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Преговори о закону о раду од понедељка 

У понедељак би требало да почну преговори око закона о раду, тачније 
формирање предлога, у чему ће учествовати Министарство рада и социјалне 
политике, послодавци и синдикати, најавио за РТС председник Савеза 
самосталних синдиката Љубисав Орбовић. 

Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката, рекао је да у понедељак треба да 
почну преговори око закона о раду, тачније формирање предлога, у чему ће учествовати 
Министарство рада и социјалне политике, послодавци и синдикати. 

На јучерашњем састанку Самосталних синдиката Србије са првим потпредседником Владе 
Александром Вучићем, једна од тема је била је како ће се у најављеном реструктурирању, 
опоравку привреде и штедњи снаћи радници. 

"Добили смо уверавања и од премијера и од првог потпредседника Владе да социјални дијалог 
мора да функционише у земљи, јер се показало да чим нема дијалога одмах долази до протеста 
и незадовољстава радника", рекао је Орбовић гостујућу у Дневнику РТС-а. 

Орбовић је рекао да када почну директни преговори о закона о раду да ће покушати све 
заинтересоване стране да усагласе спорна питања. 

"Јуче смо Вучићу указали на ствари које су веома опасне у предлозима, пре свега неких 
удружења послодаваца, односно мислим на Агенцију за запошљавање. То је мач око врата 
грађана, јер би сви грађани требало да пролазе кроз агенције, а однос према запосленом је 
буквално робовласнички", навео је Орбовић и додао да би та питања морала да се регулишу. 

Други мач са две оштрице, према његовим речима, је флексибилност запошљавања. Орбовић 
сматра да би по том принципу велики број радних места био изгубљен, а мали број радника би 
добио посао. 

"Несигурно радно место није добро решење јер је на тај начин тешко планирати живот у 
наредном периоду", истакао је Орбовић и додао да се мора пронаћи склад.  

Као решење за послодавце, уместо отпуштања радника, понудио је да донесу одлуку да 
исплаћују минималну зараду свим радницима. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1434272/Osniva+se+radna+grupa+za+privredu.html 

Оснива се радна група за привреду 

Договорено формирање радне групе за праћење стања у привреди, која ће 
анализирати проблеме предузећа. Вицепремијер Александар Вучић каже да 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1434433/Pregovori+o+zakonu+o+radu+od+ponedeljka+.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1434433/Pregovori+o+zakonu+o+radu+od+ponedeljka+.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1434272/Osniva+se+radna+grupa+za+privredu.html
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верзија Нацрта закона о раду коју су добили синдикати није једина и да 
квалитетним дијалогом треба доћи до најбољих решења. 

Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић најавио је у Београду оснивање радне 
групе за праћење стања у привреди, у којој ће бити министри и представници синдиката. 

Изјаве Александра Вучића и Љубисава Орбовића 

На састанку са представницима Савеза самосталних синдиката Србије, Вучић је рекао да ће рад 
сваког предузећа у реструктурирању бити анализиран. 

"Договорили смо се о две важне ствари, једна је успостављање сталне контакт групе и јачање 
социјалног дијалога. Такође смо се договорили о успостављању директних односа при 
сачињавању закона о раду", рекао је Вучић новинарима након састанка. 

Представници синдиката истакли су током састанка да нису задовољни повећањем пореза на 
додатну вредност и тражили су да Влада Србије повећа порез на капиталну добит. 

Истакли су да су незадовољни нацртом закона о раду, на шта им је Вучић одговорио да нацрт 
још не постоји и да су у оптицају три верзије тог закона. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да је договорено 
да се представници синдиката састану са Вучићем опет крајем новембра, а за понедељак 
најавио разговоре са министром рада Јованом Кркобабићем о закону о раду. 

Представници Владе Србије, међу којима је био и министар финансија Лазар Крстић, на 
састанку су истакли да у јавном сектору има 735.000 запослених, без радника РТБ "Бор", 
"Телекома", "Јата", "Дунав осигурања" и "Галенике", а да би с њима та цифра могла бити 
760.000. 

Ипак, вицепремијер је рекао да је у трећем кварталу остварен раст индустријске производње од 
3,22 одсто, што је најбољи резултат не само ове, већ уназад много година, уз већ најнижи 
могући дефицит буџета у октобру, и бољу наплату ПДВ-а. 

"Кад би нам сви месеци били као октобар не бисмо имали никаквих проблема ни са фискалним 
дефицитом, ни са свим осталим стварима", рекао је Вучић. 

Вучић је подсетио да је и у септембру била задовољавајућа ситуација у макроекономском 
погледу, па је чак забележена и боља наплата ПДВ-а. 

"Неке добре ствари се дешавају, али сам сагласан и са оним што је рекао господин Орбовић да 
радници тешко живе, да једва 'крпе' крај са крајем и разумем потпуно њихову бригу и 
забринутост за тежак положај радника данас у Србији", рекао је Вучић.  

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1434726/Krsti%C4%87%3A+Bez+izuzetaka+od+oporezivanja.ht

ml 

Крстић: Без изузетака од опорезивања 

Неће бити изузетака од опорезовања плата већих од 60.000 динара, поручује 
министар финансија Лазар Крстић. Консензус постоји и људи ће схватити да 
"уколико будемо почели да правимо изузетке, просто нећемо остварити оно што 
морамо", истиче Крстић. Буџет за следећу годину, каже министар Крстић, 
прављен је на реалним основама. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1434726/Krsti%C4%87%3A+Bez+izuzetaka+od+oporezivanja.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1434726/Krsti%C4%87%3A+Bez+izuzetaka+od+oporezivanja.html
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Министар финансија Лазар Крстић каже да неће бити изузетака када је реч о опорезивању 
плата већих од 60.000 и да је уверен да постоји консензус о економским мерама.  

Гостовање Лазара Крстића у Дневнику РТС-а 

Савети Строс-Кана фокусирани на дужи рок 

Говорећи о саветима Доминика Строс-Кана, министар Лазар Крстић је истакао да су они 
углавном фокусирани на дужи рок. 

