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Синдикалци против Закона о раду 
Ј. Ж. Скендерија  

Због протеста синдиката у петак отказана прва јавна расправа о Закону о раду у 

Новом Саду. Главне замерке: Не плаћа се ни ноћни рад, плате за 40 одсто мање 

због одмора, повреда... 

ПРВА јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о раду отказана је у петак 

у Новом Саду због синдикалног протеста. Неколико стотина чланова синдиката није дозволило 

одржавање скупа у просторијама Регионалне привредне коморе, тражећи да тај Нацрт закона 

буде повучен. 

Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката металаца Србије, објашњава да 

предложени законски акт није добар, јер прописује и до 40 одсто мању плату радницима који 

су на боловању, годишњем одмору или доживе повреду на раду. 

- До сада су се ове накнаде обрачунавале на основу тромесечног просека, а сада ће рачуница 

почињати од основне плате радника - каже Вујовић.  

- Минули рад је пратио запосленог од предузећа до предузећа, а убудуће ће се рачунати само у 

фирми у којој он тренутно ради. Тако ће 200 динара по години стажа ићи у џеп послодавца. 

Питам се ко се коме додворава на рачун радника за тако малу своту новца. 

Наш саговорник наглашава да је по важећим законским оквирима грански колективни уговор 

потписивала Унија послодаваца. Ресорни министар више неће моћи да потпише тзв. 

проширено дејство, што није добро, с обзиром на то да, рецимо, Унија металаца окупља само 

три одсто послодаваца. На тај начин се брише и смисао колективног уговора. 

У Асоцијацији слободних и независних синдиката Србије објашњавају да нови закон смањује 

права запослених у сваком погледу. Они истичу да, поред нижих накнада приликом одсуства с 

посла, постоји велики број других неправилности и нелогичности. 

- До сада није било исто да ли радите у првој или трећој смени - каже Ранка Савић из АСНС.  

- Нови прописи не познају ставку увећања зараде за рад по сменама. Превоз и исхрана 

запослених плаћали су се углавном у кешу, а сада послодавац има право да склопи уговор са 

трговинском кућом, где ће се радник хранити. Уместо три плате за одлазак у пензију, добијаће 

се две. 

Наша саговорница наглашава да је интересантно и да творци нацрта нису размишљали о 

електронској писмености људи у Србији, па су предвидели да радници обрачун плате могу 

добити само у овој форми. 

- Послодавац ће имати могућност и да пошаље запосленог код другог на рад и тај други ће 

моћи да промени одредбе уговора који је он већ потписао. Тако може да ради за 30.000, а онда 

га пребаце на 20.000 динара. За непоштовање радне дисциплине предвиђене су новчане казне, 
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а евиденцију о примањима неће потписивати запослени, већ ће то за њега радити особа 

овлашћена за заступање - каже она. 

На новосадском протесту је речено да се Нацрт измена Закона о раду доноси на брзину и под 

притиском ММФ-а и других међународних институција, због чега синдикати траже повлачење 

тог текста и отварање новог дијалога са њима и другим социјалним партнерима, како би био 

донет примерен закон. 
ОТКАЗАНО У КРАГУЈЕВЦУ И БЕОГРАДУМИНИСТАРСТВО рада, запошљавања и социјалне 

политике саопштило је да је „због настојања да се опструишу и спрече презентације и расправе“ 

о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о раду, отказало расправе најављене за 23. и 

26. децембар у Крагујевцу и Београду:  

- Сви заинтересовани своје предлоге, сугестије и примедбе на Нацрт закона могу доставити у 

писаној форми. 

НАСТАВНИЦИ ЧЕКАЈУ МИНИСТРА 

ИСПЛАТА дугова за отпремнине, увођење платних разреда и светосавске награде само су неки 

од захтева које су просветари упутили Министарству просвете, науке и технолошког развоја. 

Просветни синдикати, чекајући месец дана да им држава понуди протокол о раду за следећу 

годину, написали су сами свој предлог, којим би требало да буде побољшан материјални статус 

запослених у школама. 

- Пре месец дана били смо код министра финансија Лазара Крстића, који је обећао да ће нам у 

року од два дана понудити Предлог протокола. Пошто је прошло толико времена, одлучили 

смо да оваквим потезом скренемо пажњу на проблем - каже Драган Матијевић, председник 

Уније синдиката просветних радника. 
Осим овог синдиката, протокол је потписао и председник Синдиката образовања Србије Бранислав 

Павловић. Они заједно траже да до краја марта буде исплаћен дуг за отпремнине наставницима који су 

отишли у пензију. Захтевају да најкасније до краја јуна буду уведени и озакоњени платни разреди, 

према којима би највећи распон плата у просвети био у односу један према три. На листи захтева је и 

светосавска награда у висини од 5.000 динара. (И. М. 

