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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:469750-Sindikat-Zbog-reforme-od-Nove-godine-bez-

posla-14-trudnica 

Синдикат: Због реформе од Нове године без 
посла 14 трудница 
Танјуг  

Синдикат правосуђа Србије саопштио је да ће на прелазу године у склопу реформе 

правосуђа, радни однос на одређено време престати једној трудници у Другом и за 

13 трудница у Првом основном суду у Београду 

Синдикат правосуђа Србије саопштио је у недељу да ће на прелазу године у склопу реформе 

правосуђа, радни однос на одређено време престати једној трудници у Другом и за 13 трудница 

у Првом основном суду у Београду. 

"Дакле, правосуђе које је монополиста у подели правде и примени закона, чији је главни посао 

да гони прекршиоце, и само крши Закон о раду који обавезује заштиту трудница од отказа 

уговора о раду", саопштила је председница Синдиката Слађанка Милошевић. 

У саопштењу се наводи и да ће, без обзира на то што постоји потреба за извршиоцима, 

запосленима на одређено време радни однос престати 31.12.2013. године. 

Поделом Првог основног суда у Београду од 1. јануара 2014. године формирају се три основна 

суда, а основа за систематизације у судовима и тужилаштвима су правилници о мерилима за 

одређивање броја судског особља у судовима и особља у јавним тужилаштвима које доноси 

министар правде, наводи се у саопштењу Синдиката. 

У Првом основном суду у Београду распоређено је 636 извршилаца, а остала су непопуњена 203 

извршилачка радна места, у Другом је рапоређено 220, а остало непопуњено 21 радно место, 

док је у Трећем основном суду у Београду распоређено 237 извршилаца, с тим што је остало 

непопуњено 28 радних места, истиче се у саопштењу. 

Синдикат поставља питање због чега су ова радна места остала непопуњена имајући у виду број 

предмета у раду, односно трајно увећан обим посла, с обзиром на то да је у првих девет месеци 

ове године, Први основни суд у Београду имао укупно у раду 1.451.001 предмета, од чега је 

нерешено остало 1.182.281. 

У саопштењу се истиче да министарства правде и финансија врше контролу броја, посла и 

зарада особља "преко систематизација", односно одобрених радних места за сваки суд или 

тужилаштво. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:469750-Sindikat-Zbog-reforme-od-Nove-godine-bez-posla-14-trudnica
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:469750-Sindikat-Zbog-reforme-od-Nove-godine-bez-posla-14-trudnica
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"На делу имамо сталну реорганизацију и сталне трансформације систематизација што је 

довело до поремећаја у раду судова. Све невоље реформе од 2009. до данас угрожавају само 

грађане и раднике", наводи се у саопштењу и истиче да је "претходном реформом због 

незаконитог отпуштања судија и тужилаца, аутоматски смањен број запослених за око 3.000 

лица што је довело до затрпаности". 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/429084/Sok-sa-rafova-Skuplji--hleb-jaja-mleko-kafa-meso-cigarete 

Шок са рафова: Скупљи хлеб, јаја, млеко, 
кафа, месо, цигарете... 

Горица Авалић  

Талас поскупљења очекује се већ почетком јануара. Њега ће, пре свега, изазвати повећање 

ПДВ-а и акциза. Укидање царина на увоз робе из ЕУ неће утицати на трговце да смање цене 

увозне робе. 

 

 

Кликни за увећање(+) 

Хлеб, млеко, брашно, шећер, уље, месо, мед, воће, поврће, лекови, хотелске услуге... поскупеће 
већ од 1. јануара, када дође до скока ПДВ-а за два процента. Знатно скупљи биће и рачунари јер 
порез на додату вредност са осам скаче на 20 процената. 
Због повећања акциза у јануару ће бити више и цене цигарета, дувана, алкохола, горива и кафе. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/429084/Sok-sa-rafova-Skuplji--hleb-jaja-mleko-kafa-meso-cigarete
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-20/414473_1213_lb.jpg?ver=1387576345.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-20/414473_1213_lb.jpg?ver=1387576345.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-20/414473_1213_lb.jpg?ver=1387576345.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-20/414473_1213_lb.jpg?ver=1387576345.jpg
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Удружења потрошача и економисти апелују на трговце да после повећања ПДВ-а не дижу цене, 

него да „та два процента преузму на себе“. 

