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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/orbovic_simonovic_uvodi_strahovladu.4.html?news_id=272734 

У ФОКУСУ - Синдикати траже смену директора Железница Србије 

ОРБОВИЋ: Симоновић уводи страховладу 

АУТОР: Н. ПАВЛОВИЋ 

Београд - Синдикат железничара Србије затражио је јуче смену генералног директора 
Железница Србије, Драгољуба Симоновића, због, како је наведено, самовоље у вођењу 
предузећа и неконтролисаног запошљавања по сумњивим критеријумима. Руководству се, 
такође, замера што су својим радом довели до „катастрофалних резултата у области 
безбедности железничког саобраћаја, безбедности и здравља на раду и до закључивања 
штетних уговора“. 
 На јучерашњој конференцији речено је да не постоји никакав социјални дијалог између 
синдиката и послодавца што онемогућава синдикално деловање и руши права око 6.000 
његових чланова. 

У том синдикату кажу да су без икаквог образложења,18. новембра добили обавештење да 
морају да се иселе из радних просторија у Немањиној 6, до 22. новембра и да су им додељене 
просторије у Савској улици. 

- Нису просторије толики проблем, већ рушење права. Ово није атак само на синдикат, него и 
на запослене, ово је увођење страховладе - истакао је председник Савеза самосталних 
синдиката Србије Љубисав Орбовић, напомињући да је Симоновић прекршио Устав Србије, 
Закон о раду и Колективни уговор. 

Секретар Синдиката железничара Предраг Спасић, рекао је да је непоштовањем Колективног 
уговора синдикат маргинализован, а његово деловање суспендовано. Према његовим речима, 
додељене просторије у Савској улици неодговарајуће су по броју, распореду и површини и да 
они по члану 122 Колективног уговора имају право на коришћење просторија у Немањиној у 
којима се налазе од оснивања синдиката. 

- Ускраћено нам је право на рад и деловање, на достојанство као и остваривање свих оних 
вредности које Влада прокламује на путу ка ЕУ - рекао је Спасић. 

Из Синдиката наводе да се међу разлозима захтева за смену налази и пријем нове радне снаге, 
тврде нестручних и неквалификованих људи, што је пратило смењивање стручних и искусних 
кадрова, као и да се неосновано запошљавају људи из Симоновићевог родног краја. 

Синдикат је захтев за смену генералног директора послао председнику Србије, Томиславу 
Николићу, премијеру Ивици Дачићу, вицепремијеру Александру Вучићу, министру саобраћаја 
Александру Антићу и министру за рад Јовану Кркобабићу. Уколико се ситуација не побољша, 
Бранислав Петровић из Уније синдиката српских железница најавио је „радикализацију 
синдикалне борбе“, попут протеста и, на крају, генералног штрајка. 

Руководство без одговора 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/orbovic_simonovic_uvodi_strahovladu.4.html?news_id=272734
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Из Железница Србије лист Данас није добио одговор на питање зашто је било неопходно да се 
синдикат исели из просторија у Немањиној. Такође, није било ни коментара оптужби које су 
изнете на рачун генералног директора Драгољуба Симоновића, чију је смену затражио 
синдикат, иако се неке тврдње односе и на проневеру новца и малверзације. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/naknada_za_minuli_rad_se_smanjuje.4.html?news_id=272732 

Накнада за минули рад се смањује 
АУТОР: Р. ЋИРКОВИЋ 

Београд - Накнада за минули рад убудуће би могла бити смањена на 0,4 одсто по години стажа 

и обрачунавана само за године стажа код последњег послодавца. Оваква одредба је, на предлог 

Министарства привреде, унета у прву верзију Нацрта закона о изменама Закона о раду, рекао је 

за Данас Зоран Мартиновић, државни секретар у Министарству за рад. У утврђивању прве 

верзије законских измена нису учествовали репрезентативни синдикати и још није прошла 

Владу Србије. 

 

Према досадашњим законским решењима накнада за минули рад је износила 0,5 одсто по 

години стажа и обрачунавана је запосленом на цео радни стаж без обзира где га је стекао. 
У Савезу самосталних синдиката Србије сматрају да ће уз остале законске новине, практично 
смањивање и накнаде за минули рад, резултирати смањивањем зарада не од четири до осам 
одсто, како су показивале досадашње рачунице, него и за више од 10 одсто. 

Мора се наравно напоменути да се у пракси минули рад као засебна категорија обрачунава 
само запосленима код државе и преосталим радницима у друштвеном сектору, што је 
отприлике половина запослених, док приватни послодавци обично уговарају укупну зараду и 
минули рад практично у приватном сектору у Србији не игра велику улогу. 

Нацрт закона о изменама Закона о раду требало би закључком Владе Србије да буде упућен на 
јавну расправу, која мора трајати најмање 20 дана. Логично је, наравно, претпоставити да 
Влада Србије неће јавну расправу о овако важном закону организовати за време новогодишњих 
празника и у време католичког и православног Божића. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_konkursi_su_politicko_pitanje_.4.html?news_id=272731 

РАДУЛОВИЋ: Конкурси су политичко 
питање 
АУТОР: БЕТА 

Београд - Министар привреде Србије Саша Радуловић каже да је могло више да се уради на 

примени постојећег Закона о јавним предузећима који утврђује да се директори бирају на 

конкурсима, али је навео да је то политичко питање у које не жели да улази. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/naknada_za_minuli_rad_se_smanjuje.4.html?news_id=272732
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_konkursi_su_politicko_pitanje_.4.html?news_id=272731
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 „Неки од спроведених конкурса (за директоре јавних предузећа) били су прикупљање си-ви-
јева са таквим условима да су могли да наведу и име и презиме кандидата који испуњава 
услове“, рекао је Радуловић на седници скупштинског Одбора за финансије који разматра више 
од 170 амандмана на предложени државни буџет за 2014. Радуловић је казао да ће нови закон о 
јавним предузећима предвидети лиценцирање директора и професионализацију надзорних 
одбора. 

Министар је то рекао после излагања посланика Либерално-демократске партије Бојана 
Ђурића, који је казао да је прво требало применити постојећи Закон о јавним предузећима и 
расписати конкурсе за директоре јавних предузећа, с чим се Радуловић сложио. Посланик 
Демократске странке Божидар Ђелић је рекао да је пред само ступање на снагу Закона о јавним 
предузећима Влада поставила Милана Кркобабића из ПУПС-а за директора Поште Србије и 
Душана Бајатовића из Социјалистичке партије Србије за директора Србијагаса, што, како је 
навео, говори о „нивоу професионализације“. Ђелић је питао Радуловића да ли може да 
гарантује да ће Кркобабића и Бајатовића заменити професионалци. „Ако то не урадите, сви 
ваши принципи падају у воду“, рекао је Ђелић. 

Министар Радуловић је казао да се не припрема приватизација јавних предузећа, али да ће се 
кренути у њихову реформу у 2014. Он је рекао да не постоји рок за завршетак реформи јавних 
предузећа, али да ће се у 2014. направити помак у решавању проблема у том сектору. 

„Годинама је катастрофално вођен читав јавни сектор и постоји воља и жеља да се то исправи, 
али то мора да траје, покушаћемо максимално да урадимо у 2014. години“, казао је Радуловић. 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=12&dd=12&nav_category=12&nav_id=788149 

НС: Протест запослених у здравству 
ИЗВОР: БЕТА 

Нови Сад -- Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Војводине 

организоваће данас улични протест у Новом Саду. 

 Они ће поновити захтеве Влади Србије да ублажи економске мере и нове одредбе Закона о 

раду, јер доводе до руба егзистенције запослене у тој области. 

Председница Синдиката Дуња Циврић казала је на конференцији за новинаре да је овај 

синдикат први пут 28. новембра протестовао испред зграде Владе Србије, али да никада нису 

добили одговор надлежних.  

Синдикат је упозорио да је велики проблем запослених у здравству капитација, према којој се 

вреднује и плаћа лекар (по броју пацијената), као и да је потребно повећати распон 

коефицијента за обрачун плата, јер је он у здравству 1:3.  

 

"После десет година студирања, специјализације и улагања у себе, доктор има три пута већу 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=12&dd=12&nav_category=12&nav_id=788149
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плату од спремачице са минималном зарадом. То је дестимулативно и тражимо повећање тог 

распона", казала је Дуња Циврић.  

