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Нећемо прихватити нови Закон о раду 
ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Савез самосталних синдиката Србије неће прихватити радикалне 

измене Закона о раду и изаћи ће из преговора и радне групе. 

 Оно што је неприхватљиво је да се кроз измене смањују зараде радника, казао је председник 

тог синдиката Љубисав Орбовић. 

Орбовић је на конференцији за новинаре у Новом Саду рекао да се први проблем налази у делу 

закона који говори о отпремнинама, где се предвиђа да радници који су проглашени 

технолошким вишком имају праву на отпремнину само за године стажа проведене у том 

предузећу. 

"Ми смо реаговали на случајеве када су радници узимали више отпремнина и то осуђујемо. 

Ако држава хоће да скине терет са послодавца, може се то решити на други начин, 

оснивањем неког фонда или слично", казао је Орбовић.  

 

Он је рекао да Синдикат негодује и због нових предлога у вези са радом на одређено време, који 

се са једне године повећава на три, јер би радник тако могао вечито да буде у том статусу и "не 

би могао да планира свој живот, породицу, будућност".  

 

"Ако је циљ рада на одређено време да се види да ли неко може да ради посао, онда је годину 

дана сасвим довољно", казао је Орбовић.  

Један од проблема у новом закону за Синдикат је и финансијски део, који је према 

Орбовићевим речима предложило Министарство за привреду, а због којег би дошло смањења 

зарада радника за четири до осам одсто.  

 

"Иде се на то да се укине плаћање сменског рада, да се за годишњи и боловања не узима 

тромесечни просек, већ да се исплаћује просечна зарада увећана за минули стаж. То смањује 

права и плате радника", рекао је Орбовић.  

 

Како је додао, Закон ће омогућити флексибилно отпуштање и смањење зарада, а не 

побољшање стања у запошљавању људи у Србији.  

 

Подсетио је да Закон о раду предвиђа оснивање Агенција за запошљавање, те да оне, према 

њиховом мишљењу, не помажу радницима, већ по "робовласничком принципу продају радну 

снагу".  
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Председник Савеза самосталних синдиката Војводине Горан Милић казао је да су разговори са 

чланством синдиката одржани у шест градова Војводине, те да ставови и активности наилазе 

на разумевање и подршку.  

 

"Чланови су спремни да испрате сваку активност синдиката и сагласни су да треба да 

учинимо све мере да се овакве измене и допуне Закона о раду не донесу", казао је Милић.  

 

Додали су да су спремни на преговоре, али ако Влада Србије то буде одбила, Синдикат 

предвиђа све мере којима може да се бори, међу којима су излазак радника на улице, протести, 

сакупљање потписа, скупови и трибине. 
 

 

Орбовић: Не прихватамо измене Закона о 
раду 

Први проблем у једном делу Закона о раду односи се на отпремнине, где се 
предвиђа да радници који су проглашени технолошким вишком имају право на 
отпремнину само за године стажа проведене у том предузећу, рекао председник 
Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић. Неприхватљиво је да се кроз 
измене смањују зараде радника, каже Орбовић. 

Савез самосталних синдиката Србије неће прихватити радикалне измене Закона о раду и изаћи 
ће из преговора и радне групе, а оно што је неприхватљиво је да се кроз измене смањују зараде 
радника, рекао је председник тог синдиката Љубисав Орбовић. 

Орбовић је на конференцији за новинаре у Новом Саду рекао да се први проблем налази у делу 
закона који говори о отпремнинама, где се предвиђа да радници који су проглашени 
технолошким вишком имају право на отпремнину само за године стажа проведене у том 
предузећу. 

"Ми смо реаговали на случајеве када су радници узимали више отпремнина и то осуђујемо. Ако 
држава хоће да скине терет са послодавца, може се то решити на други начин, оснивањем неког 
фонда или слично", казао је Орбовић. 

Он је рекао да Синдикат негодује и због нових предлога у вези са радом на одређено време, који 
се са једне године повећава на три, јер би радник тако могао вечито да буде у том статусу и "не 
би могао да планира свој живот, породицу, будућност". 

"Ако је циљ рада на одређено време да се види да ли неко може да ради посао, онда је годину 
дана сасвим довољно", казао је Орбовић. 
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Један од проблема у новом закону за Синдикат је и финансијски део, који је према 
Орбовићевим речима предложило Министарство за привреду, а због којег би дошло смањења 
зарада радника за четири до осам одсто. 

"Иде се на то да се укине плаћање сменског рада, да се за годишњи и боловања не узима 
тромесечни просек, већ да се исплаћује просечна зарада увећана за минули стаж. То смањује 
права и плате радника", рекао је Орбовић. 

Како је додао, Закон ће омогућити флексибилно отпуштање и смањење зарада, а не 
побољшање стања у запошљавању људи у Србији. 

Подсетио је да Закон о раду предвиђа оснивање Агенција за запошљавање, те да оне, према 
њиховом мишљењу, не помажу радницима, већ по "робовласничком принципу продају радну 
снагу". 

Председник Савеза самосталних синдиката Војводине Горан Милић казао је да су разговори са 
чланством синдиката одржани у шест градова Војводине, те да ставови и активности наилазе 
на разумевање и подршку. 

"Чланови су спремни да испрате сваку активност синдиката и сагласни су да треба да учинимо 
све мере да се овакве измене и допуне Закона о раду не донесу", казао је Милић. 

Додали су да су спремни на преговоре, али ако Влада Србије то буде одбила, Синдикат 
предвиђа све мере којима може да се бори, међу којима су излазак радника на улице, протести, 
сакупљање потписа, скупови и трибине. 

 

СТУДИО Б 

Орбовић: Неприхватљиво смањивање зарада 
изменама закона » 
Извор : Тањуг 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић 
изјавио је да је потпуно неприхватљиво да изменама Закона о раду буду смањене 
зараде запосленима и најавио интензивнију синдикалну борбу. 

Због низа неприхватљивих предлога за измене и допуне тог закона, који су дати у првом реду 
од Министарства привреде, два репрезентативна синдикатаи, СССС и Уједињени грански 
синдикати "Независност" одлучили су да изађу из преговора о томе, рекао је он на 
конференцији за новинаре у Градском одбору ССС Новог Сада. 

Орбовић је објаснио да то значи или да измене закона буду враћене " у оквире који би могли да 
буду прихватљиви" или ће синдикат ући у борбу на основу права која му припадају по свим 
законским прописима да тај законски предлог не уђе у парламент или да не буде усвојен. 