 

- У условима смањене тражње и све мањих кућних буџета, борба за потрошаче биће све 

интензивнија. Та борба се неће моћи водити пуким порастом цена или маржи, већ даљим 

снижавањем цена и порастом услуга. Зато би трговци требало да учине све да пораст ПДВ-а за 

два процента не прелију аутоматски на цене, већ да партнерским односима с произвођачима 

неутралишу тај скок - каже за „Блиц“ економиста Стипе Ловрета. 

  

Царине не диктирају снижења 

Укидање царина на све увозне пољопривредне и индустријске производе требало би да доведе 

до снижења неких цена. У пракси то је, међутим, мало вероватно јер су почетком ове године 

укинуте царине за кућну хемију и козметику, а управо је та роба поскупела за 20 до 30 одсто. 

Трговци сматрају да држава не може да доноси прописе којима повећава порезе и да очекује да 

се то неће одразити на цене, посебно када су у питању основне намирнице које већ имају ниске 

марже. 

 

- На артиклима са ПДВ-ом од осам одсто марже су већ на граници рентабилности, више не 

можемо да их спуштамо. Веће марже стављамо на артикле који нису високообртни и ту се 

надомести изгубљени део. Проблем је што артикли на којима су марже веће имају значајан пад 

продаје - кажу у једном великом трговинском ланцу и додају да ће зато морати да укалкулишу 

и пораст ПДВ-а у цену. 

 

Цене планирају да повећају и власници малих, комшијских радњи. 

 

- Ми живимо од продаје хлеба, млека, јогурта... Немамо избора него да дигнемо цене за два 

процента. То можда не изгледа много, али како су у питању артикли које купују и 

најсиромашнији, поново ће доћи до великог пада промета - каже Милош Вељковић, власник 

продавнице у Београду. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tesko-do-posla-narednih-godina.sr.html 

Тешко до посла наредних година 

Због сређивања јавних финансија стопа незапослености рашће и у наредне две године 

Политичари ће нам пожелети срећну Нову годину и овог децембра. Ако, по навици, обећају 
пуније новчанике, економисти саветују да им се не верује. Да би, бар у просеку, у 2014. свима 
било боље, прво би привреди морало „да крене”, како би могла више да запошљава. 

Већа запосленост повећава домаћу тражњу, а она повратно подстиче привредни раст. Добро 
упућени у тежину економских невоља са којима се Србија суочава не предвиђају скори раст 
запослености. 

Ни представници власти не обећавају да ће у догледној будућности бити више радних места.  
У својим плановима, и то „по оптимистичком сценарију”, садашња влада очекује да ће, након 
суноврата од 2008. године, „укупна запосленост у 2014. и 2015. години успорити пад”. То 
заправо значи да ће се број незапослених повећавати и у наредне две године. 
По речима министра привреде Саше Радуловића, сасвим је извесно да ће у предузећима у 
реструктурирању без посла остати око 20.000 људи. У Фискалној стратегији за наредне три 
године пише да се „благи раст” броја запослених – и то само у приватном сектору – очекује тек 
у 2016. 

 

Држава је одлучила да до краја 2015. не запошљава 
нове раднике. За непоштовање ове одлуке у Закону о 
буџетском систему предвиђене су оштре казне. 

Да је незапосленост данас највећа мука грађана 
Србије, јасно се чита и из табела званичне 
статистике. У новембру је посао тражило 761.000 
људи. 

– У првој половини ове године на посао је чекало око 
300.000 лица млађих од 30 година, а у делу 
становништва између 15 и 24 године сваки други био 
је без посла – каже Мирјана Радовић-Марковић, 
сарадник Института економских наука. 

– Стопа незапослености младих у Србији је 51,2 
одсто, у Хрватској 55,4, у БиХ и Македонији 53 одсто. 

Она је бивала све већа после септембра 2008. године, кад је светска економска криза и код нас 
почела да узима маха. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tesko-do-posla-narednih-godina.sr.html
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– Укупно је без посла, у периоду септембар 2008. – март 2013, остало око 457.000 – каже 
Миладин Ковачевић, сарадник часописа „Макроекономске анализе и трендови” београдског 
Економског института. 