Сива економија „поједе” три милијарде евра 
З. Р.   

Зато што четвртина предузећа послује изван законских оквира, државни буџет већ 

деценијама трпи огромну штету. Штета у висини једне трећине БДП. Шверцује се 

највише акцизна роба 

ДРЖАВА због црног тржишта дневно губи око осам милиона евра! Годишњи губитак је раван 
скоро трећини бруто друштвеног производа, а нелегални трговци и "предузетници" државу 
годишње олакшају за око три милијарде евра. Национална алијанса за локални економски 
развој (НАЛЕД) и Америчка агенција за међународни развој (УСАИД) покренули су у петак 
двогодишњи програм за сузбијање црног тржишта "Све нијансе сиве - ослобађање економије". 
Председник Управног одбора НАЛЕД Владан Атанасијевић напомиње да рад на црно и 
нелегална продаја чине највећи део сиве економије. Свако четврто предузеће, како каже, ради 
изван законских оквира. Држава много трпи због нелегалне продаје акцизне робе, попут 
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дувана, од чијег се промета око 300 милиона евра годишње слије у џепове мешетара који 
послују у сивој зони. 
Горан Ковачевић, генерални директор "Гомекса", тврди да постоје и организовани 
дистрибутивни ланци за црно тржиште преко границе, тако да и слаба контрола увоза битно 
утиче на обим сиве економије. 
Лидија Стојановић, главни тржишни инспектор у Министарству за спољну и унутрашњу 
трговину и телекомуникације, сматра да не постоји озбиљна анализа где би требало спровести 
контроле и напомиње да најбоље податке о нелегалној трговини добија од привредника који 
легално послују. 
ИЗ МИНУСА У ПЛУС 
- Смањење обима сиве економије могло би да допринесе повећању пореских прихода за један 
одсто БДП за три године, што је око 33 милилијарде динара - тврди Сузан Фриц, директор 
УСАИД у Србији.  
- Тај новац би се могао искористити за економски развој. Процена је да би због смањења сиве 
економије порески приходи требало да буду повећани за два одсто БДП у периоду од пет до 
седам година. 

 

 

Није одржана јавна расправа о закону о раду 

Бета  

Прва јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о раду требало је данас да 

буде одржана у Новом Саду, али је отказана због протеста синдикалаца. 

Радна група требало је да расправу одржи у просторијама Регионалне привредне коморе Нови 

Сад, али су их чланови синдиката у томе спречили, блокирајући улаз у зграду. Стотинак 

чланова синдиката окупило се испред Коморе са траспарентима, 

захтевајући да Нацрт закона буде повучен из јавне расправе, јер у њему, како су навели, није 

уважен ниједан аргумент синдиката. 

  

Међу демонстрантима су били и председник Савеза самосталних синдиката 

Србије (СССС) Љубисав Орбовић и синдиката Независност Бранислав Чанак. Савез 

самосталних синдиката Србије раније је упозоравао да неће прихватити радикалне измене 

Закона о раду, те да ће изаћи из преговора и радне групе. 
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Потпредседник СССС и члан Радне групе Зоран Михајловић рекао је новинарима да протестом 

указују на то да се измене закона доносе на брзину и под притиском медјународних 

институција, без социјалног дијалога и уважавања ставова синдиката. 

Михајловић је казао да предложена решења не иду у корист радницима, да штете младима у 

Србији који тек треба да се запосле, али да ће се, ако овакав Закон буде усвојен у Скупштини, 

одразити и на живот пезнионера. 

  

Јутрос је и руководство Синдиката српске полиције одлучило да не учествује у првој јавној 

расправи, а као разлог су у саопштењу навели одлуку Министарства рада, запошљавања и 

социјалне политике да расправе трају од 18. децембра до 10. јануара 2014. године у време 

празника. И Удружени синдикати Србије Слога у саопштењу су навели да неће учествовати у 

јавној расправи, јер нису уважени ставови синдиката које су "до сада испреговарали и 

договорили". 

  

- Константно су нас опструирали и доводили у заблуду да ће се на изради Предлога радити 

транспарентно и у духу социјалног дијалога - наводи се у саопштењу. 