"Наравно да је сад најважнији буџет за 2014. годину, међутим тај буџет отвара ново поглавље у 
српској економији и српским финансијама. То ново поглавље ми постављамо негде до 2016. 
или 2017. године", објашњава Крстић и истиче да се разговори са Строс-Каном и са већином 
осталих саветника се фокусирају на тај средњи рок. 

"Притисака има, али изузетака не може да има. Ми смо разговорали са свим синдикатима и 
свим осталим факторима социјалног дијалога у земљи да бисмо створили консензус за један 
овакав буџет и ове тешке мере са којима идемо", рекао је Крстић гостујући у Дневнику РТС-а. 

Крстић каже да мисли да тај консензус постоји и да ће људи схватити "да уколико будемо 
почели да правимо изузетке, просто нећемо остварити оно што морамо". 

Говорећи о пензијама, Крстић је рекао да ће њихов раст остати онакав какав је предвиђен 
законом. То значи да ће пензије расти два пута у току следеће године, 0,5 одсто у априлу и један 
одсто у октобру. 

"У припреми ових мера дубоко смо сагледали расходе и напослетку ћемо имати дисциплину 
коју смо већ кренули да заводимо", нагласио је Крстић. 

Кад је реч о расподели новца министарствима из буџета за следећу годину, Крстић је објаснио 
да је ове године процес текао нешто другачије него претходних. 

"Није било политичких преговора, како је бар мени речено да је то био раније случај. Буџет је 
са расходне стране, бар што се министарстава тиче рестриктиван, али има министарстава која 
су добила више", рекао је Крстић. 

Као пример је навео Министарство културе и информисања коме је ове године припало више 
новца. Истакао је да то није само због тога што јавни сервиси прелазе на финансирање из 
буџета, већ да је и сам развој културе добио више него што је то раније био случај. 

"Ми смо покушали да седнемо са свим министарствима и да се договоримо око приоритета. 
Читава Влада и сви министри били су врло предусетљиви. Након оне седнице Владе где смо 
сви рекли каква је заправо ситуација, сви су ушли у овај процес прављења буџета прилично 
одговорно", рекао је Крстић. 

Заокрет ка здравој привреди  

Министар је поручио да је овај буџет представља заокрет ка здравијој српској привреди. 
Истакао је да ће приходи у буџету бити 930 милијарди динара. 

"Највећи део тога, око 430 милијарди, као и обично биће ПДВ, а 230 милијарди ће бити од 
акциза", рекао је Крстић. 

Истакао је да су расходи 1.113 милијарди и да у то највећим делом спадају плате и трансфери 
фондовима социјалног осигурања. 
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"То нас оставља на дефициту од око 183 милијарде. То је процентуално нешто мање у односу на 
БДП, него што је то било ове године, око 4,6 одсто на републичкпм нивоу. Да нисмо предузели 
мере, дефицит би био више од шест одсто", рекао је министар. 

Поручио је да је овај буџет за разлику од оног који је прављен пре годину дана, састављен на 
сасвим реалним основама. 

"Суочили смо се са ситуацијом и видели смо где смо заправо. Приходе смо пројектовали 
реално, у линији са остварењима која смо имали ове година, а која су значајно подбацила и 
била основни узрок за ребаланс у јулу", објаснио је Крстић.  

Предлог закона о буџету већ је стигао у парламент и ушао у скупштинску процедуру, рекао је 
председник Скупштине Небојша Стефановић. Према његовим речима, документ ће бити 
подељен посланицама током викенда. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1434082/%C5%A0trajk+radnika+Nisala+u+Ni%C5%A1u.html 

Штрајк радника Нисала у Нишу 

Радници фабрике алуминијума Нисал у Нишу од јутрос су у штрајку. Они, поред 
девет заосталих зарада, траже и повезивање стажа. 

У Нишу од јутрос штрајку радници фабрике алуминијума Нисал који траже исплату девет 
заосталих зарада и повезивање стажа. 

Према речима запослених који протестују испред фабрике, последњу плату, око 20.000 динара, 
примили су у фебруару, а штрајкачки одбор ће размотрити и поједине предлоге за 
радикализацију протеста. 

Самостални синдикат, једини међу запосленима, окупља 60 одсто од 350 радника. 

У фабрици се данас нико није јављао на телефон. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=02&nav_id=772660 

Нови састанак о Закону о раду 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- На састанку с који је планиран за понедељак и уторак наредне недеље, 

покушаће да постигну договор око кључних, спорних одредби Закона о раду. 

Предложеним изменама Закона о раду, синдикати, као ни послодавци нису сасвим задовољни, 
а на заједничком састанку са члановима радне групе који је планиран за понедељак и уторак 

наредне недеље, покушаће да постигну договор око кључних, спорних одредби. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1434082/%C5%A0trajk+radnika+Nisala+u+Ni%C5%A1u.html
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=02&nav_id=772660
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Државни секретар Министарства рада Зоран Мартиновић рекао је Тањугу да очекује да би до 
краја новембра радна верзија могла да буде у највећој мери усаглашена, како би се о документу 
изјаснили и представници других министарстава.  
 
Мартиновић је рекао да су са социјалним партнерима и члановима радне групе договорени 
даљи правци рада на изменама и допунама Закона о раду и да очекује да би у скупштинској 
процедури тај документ могао да се нађе у најбољем случају у јануару идуће године.  
 
"У радну верзију смо систематизовали све предлоге који су у претходном периоду стигли до 
министарства, а неке смо и сами иницирали имајући у виду да се тај документ усаглашава 
са европском директивом и међународним конвенцијама", рекао је Мартиновић.  
 
За 4. и 5. новембар у Аранђеловцу је заказан састанак са свим социјалним партнерима и 
члановима радне групе, како би се видело које предлоге је могуће усвојити.  
 
"Очекујемо да ћемо након тога интензивно радити на документу с обзиром да има доста 
отворених питања и алтернативних решења која су министарству пристизала. Нисмо 
желели да прејудицирамо жеље, него све што је стигло као предлог биће отворено за 
расправу", казао је Мартиновић.  
 