Стопа незапослености у том периоду са 14,4 попела се до 24,1 одсто. У сектору приватне својине 
укупан број запослених смањен је за око 335.000. Највећи пад броја запослених био је код 
пољопривредних газдинстава и индивидуалних предузетника. На крају марта 2013. код тих 
послодаваца радило је 350.000 људи мање него у септембру 2008. године. 

Криза је највише погодила такозване индивидуалне предузетнике, односно власнике занатских 
и трговинских радњи, због чега је списак запослених код предузетника у марту био краћи чак 
за 200.000, а код пољопривредника за око 150.000 имена. 

Ковачевић наглашава да се наведени подаци односе на легално и стално запослене, односно 
формално запослене, док искључује оне који раде повремено или у такозваној сивој зони. 
Свакако је један број раније формално запослених наставио да ради, али сада у сивој зони. 

Званична статистика потврђује и широко распрострањено уверење да су терет кризе – како оне 
„наше” с краја деведесетих прошлог века, укључујући и „транзиционе ломове”, тако и ове 
светске – трпели само запослени у производњи и код приватника. Срећници у „државној 
служби” били су заштићени. Тако је, по подацима званичне статистике, у јавном сектору у 
марту ове године било више запослених него у септембру 2008. 

– Екстензивно запошљавање у јавном сектору подударало са изборним циклусима, а највише 
га је било у 2011. и 2012. години – указује Ковачевић. 

Шта се може очекивати у непосредној будућности? 

– У Фискалној стратегији предвиђа се да ће због сређивања јавних финансија стопа 
незапослености расти у наредне две године. У 2015. ће достићи 24,6 процената, да би се у 2016. 
поново вратила на ниво из 2013. од 24 одсто – каже Ковачевић. 

– Очигледно је да се рачуна са последицама структурних реформи, а пре свега у довршавању 
реструктурације 173 предузећа у друштвеној или државној својини и неких јавних предузећа. 
Ако се стопа незапослености повећава за 0,6 процентних поена у 2014, може се рачунати са 
губитком највише до 20.000 радних места у тим предузећима, што делује веома оптимистично. 

На дужи рок, сматра Ковачевић, у условима ограничења која намеће јавни дуг, вероватније је 
да ће стопа незапослености остати висока и после 2016. године. Све веће годишње рате за 
отплату државног дуга – у 2013. рата је достигла 5,6 милијарди евра, а у 2017. години ће 
премашити девет милијарди евра – и минус у буџету, који ће постепено опадати, спречавају 
државу да више улаже у изградњу инфраструктуре, што би допринело економском расту и 
већој запослености. 

Сређивање државних финансија само је један од неопходних услова за раст привреде. 
Потребне су реформе којима ће се решити проблеми у предузећима и банкама и унапредити 
привредни амбијент. 

Без годишњег повећања БДП-а од најмање четири одсто, кажу економисти, не може бити ни 
раста запослености, као најуверљивијег доказа да смо изашли „на зелену грану”. 

Александар Микавица 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikati_ne_daju_da_tekst_stigne_do_skupstine.4.html?news_id=273329 

У ФОКУСУ - Министарство рада отказало јавне расправе о нацрту закона о раду у 

Крагујевцу и Београду 

Синдикати не дају да текст стигне до 
Скупштине 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - За данас заказана јавна расправа о нацрту закона о раду у Крагујевцу отказана је, баш 
као и она у Београду планирана за 26. децембар. Одлуку Министарства рада, социјалне 
политике и запошљавања да откаже јавне расправе Удружени синдикати Слога сматрају „добро 
изрежираном и унапред припремљеном представом досадашњих преговарача“ не би ли се 
предлог закон мимо очију јавности увео у скупштину и то „на мала врата“.  
 
 
Потврду о отказивању јавних расправа нисмо успели да добијемо у Министарству рада, те 
информације јуче није било ни на сајту. Међутим, и у Самосталном синдикату за Данас кажу да 
су обавештени да данашње расправе у Крагујевцу неће бити. 
„Колико знамо Министарство је отказало јавну расправу, а разлог је вероватно оно што се 
десило у Новом Саду“, каже потпредседник Самосталног синдиката Зоран Михајловић. 