 

Она је рекла да су економске мере, повећање ПДВ и солидарни порез жеља министра 

финансија Лазара Крстића да буде "модерни Робин Худ" и да узме од оних који по његовој 

процени имају више, што у здравству није случај.  

 

Додала је да забрана запошљавања у јавном сектору дубоко погадја здравство, јер брзо наступа 

генерацијски јаз, због дугог трајања школовања па ће се недостатак стручњака брзо осетити.  

 

Један од захтева Синдиката је да престане дискриминација приликом решавања радно-

правног положаја запослених у здравству и такозваних  

"неуговорених радника", за које Републички фонд здравственим институцијама не пребацује 

новац за зараде, јубиларне награде и отпремнине.  

 

Синдикат тражи и побољшање положаја радника у сектору социјалне заштите, реалан раст 

зарада и исплату новогодишње награде за све запослене и у здравству и у социјалној заштити.  

 

Председник Синдиката Дома здравља Данијел Жупић казао је да ће Закон о раду, после измена 

и допуна, постати "класичан робовласнички закон", након којег ће уследити масовна 

отпуштања.  

 

"Ако лекар лечи како треба, он је за систем скуп лекар јер има пуно упута и лекова. Такав неће 

требати систему, поготово ако по капитацији на крају месеца има оцену два", додао је Жупић.  

 

Он је казао да ће се синдикат борити и излазити сваки дан на улице, као би побољшао положај 

не само радника у здравству, већ и пацијената и градјана којима ће, ако захтеви не буду 

поштовани, услуга бити лошија, а лечење недоступније, листе чекања и даље дугачке. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=11&nav_id=787917 

Синдикат тражи смену Симоновића 
ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Синдикат железничара Србије (СЖС) затражио је смену генералног 

директора Железница Србије Драгољуба Симоновића. 

Смена директора је, како се наводи, затражена због недостатка социјалног дијалога између 

синдиката и послодавца и нагомиланих проблема у том предузећу. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=11&nav_id=787917
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Синдикат је смену генералног директора затражио пошто му је без образложења 18. новембра 

генерални директор Железница Србије послао обавештење да морају да се иселе из радних 

просторија у Немањиној улици до 22. новембра и да су му додељене просторије у Савској 

улици.  

 

"Од доласка овог пословодства на делу је тенденција да се у потпуности елиминише 

социјални дијалог и практично суспендује Колективни уговор и да се синдикати баце на 

маргину", казао је секретар Синдиката железничара Србије Предраг Спасић на конференцији 

за новинаре у Београду.  

 

Према његовим речима, додељене просторије у Савској улици неодговарајуће су по броју, 

распореду и површини и да они по члану 122. Колективног уговора имају право на коришћење 

просторија у Немањиној у којима се налазе од оснивања синдиката.  

 

Захтев за смену директора подржао је председник Савеза самосталних синдиката Србије 

(СССС) Љубисав Орбовић који је рекао да је Симоновић прекршио Устав Србије, Закон о раду и 

Колективни уговор. 

 

"Ово није атак само на синдиката, већ увођење страховладе, јер када ударите на 

синдикате, онда радници схвате шта је то што њима следи, ако синдикат није у стању да 

их заштити", навео је Орбовић.  

 

Он је додао да су просторије најмањи проблем, али и доказ да нема идеје за право решавање 

проблема у коме се Железнице налазе.  

 

Из Синдиката наводе да се међу разлозима за смену налазе и "самовоља генералног директора 

у вођењу кадровске политике и пријему нове радне снаге, као и катастрофални резултати у 

области безбедности железничког саобраћаја, безбедности и здравља на раду и закључивање 

штетних уговора".  

 

Синдикат железничара Србије захтев за смену генералног директора послао је председнику 

Србије Томиславу Николићу, премијеру Ивици Дачићу, вицепремијеру Александру Вучићу, 

министру саобраћаја Александру Антићу и министру за рад Јовану Кркобабићу.  

 

Синдикат има 6.000 чланова. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=11&nav_id=788038 

Симоновић: Синдикати нису у праву 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Руководству Синдиката железничара Србије није ускраћено ниједно 

синдикално право, тврди генерални директор Железница Србије Драгољуб 

Симоновић. 

Пословодство железница данас није забранило службени приступ и боравак у пословној згради 

компаније ни једној од укупно 28 синдикалних организација регистрованих у предузећу, рекао 

је он. 

Службени приступ у згради у Немањиној улици у Београду, није забрањен ни Синдикату 

железничара Србије, као најбројнијем репрезентативном синдикату са више од 5.800 чланова.  

 

"Самим тим ни једно синдикално право руководству Синдиката железничара Србије и свим 

његовим члановима није ускраћено", навео је Симоновић у писаној изјави Тањугу поводом 

оптужби тог синдиката у јавности.  

 

Он је рекао да синдикати не могу своје просторије за рад да имају у пословној згради у 

Немањиној 6, као и да су им обезбеђене друге просторије.  

 

Према речима Симоновића, пословодство Железница Србије је само одлучило да уведу ред и 

правила понашања у пословној згради компаније, што је било неопходно с обзиром да је 

свакодневно користи скоро 2.000 запослених у железници и зависним друштвима и посећује 

велики број пословних партнера.  

 

Симоновић је подсетио да је још у својим првим јавним наступима најавио да синдикатима 

неће бити ускраћено ни једно од права која им припадају, али и да ће бити неопходно да свој 

рад врате у оквире синдикалног деловања који су, према његовим речима, поједини лидери 

синдиката далеко превазишли.  

 

Ни једном синдикату неће бити ускраћена права која им припадају, али и нико од синдикалних 

функционера неће моћи по било ком основу да остварује већа права од гарантованих, додао је.  

 

"У складу са тим, процена генералног директора и пословодства српских железница, а на 

основу потреба запослених, била је да синдикалне организације не треба своје просторије за 

рад да имају у пословној згради компаније, у Немањиној улици, а посебно не на њеном првом 

спрату", казао је Симоновић.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=11&nav_id=788038
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=11&nav_id=787917
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=11&nav_id=787917
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=11&nav_id=787917
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Пословна зграда српских железница треба да служи пословним активностима, као и да 

синдикалне организације треба да добију адекватне просторије и услове за рад, али у другим 

објектима српских железница, навео је Симоновић.  

 

Железнице Србије су у својој згради, у Савској 19 у Београду, за све синдикате који на то имају 

право обезбедили и уредили довољан број канцеларија за несметан и ефикасан рад.  

 

Синдикат железничара Србије и све друге синдикалне организације које су користиле 

просторије у пословној згради српских железница добили су обавештење 18. новембра да до 22. 

новембра треба да испразне одређене канцеларије.  

 

Симоновић је нагласио да лидери Синдиката железничара Србије не желећи да се одрекну 

синдикалних привилегија које са собом носи пословна зграда железнице још нису ослободили 

канцеларије које су користили у Немањиној 6.  

 

Према његовим речима, пуне две недеље након истека предвиђеног рока односно 6. децембра 

дат је налог службама обезбеђења пословне зграде Железница Србије у Немањиној да и за 

представнике синдиката примењују иста правила приликом уласка у пословну зграду и 

боравка у њој, која важе и за било ког другог запосленог или странку, чије седиште рада није у 

том објекту.  

 

Симоновић је рекао да су у претходном периоду Железнице Србије плаћале трошкове 

Синдиката железничара Србије, који је само по основу службених путовања у земљи у 

претходне три године коштао железнице скоро 27 милиона динара.  

 

За 11 представника Синдиката железничара Србије, који имају плаћене часове рада у претходне 

три године исплаћено је 106.646 евра на име службених путовања у иностранство и скоро седам 

милиона динара на име службених путовања у земљи.  

 

На пример, председник Синдиката железничара Србије Мирко Лазић је на име службених 

путовања у иностранству у претходне три године наплатио скоро 20.000 евра, додао је 

Симоновић.  

 

Како је рекао, само у 2012. Железнице Србије су исплатиле на име трошкова синдикалних 

организација укупно око 600.000 евра, од тога за смештај у хотелу Београд око 46 милиона 

динара, за службена путовања у земљи скоро 12 милиона динара, а за девизне дневнице око 

93.000 евра.  