Представници Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С) и Уједињених гранских 
синдиката (УГС) Независност оценили су ове недеље да је предложена верзија измена Закона о 
раду неприхватљива, и да ће, уколико буде усвојена, имати веома негативан утицај на 
запослене у Србији и довести до лакшег отпуштања радника.  
 
На заједничкој конференцији за новинаре, представници два синдиката навели су да су се 
договорили да заједнички наступају у погледу измена и допуна Закона о раду, али и 
најављених измена других системских закона.  
 
Председник С С С С Љубисав Орбовић рекао је тада да се припрема закон који ће бити изузетно 
негативан за све запослене грађане Србије, али и оне који би у блиској будућности требало да 
се запосле, као и да је предложено доста алтернативних, а не коначних решења.  
 
"Видећемо шта значи овакав предлог, у понедељак ћемо обавити разговор и он мора 
доживети измене јер за синдикате није прихватљив", рекао је Орбовић за Тањуг.  
 
Председник УГС Независност Бранислав Чанак сматра да је закон "аматерски урађен".  
 
"Правно гледано, доста тога је с брда с дола, а у неким деловима закона не можете да не 
видите да се иде на закидање права запослених и кад треба и кад не треба, а то не ствара 
нови систем. Овај закон неће произвести никакав систем, него нову збрку", рекао је Чанак 
Тањугу.  
 
Он је навео да ће на састанку у Аранђеловцу синдикати изнети примедбе и затражити од 
предлагача да објасне који су социјални и економски разлози за промену закона.  
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Директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић рекао је Тањугу пре десетак дана да у 
Нацрту закона много тога није дефинисано, попут рада на одређено време.  
 
"Очигледно да ће се оставити још да се око тога расправља, током јавне расправе, а што се 
тиче отпремнина, углавном јесте усвојен тај предлог да се отпремнине исплацују за године 
радног стажа, које се проведене код последњег послодавца", казао је Рајић тада.  
 
Рајић је рекао да је веома важно да се до краја године усвоје бар неке приоритететне одредбе, 
око којих би се постигла сагласност.  
 
Он очекује да ће на скупу који ће бити одржан 4. и 5. новембра бити речи о томе шта синдикати 
и послодавци могу да прихвате и на који начин ће се поједноставити процедуре и за 
послодавце и за запослене.  
 
Када је реч о "спорним тачкама", оне се односе углавном на то како ће бити дефинисан рад на 
одређено, начин исплате отпремнина и флексибилни облици запошљавања.  
 
Државни секретар Зоран Мартиновић је рекао да је Министарство предложило да се питање 
исплате отпремнина реши тако да се оне исплаћују за године стажа које су проведене код 
последњег послодавца.  
 
"Верујем да ће то омогућити да се један део лица који су старији од 50 година и имају велики 
број година радног стажа додатно ангажује и да послодаци немају страх да ће имати за 
обавезу за исплату отпремнина", рекао је Мартиновић.  
 
Са тиме се слажу и послодавци, међутим, синдикати сматрају да би отпремнине требало 
ислаћивати за цео радни век.  
 
Мартиновић је казао да не очекује да ће решење које се односи на дужину трајања рада на 
одређено бити "камен спотицања". Предлози послодавца су били да се он са годину дана 
продужи на три године.  
 
"Требало би направити неколико изузетака који ће омогућити и дужи рад на одређено 
време, рецимо за запошљавање лица старијих од 50 година како би се стимулисало њихово 
запошљавање", рекао је Мартиновић.  
 
Социјални актери такође сматрају да би требало прецизније дефинисати рад агенција за 
привремено запошљавање.  
 
"Морамо да будемо одговорни и да нађемо најбоља решења, односно да рад преко агенција не 
буде правило, већ изузетак", казао је Мартиновић.  
 
Синдикати сматрају да није логично то што се рад агенција за запошлавање дефинише у 
Закону о раду, а Националне службе за запошљавање у закону о запошљавању. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=02&nav_id=772719 

Нема више "када грми из Београда" 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Прибој -- Синдикат ФАП-Слога затражио је од руководства фабрике да почне да се 
понаша у духу доброг и савесног привредника. 

Синдикат је саопштио да веома цени напоре Владе Републике Србије у циљу помоћи радницима и 

граданима Прибоја. 

Како су саопштили данас из овог синдиката, спречена је хуманитарна катастрофа која би 
задесила Прибој, чији су становници, услед немаштине, неоверених здравствених књижица и 

осећаја безперспективности, били на рубу егзистенцијалног минимума. 

"Заустављен је узнапредовали процес приватизације имовине ФАП-а, који је претио да 
предузеће одведе у стање стечаја и учињени су почетни кораци који треба да доведу до 
функционисања фабрике како би стварала профит", истичу из Слоге.  
 
Имајући у виду наведено, синдикалци захтевају од руководства фабрике да почне да се понаша 
у духу доброг и савесног привредника, и апелују на раднике да се заједничким снагама 
искористи последња указана шанса јер, како наглашавају, репризу епизоде "када грми из 
Београда" више неће имати прилику да чују. 
 

АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-59377-u-ponedeljak-sastanak-u-vezi-zakona-o-radu.html 

У ПОНЕДЕЉАК САСТАНАК У ВЕЗИ ЗАКОНА 
О РАДУ 
 

Танјуг 
Предложеним изменама Закона о раду, синдикати, као ни послодавци нису сасвим задовољни, 
а на заједничком састанку који је планиран за понедељак и уторак наредне недеље, покушаће 
да постигну договор око кључних, спорних одредби 

Државни секретар Министарства рада Зоран Мартиновић рекао је Тањугу да очекује да би до 
краја новембра радна верзија могла да буде у највећој мери усаглашена, како би се о документу 
изјаснили и представници других министарстава. 
 
Мартиновић је Тањугу рекао да су са социјалним партнерима и члановима радне групе 
договорени даљи правци рада на изменама и допунама Закона о раду и да очекује да би у 
скупштинској процедури тај документ могао да се нађе у најбољем случају у јануару идуће 
године. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=02&nav_id=772719
http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-59377-u-ponedeljak-sastanak-u-vezi-zakona-o-radu.html
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"У радну верзију смо систематизовали све предлоге који су у претходном периоду стигли до 
министарства, а неке смо и сами иницирали имајући у виду да се тај документ усаглашава са 
европском директивом и међународним конвенцијама", рекао је Мартиновић. 
 