Министарство отказало јавне расправе о 
закону о раду 

Бета  

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Србије данас је отказало планиране 

јавне расправе о нацрту Закона о раду због, како је саопштено, настојања да се оне опструишу и 

спрече. 

Расправе о новом закону о раду су биле планиране за 23. и 26. Децембар у Крагујевцу и 

Београду. 

  

Министарство је навело да заинтересовани предлоге, сугестије и примедбе на нацрт тог закона 

могу да доставе у писаној форми. 

  

Савез самосталних синдиката Србије и УГС Независност одлучили су у четвртак да бојкотују 

јавне расправе о новом закону о раду јер сматрају да нису уважени њихови ставови. 

  

Синдикати сматрају да нови закон смањује радничка права и да ће довести до нових 

отпуштања. 
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Текст нацрта закона о раду, као и образац за достављање предлога постављен је на сајту 

Министарства рада, запошљавања и социјалне политике www.минрзс.гов.рс, Канцеларије за 

сарадњу са цивилним друштвом www.цивилнодруство.гов.рс. и на порталу е-управе. 
 

Министарство привреде: Никога нисмо 
притискали 

Тањуг  

Министарство привреде саопштило је данас да ни на кога није вршило притисак да прихвати 

одређена решења у предложеном закону о раду, како су то пренели неки штампани медији, и 

да не бежи од одговорности да прихвати "врућ кромпир у руке" и да аргументовано образлаже 

предложена законска решења. 

Он је (Предлог закона), сигурни смо, у најбољем интересу и радника и послодаваца и државе. 

Такође, предложени закон је можда и највише у интересу 700.000 незапослених, модеран је и у 

потпуности усаглашен са радном регулативом у Европској унији", навело је министарство. 

 

У саопштењу се истиче да су Министарству изненађени изјавом посланика и потпредседника 

ПУПС Моме Чолаковића, коју су пренели неки штампани медији, да је министар привреде 

Саша Радуловић "извршио снажан притисак за нека решења која иду на штету радника и она су 

унета у нацрт закона". 

 

"Министарство привреде и министар Радуловић нису никога 'притискали' током расправе", 

пише у саопштењу, уз напомену да је током израде закона сарадња тог министарства са 

ресорним министарством за рад одлична, професионална и веома конструктивна. 

 

Министарству привреде подсећа да Чолаковић долази из странке чији је председник 

истовремено потпредседник владе и министар рада, запошљавања и социјалне политике, у 

чијој је надлежности Закон о раду, и који координира радом Радне групе за израду нацрта овог 

Закона. 

 

"Овакве изјаве народних посланика владајуће коалиције, као и бојкот синдиката, не сматрамо 

конструктивним начином за доношење системских закона. Јавна расправа је најдемократскији 
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пут за дефинисање законских решења која су у најбољем интересу грађана Србије", поручило је 

Министарство привреде. 

 

Закон о раду не сме, као што је актуелни, да штити само 700.000 запослених у јавном секору, 

док смо са друге стране под овим законом изгубили преко 300.000 радних места у приватном 

сектору, додаје се даље и упозорава да је такво стање неодрживо и да грађани Србије и порески 

обвезници то више не могу да поднесу. 

 

У саопштењу се истиче да Закон о раду мора да буде флексибилинији и у циљу повећања 

укупне запослености у приватном сектору, фокусиран на микро и породична предузећа до 10 

запослених, у којима ради око 500.000 радника, као и на мала предузећа до 50 запослених у 

којима ради додатних 200.000 особа. 

 

"Права тих 700.000 радника у микро и малим предузећима, као и додатних 700.000 

незапослених нико не штити. Њихове интересе Министарство привреде има највише у виду 

овим законским решењима", наводи министарство и додаје да ће у великим предузећима права 

радника бити додатно ојачана капацитетом и активностима репрезентативних синдиката. 

 

Циљ Владе и Министарства привреде је раст запошљавања, а нови Закон о раду, уз 

растерећење намета на зараде, кључна су мера и "ињекција" за привредни раст, привлачење 

инвестиција, раст запослености и конкурентности, закључује се у саопштењу. 

Рајић: Више од 65 одсто фирми не остварује 
никакву добит 

Танјуг  

У Србији више од 65 одсто фирми не остварује никакву добит или је она минимална, што 

показује да је привреда у веома тешком стању, упозорио је данас директор Уније послодаваца 

Србије, Драгољуб Рајић, додајући да ће због такве ситуације догодине бити угашено 40.000 

радних места у микропредузећима. 