 

Само на име службених путовања у земљи у претходне три године Железнице Србије су на име 

трошкова синдикалних организација исплатиле износ од 107 милиона динара, навео је 
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Симоновић.  

 

У првих десет месеци у 2013. Синдикат железничара Србије је на име дневница и трошкова за 

службена путовања у земљи потрошио 7,5 милиона динара, али ни том, као ни једном другом 

синдикату ове године није исплаћена ни једна девизна дневница, закључио је Симоновић. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=11&nav_id=788050 

ЗоР неопходан због инвеститора 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Измене закона о раду и штрајку и њихово усклађивање са европским 

нормама неопходне су за привлачење страних инвеститора у Србији, каже Милан 

Вучковић. 

 Вучковић који је представник Делегације немачке привреде у Србији је одбацио тврдње 

синдиката да је нови Закон о раду писан у интересу америчке и немачке привредне коморе и 

тајкуна, а не свих грађана Србије, истакавши да оне немају апсолутно никакве везе са 

реалношћу. 

"У Србији имамо преко 2.500 страних компанија које запошљавају више од 100.000 људи. Зар 

оне немају право да учествују са својим сугестијама и предлозима око измена или допуна 

актуелног Закона о раду", упитао је Вучковић.  

 

Он је рекао да изјаве појединих челника одређених синдиката на јучерашњем протестном 

скупу "које имплицирају увођење робовласничког система у Србији, не само да не 

доприносе актуелном социјалном дијалогу и договору око измена садашњег 

Закона о раду, већ спадају у ред најпримитивније медијске пропаганде".  

 

Са јучерашњег скупа у организацији Српског синдикалног фронта, између осталог, је поручено 

и да би предложеним законом "радници били претворени у робове, јер се укидају и рад у 

сменама и ноћи рад и радно време", као и да је "најгоре од свега флексибилно запошљавање, 

што значи да млади никад неће имати стални посао".  

 

Вучковић је истакао да такве изјаве сведоче, заправо о томе "да поједини 

синдикати настоје да постану опиум за народ, сервирајући им пропагандне фразе које 

немају апсолутно никакве везе са реалношћу".  

 

Ми сарађујемо и дајемо своје легитимне ставове на основу искуства о унапређивању пословног 

амбијента у Србији у сарадњи са другим иностраним привредним коморама, као и домаћим 

привредним организацијама, међу којима највише са Унијом послодаваца Србије, казао је 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=11&nav_id=788050
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Вучковић.  

 

"Наша обавеза је да упозоримо, пре свега владу, а потом и јавност да поједине мере, 

укључујући и законе о раду и штрајку, ако нису усклађене са европским нормама, биће, 

након укидања субвенција за домаће и стране инвеститоре, још један разлог да Србију 

убудуће, страни инвеститори заобилазе у широком луку", објаснио је Вучковић.  

 

Он је напоменуо да је знатно смањен обим упита и интерес компанија из Немачке.  

 

"Наше је да саопштимо зашто је то тако. У овом тренутку имамо неке познате немачке 

компаније које, рецимо и то, не могу чак да приме нити младе практиканте јер им то не 

дозвољавају њихове централе које такву одлуку аргументују да ни тај део није прецизиран 

овдашњим Законом о раду", казао је Вучковић.  

 

Он додаје да се безочна кампања од стране неких синдиката против послодаваца сасвим 

неаргументовано води и против овдашњих агенција за посредовање у запошљавају.  

 

На крају, изјаве појединих синдикалних вођа да ће "флексиблни облици запошљавања утицати 

да млади никада неће имати сталан посао у Србији, демантује пракса и стабилно стање на 

тржишту рада у другим земљама, каже Вучковић:  

 

"Већ деценијама је такозвани флексибилни облик запошљавања присутан у већини 

европских земаља, па је оваква тврдња потпуно бесмислена: зашто, онда, млади нису без 

посла у Немачкој, Чешкој, Словачкој, Аустрији, нордијским земљама", запитао је Вучковић. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=11&nav_id=787923 

"Закон о раду почетком 2014." 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Усвајање новог Закона о раду очекује се почетком следеће године, каже 

министар привреде Саша Радуловић. 

Када ће се нови закон о раду наћи у скупштинској процедури зависи од разговора представника 

власти са социјалним партнерима, али се, како најављује министар привреде Саша Радуловић, 

његово усвајање очекује почетком следеће године. 

Радуловић је рекао данас, на скупштинском Одбору за финансије, да нацрт тог закона постоји у 

Министарству рада, да термин када ће се он наћи у скупштинској процедури зависи од 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=11&nav_id=787923


11 

 

разговора са синдикатима и другим вжним учесницима у том процесу, и да очекује да ће нови 

закон о раду бити усвојен почетком 2014.  

 

Он је истакао да је процес израде новог закона тежак, да је "потребно много објашњавања", али 

да је циљ да се омогући привредни раст и ново запошљавање. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:468077-Firme-s-juga-Srbije-Muke-sa-licnim-

kartama-preduzeca 

Фирме с југа Србије: Муке са „личним картама“ 
предузећа 
Д. Миљковић  

Педесетак предузећа са југа Србије не може да испуни захтев Министарства 

привреде. Једни немају ни књиговодство, другима агенције узимају и до милион 

динара 

Фирме с југа Србије муку муче око „личних карата“ предузећа. Овај формулар о предузећу која 
до сада нису приватизована или су у реструктурирању садржи 113 ставки које се морају 
попунити. Министарство привреде је још летос наложило оваквим предузећима да доставе ове 
податке али је већина због незнања, немара и недостака пара игнорисала овај задатак. 
Наложено им је да пресек направе закључно са 31.октобром ове године и сваком предузећу је 
дат прецизан рок до када мора да достави податке. 
 

Захтев није споран, али се на терену испоставило да многа предузећа немају ниједног 
запосленог, па нема ко да уради посао, а и она која имају званично раднике не умеју или немају 
новца да плате књиговодствене агенције. Из канцеларије Агенције за приватизацију у Нишу 
која покрива седам околних округа тврде да попуњавање „личне карте“ није немогућа мисија за 
она предузећа која имају књигодоствене службе. 
- Сваки дан смо на терену и покушавамо да објаснимо да се „личне карте“ морају предати, јер је 
то услов да се дође до решења. Не могу се тражити инвеститори ако се не знају основне подаци 
о неком предузећу. Одговорно тврдим да она предузећа која су уредно водила документацију 
могу без икаквих трошкова да заврше овај посао - кажу у Агеницији за приватизацију и додају 
да овим подлежу сва предузећа где је већински државни и друштвени капитал. Таквих је у овом 
делу Србије око педесетак. 
ЦЕНЕ УСЛУГАКЊИГОВОДСТВЕНЕ агенције услуге за овај посао наплаћују у зависности од 
обима посла али се оне крећу од 200.000 до милион динара. У обавези су да попис ураде у 
складу са Међунардоним рачуноводственим стандардима. Процену мора оверити овлашћени 
проценитељи. Све се „пакује“ на ЦД који се мора доставити на писарници Агенције за 
приватизацију у Београду. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:468077-Firme-s-juga-Srbije-Muke-sa-licnim-kartama-preduzeca
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:468077-Firme-s-juga-Srbije-Muke-sa-licnim-kartama-preduzeca
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Директор ЕИ „Рачунара“ Петар Костантиновић каже да хоће да преда „личну карту“, али не зна 
како да је направи: 
- Немам кога ни да питам. То што сам знао ја сам попунио, али су ми вратили и рекли да није 
добро. Пуно би нам значила подршка Министраства привреде јер имамо стратешког партнера 
да почнемо са производњом струјомера али немамо у овом тренутку пара да платимо да нам 
неко направи попис и процену имовине. Бојим се само да ово није куповина времена. 
Сазнајемо да чак и предузећа која имају раднике ангажују књиговодствене агенције јер су им у 
овом тренутку рокови већ „тесни“. 
Радимо за нека предузећа из Лесковца и Бујановца „личне карте“ и посао није једноставан како 
се мисли. Свашта наилазимо на терену јер у већини случајева није се много водило рачуна о 
имовини ових предузећа. Није у питању само попис, него је потребна и процена. Такође, 
потребно је навести и дуговања, хипотеке, потраживања, судске пресуде - каже Стојан 
Стевановић, власник агенције „Мега дата“ из Лесковца. Додаје да ће морати и да „брани“ пред 
Министарство привреде податке које достави. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:468091-Poslodavci-uteruju-strah-Otpustaju-

bolesnike-trudnice-pa-i-volontere 

Послодавци утерују страх: Отпуштају 
болеснике, труднице па и волонтере 
В. Црњански Спасојевић  

Због чега све послодавци у Србији могу, без много размишљања, да дају отказе 

запосленима. Радни однос раскидају због синдикалне активности, а књижице се 

одмах враћају чак и трудницама 

ПЕДЕСЕТАК дисциплинских поступака покренуто је у београдском Првом основном суду 

против судских сарадника, записничара, административаца у писарницама, запослених на 

неодређено и одређено време, па чак и волонтера. Једном броју „смеши се“ и отказ. На душу им 

се ставља кашњење на посао, а некима и кашњење у изради одлука. На мети је и један 

запослени који је на посао каснио због зрачења, јер је онколошки пацијент! 