За 4. и 5. новембар у Аранђеловцу је заказан састанак са свим социјалним партнерима и 
члановима радне групе, како би се видело које предлоге је могуће усвојити. 

"Очекујемо да ћемо након тога интензивно радити на документу с обзиром да има доста 
отворених питања и алтернативних решења која су министарству пристизала. Нисмо желели 
да прејудицирамо жеље, него све што је стигло као предлог биће отворено за расправу", казао је 
Мартиновић. 
 
Представници Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С) и Уједињених гранских 
синдиката (УГС) Независност оценили су ове недеље да је предложена верзија измена Закона о 
раду неприхватљива, и да ће, уколико буде усвојена, имати веома негативан утицај на 
запослене у Србији и довести до лакшег отпуштања радника. 
 
На заједничкој конференцији за новинаре, представници два синдиката навели су да су се 
договорили да заједнички наступају у погледу измена и допуна Закона о раду, али и 
најављених измена других системских закона. 
 
Председник С С С С Љубисав Орбовић рекао је тада да се припрема закон који ће бити изузетно 
негативан за све запослене грађане Србије, али и оне који би у блиској будућности требало да 
се запосле, као и да је предложено доста алтернативних, а не коначних решења. 

"Видећемо шта значи овакав предлог, у понедељак ћемо обавити разговор и он мора доживети 
измене јер за синдикате није прихватљив", рекао је Орбовић за Тањуг. 
 
Председник УГС Независност Бранислав Чанак сматра да је закон "аматерски урађен". 

"Правно гледано, доста тога је с брда с дола, а у неким деловима закона не можете да не видите 
да се иде на закидање права запослених и кад треба и кад не треба, а то не ствара нови систем. 
Овај закон неће произвести никакав систем, него нову збрку", рекао је Чанак Тањугу. 
 
Он је навео да ће на састанку у Аранђеловцу синдикати изнети примедбе и затражити од 
предлагача да објасне који су социјални и економски разлози за промену закона. 
 
Директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић рекао је Тањугу пре десетак дана да у 
Нацрту закона много тога није дефинисано, попут рада на одређено време. 

"Очигледно да ће се оставити још да се око тога расправља, током јавне расправе, а што се тиче 
отпремнина, углавном јесте усвојен тај предлог да се отпремнине исплацују за године радног 
стажа, које се проведене код последњег послодавца", казао је Рајић тада. 
 
Рајић је рекао да је веома важно да се до краја године усвоје бар неке приоритететне одредбе, 
око којих би се постигла сагласност. Он очекује да ће на скупу који ће бити одржан 4. и 5. 
новембра бити речи о томе шта синдикати и послодавци могу да прихвате и на који начин ће се 
поједноставити процедуре и за послодавце и за запослене. 
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Када је реч о "спорним тачкама", оне се односе углавном на то како ће бити дефинисан рад на 
одређено, начин исплате отпремнина и флексибилни облици запошљавања. 
 
Државни секретар Зоран Мартиновић је рекао да је Министарство предложило да се питање 
исплате отпремнина реши тако да се оне исплаћују за године стажа које су проведене код 
последњег послодавца. 

"Верујем да ће то омогућити да се један део лица који су старији од 50 година и имају велики 
број година радног стажа додатно ангажује и да послодаци немају страх да ће имати за обавезу 
за исплату отпремнина", рекао је Мартиновић. 
 
Са тиме се слажу и послодавци, међутим, синдикати сматрају да би отпремнине требало 
ислаћивати за цео радни век. Мартиновић је казао да не очекује да ће решење које се односи на 
дужину трајања рада на одређено бити "камен спотицања". 
 
Предлози послодавца су били да се он са годину дана продужи на три године. 

"Требало би направити неколико изузетака који ће омогућити и дужи рад на одређено време, 
рецимо за запошљавање лица старијих од 50 година како би се стимулисало њихово 
запошљавање", рекао је Мартиновић. 
 
Социјални актери такође сматрају да би требало прецизније дефинисати рад агенција за 
привремено запошљавање. 

"Морамо да будемо одговорни и да нађемо најбоља решења, односно да рад преко агенција не 
буде правило, већ изузетак", казао је Мартиновић. 
 
Синдикати сматрају да није логично то што се рад агенција за запошлавање дефинише у 
Закону о раду, а Националне службе за запошљавање у закону о запошљавању. 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/visak-zaposlenih-ceka-novu-sistematizaciju 

Вишак запослених чека нову 
систематизацију 

Један од главних проблема у „Радосном детињству“, вишак запослених, неће бити 
решен ни у следећих месец дана, колико треба да се уради нова систематизација. 

Како сазнајемо од председника синдиката у овој установи Перице Петрића претходна 
систематизација која је рађена протеклих шест месеци  није добила зелено светло, те ће у 
наредном периоду морати да се ураде исправке. 

– Трудићемо се да све буде одрађено у складу са предшколским програмом. Тражимо решење 
да минималан број људи добије отказе, и ако социјалан програм буде урађен како треба, 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/visak-zaposlenih-ceka-novu-sistematizaciju
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успећемо да остваримо наш циљ. За сада се процењује да ће 80 радника остати без посла, али 
док се не заврши систематизација немамо никакве конкретне податке – каже Петрић. 

Према његовим речима постојање служби маркетинга и контроле квалитета стављено је под 
знак питања, јер према нормативима ове службе не постоје, док је у пракси сасвим супротно.       

А. Ва. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:461867-Krstic-Realan-budzet-za-2014-godinu 

Крстић: Реалан буџет за 2014. годину 
Танјуг  

Дефицит буџета Србије у идућој години биће 182,5 милијарде динара, односно 4,6 

одсто бруто домаћег производа, што је мање него ове године најавио министар 

Лазар Крстић 

Дефицит буџета Србије у идућој години биће 182,5 милијарде динара, односно 4,6 одсто бруто 
домаћег производа, што је мање него ове године, најавио је министар финансија Лазар Крстић. 