Он је оценио, на округлом столу у Привредној комори Србије (ПКС) на тему реформе радног 

законодавства, да ће Закон о раду, и када се буду усвојиле измене, бити компликован и тешко 

применљив у малим фирмама. 
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Тај закон, како је рекао, није једини акт који може да омогући да се привреда извуче из овако 

тешке ситуације. 

 

Рајић је, на скупу који је организовао Нови магазин у сарадњи са ПКС и уз подршку амбасаде 

САД у Београду, подсетио да је изменама закона предвиђено да рад на одредјено време траје 

две године, а да је у већини европских земаља пракса да он траје три године. 

 

Према његовим речима, високи порези и доприноси на рад су један од узрока сиве економије, 

која представља велики проблем у Србији, а "порески систем је неодржив сам по себи". 

 

Такодје је указао да 42,5 одсто запослених ради у јавном сектору а свега милион људи у 

привреди и да је то стање неодрживо. 

 

Пројекције тог послодавачког удружења показују да ће до краја наредне године бити 

изгубљено 40.000 радних места код предузетника у микропредузећима. 

Душко Вуковић, из Савеза самосталних синдиката Србије, рекао је да ће се тај синдикат борити 

да се садашњи Нацрт измена закона о раду повуче, јер "многа предложена решења иду на 

штету радника, угрозиће њихова стечена права и неће допринети новим запошљавањима". 

 

Коментаришући смањење намета на рад, Вуковић је оценио да би требало да се "рашчисти" 

недоумица о томе шта је део зараде, а шта представљају трошкови рада на које треба плаћати 

порезе и доприносе, и да то треба да се регулише не Законом о раду, већ другим прописима. 

 

Помоћница министра рада, Љиљана Џувер, казала је да ће велики број радника током наредне 

године остати без посла услед решавања проблема предузећа у реструктурирању и да ће се 

настојати у томе да им се помогне. 

 

Пажња Министарства рада, у сарадњи са Министарством привреде, биће у наредном периоду 

усмерена на приватни сектор будући да, како је навела, у јавном неће бити запошљавања. 

 

Саветник у Министарству привреде, Нинослав Кекић, указао је да ће се радити на побољшању 

пословног окружења и изразио очекивање да ће реформа законодавног оквира у радним 

односима бити тако спроведена да не угрози права радника. 

Секретарка у Националној служби за запошљавање, Мирјана Нинковић, саопштила је да на 

евиденцији те службе има око 800.000 незапослених. 
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Половина оних који се налазе на евиденцији су незапослени, а остали раде у сивој зони и на 

евиденцији су због коришћења других права. 

 

Од толиког броја незапослених, свега 10 одсто њих су корисници новчаних накнада. 

 

Нинковић је рекла да су и незапослени, али и они који су запослени "више социјална него 

економска категорија" и да би влада требало озбиљније да ради на мерама како би се решили 

проблеми. 

Због сиве економије губимо три милијарде 
евра 

Фонет  

Због сиве економије буџет се годишње оштети за око три милијарде евра, што је новац довољан 

за свака општина у Србији добије нови дом здравља или да се реконструишу и опреме све 

опште и специјалне болнице, речено је данас на покретању двогодишње кампање сузбијања 

сиве економије. 

 - Нелегално запошљавање, као и нелегални промет роба,највећи су проблеми наше економије. 

Свако четврто предузећеу Србији ради на један или други начин, изван законоског оквира, 

тако зарађује новац, али га не реистрибуира у друштву", рекао је председник Управног одбора 

Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) Владан  Атанасијевић. 

  

Атанасијевић је указао да само од нелегалне продаје акцизне робе држава годишње изгуби око 

300 милиона евра. 

  

Директорка Мисије Америчке агенције за међународни развој(УСАИД) Сузан Фриц истакла је 

да се процењује да сива економија тренутно чини 30 одсто БДП у Србији. 

  

- То је дупло већи проценат него у Чешкој и Словачкој - указала је Фриц. 

  

Саветница министра економије Србије Ана Трбовић најавила је да ће нови Закон о раду 

омогућити флексибилније запошљавање. 
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Према њеним речима, друга мера за сузбијање економије је ефикаснија тржишна инспекција. 

Трбовић је најавила ефикаснији рад тржишне инспекције и њен појачан рад у оним срединама 

где је сива економија у туризму и угоститељству највећа, а где нема ниједног 

инспектора. 

