састанак били позвани и 
представници Владе Србије – премијер, први потпредседник и министар привреде. Несторовић 
је рекао да њихов недолазак показује „да не постоји интересовање да се проблем реши, већ да је 
циљ да се та предузећа униште”. 

 