- Наравно да су неки прекршаји без икаквог оправдања, али приличан број људи је каснио с 

разлогом, уз одобрење претпостављених, и те радне сате одрађивао викендом, укључујући и 

особу оболелу од рака, која је морала да иде на зрачење - каже адвокат Милош Влаховић, који 

заступа раднике. 

- То је утеривање страха и несигурности међу запослене који раде у немогућим условима, у 

извршном одељењу, у баракама где се излива канализација. Примају понижавајућу плату и 

преживљавају свакодневна шиканирања. Они нису лењи, већ раде по налогу судија и тужилаца 

- каже Слађанка Милошевић из Синдиката запослених у правосуђу. 

Посебно апострофира случај правосудног стражара који је добио упозорење пред отказ, јер је 

певачицу Ану Николић спровео у шортсу до судије, а судији који ју је примио није фалила 

длака с главе. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:468091-Poslodavci-uteruju-strah-Otpustaju-bolesnike-trudnice-pa-i-volontere
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:468091-Poslodavci-uteruju-strah-Otpustaju-bolesnike-trudnice-pa-i-volontere
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У Србији је лане 172.000 људи остало без посла, од чега скоро 35.000 као технолошки вишак, а 

остатак или зато што су им фирме отишле у стечај или из других разлога. У те друге, по речима 

Жељка Веселиновића из Уједињеног синдиката „Слога“, спадају и они који су имали проблема 

због синдикалног деловања са менаџментом јужнокорејске фирме „Јура“. 

- Случај је сада на суду, јер су синдикалци добијали отказе уз најневероватнија образложења. 

Председниц 
 

СЛУЖБА ИЗБРОЈАЛА МИЛИОН “ДОБРИХ“ РАЗЛОГАВИШЕ од милион разлога је 

Национална служба за запошљавање побројала од почетка ове године до 30. новембра због 

којих је људима у Србији престао радни однос. О ком је тачно броју људи реч не зна се. 

Убедљиво највећи број радника споразумно је раскинуо радни однос (112.645) или им је 

истекао уговор (684.167). Велики број је проглашен и технолошким вишком (45.845), а за 

10.899 је проблем био што не остварују резултате рада. Њих 2.835 је повредило радну обавезу, 

23.913 је само дало отказ, 39.394 је добило радне књижице јер су им угашене фирме, а стотинак 

њих је остало без посла због одласка у затвор. Да потпише анекс уговора одбило је 350 људи, 

њих 148 се просто није појавило на послу, а 26 је је злоупотребило право на одсуство. 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:468033-Sindikati-Da-se-naplata-javnog-prevoza-vrati-GSP-u 

Прескупо укидање Бус плуса? 
Н. Вукић  

Враћање система продаје и наплате карате у јавном превозу под окриље ГСП 

"Београд", што захтевају синдикати, далеко од реалног. Одштета би износила 

неколико милиона евра. "Апекс": Град није дао ни динар за систем 

РАСКИД уговора са "Апексом" и одлука да се систем продаје и наплате (тренутно познат као 

"Бус плус") врати у ГСП "Београд", могла би додатно да "олакша" градски буџет, јер по уговору 

за откуп система пре истека од десет година, требало би издвојити више милиона евра. 

Уговор са приватним српско-турским конзорцијумом потписан је на читаву деценију и према 

овом документу, град стиче право да откупи систем после четири године од увођења. Цена у 

петој години експлоатације је 5,6 милиона евра. Уколико бисмо систем преузели у шестој, то би 

коштало 4,6 милиона, у седмој - 2,4 милиона, а у осмој - милион евра. Укупна цена опреме и 

софтвера са уградњом без ПДВ износила је 12.153.232 евра. 

Последњи захтев да се раскине уговор са "Апексом" упутила су пре два дана три синдиката ГСП 

"Београд", наводећи између осталог да је "шест милиона евра из градског буџета плаћено за 

закуп и инсталирање валидатора Бус плус система, као и да је продаја карата у 2013. за 40 одсто 

мања у односу на 2012. и да ГСП бележи губитке од пет милијарди динара". 
- Шокирани смо храброшћу синдиката и начином на који отворено обмањују Привремено веће 

и грађане Београда. Град није уложио ниједан динар у увођење "Бус плус" система нити у 

вишемилионску инвестицију за софтвер и апарате коју у целости сноси конзорцијум - наводи се 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:468033-Sindikati-Da-se-naplata-javnog-prevoza-vrati-GSP-u
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у саопштењу "Апекса". - Увођењем садашњег система смо кроз провере и поређење података 

указали на крађе у броју пређених километара, манипулације информацијама о изашлим 

возилима и друге тешке неправилности. Зато верујемо да је истинита тврдња синдиката да је 

наплата карата била најпрофитабилнији део у ГСП, али само за мањи део запослених, пошто је 

у годинама пре увођења "Бус плуса" било организованог фалсификовања и илегалне продаје 

месечних маркица, што је резултирало хапшењем и процесуирањем једног броја запослених.  

НИ ВИШЕ КАРАТА, НИ ВЕЋИ ПРИХОДИ 

ИАКО је "Бус плус" требало да повећа продају и наплату, као и контролу у јавном градском 

превозу, велики број путника и даље избегава плаћање карата и отворено се супротставља 

контролорима. И мада је број очитавања на линијама где служба контроле стално ординира 

повећан, продаја месечних картица је на нивоу, па чак и испод оне коју је својевремено 

бележио ГСП. 
ГРАД НЕ МОЖЕ ДА ДАЈЕ 150 МИЛИОНАО ТОМЕ да систем није оправдао очекивања, пре 

извесног времена говорио је и Александар Антић, министар за саобраћај и бивши председник 

Градске скупштине. Он је чак оставио отворену могућност поновног враћања система наплате 

карата у ГСП, јер Београд не може дугорочно да издваја за субвенције јавног превоза 150 

милиона евра на годишњем нивоу. 

 

СИНДИКАТИ ПОНОВИЛИ ЗАХТЕВ 

БЕОГРАД - Три синдиката Градског саобраћајног предузећа "Београда" поновила су захтев да 

систем наплате карата у јавном превозу, уместо приватне компаније, обавља ГСП. Синдикати 

ГСП нису против увођења нових технологија и сматрају да "Бус-плус" систем има потенцијал, 

као и да је уз решавање неких мањих неправилности, овај систем добро решење наплате и 

контроле карата у јавном превозу, наводе у саопштењу синдикати. Три синдиката истичу да је 

"једини услов да те послове обавља ГСП "Београд", као највеци градски превозник и да то ради 

за мањи проценат.  

Синдикат возача ГСП "Београд", Саобраћајни синдикат ГСП "Београд" и Синдикат "Евровозач" 

су затражили од компаније "Апеx", која руководи тим системом, да саопшти податке о броју 

продатих карата у овој и прошлој години. 

Тражимо да јавност буде упозната са бројем контролора који раде за "Апеx", а ми достављамо 

податак да је до 2011.године 166 контролора обављало послове контроле у ГСП, наводи се у 

саопштењу. 