Покренут двогодишњи програм сузбијања 
сиве економије 
Бета  

Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) покренула је данас двогодишњи 

програм сузбијања сиве екомије која чини 30 одсто бруто домаћег производа (БДП) у Србији. 

Како је речено на данашњем скупу о спречавању сиве економије, програм ће бити реализован 

уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) и даће конкретне препоруке 

Влади Србије за смањење обима нелегалног пословања и промета. 

  

Директорка Мисије УСАИД-а у Србији Сузан Фриц казала је да је ниво сиве економије у Србији 

од 30 одсто БДП-а према студији УСАИД-а, два пута већи него у Чешкој или Словачкој. 

  

"Смањење обима сиве економије довело би до повећања пореских прихода у Србији од један 

одсто БДП-а у периоду од три године.То су 33 милијарде динара које би могло да се искористе", 

казала је она. Фриц је оценила да је сива економија много виша од ненаплаћеног пореза јер 

доводи до нелојалне конкуренције, смањене могућности легалног запошљавања и 

немогућности контролисања безбедности 

производа. Како је истакла сива економија спречава економски раст, и просперитет 

предузећа грађана и Владе Србије. 

  

Председник Управног одбора НАЛЕДА-а Владан Атанасијевић казао је да су нелегално 

запошљавање и нелегална продаја робе два основна облика сиве економије у Србији. 

  

"Свако четврто предузеће у Србији ради изван законских оквира. Буџет годишње губи три 

милијарде евра због неплаћених пореза од пословања привреде у сивој зони", казао је он. 

Атанасијевић је истакао и да тај новац не стиже до оних којима је 

најпотребнији, као што су социјално угрожени грађани и установе здравственог осигурања. 
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Према анализи НАЛЕД-а, новац који држава губи сваке године због сиве економије био би 

довољан да свака општина у Србији добије нови дом здравља, да се опреме све опште и 

специјалне болнице, финансирају плате ватрогасаца и лекара, а са преосталим износом 

преполови дефицит буџета. 

  

Он је казао да ће Влади Србије бити дате препоруке пошто до сада држава није била довољно 

ефикасна "у репресивним мерама" у смањењу сиве економије и да је веома значајно да буде 

донет закон о инспекцијама који би то ујединио. 
 

 

Изменама закона о раду враћају 

робовласништво у Србију 

 

БЕОГРАД – Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Драган Зарбица 

убеђен је да ће послодавци моћи да раде шта хоће ако се усвоје измене Закона о 

раду. 

- Овим се враћамо у време робовласништва. Једино решење је да се овај закон повуче из јавне 

процедуре и ми ћемо се свим средствима и масовним протестима борити да се то деси – каже 

Зарубица. 

Потпредседник УГС „Независност“ Славко Влаисављевић такође је револтиран предлогом 

измена закона. 

- Ово је злочин према радницима. Припремићемо се за борбу свом легалним средствима како 

не би био усвојен – каже Влаисављевић. 

Извор: Информер 
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Споразум с ММФ-ом доприноси опоравку 

Пад привредне активности у 2014. години вероватнији је од раста 

Најављени почетак преговора о прикључивању Србије Европској унији у јануару 2014. године, 
као и започињање преговора о аранжману из предострожности са Међународним монетарним 
фондом – позитивни су сигнали за домаћу привреду на истеку ове године, оценио је јуче 
економиста Милојко Арсић, уредник „Кварталног монитора” Фонда за развој економске науке. 

Арсић сматра да би корист од преговора са ЕУ била већа да су почели пре десет година, а 
корист од споразум са ММФ-ом може се очекивати тек кад се он потпише, а нарочито ако се 
договорене мере фискалне консолидације спроведу. 

– Српској привреди су неопходне суштинске реформе које треба да дођу изнутра, а наведени 
спољни фактори могу само да помогну – нагласио је Арсић. – После почетка преговора са ЕУ и 
потписаног споразума са ММФ-ом може да уследи формално усвајање неких реформских 
закона, али промену пословног амбијента доноси само њихова примена. 

Проблем је, указује, што су политички процеси у којима се доносе одлуке у Србији врло 
неефикасни. „Важне мере се не доносе, или касне, а када се донесу оне често нису праве, јер 
представљају најмањи заједнички садржилац онога о чему се договоре чланице у владајућој 
коалицији.” 