Он је нагласио да је синдикат спреман за такву борбу, која би обухватила организовање 
синдикалних трибина, скупљање потписа против предложених измена закона, па ако буде 
неопходно и позивање радника да изађу на протесте у градовима широм Србије. 

"Све ћемо урадити да не дође до тако екстремне ситуације, да не излазимо на улице и да не 
улазимо у такав облик конфликта, али ако друга страна не буде спремна на преговоре и 
компромисе, онда ћемо морати да уђемо у овакву борбу", истакао је Орбовић. 
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Председник СССС је напоменуо да се ти, за синдикат неприхватљиви предлози измена и 
допуна Закона о раду могу сврстати у три групе и то оне којима се умањују права запослених 
приликом исплаћивања отпремнина, како приликом губитка посла тако и одласком у пензију. 

Финансијски део измена и допуна тог закона предвиђа смањивање зарада запослених које би, 
уколико такав закон буде донет, пале за четири до осам одсто, што је за синдикат "поптуно 
неприхватљиво", јер су ионако у нашој земљи зараде најниже у регион, рекао је Орбовић. 

Он је оценио неприхватљивим предлог да буде основана агенција за запошљавање, јер би тако 
били створени услови за евентуалне злоупотребе тако што би послодавци отпуштали раднике 
па их онда примали преко те агенције, али одређивањем зарада мањих и до 50 одсто. 

Орбовић сматра и да мере штедње, које је Влада Србије до сада донела, нису дале одговарајуће 
резултате и додаје да би радници и остали у нашем друштву требало да имају одређену куповну 
моћ и да се на другачији начин, а не само мерама штедње покреће српска привреда. 

Истакавши неопходност довођења страних инвеститора, али "оних правих" као што су "Кока-
кола", "Мишлен" или фабрике цемента, који су дошли протеклих година у Србију, председник 
СССС је приметио да њима није сметао досадашњи Закон о раду. 

 

РТВ 

Нећемо прихватити измене Закона о раду 

НОВИ САД  

Савез самосталних синдиката Србије неће прихватити радикалне измене Закона о 

раду и изаћи ће из преговора и радне групе, а оно што је неприхватљиво је да се 

кроз измене самњују зараде радника, казао је данас председник тог синдиката 

Љубисав Орбовић. 

Орбовић је на конференцији за новинаре у Новом Саду рекао да се први проблем налази у делу 

закона који говори о отпремнинама, где се предвиђа да радници који су проглашени 

технолошким вишком имају праву на отпремнину само за године стажа проведене у том 

предузећу. 

"Ми смо реаговали на случајеве када су радници узимали више отпремнина и то осуђујемо. Ако 

држава хоће да скине терет са послодавца, може се то решити на други начин, оснивањем неког 

фонда или слично", казао је Орбовић. 

Он је рекао да Синдикат негодује и због нових предлога у вези са радом на одређено време, који 

се са једне године повећава на три, јер би радник тако могао вечито да буде у том статусу и "не 

би могао да планира свој живот, породицу, будућност". 

"Ако је циљ рада на одређено време да се види да ли неко може да ради посао, онда је годину 

дана сасвим довољно", казао је Орбовић. 



6 

 

Један од проблема у новом закону за Синдикат је и финансијски део, који је према 

Орбовићевим речима предложило Министарство за привреду, а због којег би дошло смањења 

зарада радника за четири до осам одсто. 

"Иде се на то да се укине плаћање сменског рада, да се за годишњи и боловања не узима 

тромесечни просек, већ да се исплаћује просечна зарада увећана за минули стаж. То смањује 

права и плате радника", рекао је Орбовић. 

Како је додао, Закон ће омогућити флексибилно отпуштање и смањење зарада, а не 

побољшање стања у запошљавању људи у Србији. 

Подсетио је да Закон о раду предвиђа оснивање Агенција за запошљавање, те да оне, према 

њиховом мишљењу, не помажу радницима, већ по "робовласничком принципу продају радну 

снагу". 

Председник Савеза самосталних синдиката Војводине Горан Милић казао је да су разговори са 

чланством синдиката одржани у шест градова Војводине, те да ставови и активности наилазе 

на разумевање и подршку. 

"Чланови су спремни да испрате сваку активност синдиката и сагласни су да треба да учинимо 

све мере да се овакве измене и допуне Закона о раду не донесу", казао је Милић. 

Додали су да су спремни на преговоре, али ако Влада Србије то буде одбила, Синдикат 

предвиђа све мере којима може да се бори, међу којима су излазак радника на улице, протести, 

сакупљање потписа, скупови и трибине. 

 

Спречене мућке са земљиштем ПКБ 
Б. ЦАРАНОВИЋ  

Бивши челници Београда намеравали да мимо закона прогурају одлуку о 

изменама Регионалног плана, чиме би се обрадиво земљиште превело у много 

скупље грађевинско 

 
БИВША власт у главном граду покушала је мимо закона да 70 хектара најквалитетнијег 
обрадивог земљишта, у склопу Пољопривредног комбината Београд, преведе у грађевинско, 
чиме би се потенцијалном купцу обезбедила корист од најмање 25,2 милиона евра! 
 

Како "Новости" сазнају, некадашњи челници Београда ову одлуку су непрекидно покушавали 
да "протуре" још од марта прошле године, али упркос жестоким притисцима на чланове 
Планске комисије Града, у томе нису успели. 
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Конкретно, план је био да се 28.000 хектара пољопривредног земљишта, од којих је 
најатрактивнијих 70 хектара, које припада ПКБ-у, противно важећим прописима преведе у 
грађевинско земљиште на којем би се касније градили стамбени блокови и пратећи 
комерцијални садржаји. 
Опширнији текст можете прочитати у штампаном издању Новости од четвртка. 

Сертић: Криза тражи још јаче мере 
Д. И. Красић  

Председник Привредне коморе Србије Жељко Сертић о ефектима владиних мера, 

страним улагањима, опоравку: Следе болни резови у компанијама које су у 

процесу реструктурисања 

 
НЕОПХОДНО је да се у врло кратком року осмисли стратегија изласка из кризе како се вирус 
из привреде не би прелио на банке и цео финансијски сектор - упозорава за „Новости“ Жељко 
Сертић, председник Привредне коморе Србије. 
 