"Ако се већ говори о транспарентности, није нам јасно због чега још увек немамо информацију 

колико је новца уложено у цео систем", додаје се у саопштењу. (Тањуг) 
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http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/426356/PLJACKA-Porez-na-imovinu-veci-ne-80-odsto-nego-i-citavih-170 

ПЉАЧКА: Порез на имовину већи не 80 
одсто, него и читавих 170! 

Бојана Анђелић/Сузана Лакетић /Дописници  

Велики број градова и општина у Србији повећао је порез на имовину од 20 до чак 170 одсто, 

колико ће се више плаћати у Новом Саду. Следи Крагујевац са повећањем и до 100 одсто, док ће 

у Београду порез на имовину бити већи и до 80 одсто. 

 

 

Кликни за увећање (+) 

 

Због нових драстичних намета, и поред укидања накнаде за градско грађевинско земљиште од 

1. јануара, грађани ће општинама плаћати више новца него што су до сада плаћали заједно за 

порез на имовину и накнаду на грађевинско земљиште. 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/426356/PLJACKA-Porez-na-imovinu-veci-ne-80-odsto-nego-i-citavih-170
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-10/410523_0203_lb.jpg?ver=1386703562.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-10/410523_0203_lb.jpg?ver=1386703562.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-10/410523_0203_lb.jpg?ver=1386703562.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-10/410523_0203_lb.jpg?ver=1386703562.jpg
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Грађани су раније плаћали накнаду за грађевинско земљиште, која је била од 100 до 200 

динара месечно, плус порез на имовину, који је у просеку износио између 3.000 и 10.000 

динара годишње, у зависности од зоне у којој се налази стан или кућа. Снежана П., која живи у 

центру Београда у стану од 42 квадрата, каже за “Блиц” да стрепи од добијања новог решења за 

порез на имовину. 

 

- Повећање пореза од 80 одсто могу да очекују сви који живе у првој екстра зони. До сада сам 

плаћала порез на имовину 7.500 динара годишње, а убудуће ћу плаћати 13.500 динара. И шта 

ми вреди што су укинули градско грађевинско земљиште? - каже Снежана. 

  

Градови и општине сами одређују колико је максимално увећање 

рачуна за порез на имовину. На њима је одлука и о висини пореске 

основице, која ће бити различита у зависности од зоне у којој се 

имовина налази. И баш око тог дела поједине градске власти су 

биле веома “креативне”, па су повећале број градских зона и тако 

направиле простор за астрономска увећања. Станови и куће које су 

некада биле у првој зони постали су део екстра зоне, па тако и 

“екстра високог рачуна”. 

 

У Новом Саду, где сада уместо четири постоји пет зона, порез за 

станове у центру биће два и по пута већи него на периферији града. 

Ниш је сада уместо на пет, подељен на осам делова, а порез је у 

просеку повећан за 20 одсто. Крагујевачки просек је 35 одсто а у 

Ужицу ће рачуни бити увећани и до 50 одсто. 

 

Председник општине Сокобања Димитрије Лукић за “Блиц” каже да 

се гледало да висина рачуна на новим решењима за порез на 

имовину буде приближно иста износу из претходне године. 

 

- Пошто се сада пореска основица одређује на основу тржишне вредности, а Сокобања је 

туристичко место у коме су цене некретнина знатно веће него у другим градовима, ми смо 

применили ниже коефицијенте како наши грађани не би били оштећени - каже Лукић. 

 

- За локалне самоуправе је важно да обезбеде исти ниво прихода од пореза на имовину који је 

оствариван до сада у збиру пореза и накнаде за грађевинско земљиште. То повећање, међутим, 

Свака пета кућа 

непријављена 

 

На основу 

истраживања које је 

спровела немачка 

организација ГИЗ у 

Србији је свака пета 

кућа за становање ван 

пореске евиденције, 

што значи да власници 

тих некретнина не 

плаћају порез на 

имовину. Ван система 

је и 15 одсто пословног 

простора. 
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не би смело да буде веће од 40 одсто - каже за “Блиц” професор Економског факултета Милојко 

Арсић. 

 

У новој рачуници једино је извесно да ће грађани извући дебљи крај, а ова мера донеће 

привреди извесно олакшање, јер је фирмама накнада за грађевинско земљиште била велика 

ставка. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426586/Dve-milijarde-dinara-za-mere-zaposljavanja 

Две милијарде динара за мере запошљавања 

Танјуг  

Министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да ће две милијарде динара бити 

издвојено за активне мере запошљавања за људе који ће остати без посла у предузећима у 

реструктурирању. 

Тим амандманом који је предложила влада, а прихватио скупштински Одбор за финансије, 

предвиђено је да се средства бити преусмерена из Тразиционог фонда. 

  

Од укупно 20 милијарде динара, 18 милијарди динара биће издвојено за исплату плата и 

отпремина, а преостали новац је намењен за активне мере запошљавања. 

  

Радуловић је, на седници Одбора за финансије, рекао да на програму активних мера 

запошљавања ради Министарство рада. 

  

Он је додао и да ће се до краја године знати колико ће тачно новца бити потребно за исплату 

плата и отпремнина за раднике у предузећима у реструктурирању, али да је према 

пројекцијама, овај износ од 18 милијарди динара максималан. 

  

Посланици опозиције критиковали су што се та средства налазе на разделу Министарства 

привреде, а не Министарства рада, док је министар Радуловић одговорио да је то због тога што 

су средства намењена предузећима у реструктурирању. 

  

Посланик ДС Божидар Ђелић имао је примедбу на то што је за активне мере запошљавања 

радника предузећа у реструктурирању издвојено две милијарде динара, док је за осталих 

760.000 незапослених у Србији намењено само 200 милиона динара. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426586/Dve-milijarde-dinara-za-mere-zaposljavanja
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426543/Sindikat-trazi-smenu-direktora-Zeleznica-Srbije 

Синдикат тражи смену директора 
Железница Србије 

Бета  

Синдикат железничара Србије (СЖС) затражио је данас смену генералног директора 

Железница Србије Драгољуба Симоновића због, како се наводи, недостатка социјалног 

дијалога измедју синдиката и послодавца и нагомиланих проблема у том предузећу. 

Синдикат је смену генералног директора затражио пошто му је без образложења 18. новембра 

генерални директор Железница Србије послао обавештење да морају да се иселе из радних 

просторија у Немањиној 

улици до 22. новембра и да су му додељене просторије у Савској улици. 

  

"Од доласка овог пословодства на делу је тенденција да се у потпуности елиминише социјални 

дијалог и практично суспендује Колективни уговор и да се синдикати баце на маргину", казао 

је секретар Синдиката железничара Србије Предраг Спасић на конференцији за новинаре у 

Београду. 

  

Према његовим речима, додељене просторије у Савској улици неодговарајуће су по броју, 

распореду и површини и да они по члану 122. Колективног уговора имају право на коришћење 

просторија у Немањиној у којима се налазе од оснивања синдиката. 

  

Захтев за смену директора подржао је председник Савеза самосталних синдиката Србије (С С С 

С) Љубисав Орбовић који је рекао да је Симоновић прекршио Устав Србије, Закон о раду и 

Колективни уговор. 

  

- Ово није атак само на синдиката, већ уводјење страховладе, јер када ударите на синдикате, 

онда радници схвате шта је то што њима следи, ако синдикат није у стању да их заштити - 

навео је Орбовић. 

  

Он је додао да су просторије најмањи проблем, али и доказ да нема идеје за право решавање 

проблема у коме се Железнице налазе. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426543/Sindikat-trazi-smenu-direktora-Zeleznica-Srbije
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Из Синдиката наводе да се медју разлозима за смену налазе и "самовоља генералног директора 

у водјењу кадровске политике и пријему нове радне снаге, као и катастрофални резултати у 

области безбедности железничког саобраћаја, безбедности и здравља на раду и закључивање 

штетних уговора". 

  

Синдикат железничара Србије захтев за смену генералног директора послао је председнику 

Србије Томиславу Николићу, премијеру Ивици Дачићу, вицепремијеру Александру Вучићу, 

министру саобраћаја Александру Антићу и министру за рад Јовану Кркобабићу. 