Наиме, отказивању јавних расправа претходио је догађај од петка. На договорену расправу у 
Новом Саду, дошли су преговарачи, као и представници Самосталног синдиката и УГС 
Независност и то њих неколико стотина. Гласним повицима, звиждуцима и блокирањем улаза 
у зграду Регионалне коморе чланови ова два синдиката онемогућили су да се јавна расправа 
одржи у Новом Саду. Након тога реаговали су и заједничким саопштењем. „Недопустиво је и 
неозбиљно да се заинтересованима упути позив за учешће у расправи о изменама 
најзначајнијег закона којим се регулишу права запослених, а затим се расправа не одржи, иако 
су се заинтересовани одазвали и због недовољног броја места многи остали испред сале“, рекли 
су у СССС и УГС Независност. 

Михајловић каже да они замерају то што између осталог није обезбеђен адекватан, односно 
довољно велики простор, али и то што су за јавне расправе одабрана само три града. 

„Јавна расправа о овако важном закону треба да траје много дуже, а не до 10. јануара, сви треба 
да се питамо и сви треба да дамо своје мишљење“, напомиње Михајловић. Зато ће они, заједно 
са УГС Независност, упркос отказивању Министарства рада, у 10.30 у Крагујевцу организовати 
јавну расправу о овом закону. 

Шта ће бити са оном у Београду заказаном за четвртак, Михајловић каже да још не зна, али зна 
да ће СССС на седници Већа одлучити шта даље. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikati_ne_daju_da_tekst_stigne_do_skupstine.4.html?news_id=273329
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„Одлучићемо шта даље, прошетати до Владе и затражити повлачење закона. Ако се то не деси, 
од 10. јануара (када би требало да се заврши јавна расправа о овом закону) кренућемо или у 
протесте и блокаде или окупљања у Београду. Видећемо још„, истиче Зоран Михајловић. 

У Слоги траже да се прави нова радна група, да се актуелни предлог текста стави ван „даље 
процедуре“, али и да се смене одговорни у министарствима рада и привреде који су 
учествовали у досадашњем процесу доношења закона јер је њихова целокупна досадашња 
активност била „нетранспарентна и мистериозна“, а јавност никада није сазнала ко је радио на 
тексту, где се радило и ко је све у том процесу учествовао. 

И они попут СССС и УГС, најављују да ће од 10. јануара бити спремни да одговоре на исти 
начин којим је у Новом Саду замењен социјални дијалог, са битном разликом да ће „власт са 
таквих скупова моћи да их уклони једино сузавцем, хапшењима и пендреком“. 

Радуловић: Трошак најгорих носе најбољи, зато и пропадамо 

Министар привреде Саша Радуловић написао је на својој Фејсбук страници да су Закон о раду и 
неразумни намети на рад највеће препреке привредном расту и стварању нових, здравих 
радних места и главни генератори сиве економије. „Трошак свих непродуктивних носе 
продуктивни, трошак свих злоупотреба сносе они који раде поштено, трошак најгорих носе 
најбољи, зато и пропадамо“, написао је министар на Фејсбуку.. 

Он каже да закон треба писати и читати са становишта микро и малих предузећа, занатлија и 
породичних фирми који треба да добро послују и запосле људе, а не себи да натоваре социјалну 
политику. „Закон о раду служи за заштиту права радника, не за товарење социјалне политике 
на терет послодаваца. И не служи за заштиту вишка запослених у јавном сектору и партијски 
запослених кадрова у државној администрацији. Трошак овакве политике плаћају сви грађани. 
Нема бесплатног ручка. Свака политика има своје трошкове,“ наглашава Радуловић. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bez-bolnih-rezova-nece-biti-novih-radnih-mesta 

Без болних резова неће бити нових радних 
места 

Реформа радног законодавства, предвидљивост у пословању, ефикасност пореског 
система, смањење намета и добро образовање кадрова, неки су од предуслова за 
повећање ликвидности у привреди и стварање бољег пословног амбијента, слажу 
се и домаћи и страни привредници 

који послују у нашој земљи, али и сами министри. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bez-bolnih-rezova-nece-biti-novih-radnih-mesta
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Министар финансија Лазар Крстић је рекао да очекује да ће у наредних шест до девет месеци 
успети да се размотри и дугорочније дефинише начин финансирања државе, а онда и 
оптерећења која постоје за привреду. 

– Мора се наћи право системско решење да се одређене индустрије не би оптеретиле 
превеликим трошковима – рекао је Крстић, и додао да се мора наћи системско решење, које ће 
изискивати више времена и труда, а које ће бити дугорочно. 