Он наводи да је ПКС Влади и ресорним минстарствима, уважавајући ставове привредника, већ 
доставила предлог мера за реформе. 
* Очекује нас још једна тешка година: додатни раст јавног дуга, још већи дефицит 
буџета... 
- Српску привреду у 2013. године карактерише известан опоравак економске активности и 
значајан раст извоза. Морамо да будемо реални и да будемо задовољни што први пут имамо 
озбиљну политичку подршку за економске промене и да будемо свесни да су за суштинске 
реформе потребни време и општи друштвени консензус. Већ у наредној години имаћемо 
законе који ће обезбедити уређенији систем и, верујем, решење горућег проблема 
неликвидности, али и болне резове који очекују компаније које нису окончале процес 
реструктурисања. Уз одржање макроекономске стабилности и спровођење реформи, прве 
ефекте могли бисмо да имамо за три, а доста квалитетнији начин пословања и бољи стандард, 
за пет година. 
* Србија је кренула са привлачењем инвестиција и на Истоку и на Западу. Када би 
могли да се виде први резултати? 
- За више инвестиција морамо истовремено да радимо на реформисању амбијента за 
пословање и представљању потенцијала. Уверен сам да Србија у наредне две-три године може 
да креира привлачан амбијент за инвестирање и пословање и да већ 2015. осетимо значајнији 
утицај инвестиција. 
* Шта је потребно да би коначно био забележен привредни раст у Србији? 
- Нама су потребне високе стопе раста БДП да бисмо брже напредовали, али то није реално 
остварити за годину, две или три. Дугорочни циљ би требало да буде годишња стопа раста БДП 
од пет одсто. Да бисмо то достигли, потребан нам је годишњи прилив од бар две милијарде 
долара страних инвестиција. Тиме би се обезбедило значајније отварање радних места и 
извозних канала, ангажовање домаћих компанија у ланцу добављача... 
ПРЕГЛОМАЗАН ЈАВНИ СЕКТОР* СВЕ владе истицале су реформу јавног сектора као свој 
задатак...  
- Нема те привреде која може да поднесе овако велики и скуп јавни сектор с више од 700.000 
запослених. Проблем није само у њиховим платама, које су веће за 25 одсто од зарада у 
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реалном сектору, већ у неефикасности јавног сектора. Залажемо се за то да се неки принципи 
пословања и добре праксе из приватног пренесу и у јавни сектор. 

* Како оцењујете прве ефекте мера Владе за опоравак привреде? 
- До сада усвојене мере представљају први корак, који ће већ догодине донети нови 
регулаторни оквир и резултате. Наравно, за корените промене то није довољно. Сад смо на 
почетку процеса и инсистирамо на пакету мера које би се спроводиле у наредних три до пет 
година са појединачним задацима сваког министарства. 
* Да ли ће нови закони о приватизацији и стечају, раду, планирању и изградњи, 
допринети бољем привредном амбијенту? 
- Законе који нису добри и који су постали препрека пословању и инвестирању треба мењати. 
Уз структурне реформе ова четири закона омогућиће неопходно ресетовање српске привреде. 
* Делите ли мишљење министра привреде да подизање стопе пореза, а да се не 
смањују намети на рад, неће имати пун ефекат на економију? 
- ПКС се залаже за смањење оптерећења на зараде, али држава треба да утврди реалну 
динамику. Међутим, смањење намета на рад не може да донесе пуне ефекте и не може да буде 
једина, већ једна од мера системског свеобухватног програма за смањење сиве економије. 

Србија је поцепана по европским шавовима 
В. Црњански Спасојевић  

Ко и зашто убија патриотизам у Србији и може ли се то икако зауставити (3): 

Ковачевић: На родољубљу инсистирају сви Грци, Немци, Енглези, само је нама то 

забрањено. Стевановић: Ратни злочинци и тајкуни заклањају се иза патриотизма 

 
ПОСЛЕДЊЕ две деценије главна копља у Србији ломе се између националиста и европејаца. 
Национално опредељени интелектуалци верује да уједињена Европа руши наш национални 
идентитет, док европејци сматрају да нас националисти вуку уназад, да постанемо усамљено 
острво у европском мору. 
 

И као што је елита „поцепана по европским шавовима“, тако и међу народом нема јединства, а 
проценат евроентузијаста, односно евроскептика расте зависно од тренутних околности - 
повећава се са неким тренутним бенефитом који Србија добије, и пада са неком новом уценом 
или неповољном пресудом Хага. 
Драмски писац и декларисани евроскептик Синиша Ковачевић каже да смо дошли у 
парадоксалну ситуацију: 
 
- Педагошке методске јединице којима су нас учили родитељи, бабе и деде, не само да су пасе, 
већ су опозитне. Човекољубље се сматра слабошћу, склоност ка емпатији или алтруизму 
значајним хендикепом, а реч која замењује све речи, најскупља реч од свих заједно, јесте реч - 
интерес. У таквом контексту све је дозвољено, па и да родољубље постане забрањено, да се 
сматра рудиментом или атавизмом, што нам смета у том гордом пузању ка Европи. 
Европа је, сматра он, постала и наше исходиште и ушће, тежња свих тежњи нормалних Срба: 
- Ми, други, ваљда нисмо нормални, и ускоро ћемо око руке носити плаве траке са жутим 
звездицама. Али водиће рачуна да жутог не буде превише, због пренаглашене симболике! 
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Патриотизам је свака друга реч у просечном говору било ког Американца који се кандидује за 
неку функцију. Ако неко хоће озбиљно да дисквалификује противника јавно ће посумњати 
управо у његово родољубље. У сваком језику ова реч има по неколико изворних синонима. 
- На патриотизму као на односу према отаџбини и народу инсистира сваки Немац, Грк, Енглез 
и Италијан. Збуњен сам да се нама узорним, умиљатим, најбољим, најкандидатскијим од свих 
кандидата за исходиште свих исходишта, то забрањује; да су Срби криви за оба светска рата, а 
да је Гаврило Принцип бескрупулозни убица који не убија окупатора, него просвећеног принца 
престолонаследника. И то у Босни, у Сарајеву, у ком ваљда живи 98,5 одсто Немаца и 1,5 одсто 
Срба, Муслимана и Хрвата! Отуда идеја да све патриотско изриком треба протерати. 
 