  

Синдикат има 6.000 чланова. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426508/Radulovic-Javna-preduzeca-jedan-od-prioritata-u-2014-godini 

Радуловић: Јавна предузећа један од 
приоритата у 2014. години 

Танјуг  

Решавање проблема у јавним предузећима биће један од приоритета у 2014. години, најавио је 

данас министар привреде Саша Радуловић, додајући да нема разговора о приватизацији тих 

предузећа. 

Радуловић је, на скупштинском Одбору за финансије, рекао да јавна предузећа треба прво 

поставити на “здраве ноге” и у зависности од тога донети конкретан план. 

  

Први корак је, како је навео, да се утврди чиме та предузећа располажу, и да се реши питање 

професионализације менаџмената, што ће бити урађено новим законом о јавним предузећима. 

  

Нема рокова за решавање тих проблема, а министар очекује помаке у њиховом решавању у 

2014. години. 

  

Посланик ЛДП-а Бојан Ђурић сматра да прво треба применити постојећи закон о јавним 

предузећима и расписати конкурсе за директоре, са чим се Радуловић сложио, оцењујући да је 

могло више да се уради на промени постојећег законског акта, али да је “то политичко питање 

и да не жели у то да улази”. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426508/Radulovic-Javna-preduzeca-jedan-od-prioritata-u-2014-godini
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 - У неким конкурсима у јавним предузећима постављени су такви услови да су можда могли да 

наведу и име и презиме -  рекао је министар и додао да је потребно поставити јасна правила и 

критеријуме. 

  

Посланик ДС-а Божидар Ђелић казао је да су пред ступање на снагу новог закона о јавним 

предућима постављени директори компанија “Пошта Србије” Милан Кркобабић и Србијагаса 

Душан Бајатовић и упитао Радуловића да ли гарантује да ће они до половине следеће године 

бити промењени. 

  

Министар привреде је рекао да је јавни сектор катастрофално вођен годинама, али да постоји 

воља и жеља да се то промени. 

  

- Министарство ће у 2014. години покушати да уради максимум и то ће бити оцењивано -  навео 

је Радуловић, додајући да је реформа јавних предузећа тежак проблем, али да мора да се реши. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426384/Radulovic-Kao-stecajnom-upravniku-ostajalo-mi-700-evra-mesecno 

МИНИСТАР ПРИВРЕДЕ НА БЛОГУ ТВРДИ ДА СЕ НИЈЕ ОБОГАТИО: 

Радуловић: Као стечајном управнику 
остајало ми 700 евра месечно 

Сузана Лакић  

Саша Радуловић огласио се први пут на блогу од када је изабран за министра привреде, 

тврдећи да није шпијун у Влади и да се није обогатио као стечајни управник. Остајало му је, 

каже, 700 евра месечно, а радио је на стечајевима и без пара. 

До почетка министровања Радуловић је на блогу Б92 бар једном у десет дана коментарисао 

домаће финансије, јавна предузећа, економске мере... Јуче се после паузе од скоро пет месеци 

поново огласио, одговарајући на критике УРС-а и све чешће коментаре о његовом богатству, 

досадашњим пословима и актуелним функцијама у Влади мимо министарских. 

 

- Волео бих да сам као стечајни управник зарадио стотине хиљада евра. То би значило да сам и 

повериоцима наплатио десетине милиона евра. Нажалост, нисам. Од стечајева сам за шест 

година месечно у просеку зарађивао мање од две просечне плате у Србији. Годишње ми је 

остајало око 8.500 евра нето, односно 700 евра месечно - навео је Радуловић на блогу. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426384/Radulovic-Kao-stecajnom-upravniku-ostajalo-mi-700-evra-mesecno
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Министар је додао и да у већини стечајева новца није било ни за 

основне трошкове. На плате запослених је одлазило око 95 одсто 

трошкова његове канцеларије. Са десет запослених, пре доласка у 

Владу водио је седам поступака. За два је, каже, примао накнаду. 

 

Стечајни управници тврде, међутим, да је накнада минимална у 

односу на награде које добијају управници. 

 

- Стечај се и ради због награде. Њену висину прописује Влада и у 

зависности од имовине фирме варира од 2.000 до 17.000 евра по 

стечају. Награда се добија по завршеном стечају, али се уз 

сагласност суда може исплатити и прелиминарно - каже за „Блиц” 

стечајни управник Раде Шевић. 

 

Добривоје Петровић, председник Удружења стечајних управника, 

тврди су награде „у периоду око 2005. године биле изузетно 

велике“, али да су временом смањиване правилницима Владе. 

 

- И сад се може добро зарадити, али ако нема имовине, то може 

бити и ништа. Бенефит може да буде чињеница да стечајни 

управник није ограничен бројем стечајева које може да води. Тако 

се дешавало да један човек води по десет и више стечајева - каже 

Петровић за “Блиц”. 

 

У Србији има 330 стечајних управника. Највећи број њих је у посао 

ушао пре две године, када је Влада увела категорију аутоматских 

стечајева неликвидних предузећа. То је, међутим, обустављено у 

јулу прошле године, када су стечајни управници и почели да остају 

без посла. 

 

Од почетка године у стечај је отишло око 150 фирми. Управници су 

највише зарађивали од 2005. до 2009, када су по стечају добијали и по 15.000 евра. 

 

За један од најпрофитабилњих стечајева помиње се случај Робних кућа „Београд”. Тада је 

стечајни управник била Агенција за приватизацију. 

  

Зарада од 

консалтинга 

  

Саша Радуловић каже 

да се бавио и пружањем 

консалтинг услуга и да 

је од тога највише 

зарађивао. Радио је 

студије за ЕУ, ОЕБС, 

УСАИД, Налед, ГИЗ. 

Саветовао је банке око 

проблемачичних 

кредита. Последњих 

пет година је био и 

финансијски експерт 

тужилаштва и полиције 

за стечај и берзу. Радио 

је и на више предмета 

радних група за 24 

спорне приватизације. 

Са преузимањем 

министарске функције 

удео у консалтинг 

бизнису је поклонио 

супрузи. 

- Другу имовину на 

своје име, осим тих 

удела, немам - написао 

је министар привреде 

на блогу. 
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Без плате У већини стечајева нема новца ни за основне трошкове. Од седам поступака, за два 

сам примао накнаду. Било новца или не, стечајни поступак мора да се води, навео 

је министар Саша Радуловић. 

Нисам 

шпијун 

На оптужбе медија да Радуловић прикупља информације о члановима Владе и да 

их шаље у Брисел, министар на блогу каже: „Алал ми ћуфте. Деца ми кажу који си 

ти бедни шпијун када су те открили након три месеца.“ 

Где су 

паре 

 Политичари и поједини медији тврде да сам пре шпијунске афере, изгледа 

зарадио силне паре у стечајевима, написао је Саша Радуловић и на блогу додао: 

- А деца ме питају: ћале, где су паре? 

Нема 

имовину 

 „Свој удео у консалтингу сам поклонио супрузи. Другу имовину немам. Знам да 

има Чворовића којима је сумњиво како моја породица располаже имовином. Не 

могу да им помогнем. Треба да се лече.“ 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/426561/Protest-zaposlenih-u-zdravstvu-Vojvodine 

Протест запослених у здравству Војводине 

Бета  

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Војводине организоваће сутра улични 

протест у Новом Саду, с којег ће поновити захтеве Влади Србије да ублажи економске мере и 

нове одредбе Закона о раду, јер доводе до руба егзистенције запослене у тој области. 

Председница Синдиката Дуња Циврић казала је данас на конференцији за новинаре да је овај 

синдикат први пут 28. новембра протестовао испред зграде Владе Србије, али да никада нису 

добили одговор надлежних. 

  

Синдикат је упозорио да је велики проблем запослених у здравству капитација, према којој се 

вреднује и плаћа лекар (по броју пацијената), као и да је потребно повећати распон 

коефицијента за обрачун плата, јер је он у здравству 1:3. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/426561/Protest-zaposlenih-u-zdravstvu-Vojvodine
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"После десет година студирања, специјализације и улагања у себе, доктор има три пута већу 

плату од спремачице са минималном зарадом. То је дестимулативно и тражимо повећање тог 

распона", казала је Дуња Циврић. 