Буџет за идућу годину предвиђа приходе од 930 милијарди динара и расходе од 1.113 
милијарди динара. 

Влада Србије усвојила је синоћ Предлог закона о буџету Републике Србије за 2014. годину и 
упутила га Скупштини Србије на разматрање. 

Према Крстићевим речима, буџет је прављен на реалним основама и представља почетак 
оздрављења српске привреде која би требало да расте око два одсто идуће године. 

За разлику од прошле године, ово је реалан буџет, "који није прављен из политичких разлога, 
већ да рефлектује оно што може да се оствари у следећој години", рекао је Крстић за Б92. 

Буџетом је обухваћено смањење зарада у јавном сектору и повећање ПДВ-а, као и позитивни 
ефекти који се очекују усвајањем закона о приватизацији, стечају, раду и просторном 
планирању, додао је министар. 

"Смањене су субвенције и привреди и гаранције и оно што се испод линије даје за јавна 
предузећа. То је нешто што радимо заједно са Министарством привреде", рекао је Крстић и 
додао да ће се сада заједно са банкама и синдикатима направити консензус како се односити 
према сваком јавном предузећу индвидуално", каже министар. 

Било је, навео је он, огромних додатних захтева, чак до 100 милијарди, од свих буџетских 
корисника, али је, ипак, направљен план на основу тога шта је реално и шта се може урадити 
ове године. 

"То ћемо и урадити", поручио је Крстић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:461867-Krstic-Realan-budzet-za-2014-godinu
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На питање зашто предлог буџета није представљен на конференцији за новинаре, министар 
финансија је одговорио да влада ништа не крије и да има довољно времена за расправу пред 
посланицима и у јавности. 

Председник Скупштине Србије Небојша Стефановић изјавио је раније данас да је Предлог 
закона о буџету стигао у парламент и да се већ налази у процедури. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:461762-Investitori-gazdovali-na-racun-drzave 

Инвеститори газдовали на рачун државе 
Д. И. К.   

Србија тражи повраћај субвенција за запошљавање. Поједини инвеститори ни 

након пролонгирања рокова нису запослили ниједног новог радника 

ДОБИЛИ су субвенције да запосле раднике, али то нису урадили. Зато Србија сада од осам 
инвеститора тражи да врате помоћ коју су добили. Министарство привреде покренуло је код 
пословних банака поступак наплате банкарских гаранција у вредности од 1,404 милиона евра 
на име повраћаја у буџет Србије. 
- Овај новац грађана Србије је у периоду од 2009. до 2012. године исплаћен на рачуне осам 
инвеститора у виду субвенција за запошљавање нових радника, као и отварање и проширење 
производних капацитета - објашњавају у Министарству. - За тај износ субвенција који су 
добили од државе, инвеститори су били у обавези да инвестирају 24,8 милиона евра и отворе 
739 нових радних места. Одлуку да се покрене процедура за повраћај субвенција Министарство 
је донело имајући у виду да инвеститори нису испоштовали обавезе преузете инвестиционим 
програмом и потписаним уговорима, који су недавно и раскинути. 
До сада је од активираних банкарских гаранција, наплаћено 25,8 милиона динара. Предузећа 
код којих је услед раскида уговора покренут поступак повраћаја исплаћених субвенција су: 
Алфа Пропертиес доо Београд, Сербиа Индустриал Солутионс д.о.о. Крагујевац, БТР ЕП д.о.о. 
Бољевац, „Нишпродукт“ доо Ниш, Фортис Пропертиес доо Ћуприја, „Вумо“ д.о.о. Београд 
Угриновци, „Мецен Европа Тецх“ д.о.о. Нови Бановци, Маргарителли-инер-коп Косјерић - 
нови назив: „Праг-продукт“ д.о.о. Косјерић. 
ПРИВРЕДНА БАНКА- С обзиром на то да је Министарство привреде по сваком од осам 
раскинутих уговора обезбеђено валидним банкарским гаранцијама, реализација повраћаја 
средстава очекује се у пуном обиму. Засада једини проблем представља наплата средстава у 
висини од 52.000 евра која је 22. августа ове године достављена на реализацију Привредној 
банци Београд. Та банка више од два месеца одбија да Министарству привреде исплати 
потраживање по овој гаранцији правдајући такво понашање ставом да ће над банком бити 
покренут стечајни поступак - истичу у Министарству привреде. 

- Уместо очекиваног ефекта субвенционисања, ови инвеститори годинама су бескаматно 
користили буџетски новац преко леђа пореских обвезника - указују у Министарству привреде.  
- Такав „инвестициони комодитет“ омогућен је изостанком контроле институција и поступцима 
неодговорних појединаца, који су углавном били праћени дискреционим процедурама и 
уговорима на штету државе.  
Чудан степен политичке одговорности појавио се тек у августу ове године, када је тадашње 
Министарство финансија и привреде раскинуло чак седам проблематичних уговора. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:461762-Investitori-gazdovali-na-racun-drzave
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Интерна контрола, коју од септембра месеца спроводи Министарство привреде, показује да су 
рачуни појединих инвеститора са којима је раскинут уговор у непрекидној блокади дуже од 
годину дана. 
- Такође, поједини инвеститори ни након пролонгирања рокова и смањења обима своје обавезе 
у погледу инвестиције и броја запослених, нису запослили ниједног новог радника, иако су по 
уговору били дужни да то учине - закључују у Министарству. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:461711-Vucic-ohrabren-rastom-privrede-i-javnih-

finansija 

Вучић охрабрен растом привреде и јавних 
финансија 
Танјуг  

Кад би нам сви месеци били као октобар не бисмо имали никаквих проблема ни са 

фискалним дефицитом, ни са свим осталим стварима, рекао је Вучић после 

састанка с представницима Савеза самосталних синдиката Србије 

 
БЕОГРАД - Први потредседник владе Александар Вучић изјавио је да је у трећем кварталу 
остварен раст индустријске производње од 3,22 одсто, што је најбољи резултат не само ове, већ 
уназад много година, уз већ најнижи могући дефицит буџета у октобру, и бољу наплату ПДВ-а. 
 