Ковачевић додаје да смо зато пропустили да обележимо Његошев јубилеј, па није одржан чак 
ни билијар у његову част, мада га је Његош донео у Црну Гору. Нисмо обележили ни девет 
векова Стефана Немање, ни рођење Црњанског, ни 95 година од присаједињења Срема, Барање 
и Баната Србији: 
- Могу да схватим зашто Барања не слави, али не могу да схватим да Војводина не обележава 
чињеницу да се остварио сан Срба с обе стране Саве и Дунава, који су вековима били спојени 
само уздасима, не рачунајући оне који су прелазили да се боре на страни устаника против 
Турака, и не рачунајући Стерију, Доситеја, Димитрија Давидовића, који су прелазили да у 
Србији формирају позориште, културу, устав. Следеће што ће нам укинути су крсне славе, као 
што су 50 година биле замењене 1. мајевима, 29. новембрима, 7. јуловима. Али кад смо славили 
у илегали, кад смо честитали шапатом, кад смо гурали божићну сламу испод тепиха, били смо 
најопаснији... 
Његов колега по перу, Видосав Стевановић, сматра супротно - да Србија има више штете од 
„патриота-профитера“, него од Европе. 
 
- Одавно говорим и пишем да не постоје две Србије већ два мишљења, два погледа на свет. У 
правој демократији то је природно и чак пожељно. У недовршеној демократији, каква је наша, 
то се претвара у сукоб или се од тога прави сукоб. Браниоци националне државе и националног 
програма, који двадесет и више година намећу своју промашену политику свима нама и 
смењују се на власти, не трпе мишљење друкчије од свога. И за то окривљују другу страну која 
је код нас још мањина - каже Стевановић. 
 

Он објашњава да не види све национално као ретроградно: 
- Не видим зашто би национално било антиевропско или зашто би европско било 
антинационално. Двадесет седам држава тренутно чини Унију. Није нестала ниједна држава, 
ниједан народ, ниједан језик, ниједна култура. И не прети им та опасност. Пре ће бити да 
тешке невоље и нестанак прете државицама које су настале на Балкану и које сада, све тврдећи 
да се боре за национално, заиста угрожавају себе: наталитетски, економски, политички, 
културно. 
 

По његовом мишљењу, патриотизам је често само параван за нечасне работе, због чега треба 
редефинисати појам родољубља: 
- Сви наши погубни политичари, ратни злочинци и бескрупулозни тајкуни заклањали су се иза 
патриотизма. Без иједног изузетка. Због њих - и због будућности наше деце - потребно је 
редефинисати појам патриотизма. Разграничити шта патриотизам јесте и шта није. Мој 
скромни прилог: патриотизам је љубав према сопственом начину живота. И није мржња према 
другима и друкчијима. Два начина мишљења - или више њих сутра - наставиће да живе 
напоредо и кад уђемо у Унију. Ако уђемо, ако нас горе поменути родољупци не спрече. 
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Различитости се подразумевају у демократији. Мада, не треба заборавити, ми још нисмо стигли 
до ње: тренутно смо у мрачним регионима партократије - закључује Стевановић. 
КАКО РАСТЕ ЕВРОЕНТУЗИЈАЗАМ 
УЛАЗАК Србије у ЕУ подржава 53,7 одсто људи. Годину дана пре тога проценат је износио свега 
четрдесетак одсто, после ослобађајуће пресуде Харадинају. Истраживања „Ипсос Стратеџик 
маркетинга“ показују да је највећи евроентузијазам био после смене Милошевићевог режима, 
када је улазак у Унију подржало 80 одсто грађана. Исто се десило и после потписивања 
Споразума о стабилизацији и придруживању. Расположење су подигли и долазак „Фијата“ и 
„Евросонга“, а супротан ефекат изазвало је проглашење независности Косова 2008. Даљи пад 
бележи се 2009, с јачањем економске кризе, али расте кад су укинуте визе... 

Радницима “Аутосаобраћаја” два минималца, 
менаџер и стратешки партнер 
М. Ђ.  

После састанка Александра Вучића и радника „Аутосаобраћаја“ у Влади Србије. 

Добиће два минималца, затим нови менаџмент и стратешког партнера 

ИСПЛАТА две минималне зараде (од десет зарађених плата) до краја недеље, именовање новог 
менаџмента и проналажење стратешког партнера до 15. фебруара 2014. године, или рад под 
државном „капом“ - обећања су која су радници „Аутосаобраћаја“ из Крагујевца добили су у 
среду од Владе Србије. Они су у Београду имали састанак са првим потпредседником Владе 
Александром Вучићем, а након тог разговора одлучили су да деблокирају пругу и магистрални 
пут Крагујевац - Краљево, после 42 дана блокаде. 
Након што су одблокирали пругу, први воз за Краљево кренуо је око 14.20. 
Како је Тањугу рекла председница Слободног синдиката „Аутосаобраћаја“ Крагујевац Сузана 
Марковић, на састанку са Вучићем обећано им је и да ће до петка, 6. децембра, имовина града у 
„Аутосаобраћају“ прећи на државу, што ће омогућити исплату социјалног програма за 288 
пријављених радника. Она је истакла да је Влада спремна да исплати новац за социјални 
програм у том предузећу и да се то ускоро очекује. 
Марковићева је пренела и да је Вучић најавио да ће се до 15. фебруара знати коначан статус тог 
предузаћа и то да ли ће држава да руководи „Аутосаобраћајем“ или стратешки партнер, за кога 
има назнака да би могао бити пронађен. 
МЕРЕ ПА КРЕДИТ 
ВЛАДА Србије у среду је наложила „Аутосаобраћају“ да до 10. децембра достави Министарству 
привреде све податке о том предузећу, процени имовине и предлог социјалног програма. 
На седници је прихваћен програм мера за кредитну подршку том предузећу, а то је оцењено 
као „стварање услова за разрешење кризне ситуације“. 
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Министарство финансија: Обједињена 
уплата пореза није одложена 

Танјуг  

Министарство финансија вечерас је саопштило да обједињена уплата пореза и доприноса није 

одложена до 1. марта 2014. године, већ је да је "уважен предлог пореских обвезника да се 

омогући прелазни режим". 

Овај предлог сада је у скупштинској процедури, кроз амандмане на Закон о пореском поступку 

и пореској администрацији, напомињу у Министарству. 

 

Усвајање амандмана који се тичу овог предлога омогућиће да у јануару и фебруару појединачне 

пријаве буду унете након исплате зарада, али ће бити неопходно да се унесу пре краја месеца. 

То никако не значи да је обједињена уплата пореза и доприноса одложена, наведено је у 

саопштењу Министарства финансија. 

 

Од марта стари систем збирних пријава престаје са радом и, како је прецизирано, постојаће 

само појединачне пријаве које ће функционисати у оквиру система обједињене наплате пореза 

и доприноса. 
 