  

Она је рекла да су економске мере, повећање ПДВ и солидарни порез жеља министра 

финансија Лазара Крстића да буде "модерни Робин Худ" и да узме од оних који по његовој 

процени имају више, што у здравству није случај. 

  

Додала је да забрана запошљавања у јавном сектору дубоко погадја здравство, јер брзо наступа 

генерацијски јаз, због дугог трајања школовања па ће се недостатак стручњака брзо осетити. 

  

Један од захтева Синдиката је да престане дискриминација приликом решавања радно-

правног положаја запослених у здравству и такозваних "неуговорених радника", за које 

Републички фонд здравственим институцијама не пребацује новац за зараде, јубиларне 

награде и отпремнине. 

  

Синдикат тражи и побољшање положаја радника у сектору социјалне заштите, реалан раст 

зарада и исплату новогодишње награде за све запослене и у здравству и у социјалној заштити. 

  

Председник Синдиката Дома здравља Данијел Жупић казао је да ће Закон о раду, после измена 

и допуна, постати "класичан робовласнички закон", након којег ће уследити масовна 

отпуштања. 

  

"Ако лекар лечи како треба, он је за систем скуп лекар јер има пуно упута и лекова. Такав неће 

требати систему, поготово ако по капитацији на крају месеца има оцену два", додао је Жупић. 

  

Он је казао да ће се синдикат борити и излазити сваки дан на улице, као би побољшао положај 

не само радника у здравству, већ и пацијената и градјана којима ће, ако захтеви не буду 

поштовани, услуга бити лошија, а лечење недоступније, листе чекања и даље дугачке. 

  

Сутрашња јавна седница, односно протест Синдиката запослених у здравству и социјалној 

заштити Војводине, заказан је за подне у центру Новог Сада. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-EU-mali-ali-za-nas-preveliki.sr.html 

За ЕУ мали, али за нас превелики 
Наш јавни дуг је мањи него код многих земаља ЕУ, али кредиторе интересује и способност 

државе да зајмове уредно враћа и плаћа 

Наш јавни дуг од око 61 одсто бруто домаћег производа или двадесетак милијарди евра није 
тако страшан у односу на многе земље Европске уније, које данас да опет конкуришу за 
чланство у ту заједницу европских држава не би „прошле” јер не испуњавају тај услов. О томе 
сведочи податак да 28 држава ЕУ имају заједнички око 6.400 милијарди евра јавног дуга, што 
је око 70 одсто њиховог огромног БДП-а, процењује Горан Николић, економиста Института за 
европске студије. Са друге стране, његова процена је и да ће јавни дуг Србије до краја ове 
године износити око 61 проценат БДП-а. 

Наших двадесетак милијарди евра је готово сића у односу на тај укупан дуг ЕУ, али... проблем 
је у томе што иза те обавезе, по перцепцији страних кредитора, не стоји довољно јака и моћна 
привреда која би могла без већих проблема да га „испегла” у релативно кратком року. 

– На основу тога могли бисмо да кажемо да је проблем са нашим јавним дугом пренаглашен. 
Али, није баш тако, јер су велики проблем нашег дуга камате. У току 2014. године само за њих 
ћемо морати да дамо око милијарду евра, а како ћемо и даље морати да се задужујемо требало 
би да покушамо да променимо кредиторе и дођемо до јефтинијих кредита – објашњава он. 

Подаци ММФ показују да су многе државе више задужене од нас. Тако је јавни дуг Немачке 
већи од 80 одсто БДП-а, Белгије близу сто процената. Међутим, са таквом статистиком увек 
треба бити обазрив, јер ти подаци откривају само једну страну приче. Веома је битно у каквом 
је стању економија једне земље и какве су њене могућности, односно да ли ће бити у стању да 
зајмове уредно враћа. И наравно, веома је важна перцепција међународних кредитора о томе. 

Због тога и економиста Иван Николић, сматра да је удео јавног дуга у БДП-у само један од 
индикатора и да нико од кредитора не суди само на основу тога да ли је неко процентуално 
презадужен или није. 

– То је један од показатеља задужености, а последњу реч увек имају они који су спремни, или 
нису, да вам и даље финансирају дуг. Веома је важна перцепција инвеститора који одлучују да 
ли ће да вас прате. Ако они процене да им је то ризично, ми и са само 30 одсто удела јавног дуга 
у БДП-у можемо имати проблем. Ту су и специфичности сваке економије. Дуг Јапана износи 
више од 215 одсто БДП-а, а све функционише – каже Иван Николић. 

Он закључује да се ми можемо поредити једино са земљама у окружењу и да имамо сличне 
проблеме као и оне, док Горан Николић истиче да је проблем јавног дуга европски, па су и 
решења европска. 

– Раст јавних дугова је велики проблем европских земаља од почетка светске кризе, а и наш 
јавни дуг ће наставити да расте. Пали су производња и ниво зарада и сви то покушавамо да 
надокнадимо задуживањем. Тако смо од почетка 2009. године имали годишњи раст дуга у 
просеку 2,4 милијарде евра – објашњава Горан Николић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-EU-mali-ali-za-nas-preveliki.sr.html
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Међутим, осим ове две стране јавног дуга, ту је и још једна наша специфичност, оцењују наши 
саговорници. На слику о јавном дугу утиче и наш кредитни рејтинг ББ-Б. Он свима од којих 
зајмимо поручује да у земљи са тим рангом постоје несигурности у пословању, у области 
финансија и у привредном окружењу, а што су макроекономска слика и привредна очекивања 
боља, задуживање је повољније. Због свега тога кредити су за нас скупљи него за неке 
задуженије, али развијеније и јаче економије. 

 

Задуживање на глобалном тржишту могло да буде скупље, указује Ненад Гујаничић из 
брокерске куће „Вајзброкер”. 

– Наредне године могли би да нас очекују скупљи кредити. Најава промене тог тренда виђена 
је пролетос и сада је, грубо говорећи, теже задужити се него пре годину дана. Недавно смо 
емитовали и нове еврообвезнице, па је сада сасвим извесно да је то задуживање било један 
процентни поен скупље од ранијег – рекао је Гујаничић. 

Да подсетимо, „Политика” је недавно објавила и да се Србија задужује 97 евра у секунди, а 
подаци Министарства финансија показују да је јавни дуг Србије на крају октобра износио 19,3 
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милијарде евра. То је око 58,5 процењеног БДП-а, односно свега што мислимо да ћемо 
произвести ове године. 

Стефан Деспотовић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nemci-sansa-za-bivse-radnike-%E2%80%9Emerkura%E2%80%9C 

Немци шанса за бивше раднике „Меркура“ 
 

Некада реномирана фабрика за производњу галантерије од коже, бачкопаланачки 
„Меркур“, који је запошљавао и до 1.000 радника, и дефинитивно је банкрот, али 
овдашњи привредници кажу да шанса за ново запошљавање постоји. 

Почетком овог века почело је посртање, а после две неуспешне приватизације, а крајем 2010. 
године, фирма је по законском аутоматизму ушла у стечај. 

Руководство је припремило план реорганизације, али је после другог раскида приватизације 
Агенција за приватизацију поставила заштитника капитала, а епилог је – банкрот. Недавно, а 
на иницијативу локалне самоуправе, покренути су преговори с немачком компанијом 
„Стратик“, иначе деценијским партнером „Меркура“, да би се покренула производња и 
запослило готово 400 радника, иначе проверених мајстора за прављење ташни и остале 
галантерије од коже. 

– Банкрот је, другим речима, продаја и уновчавање комплетне имовине којом „Меркур“ 
располаже, а Агенција за приватизацију поставила је стечајног управника Илију Иветића који 
спроводи тај посао – каже магистар економије Небојша Келеч, иначе и сам стечајни управник. 
– Посао стечајног управника је да под најповољнијим условима намири повериоце. У складу са 
Законом о стечају, локална самоуправа нема никаквог утицаја на вођење поступка стечаја јер су 
органи у стечају стечајни судија, стечајни управник и веће поверилаца. 

Надлежни у локалној самоуправи који су контактирали са „Стратиком“ кажу да они нити желе 
нити могу да се мешају у стечајни поступак. Жеља им је, веле да с немачком компанијом 
обезбеде посао за неколико стотина радника, а како ће се то урадити, остаје на „Стратику“. 