После овогодишњег раста бруто домаћег производа Србије од два одсто, што је боље од просека 
земаља у региону, у 2014. Арсић очекује стагнацију привреде. Пад привредне активности 
вероватнији је од раста, зато што се исцрпљује утицај овогодишњег повећања пољопривредне 
производње, „Фијата” и НИС-а, а нови покретачи нису се појавили. Поред тога, лична 
потрошња ће опасти за 1,5 до два одсто, државна 2,5 процената, док се прилив страних 
инвестиција процењује на око милијарду евра. Спорији раст извоза, око пет одсто (у поређењу 
са овогодишњих око 25 одсто), и скроман раст инвестиција не могу да надокнаде пад приватне 
и државне потрошње. 
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Високог раста инвестиција неће бити, јер приватни сектор не инвестира зато што нема 
сопствена средства, а због финансијских проблема у којима се налази, банке нису спремне да га 
кредитирају. 

– Најављене крупне стране инвестиције ће изостати или ће се остварити у знатно скромнијем 
обиму, а корист од евентуалних реформи доћи ће тек у 2015. години – сматра Арсић. 

Аналитичари ФРЕН-а очекују и знатније смањење формалне запослености, као последицу 
отпуштања радника у предузећима у реструктурирању, ограничења запошљавања у јавном 
сектору и стагнације приватног сектора. Реформа тржишта рада, у комбинацији са другим 
реформама, могла би да утиче на повећање запослености тек од 2015. године.  

Инфлација је почетком четвртог квартала достигла рекордно низак међугодишњи ниво, док се 
Србија од јуна суочава са дефлацијом. Дефлација је, највише, последица пада домаће тражње и 
рецесије у већем делу привреде, али она повратно продубљује рецесионе тенденције. Курс 
динара је од средине године углавном стабилан, чему је допринела одлучна политика НБС да 
интервенцијама на девизном тржишту спречи нагли пад или јачање динара. 

– Дефлација, рецесија у већем делу привреде, пад кредитне активности банака и висока 
неликвидност привреде отварају потребу за смањењем рестриктивности монетарне политике – 
истиче Арсић. – Благо опадање вредности динара и враћање инфлације у циљни коридор 
потребни су како због кредибилности модела циљане инфлације, тако и због ублажавања 
рецесије. 

Смањивање буџетског дефицита на 6,1 до 6,3 одсто у наредној години учинило би планове 
фискалне консолидације за 2015–2016. годину реално остваривим. У супротном, ако би 
фискални дефицит у 2014. години износио 7,1 одсто БДП, као што је „записано” у Закону о 
буџету, мало је вероватно да би се дефицит у 2015. години могао смањити на 5,2 одсто БДП, а у 
2016 на 3,2 процента вредности свега створеног у тој години. 

Смањивање фискалног дефицита у 2014. години и у наредним годинама је неопходно, не само 
ради сређивања јавних финансија, него и зарад опоравка привреде, указује Милојко Арсић. У 
условима кад инвеститори сумњају у могућност кризе јавног дуга у Србији, раст домаће тражње 
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који се подстиче кроз фискални дефицит у потпуности се неутралише падом приватних 
инвестиција и приватне потрошње. 

У високо задуженој привреди, као што је српска, повећање фискалног дефицита не само да не 
делује на повећање БДП-а, него га чак и смањује – тврди Арсић. 

Основне препреке за раст српске привреде су на страни понуде, односно у слабостима 
привредног система у коме се не исплати инвестирање и предузетништво, као што су 
финансијска недисциплина, административне баријере, неефикасно судство, лоша 
инфраструктура, ригидно тржиште рада и др. Стога су за раст привреде кључне реформе. Мере 
за побољшање ликвидности помогле би да предузећа која имају тржиште, а суочена су са 
привременим финансијским тешкоћама, преброде кризу, док би ефикасна стечајна процедура 
елиминисала платежно неспособна предузећа са тржишта. 

А. Микавица 

Простор пропалих фирми на бесплатно 
коришћење 

У халама фабрика у стечају које би купила општина, предузетници би за сваког запосленог 

добијали по 10 квадратних метара 

Многа предузећа у стечају или ликвидацији неће наћи купца. Конверзијом дугова у капитал 
држава ће, најчешће, постати власник. Да напуштене хале и инфраструктуру не би и даље 
нагризао зуб времена, а општина истовремено градила скупу индустријску зону, у Панчеву су 
се одлучили за друго решење. Ова општина је усвојила предлог Милана Кнежевића, локалног 
индустријалца и председника Привредне коморе малих и средњих предузећа, да откупи 
пропале фирме у стечају. Квадрати у фабричким халама бесплатно би се уступали 
предузетницима, а од њих се очекује да запошљавају раднике. За сваког запосленог добијали 
би по 10 квадратних метара на три до пет година – без накнаде. Предност би имали 
инвеститори који запошљавају већи број радника. 