Орбовић: Неприхватљиво смањивање зарада 
изменама закона 

Танјуг 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић изјавио је данас 

да је потпуно неприхватљиво то да изменама Закона о раду буду смањене зараде запосленима и 

најавио интензивнију синдикалну борбу уколико предложене законске измене не буду враћене 

у прихватљиве оквире. 
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Због низа неприхватљивих предлога за измене и допуне тог закона, који су дати у првом реду 

од Министарства привреде, два репрезентативна синдикатаи, СССС и Уједињени грански 

синдикати “ Независност”  одлучили су да изадју из преговора о томе, рекао је он на 

конференцији за новинаре у Градском одбору ССС Новог Сада. 

 

Орбовић је објаснио да то значи или да измене закона буду враћене “  у оквире који би могли 

да буду прихватљиви”  или ће синдикат ући у борбу на основу права која му припадају по свим 

законским прописима да тај законски предлог не уђе у парламент или да не буде усвојен. 

 

Он је нагласио да је синдикат спреман за такву борбу, која би обухватила организовање 

синдикалних трибина, скупљање потписа против предложених измена закона, па ако буде 

неопходно и позивање радника да изадју на протесте у градовима широм Србије. 

 

“ Све ћемо урадити да не додје до тако екстремне ситуације, да не излазимо на улице и да не 

улазимо у такав облик конфликта, али ако друга страна не буде спремна на преговоре и 

компромисе, онда ћемо морати да удјемо у овакву борбу” , истакао је Орбовић. 

 

Председник СССС је напоменуо да се ти, за синдикат неприхватљиви предлози измена и 

допуна Закона о раду могу сврстати у три групе и то оне којима се умањују права запослених 

приликом исплаћивања отпремнина, како приликом губитка посла тако и одласком у пензију. 

 

Финансијски део измена и допуна тог закона предвидја смањивање зарада запослених које би, 

уколико такав закон буде донет, пале за четири до осам одсто, што је за синдикат “ поптуно 

неприхватљиво” , јер су ионако у нашој земљи зараде најниже у регион, рекао је Орбовић. 

 

Он је оценио неприхватљивим предлог да буде основана агенција за запошљавање, јер би тако 

били створени услови за евентуалне злоупотребе тако што би послодавци отпуштали раднике 

па их онда примали преко те агенције, али одредјивањем зарада мањих и до 50 одсто. 

 

Орбовић сматра и да мере штедње, које је Влада Србије до сада донела, нису дале одговарајуће 

резултате и додаје да би радници и остали у нашем друштву требало да имају одредјену 

куповну моћ и да се на другачији начин, а не само мерама штедње покреће српска привреда. 

 

Истакавши неопходност довођења страних инвеститора, али “ оних правих”  као што су 

“ Кока-кола” , “ Мишлен”  или фабрике цемента, који су дошли протеклих година у Србију, 

председник СССС је приметио да њима није сметао досадашњи Закон о раду. 
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Министар Крстић: Запошљаваћемо тамо где 
је то потребно 

Бета  

Министар финансија Србије Лазар Крстић изјавио је данас да и поред ограничења 

запошљавања у јавном сектору, постоје механизми да се, тамо где је неопходно, запосле нови 

људи и као примере навео здравство и просвету. 

- Тамо где потребе постоје, ми ћемо то спровести у сарадњи са министарствима. То ће нам 

омогућити да имамо јасну слику о томе које су то потребе да не бисмо имали већу штету него 

корист коју ћемо имати тим законом - казао је министар Крстић током парламентарне 

расправе о државном буџету и законима који, како је рекао, треба да омогуће уштеде. 

  

Он је навео да као први корак мора да се уведе котрола запошљавања и да није намера да се 

потпуно заустави запошљавање тамо где је то потребно. 

  

- Тело владе ће дефинисати које су стварне потребе запосљавања у појединим иснтитуцијама. 

То не бисмо морали да радиом да су се запошљавали млади квалитетни људи који су тек 

завршили факултете - казао је Крстић. 

  

Председник скупштинског Одбора за здравство и породицу Душан Милисављевић упозорио је 

да у Србији постоји мањак здравствених радника, па да забрана запошљаванај не треба да се 

односи на тај сектор. 

  

- Ако млади лекари не могу да се запосле, одлазиће из ове земље, а ко ће нас онда лечити?", 

упитао је Милисављевић, посланик опозиционе Демократске странке (ДС). 

  

Посланик опзиционе Либерално-демократске партије (ЛДП) Бојан Ђурић казао је да је 

предложеним изменама Закона о буџетском систему погрешно дефинисана забрана 

запошљавања у јавном сектору до краја 2015. године. 

  

- Неколико хиљада младих људи ће током те две године завршити студије и њима се потпуно 

онемогућава да се запосле у јавном сектору. Како ће изгледати здравство и просвета због тога - 

рекао је Ђурић. 
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Он је указао да се истовремено дозвољава изузетак да се забрана запошљавања не односи на 

директоре јавних предузећа и ЛДП је поднео амандман на то. 

  

Посланик опзиционих Уједињених региона Србије (УРС) Владимир Илић пружио је подршку 

министру финансија Лазару Крстићу, похвалио га за његову вредноћу и додао да посебно 

разумевање исказује према министру, јер има ћерку његових година. 

  

- Ово је ваш први буџет и ја вам на томе од срца честитам - казао је Илић Крстићу и указао да 

министрује у земљи која није спремна и научила да се мења. 

  

Порука министру финансија је и да учи на грешкама претходника. 

  

- Учите на нашим гршкама, немојте смањивати зараде; ако се смањују зараде људи ће морати 

да узимају кредите, дуговаће за комуналије и за струју - вртимо се у зачараном кругу - казао је 

Илић. 

  

- Имамо проблем са менталитетом, овде није решен ниједан озбиљан друштвени проблем, 

нисмо реформисали правосудје, здравство... - казао је Илић који је Србију описао и као земљу у 

којој "да бисте се попели некога морате да повучете доле". 

  

- Једино чиме се бавимо је ко је мање, а ко више допринео овој ситуацији. Не треба толико 

пажње да посвећујемо питању ко је кривац, нама треба предлог решења - поручио је Илић. 

 

Вучковић: Увести ред у рад јавних предузећа 

Танјуг  

Члан Фискалног савета и професор Факултета за медјународну економију Владимир Вучковић 

изјавио је данас да је влада на крају године пред великим испитом да ли је спремна да удје у 

реформе и да ће све бити узалудно, уколико се хитно не уведе ред у рад јавних предузећа. 

Вучковић је рекао да ће "бити боље, након што нам буде горе", због чега је у 2014. потребно 

повући потезе за решавање проблема да би се од 2015. видео бољитак. 