"Кад би нам сви месеци били као октобар не бисмо имали никаквих проблема ни са фискалним 
дефицитом, ни са свим осталим стварима", рекао је Вучић новинарима, после састанка с 
представницима Савеза самосталних синдиката Србије (СССС). 
Вучић је подсетио да је и у септембру била задовољавајућа ситуација у макроекономском 
погледу, па је чак забележена и боља наплата ПДВ-а. 
"Неке добре ствари се дешавају, али сам сагласан и са оним што је рекао председник СССС 
Љубисав Орбовић да радници тешко живе, да једва 'крпе' крај са крајем и разумем потпуно 
њихову бригу и забринутост за тежак положај радника данас у Србији", рекао је Вучић. 
На питање да ли има новости око одобравања најављеног кредита од Емирата од око три 
милијарде долара, Вучић је поновио да се нада да ће тај кредит бити договорен до краја године. 
Како је половином октобра најавио заменик председника Комитета Владе за сарадњу са 
Уједињеним Арапским Емиратима Млађан Динкић, део тих средстава биће намењен за отплату 
дугова, пре свега ММФ-у, а остатак ће бити инвестиран у пољопривреду и друге видове 
производње. 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:461711-Vucic-ohrabren-rastom-privrede-i-javnih-finansija
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:461711-Vucic-ohrabren-rastom-privrede-i-javnih-finansija
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417163/Krstic-Nece-biti-izuzetaka-u-oporezivanju-plata 

Крстић: Неће бити изузетака у опорезивању 
плата 

Танјуг  

Министар финансија Србије Лазар Крстићи изјавио је да неће бити изузетака када је реч о 

опорезивању плата већих од 60.000 и да је уверен да постоји консензус о економским мерама. 

 
- Притисака има, али изузетака не може да има. Ми смо разговорали са свим синдикатима и 
свим осталим факторима социјалног дијалога у земљи да бисмо створили консензус за један 
овакав буџет и ове тешке мере са којима идемо - рекао 
је Крстић гостујући у Дневнику РТС. 
  
Крстић каже да мисли да тај консензус постоји и да ће људи схватити “да уколико будемо 
почели да правимо изузетке, просто нећемо остварити оно што морамо”. 
  
Говорећи о пензијама, Крстић је рекао да ће њихов раст остати онакав какав је предвиђен 
законом. То значи да ће пензије расти два пута у току следеће године, 0,5 одсто у априлу и један 
одсто у октобру. 
  
- У припреми ових мера дубоко смо сагледали расходе и напослетку ћемо имати дисциплину 
коју смо већ кренули да заводимо - нагласио је Крстић. 
  
Кад је реч о расподели новца министарствима из буџета за следећу годину, Крстић је објаснио 
да је ове године процес текао нешто другачије него претходних. 
  
- Није било политичких преговора, како је бар мени речено да је то био раније случај. Буџет је 
са расходне стране, бар што се министарстава тиче рестриктиван, али има 
министарстава која су добила више - рекао је Крстић. 
  
Као пример је навео Министарство културе и информисања коме је ове године припало више 
новца. Истакао је да то није само због тога што јавни сервиси прелазе на 
финансирање из буџета, већ да је и сам развој културе добио више него што је то раније био 
случај. 
  
- Ми смо покушали да седнемо са свим министарствима и да се договоримо око приоритета. 
Читава Влада и сви министри били су врло предусетљиви. Након оне седнице Владе где смо 
сви рекли каква је заправо ситуација, сви су ушли у овај процес 
прављења буџета прилично одговорно - рекао је Крстић. 
  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417163/Krstic-Nece-biti-izuzetaka-u-oporezivanju-plata
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Реалан буџет, не у политичке сврхе 
  
Крстић је изјавио да је буџет за идућу годину прављен реално, а не у политчке сврхе и да га као 
таквог треба подржати.  
  
- Ставке у буџету не одређује то ко је политички јачи, а ко слабији, ко је у политичкој позицији 
да добије више, а ко мање. Овај буџет је прављен тако да по сваком министарству осликава оно 
што ресорни министри сматрају основним приоритетима са становишта државе - објаснио је 
Крстић у интервјуу за данашњу “Политику”. 
  
Министар је навео да је притисака било, “али оног тренутка када смо постигли консензус око 
мера које смо и јавно изнели већ смо дошли у фазу када су сви фактори дубоко свесни 
ситуације у којој се земља налази и одрицања која су морала да се десе”. 
 
Крстић је рекао да је Министарство културе због увођења јавног сервиса у његову надлежност и 
финансирања добило знатно више новца за наредну годину, а и када се то изузме добило је 
више средстава него ранијих година. 
  
- Свестан сам ситуације у култури и знам да ни то није довољно, али ипак је корак у правом 
смеру - оенио је министар. 
  
Приход од 930 милијарди динара 
 
Предлог буџета за 2014. годину, који је Влада усвојила у петак и упутила у скупштинску 
процедуру, предвиђа приходе од 930 милијарди динара који ће се највећим делом остварити од 
пореза на додату вредност и акциза. 
 
- Предвидели смо расходе од 1.113 милијарди динара док ће буџетски дефицит бити на нивоу од 
4,6 одсто бруто домаћег производа што је око 183 милијарде динара - прецизирао је Крстић. 
 
За 2014. годину он предвиђа раст БДП-а од један одсто, а просечну инфлацију од 5,5 одсто. 
Вредност српског БДП-а, или свега оног што се створи у једној години требало би да нарасте на 
четири хиљаде милијарди динара. 
 
- С мерама које смо предузели буџетски дефицит ће износити 4,6 одсто БДП. То је на нешто 
мањем нивоу него што је предвиђано ребалансом јавних финансија за ову годину. Што се тиче 
консолидованог бужета државе полазна тачка дефицита за 2014. годину на републицком нивоу 
била би шест одсто - рекао је Крстић. 
  
Упитан да ли може да се затвори конструкција јавних финансија за ову годину, министар је 
одговорио да се влада суочава са нижим приходима него што је предвиђено ребалансом, али да 
су одмах после реконстукције предузете мере ограничавања расхода које су дале резултате у 
складу са очекивањима. 
  