Почело би се са бившом панчевачком фабриком намештаја „Гај”, која је затворена стечајним 
„ланцима и катанцима” већ неколико година. Њено реструктурирање и поновно покретање 
није реално, па Кнежевић предлаже да је Општина Панчево откупи. 

– Кад постане власник, или сувласник „Гаја”, у случају да и држава има свој удео,општина би 
расписала конкурс за давање бесплатног простора у његовим халама сваком заинтересованом 
предузетнику. Услови су прихватљиви и сви би били на добитку. Подстакло би се 
запошљавање, општина и држава би убирале порезе, а социјални фондови доприносе. Тако 
створен индустријски парк, на само 20 километара од великог београдског тржишта, могао би 
да централизује књиговодствене, транспортне и друге услуге. Привредници би избегли 
улагања у прескупе објекте, а средства усмерили на куповину технологије и опреме – 
објашњава свој предлог Кнежевић. 

Он верује да би се на овај начин брзо запослило између 300 и 500 радника. 

Уместо да у изградњу индустријске зоне уложи око 24 милиона евра, власник „Модуса” је 
предложио Општини Панчево да за десетину од те суме откупи из стечаја „Стаклару”, „Минел” 
и већ поменути „Гај”. Само бивши произвођач намештаја располаже са пет хектара земљишта и 
8.400 квадратних метара пословног простора. Процењена вредност „Гаја” у стечају је нешто 
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више од 143 милиона динара. У поновљеном позиву цена ће бити умањена за половину, што је 
нешто више од 600.000 евра. 

– Трошкови изградње индустријске зоне само за комуналне таксе, грађевинске дозволе и 
изградњу инфраструктуре, десетоструко су већи од цене по којој би општина могла да откупи 
наведена предузећа у стечају – тврди Кнежевић. 

Профитабилним програмима, као што је затворена ауто пијаца, тржница, складиштење 
половних објеката или продаја расадног материјала, газдовала би Општина Панчево. 
Целокупни пројекат могуће је отплатити за две године. Предузетници би добијен простор 
бесплатно користили три до пет година, потом плаћали минималне закупнине у висини 
амортизације или би им се омогућио откуп. 

Сви послови који би могли да се развију у панчевачком „бизнис парку” отворили би бар 800 
радних места, а могаоби да се користи и за обуку незапослених за дефицитарна занимања. 

У протеклих десет година било је више сличних предлога заговорника покретања послова у 
напуштеним фабрикама, уместо што се граде нове хале на драгоценом пољопривредном 
земљишту. Ако би панчевачки покушај успео, био би то добар „пелцер за расађивање” широм 
Србије. 

А. Микавица 

 

Буна против закона о раду почела у Новом 
Саду 

Прва јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о раду, која је 
данас требало да буде одржана у Новом Саду, отказана је због синдикалног проте-
ста. Неколико стотина чланова синдиката, међу којима су били и председник Са-
вез самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић и УГС „Независност” Брани-
слав Чанак,нису дозволили одржавање тог скупа у просторијама Регионалне привредне ко-
море Нови Сад, тражећи да тај нацрт закона буде повучен. Окупљени радници и чланови син-
диката блокирали су представницима Радне групе за израду Нацрта закона просторију, кори-
стећи пиштаљке, мегафоне и уз обиље транспарената нису дозволили ни да расправа почне. 

Потпредседник ШШ и члан Радне групе Зоран Михајловић изјавио је новинарима да су тим 
протестом синдикалци желели да искажу незадовољство начином доношења тог новог закона 
и спрече да се донесе „такав накарадни закон”. 

Он је подсетио на то да су представници синдиката у Радној групи све време указивали на то да 
нема социјалног дијалога по том важном питању и да се ставови синдиката не уважавају, него 
се „решења и виђења намећу из три министарства у Влади Србије”. 

Михајловић је рекао да у том нацрту није размотрен, нити усвојен, ниједан предлог синдиката, 
и додао да решења која су предложена не погађају само запослене него и младе који чекају по-
сао, па и пензионере. 
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– Србија има ионако најјефтинију радну снагу – навео је он, и додао да се предлогом оваквих 
законских решења умањују раније стечена права радника у Србији. 