Он је казао да се очекује да ће закон о накнадама бити усвојен у првој половини идуће године. 
Говорећи о смањењу намета на рад, Крстић је рекао да се то питање мора пажљиво размотрити, 
видети када је то могуће урадити и уредити на „холистички начин”. 

– Ја као министар финансија морам да бринем о томе како нам тренутно изгледа баланс, 
односно колики је дефицит, и када је то могуће спровести. То мора да прати дискусија која ће 
бити јавна, брза, али и да се на холистички начин реши то питање – рекао је Крстић. 

Педседник Америчке привредне коморе у Србији Амцхам Милош Ђурковић рекао је да је 
важно да се промени Закон о раду, као и пореска политика и омогући нови образовни систем 
јер је постојећи застарео. Он је додао да је разумљиво да се то не може учинити преко ноћи и да 
је потребно одређено време за тај посао, а Амцхам је вољан да помогне у школовању и обуци 
кадрова који након тога могу допринети бољем раду и функционисању сваке компаније. 

– Највећи проблем у Србији је велика незапосленост, односно податак да сваки четврти 
грађанин нема посао, тј. сваки други млађи човек – рекла је извршна директорка Амцхама 
Маја Пишчевић. 

Истраживање које је спровела Америчка комора је показало да је, да би се остварио напредак у 
том погледу, неопходно спровести реформу радног законодавства, предузети мере за повећање 
продуктивности у привреди, стабилизовати макроекономско окружење, омогућити 
функционисање предвидивог и ефикасног пореског система, смањити ’сиву’ економију. 
Представници компанија такође сматрају да је важно да и стручњаци буду оспособљени и 
едуковани за потребе модерног тржишта, показало је истраживање. Када су у питању реформе 
које би могле довести до запошљавања, представници компанија које су учестовале у 
истраживању навели су да су то углавном реформе радних односа, повећање ликвидности, 
стабилизација макроекономског окружења. 

Директор истраживачке станице „Петница” Вигор Мајић оценио је да је да треба ’гурати’ идеје 
које воде ка свеобухватној реформи. Он је рекао да би било значајно размислити о покретању 
приватних школа и факултета у чему би ’импулс’ дале компаније и индустрија, и да се нада да 
би то била исплатива инвестиција. 

С. Глушчевић 
  

Американци ће улагати 
Више од половине чланица Америчке привредне коморе у Србији очекује да у наредне две 
године може бити додатних инвестиција и отварања нових радних места. То је показало 
истраживање које је током октобра и новембра спроведено међу чланицама Коморе које 
окупља 180 америчких, других страних и домаћих компанија. Када је у питању очекивање 
запошљавања у наредне две године, готово 52 одсто чланица Амцхама рекло је да очекује 
повећање, близу 35 одсто стагнацију, а 14,13 одсто – смањење. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vise-od-65-odsto-firmi-radi-bez-dobiti 

Више од 65 одсто фирми ради без добити 

– 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 
директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић, додајући да ће због такве 
ситуације догодине бити угашено 40.000 радних места у микропредузећима. 

Он је оценио да ће Закон о раду, и када се буду усвојиле измене, бити компликован и тешко 
применљив у малим фирмама. Тај закон, како је рекао, није једини акт који може омогућити да 
се привреда извуче из овако тешке ситуације. 

Рајић је подсетио на то да је изменама закона предвиђено да рад на одређено време траје две 
године, а да је у већини европских земаља пракса да он траје три године. 

По 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”. 

 Такође је указао на то 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 представља трошкове 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 Yувер казала је да ће велики број радника током наредне 
године остати без посла услед решавања проблема предузећа у реструктурирању и да ће се 
настојати да им се у томе помогне. Пажња Министарства рада, у сарадњи с 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 казао је да ће се радити на побољшању 
пословног окружења, и изразио очекивање да ће реформа законодавног оквира у радним 
односима бити спроведена тако да не угрози права радника. 

Секретарка у Националној служби за запошљавање Мирјана Нинковић саопштила је да 
половина оних који су на евиденцији јесу незапослени, а остали раде у ’сивој’ зони и на 
евиденцији су ради коришћења других права. Она 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 даби се решили проблеми. 

Е. Дн. 
 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vise-od-65-odsto-firmi-radi-bez-dobiti