- Буџет се у текућој години реализује по плану, а ликвидност буџета је обезбеђена - каже 
министар, али је најавио могућност издавања еврообвезница, као и различите друге изворе 
финансирања с другим државама или међународним финансијским институцијама као што је 
Светска банка. 
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- Ми ћемо обезбедити јефтиније задуживање из два извора - то су позитивни кредити за 
финансирање буџета које нам даје Светска банка, али и Руска федерација. Раније нисмо могли 
да их добијемо јер нисмо имали адекватне мере опоравка економије, а сада се та ситуација 
мења - објашњава Крстић, који подсећа да је Светска банка дала Србији позитивну оцену 
економских мера. 
  
- Други извори били би билатерални аранжамни које можемо да направимо с другим земљама, 
а ту мислим на зајам Уједињених Арапских Емирата. Ту сам врло оптимистичан - рекао је 
министар. 
  
Стабилизовање јавног дуга до 2017. 
  
Он је навео да је план финансијске консолидације за наредне три године усвојен с фискалном 
стратегијом за 2014. годину на седници владе у петак и да буџет не треба гледати као нешто 
што траје једну годину, већ у ширем контексту економског опоравка државе. 
  
- За то су потребне наредне три до четири године. На страни финансија циљ је стабилизавија 
јавног дуга до 2016 и 2017, као и промена његовог тренда раста. Уопште у економији нам је циљ 
и повећање запошљавања - нагласио је Крстић који је подвукао и да економске мере нису 
маркетнишки и предизботни трик већ последица озбиљне анализе после које је постало јасно 
да нема другог начина. 
  
На питање колико је реално да држава заустави раст јавног дуга министар каже да ту нема пуно 
избора и да се до 2016. и 2017. мора зауставити раст јавног дуга. 
  
- План за то је реалан, одговоран и то су препознале и међународне финансијске институције и 
стручна јавност - напоменуо је Крстић додајући да за два месеца није чуо ниједну реалну 
алтернативу понуђеним мерама. 
  
- Смиривање дуга и смањење дефицита нису последице само фискалних већ и системских 
интервенција, јер када донесете сет закона који вам гарантују другачије функционисање јавног 
сервиса онда се и потрошња врати у нормалне оквире - објаснио је Крстић за лист "Политика". 
  
Опоравак привреде и развој приватног сектора 
  
Поводом учесталих радничких протеста и да ли ће их њихово незадовољство натерати да 
промене план и наставе да дају новац за ту намену, министар каже да је много урађено на томе 
да се направи план и да се врати кредибилитет што се тиче финансија и привреде које смо 
изгубили у међународној заједници, као и да се у томе успело. 
  
Упитан шта је саветник владе Доминик Строс Кан који је још једном био у посети Србији 
посаветовао Крстић каже да су са њим у редовном контакту око дугорочног плана фискалне 
консолидације и око тога како да се опорави српска привреда и како да се Србија више усмери 
на развој приватног сектора. 
  
Поводом сарадње са ММФ, Крстић каже да је Србија економским мерама повратила 
кредибилитет код финансијских институција и да ће наставити техничку сарадњу са ММФ, као 
и да ће влада одлучити који облик евентуалног аранжмана бисмо успоставили. 
  

http://www.politika.rs/
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На питање колико ће пореске обевезнике коштати покривање губитака угашене Привредне 
банке Београд, министар наводи да су банци Поштанска штедионица у склопу трансакције 
пребачене обвезнице у вредности од 11 милијарди динара. 
  
- То је новац који је потребан да би се осигурала капитална адекватност Поштанке штедионице. 
Коначна цена трошкова Привредне банке биће позната када будемо видели колика је 
неадекватност њеног кредитног портфолија. Тај износ неће бити мали, али ми морамо да 
осигурамо надзор нашег финансијског сектора и пословања банака - сматра министар. 
  
Он каже и да је влада са Народном банком Србије предузела мере да оснује заједнички комитет 
за финансијску стабилност који ће редовно сагледавати стање у финансијском сектору. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417069/Najvece-plate-u-Rasinskom-okrugu-u-Henkelu-i-Fabrici-maziva 

Највеће плате у Расинском округу у Хенкелу 
и Фабрици мазива 

Танјуг  

Према истраживању Већа савеза самосталног синдиката, највеће плате у Крушевцу примају 

запослени у Хенкелу, просечно око 70.000 динара, као и у Фабрици мазива, око 60.000 динара. 

Плате изнад просека у Расинском округу примају још и запослени у предшколској установи 
"Ната Вељковић", где је просек 51.042 динара, у Народном позоришту 59.162 динара, 
Дирекцији за урбанизам 49.596 динара. 
 
Док запослени у "Крушевац путу" просечно приходују 34.532 динара, просечне менаџерске 
плате су 167.611 динара. 
 
Раднице конфекције "Звезда", које штрајкују већ три месеца, "на папиру" просечно зарадјују 
око 24.000 динара. 
 
Истраживање, које је представљено новинарима, показује да плате у јавним предузећима и 
установама, осим што су редовне, углавном су и веће у односу на остала предузећа. 
 
Просечна плата у Расинском округу од 34.000 динара једна је од најнижих у Србији, а како је 
Тањугу рекао председник Већа савеза самосталног синдиката, Миленко Михајолвић, од 25 
округа, Расински се по просечној заради налази на 22. месту. 
 
Висина бруто просечне плате у Крушевцу је 44.000 динара, у Брусу 45.225 динара, Цхићевцу 
37.778 динара, Ражњу 41.972 дината и Варварину 44.951 динар. 
 
 
 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417069/Najvece-plate-u-Rasinskom-okrugu-u-Henkelu-i-Fabrici-maziva
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/416891/Radnici-SIK-Kopaonika-drugi-dan-blokiraju-ulaz-u-fabriku 

Радници ШИК Копаоника други дан 
блокирају улаз у фабрику 

Танјуг  

Незадовољни радници ШИК Копаоник поново су јутрос блокирали улазну капију фабрике 

захтевајући да се исплате заостале плате и регулише здравствено осигурање за 102 радника 

овог предузећа које је већ дуже време у процесу реструктуирања. 