Нацрт измена Закона о раду се, како је казао, доноси на брзину и под притиском ММФ и других 
међународних институција, и синдикати траже повлачење тог текста и отварање новог дијалога 
с њима и другим социјалним партнерима да би било предложено законско решење примерено 
овом тренутку у Србији. 

По његовим речима, синдикати ће се на сваки начин борити да тај предлог не уђе у процедуру, 
и неће дозволити никакву јавну расправу о том нацрту. 

– После Нове године спремамо и друге акције и ако буде потребно, изаћи ћемо на улице и бло-
кираћемо Србију само да спречимо такав закон – истакао је Михајловић. 

С. Г. 
  

 Позив на договор 

Представник Радне групе за израду Нацрта државни секретар у Министарству рада, запошља-
вања и социјалне политике Зоран Мартиновић рекао је да му је жао што то тело није успело да 
широј јавности представи предложена решења и да се у јавној расправи она унапреде и побољ-
шају. 

Оцењујући да јуче није било техничких услова за одржавање те презентације у Новом Саду, он 
је позвао све оне који су заинтересовани за Нацрт закона да се о њему информишу на сајту Ми-
нистарства рада. 

Предложена решења у Нацрту закона, по његовом мишљењу, нису готова ствар због које би не-
ко требало да буде незадовољан.  

Синдикати спречили јавну расправу о 
изменама Закону о раду 

Прва јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о раду, која је 
данас требало да буде одржана у Новом Саду, отказана је због синдикалног 
протеста. 

Неколико стотина чланова синдиката, међу којима су били и председник Савез самосталних 
синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић и УГС "Независност" Бранислав Чанак, нису 
дозволили одржавање тог скупа у просторијама Регионалне привредне коморе Нови Сад, 
тражећи да тај Нацрт закона буде повучен. 
Окупљени радници и чланови синдиката блокирали су представницима Радне групе за израду 
Нацрта закона просторију, користећи пиштаљке, мегафоне и уз обиље транспарената нису 
дозволили ни да расправа почне. 

Потпредседник СССС и члан Радне групе Зоран Михајловић изјавио је новинарима да су тим 
протестом синдикалци желели да искажу незадовољство начином доношења тог новог закона 
и спрече да се донесе "овакав накарадни закон". 
Он је подсетио да су представници синдиката у Радној групи све време указивали да нема 
социјалног дијалога по том важном питању и да се ставови синдиката не уважавају, него се " 
намећу решења и виђења из три министарства у Влади Србије". 
Михајловић је рекао да у том Нацрту није размотрен, нити усвојен ниједан предлог синдиката 
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и додао да решења која су предложена не погађају само запослене, него и младе који чекају 
посао, па и пензионере. 

"Србија има ионако најјефтинију радну снагу", навео је и додао да се предлогом оваквих 
законских решења умањују раније стечена права радника у Србији. 
Нацрт измена Закона о раду се, како је казао, доноси на брзину и под притиском ММФ-а и 
других међународних институција, и синдикати траже повлачење тог текста и отварање новог 
дијалога са њима и другим социјалним партнерима како би било предложено законско решење 
примерено овом тренутку у Србији. 
Према његовим речима, синдикати ће се на сваки начин борити да тај предлог не уђе у 
процедуру, и неће дозволити никакву јавну расправу о том Нацрту. 
"После Нове године спремамо и друге акције и ако буде потребно изаћи ћемо на улице и 
блокираћемо Србију само да спречимо такав закон", истакао је Михајловић. 

Представник Радне групе за израду Нацрта државни секретар у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике, Зоран Мартиновић, рекао је да му је жао што то тело  није 
успело да широј јавности представи предложена решења и да се у јавној расправи она унапреде 
и побољшају. 
Оцењујући да данас није било техничких услова за одржавање те презентације у Новом Саду, 
он је позвао све оне који су заинтересовани за Нацрт закона да се о њему  информишу на сајту 
Министарства рада. 

Мартиновић је додао да је представницима Радне групе жао што су представници синдиката 
изашли из ње и што нису могли да чују њихове конкретне предлоге. 
"Свесни смо да су нека решења урађена без њих, али представници синдиката су добровољно 
изашли и нису се могли чути њихови предлози", рекао је Мартиновић. 
Предложена решења у Нацрту закона, према његовом мишљењу, нису готова ствар због које би 
неко требало да буде незадовољан. Мартиновић је поновио позив свим  заинтересованима да 
пошаљу предлоге и сугестије ради побољшања тог законског предлога. 

(Танјуг) 
 

 

 