– „Стратик“ у складу са Законом о стечају може поднети захтев и склопити уговор о закупу 
пословних објеката „Меркура“ за време спровођења стечаја и покренути производњу – 
објашњава Келеч. – Евентуално запослени не би били радници „Меркура“ већ би радили код 
закупца. Стечајни управник процењује да ли ће се имовина „Меркура“ продавати у целини или 
у деловима. У сваком случају, нови власник имовине „Меркура“ биће оно правно или физичко 
лице које понуди највећу цену, а закупац неће имати никакве привилегије. 

На крају једне тужне привредне приче у Бачкој Паланци треба рећи да је послове у 
производним халама обављало само девет радника, а и они су били запослени у ћерки-фирми 
„Меркур плус“. Агенција за приватизацију је и за ту фирму покренула је стечај, искључиво ради 
остваривања права радника, односно накнаде коју би имали код Националне службе за 
запошљавање.М. Суџум 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nemci-sansa-za-bivse-radnike-%E2%80%9Emerkura%E2%80%9C
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1467492/Neophodna+reforma+javnih+preduze%C4%87a.html 

Неопходна реформа јавних предузећа 

Решавање проблема у јавним предузећима биће један од приоритета у 2014. 
години, најавио је министар привреде Саша Радуловић. Реформа ће бити тешка, 
али је неопходна, каже Радуловић и истиче да нема разговора о приватизацији тих 
предузећа. На седници Одбора за финансије министар Лазар Крстић најавио 
покретање радне групе за израду закона о финансирању Војводине како би се тај 
"системски проблем" решио. 

Министар привреде Саша Радуловић рекао је да ће решавање проблема у јавним предузећима 
бити један од приоритета у 2014. години, и додао да нема разговора о приватизацији тих 
предузећа. 

Припремила Даница Костић 

Крстић: Решити проблем финансирања Војводине 

Министар финансија Лазар Крстић најавио је покретање радне групе за израду закона о 
финансирању Војводине како би се тај "системски проблем" решио. 

"Намера је да буџет за 2015. радимо са новим законима о буџетском систему, о финансирању 
локалне самоуправе и финансирању Војводине", рекао је Крстић на седници скупштинског 
Одбора за финансије који разматра више од 170 амандмана на предложени државни буџет за 
2014. годину. 

Он је тиме одговорио на примедбе представника Скупштине Војводине и посланика опозиције 
у Скупштини Србије да се овогодишњим буџетом не поштује уставна одредба да буџет 
Војводине износи седам одсто укупног буџета Србије. 

Радуловић је, на седници скупштинског Одбора за финансије, рекао да јавна предузећа треба 
прво поставити на "здраве ноге" и у зависности од тога донети конкретан план. 
 
Први корак је, како је навео, да се утврди чиме та предузећа располажу, и да се реши питање 
професионализације менаџмената, што ће бити урађено новим законом о јавним предузећима. 
 
Нема рокова за решавање тих проблема, а министар очекује помаке у њиховом решавању у 
2014. години. 
 
Посланик ЛДП-а Бојан Ђурић сматра да прво треба применити постојећи Закон о јавним 
предузећима и расписати конкурсе за директоре, с чим се Радуловић сагласио, оцењујући да је 
могло више да се уради на промени постојећег законског акта, али да је "то политичко питање 
и да не жели у то да улази". 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1467492/Neophodna+reforma+javnih+preduze%C4%87a.html
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"У неким конкурсима у јавним предузећима постављени су такви услови да су можда могли да 
наведу и име и презиме," рекао је министар и додао да је потребно поставити јасна правила и 
критеријуме. 

Посланик ДС-а Божидар Ђелић навео је да су пред ступање на снагу новог закона о јавним 
предузећима постављени директори "Пошта Србије" Милан Кркобабић и "Србијагаса" Душан 
Бајатовић и упитао Радуловића да ли гарантује да ће они до половине следеће године бити 
замењени. 
 
Министар привреде је рекао да је јавни сектор катастрофално вођен годинама, али да постоји 
воља и жеља да се то промени. 

"Министарство ће у 2014. години покушати да уради максимум и то ће бити оцењивано", навео 
је Радуловић, додајући да је реформа јавних предузећа тежак проблем, али да мора да се реши. 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

Три већинска синдиката "Железница 

Србије" траже смену генералног директора 

Драгољуба Симоновића 

Захтев за сменом директора а.д. "Железница Србије" Драгољуба Симоновића и отварање 

дијалога о будућем концепту проблемтичне фирме у реструктурирању, коју су иницирала три 

већинска синдиката  компаније, подржао је јуче председник Савеза самосталних синдиката 

Србије (СССС) Љубисав Орбовић."Највећи проблем железница нису синдикати које исељавају 

из просторија у Немањиној улици, већ има много важнијих проблема око субвенција, кредита 

чиме се задужује цео народ, реорганизације...Зато позивам руководство предузећа да се врате 

дијалогу и хитно промене одлуку о исељавању Синдиката железничара, јер 20-30 квадрата 

простора који користе није спорно", истакао је јуче Орбовић на конференцији за штампу. Он 

подсећа да је Симоновић истеривањем синдикалаца прекршио Устав, Закон о раду и 

колективни уговор, извршио атак на синдикате и уводи неку врсту страховладе међу раднике. 

"У земљи која има најниже плате у региону притом и највећу незапосленост, нећемо допустити 

доношење новог Закона о раду који још више смањуаје сва права", додаје Орбовић и подсећа да 

је на недавном састанку СССС са првим потпредседником Владе Александром Вучићем 

договорено јачање дијалога и опредељење да се не смањују права радника. Председник 

Синдиката железничара Србије  (СЖС) Мирко Лазић упозорава на бројне махинације 

Симоновића, међу којима и самовољно запошљавање преко 300 радника иако је у марту ове 

године трасиран план само за 61 лице."Иако је Скупштина донела одлуку да се стопира 

запошљавање у јавним фирмама, Симоновић и даље прима и изводи "трик" уговоре о  пријему 

 људи, без ичије сагласности," каже Лазић. Драган Аранделовић, председник Јединствене 

синдикалне организације саобраћајних и финансијских послова, разрешени члан скупштине 

ЖС указује да се "смањење субвенција може да повеже за бројним сумњивим потезима 

руководства". "Комплетну документацију о корупцији предаћемо МУП-у и свим надлежним 

органима", наводи Аранђеловић указујући да је на видело изашла и афера око намештања 



29 

 

тендера за 631 вагон који се сече у старо гвожде а разлика у цени другог понуђача је 65 

милиона евра. "Готово ни један пројекат из руског и кинеског кредита руководство није 

способно реализовати, а није усаглашен концепт, да ли се фирма, према плану реорганизације 

"трасира" на четири или два привредна друштва", додаје он.. Бранислав Петровић, председник 

Уније синдиката српских железница потвђује за "Привредни преглед" да се врше манипулације 

радника изјавама директора да постоји социјални програм за вишак од 2.000 људи од 1,6 

милијарди динара и плус за још 1.300 радника у черкама фирмама. "У пракси није тражено 

ништа из транзиционог фонда нити од надлежних министарстава. Заправо социјални програм 

ни не постоји. Иако је 17. септембра руководство презентовало да ће са реорганизацијом 

кренути од 1.јануара 2014. са поделом на две целине, за инфраструктуру и превоз и једно 

контролно друштво и три колективна уговора, ништа од тога није урађено нити може бити 

извршено у тако кратком орку", додаје. Синдикалци ЖС најављују могућност радикализације 

акција, чак и штрајка, уколико се настави "вожња" уз  корупцију и самовлашће, без дијалога. 

СЖС, Унија синдиката српских железница и Јединствена синдикална организација 

саобраћајних и финансијских послова заступају 13.000 чланова од укупно 18.400 запослених. 

Захтеви синдиката за смену директора и сређивање стања у ЖС упућени су председнику Србије, 

председнику и првом потпредседнику Владе, министру за саобраћај и министру за рад, 

запошљавање и социјалну политику. Чекају брзу интервенцију.    

 

 

 

 

 