 

Он је указао на висок најшири дефицит државе од 7,1 одсто, односно од 285 милијарди динара, 

који повећава јавни дуг, оценивши да је требало да дефицит буде мањи и да се уштеди бар још 

30-40-ак милијарди динара. 
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Вучковић сматра да ће "стезање каиша погодити неке градјане", али да је ситуација озбиљна, 

због чега су у Фискалном савету сматрали да је, када је реч о солидарном порезу на примања у 

јавном сектору изнад 60.000 динара, требало кренути од ниже границе. 

  

Према његовим речима, требало је опорезовати плате од 40.000 или 45.000 динара, с тим што 

би се, на пример, на плату од 45.000, узео порез од 10 одсто само на 5.000 динара, односно 500 

динара. 

  

Рачунице показују да ће и пензије највероватније морати да буду захваћене сличним 

непопуларним мерама, што није искључено у 2014 години, рекао је Вучковић. 

  

- На једној страни се штеди, имамо и повећање ПДВ-а и солидарни порез, а са друге стране, то 

је кап у мору за губитке које имамо за јавна предузећа и банке - рекао је Вучковић. 

 

Он је оценио да највећи испит представљају јавна предузећа на челу са "Србијагасом" за који до 

половине наредне године мора да се надје модел да самостално живи без помоћи државе. 

 

Говорећи о запосленима у јавним предузећима и администрацији којих на свим нивоима има 

750.000, он је подсетио да је, према ранијим проценама Светске банке, 30.000 у јавном сектору 

вишак и да, уколико се жели здрава привреда, јавни сектор мора да се сведе и буде 

рационалнији. 

 

Међутим, не би било добро "сећи преко колена" и смањити у свим државним органима, на 

пример, за 10 одсто број запослених, него би требало обавити анализе, јер има делова јавног 

сектора и стручних служби, где има мањка запослених, сматра Вучковић. 

 

Он је оценио да је основна идеја закона о раду добра, јер је потребно флексибилније тржиште 

рада, лакше отпуштање и лакше запошљавање. 
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Нема Србије без јаке индустрије 
Стране инвестиције су шлаг на торти, а торта је пропала, рекао је министар Радуловић, 

алудирајући на стање у домаћој привреди 

Крагујевац – У Ректорату Универзитета у Крагујевцу јуче је свечано потписан Меморандум о 
разумевању на основу кога ће бити формиран конзорцијум прве индивидуалне технолошке 
платформе за производне технологије. Иза овог компликованог назива, крије се, заправо, 
сарадња Академије инжењерских наука и Привредне коморе, које су носиоци будуће 
националне технолошке платформе Србије – НТПС. 
Платформа је, како је речено, заснована на чврстој вези између привреде, образовања, науке и 
технолошких иновација, а све у циљу поспешивања домаће индустрије, пре свега, наменске. 

О извозним потенцијалима наше одбрамбене индустрије јуче је у Крагујевцу говорио и 
председник Србије Томислав Николић. Подсећајући присутне званице на индустријску 
традицију која је почела да се формира у Крагујевцу пре 160 година, изградњом прве фабрике 
топова на Балкану, председник је рекао да смо, због геостратешког положаја, некада „оружје 
трошили више него плугове”, а да се сада налазимо на прекретници. 

– Сада је идеално време да јачамо своју позицију у економском и политичком смислу, на 
међународном плану. СДПР је уговорио извоз оружја вредан 1,8 милијарди долара, али нашој 
одбрамбеној индустрији, која има изузетан извозни потенцијал, недостају средства, опрема, 
али мањка и однос према раду који је некад постојао – рекао је Николић, који је говор о значају 
везе између прошлости и будућности завршио детаљем из своје породичне историје, откривши 
да је његов отац Радомир био пушкар у крагујевачкој фабрици оружја. 

Меморандум о разумевању потписали су председници Академије инжењерских наука и 
Привредне коморе, Бранко Ковачевић и Жељко Сертић, а претходно, скуп је отворио ректор 
Универзитета у Крагујевцу, Слободан Арсенијевић, напоменувши да је „од самог потписа 
важнија реализација”.  

Позивајући се на значајну заоставштину српске индустрије, која је у 19. веку пратила светске 
токове, а понекад и предњачила, Ковачевић је са жаљењем констатовао да је у тој области, за 
разлику од седамдесетих година прошлог века, сада „катастрофално стање”. Пре свега због 
одласка великог броја стручњака у иностранство, али и неповољне старосне структуре 
запослених, објаснио је он, наводећи да смо пре три или четири деценије у индустрији имали 
више од милион радних места. 

– Нема индустрије без образованих људи, науке и технолошких иновација. То је ресурс који 
морају да користе домаћи привредници, а све зарад будућности наше деце на овим просторима. 
Не смемо да паднемо у колонијалну зависност и моја генерација не сме да буде та која ће 
последња угасити светло у овој земљи – поручио је председник Академије инжењерских наука 
Србије. 

Наводећи да му је „жао што је Србија данас ту где јесте”, Сертић је изразио наду да би у 
будућности могло бити боље. 
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Са оптимизмом је на јучерашњем скупу говорио и министар привреде Саша Радуловић. 
Понављајући да смо се после деценије „катастрофалне економске политике и катастрофалне 
приватизације” сада нашли у „живом блату”, он је поручио да се Србија не може извући без јаке 
домаће привреде, која чини окосницу развоја сваке просперитетне земље. 

– Током претходне деценије везали смо се за шарене лаже, за субвенције и подстицаје страним 
инвеститорима које смо вукли за рукав, као да ништа не знамо, као да ништа сами не можемо 
да урадимо. Стране инвестиције су важне, оне су шлаг на торти, али торта је пропала. Та торта 
је наша домаћа привреда. Хајде да рашчистимо ситуацију, поставимо дијагнозу и будемо 
одговорни према новцу пореских обвезника, а држава ће свакако помоћи – поручио је 
министар Радуловић. 

Учесници скупа јуче су посетили Војно-технички завод, фабрику оружја и тополивницу из 1853. 
године, а о истој теми, будућности српске индустрије, говориће се и данас у Београду, у САНУ. 

Б. Карталовић 

 

Колико је реално склопљена државна каса занима и посланике и стручну јавност 

Сива економија руши буџет 

АУТОР: А. М. 