Запослени у Управи нису ушли у фабрику, а незадовољни радници који блокирају улазну 
капију не дозвољавају излаз камиона са робом из погона "Симпо ШИК". Међутим тврде да 
производња и поред блокаде није обустављена, а радници који су у смени су на својим радним 
местима. 
 
“ Плате нисмо примили већ пет месеци и наше породице буквално немају од чега да живе. Ми 
захтевамо да нам Симпо ШИК, који је закупио наше погоне, исплати бар део дуга, који је по 
процени вештака око 23 милиона динара, мада ми сматрамо да су дуговања много већа” , каже 
за Тањуг председник синдиката радника ШИК Копаоника Драгослав Јевремовић. 
  
Он подсећа да су радници ШИК Копаоника предходних месеци у два наврата протестима 
покушали да приволе надлежне да им реше проблем, али да сем обећања до данас нису добили 
ништа. 
“  
Овога пута радници су спремни да иду до краја, односно нећемо одустати док нам се захтеви не 
испуне. У колико се до понедељка проблем не реши, штрајк ће бити радикализован”  тврди за 
Тањуг Јевремовић. 
  
ШИК Копаоник је у процесу реструктуирања а након неуспешне приватизације, пре нешто 
више од три године држава је као стратешког партнера одредила фирму СИМПО Врање и 
помогла тада да се производња настави. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/416963/Vucic-Bice-osnovana-radna-grupa-za-privredu 

Вучић: Биће основана радна група за 
привреду 

Бета, Танјуг  

Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић најавио је данас у Београду оснивање 

радне групе за праћење стања у привреди у којој ће бити министри и представници синдиката. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/416891/Radnici-SIK-Kopaonika-drugi-dan-blokiraju-ulaz-u-fabriku
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/416963/Vucic-Bice-osnovana-radna-grupa-za-privredu
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На састанку са представницима Савеза самосталних синдиката Србије договорено је да ће у 
радној групи учествовати министри рада Јован Кркобабић, финансија Лазар Крстић, привреде 
Саша Радуловић, телекомуникација Расим Љајић и неко из Вучићевог кабинета, а да ће се 
састанци одржавати сваке недеље. 
  
 "Договорили смо две важне ствари, једна је успостављање сталне контакт групе и јачање 
социјалног дијалога. Такође смо договорили успостављање директних односа при сачињавању 
Закона о раду", рекао је Вучић новинарима након састанка у Дому синдиката. 
  
Први потпредседник Владе такође је казао да ће рад сваког предузећа у реструктурирању 
анализирати заједно са синдикатима. 
  
"Договорили смо се да заједнички анализирамо рад сваког предузећа у реструктурирању и 
покушамо да пронађемо спас за већину тих предузећа, а тамо где не будемо могли да нађемо 
решење да свако изађе са својим идејама пред грађане Србије", рекао је Вучић.  
  
Он је оценио да је разговор био "отворен и тежак", као и да је било супротстављених мишљења, 
али да ће у будућности бити покушаја да се те разлике "смање колико то буде могуће". 
  
Вучић је додао да је раст индустријске производње у трећем кварталу ове године износио 3,22 
одсто, што је "најбољи резултат за нашу земљу у последњих много година", као и да је минус у 
државној каси у октобру био "најнижи могући". 
  
"Када би сваки месец био као октобар не бисмо имали проблема са фискалним дефицитом, али 
сам сагласан са тим да радници тешко живе и да једва крпе крај са крајем, и разумем њихову 
забринутост", казао је Вучић. 
  
Представници синдиката истакли су током састанка да нису задовољни повећањем пореза на 
додатну вредност (ПДВ) на десет одсто и тражили су да Влада Србије повећа порез на 
капиталну добит. 
  
Они су изразили незадовољство нацртом Закона о раду, на шта им је Вучић одговорио да нацрт 
још увек не постоји и да су у оптицају три верзије тог закона. 
  
Председник СССС Љубисав Орбовић рекао је да је договорено да се представници синдиката 
састану са Вучићем опет крајем новембра, а за понедељак најавио разговоре са министром рада 
Јованом Кркобабићем о Закону о раду. 
  
"Задовољан сам састанком и оним што је договорено, али прави одговор на то да ли смо 
задовољни или нисмо ће бити у наредном периоду, када видимо резултате око овог закона", 
рекао је Орбовић. 
  
Представници Владе Србије међу којима је био и министар финансија Лазар Крстић на 
састанку су истакли да у јавном сектору има 735.000 запослених, без радника РТБ Бор, 
Телекома, некадашњег ЈАТ-а, Дунав осигурања и Галенике, а да би са њима та цифра могла 
бити 760.000. 
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"Охрабрен сам растом привреде и јавних финансија" 
 
Александар Вучић изјавио је вечерас да је у трећем кварталу остварен раст индустријске 
производње од 3,22 одсто, што је најбољи резултат не само ове, већ уназад много година, уз већ 
најнижи могући дефицит буџета у октобру, и бољу наплату ПДВ-а. 
 
"Кад би нам сви месеци били као октобар не бисмо имали никаквих проблема ни са фискалним 
дефицитом, ни са свим осталим стварима", рекао је Вучић новинарима, после састанка с 
представницима (СССС). 
 
Вучић је подсетио да је и у септембру била задовољавајућа ситуација у макроекономском 
погледу, па је чак забележена и боља наплата ПДВ-а. 
"Неке добре ствари се дешавају, али сам сагласан и са оним што је рекао господин Орбовић да 
радници тешко живе, да једва 'крпе' крај са крајем и разумем потпуно њихову бригу и 
забринутост за тежак положај радника данас у Србији", рекао је Вучић. 
 
На питање да ли има новости око одобравања најављеног кредита од Емирата од око три 
милијарде долара, Вучић је поновио да се нада да ће тај кредит бити договорен до краја године. 
 
Како је половином октобра најавио заменик председника Комитета Владе за сарадњу са 
Уједињеним Арапским Емиратима Млађан Динкић, део тих средстава биће намењен за отплату 
дугова, пре свега ММФ-у, а остатак ће бити инвестиран у пољопривреду и друге видове 
производње. 
 