Београд - Буџет Србије за 2014. годину, о којем је Народна скупштина јуче почела да 
расправља, пројектован је исувише амбициозно и могао би да „падне“ на сивој економији, 
оцењују стручњаци. Наиме, Влада Србије је предвидела приходе од 929,94 милијарде динара и 
расходе од 1,113 милијарди, при чему се за чак 16 милијарди динара или око 150 милиона евра 
прихода ослања на бољу наплату пореза коју намерава да оствари борбом против сиве 
економије. 
Међутим, како је Фискални савет недавно приметио, од када је држава средином ове године 
увела политику нулте толеранције на неплаћање пореза, степен наплате ПДВ-а је пао, што баца 
сумњу у способност администрације да јачом контролом обезбеди обећани новац. 

Јуриј Бајец, професор Економског факултета и саветник бившег премијера Мирка Цветковића, 
каже да је имајући у виду пад прихода ове године, пројекција за 2014. „у најмању руку врло 
амбициозна, нарочито у делу који се односи на раст прихода од сузбијања сиве економије“. 

- Искуство говори да радикално смањење сиве економије не може да се оствари преко ноћи. 
Покушаји да се дисциплинују порески обвезници у последњих годину, годину и по дана нису 
дали резултате. Уз то, постоји и опасност од даљег смањења потрошње (што значи и прихода од 
ПДВ-а) због висине плата и пада запослености. Стога је велико повећање наплате пореза 
могуће само уз драстичну промену начина рада инспекцијских служби. Нисам сигуран да 
најављене модерне мере, попут промена у очитавању фискалних каса, могу да помогну, јер оне 
дају ефекте у системима у којима већ постоји добра пореска дисциплина, па се тиме систем 
само усавршава. Мислим да су нама потребна тврђа и примитивнија средства, односно 
ригорозан однос инспекцијских служби према сваком неплаћању пореза - сматра Бајец, 
додајући да би у случају да се било коме учини било какав уступак то довело до даље пореске 
недисциплине. 
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Бајец наглашава да ће потреба за ребалансом буџета наредне године зависити од тога да ли ће 
подбацити приходи од ПДВ-а и акциза који представљају највећу ставку у примањима буџета, 
јер „треба бити коректан па рећи да је на расходној страни већ доста урађено, тако да ту нема 
пуно простора за даље уштеде“. 

Професор Економског факултета Љубомир Маџар такође сматра да борба против сиве 
економије уноси неизвесност у пројекције буџетских прихода у 2014. години. 

- Има различитих неизвесности у буџету. Осим сиве економије ту је и, нешто мања, неизвесност 
око пореских прихода, јер је будући привредни развој под великим знаком питања. Могуће је 
да ћемо имати нулти раст или тек нешто већи, а можда ћемо имати и негативан раст. Међутим, 
држава никад не иде са пројекцијом пада БДП-а - каже Маџар, оцењујући да су све ставке на 
страни прихода неизвесне. 

По њему, сигурније би било да је држава могла да рачуна са одређеном резервом у буџету, 
односно да пројектује нешто веће приходе у односу на расходе, али је то, како каже, вероватно 
било немогуће, пошто није било места за даље смањење расходне стране. 

- И ово су једва натегли. Познато је да је у владајућој коалицији и партија која заступа интересе 
пензионера (ПУПС) тако да расходи нису могли даље да се смањују. И да је други човек био на 
месту министра финансија, ништа другачије не би могао да уради, јер би у супротном било 
политичког белаја - каже Маџар. 

Распад коалиције или недисциплина? 

Београд - Расправа и усвајање буџета су најважнији догађај у парламентарном животу и 
највећи тест за Владу. У свим парламентима широм Европе, може да се деси да неки закон не 
добије подршку у скупштини, али ако нема подршке буџету, то представља знак да је влада 
пала, оцењује за Данас Александра Јерков, портпаролка ДС. 

Она додаје да изостанак кворума у парламенту приликом усвајања буџета показује 
неодговорност владајуће коалиције, без обзира на то да ли је реч о случајном пропусту или о 
некаквим стварним проблемима који су међу посланицима владајуће коалиције постојали. 
„Који год да је разлог, то јесте неодговорност, неспособност и неозбиљност према грађанима“, 
напомиње Јерков. Коментаришући недостатак кворума у парламенту за расправу о буџету, 
политички аналитичар Јово Бакић истиче за Данас да је, по свему судећи, реч о недисциплини 
посланика. „То је био чест случај и за време мандата владе Мирка Цветковића, и тада су 
посланици владајуће већине били често недисциплиновани. Што се овог састава тиче, ово 
такође није први пут да није било могуће обезбедити кворум, али је Вук Јеремић овог пута 
извадио ситуацију“, објашњава Бакић. 

Према његовим речима, недостатак кворума није знак почетка распада коалиције, јер се 
„озбиљније ствари“ очекују током следеће године. На питање да ли овај потез Вука Јеремића 
представља знак будуће сарадње са владајућим партијама, Бакић наводи да је Јеремић већ 
„приближен“ власти и да је сад све само питање његових амбиција. С. Ч. - Б. Ц. 

Опет ново задуживање 

Буџет за наредну годину предвиђа дефицит од 4,6 одсто БДП-а, али то није коначан салдо. 
Када се овом мањку додају пројектни зајмови, трошкови локалне самоуправе, Путева Србије и 
ПИО фонда, РФЗО-а и НСЗ те плаћање дугова за пропала државна предузећа и банке, укупни 
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дефицит достиже 7,1 одсто и већи је од овогодишњег. И оволики дефицит је био велики 
проблем за државу, иако је пробала да га „амортизује“ подизањем доње стопе ПДВ-а са осам на 
10 одсто и увођењем „солидарног пореза“ на зараде у јавном сектору које су више од 60.000 
динара. Уз то, држава је срезала велики део својих расхода, с тим што су пензије остале 
нетакнуте. Преостали дефицит држава ће финансирати новим задуживањем. 

Наставља се јавна расправа о новом радном законодавству 

Орбовић: Свом снагом борићемо се против 
предложених измена 
АУТОР: Н. СМИЉАНИЋ 

Нови Сад - Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић тврди да 

изменама Закона о раду Влада Србије демонстрира силу, јер нема слуха за захтеве синдиката. 

 
- Ова Влада би требало да буде забринута, јер је један преговарач напустио разговоре. Заиста 
ми није јасно о чему ће Вучић и Љајић говорити у наредној кампањи, ако усвоје овакав закон, а 
наводно се представљају као левичари - рекао је Орбовић. 

Он је нагласио и да досадашње мере нису дале резултате, па не види циљ измене готово 
читавог закона. Такође, каже да ни у Влади нема усаглашавања око различитог виђења овог 
проблема. 

Измене Закона о раду, према речима првог човека СССС-а нису добре у три сегмента, јер се 
крше права запослених, смањују зараде и законом регулише лизинг радника, кроз агенције за 
запошљавање, што не доприноси бољем положају запослених. Из синдиката не виде ни сврху 
предлога да рад на одређено време траје дуже од једне године. Орбовић каже да је предлагач 
финансијског дела измена Министарство привреде, а не Министарство рада и да би усвајањем 
тог предлога, плате биле смањене у просеку од четири до осам одсто. 

- Највише би погођени били људи који имају сменски рад и рад на норму. На пример, плате 
током годишњих одмора би по новом обрачуну биле мање и за чак 40 одсто. Није добра ни 
основица за обрачунавање плате током боловања. Предлог да се обрачун отпремнине 
приликом одласка у пензију сведе са три на једну просечну зараду директно смањује зараде и 
прерасподељује та средства послодавцима - закључио је он и нагласио да ће се СССС свим 
силама борити против усвајања ових промена, а није искључио ни протесте у Немањиној. 

Каква помоћ? 
Нелогичности, али и потенцијалне злоупотребе законског регулисања изнајмљивања радника 
од стране агенција огледају се у могућности да фирма отпусти радника, а потом да га поново 
ангажује преко агенције, где би двоструко уштедела на његовој плати.“Заиста не видимо како 
би те агенције могле да помогну грађанима Србије. То би била директна легализација продаје 
радне снаге и стварање једног робовласничког односа“, каже Љубисав Орбовић. 
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После месец и по дана запослени у Аутосаобраћају уклонили блокаду са пруге и пута 

Вучић се договорио са радницима 
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - После разговора са првим потпредседником Владе Александром Вучићем, 

радници крагујевачког Аутосаобраћаја су јуче нешто пре 14 сати прекинули блокаду 

железничке пруге и магистралног пута према Краљеву, коју су држали око месец и по дана. По 

уклањању барикада са ових саобраћајница и деблокаде управне зграде предузећа, отишли су на 

главну крагујевачку аутобуску станицу, која је „под опсадом“ још од 16. октобра а неће бити у 

функцији барем још неколико дана, односно до доласка новог пословодства. 

 

Како сазнајемо, Вучић је радницима Аутосаобраћаја обећао да ће до суботе добити две 

минималне зараде, затим да ће током наредне седмице почети реализација социјалног 

програма за 288 од укупно 480 радника, док ће нови менаџмент који ће поставити држава, као 

већински власник фирме, стићи током наредне недеље. Данас би требало да се прокњижи 24 

одсто акција тог предузећа којих се Град одрекао у корист државе што је услов за социјални 

програм. 
- Вучић нам је рекао да ће до 15. фебруара дефинитивно бити решен статус фирме, односно да 
ће се до тада знати да ли ће остати у државном власништву или ће добити стратешког партнера 
- каже Сузана Марковић за наш лист, напомињући да ће остали захтеви радника бити 
решавани са новим пословодством предузећа. 

Министар привреде Саша Радуловић изјавио је, приликом овонедељног боравка у Крагујевцу, 
да је Аутосаобраћај предвиђен за приватизацију, пошто има компанија заинтересованих за 
стратешко партнерство, тим пре што фирма још увек има потенцијала и имовину. 

 

Неприхватљив Закон о раду, министар под 
знаком питања 
 

– Планиране измене Закона о раду не само да не утичу на побољшање положаја 
радника већ га значајно уназађују, а потпуно је неприхватљиво да се њиме зараде 
запослених смање – рекао је председник Савеза самосталних синдиката Љубисав 
Орбовић на данашњој конференцији за новинаре у Новом Саду. 

 – Због неколико веома важних питања, која су и даље спорна, а које је предложило углавном 
Министарство привреде, као и због начина на који су преговори текли, репрезентативни 
синдикати, а уз СССС то је и УГС „Независност”, иступили су из преговора о томе. Наравно, и 
даље смо отворени за разговор, али ако на то нису спремни и други учесници у преговорима, 
спремни смо на све видове синдикалне борбе. 
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По његовим речима, предлог измена Закона о раду више пута је мењан, често и без најаве и 
могућности да се синдикати упознају с новим променама, те је решење да измене закона буду 
враћене у прихватљиве оквире. У супротном ће се, да би се спречило да предложене измене 
Закона о раду стигну до парламента или да буду усвојене, синдикати борити свим синдикалним 
средствима, можда и изласком на улице. 

Председник СССС је указао на то да се замерке односе на неколико, за раднике, изузетно 
важних питања. За синдикат су неприхватљиви предлози измена и допуна Закона о раду 
којима се смањују права запослених при исплати отпремнина, и оних за технолошки вишак 
али и при одласку у пензију, а пре свега они који предвиђају смањење зарада запослених јер би, 
ако би биле усвојене, оне биле ниже од четири до осам одсто. То је, рекао је Орбовић, апсолутно 
неприхватљиво јер су зараде у Србији ионако најниже у региону. 

Орбовић указује да су оставку министра привреде Саше Радуловића тражили радници преузећа 
у реструктурирању. По његовим речима, данас би требало да се одржи састанак представника 
предузећа у реструктурирању и министра Радуловића, након којег ће бити јасније и да ли су 
захтеви за оставку и даље актуелни или не.  

Д. Млађеновић 
  

Влада на потезу 
– Да ли ће измене и допуне Закона о раду с којима се синдикати не слажу бити усвојене или 
неће, не зависи од синдиката, али свака влада, па и Влада Србије, требало би да се запита који 
су разлози за иступање репрезенативних синдиката из преговора – рекао је Љубисав Орбовић. 
– Сматрам да је дијалог и проналажење решења најбољи начин да се садашња ситуација 
превазиђе јер се о многим стварима још може преговарати, али су неке свакако неприхватљиве. 
На Влади Србије је да донесе одлуку о томе, али потпуно је јасно да мере штедње нису дале 
резултате, а да се привреда може покренути и неким другим мерама, за шта је потврда и то што 
су многи прави инвеститори већ у Србији и њима садашњи Закон о раду није сметао да дођу и 
инвестирају у нашој земљи. 

Под хитно увести ред у државна предузећа 
 

Члан Фискалног савета и професор Факултета за међународну економију 
Владимир Вучковић изјавио је данас да је влада на крају године пред великим 
испитом да ли је спремна да уђе у реформе и да ће све бити узалудно, уколико се 
хитно не уведе ред у рад јавних предузећа. 

Он је рекао да ће "бити боље, након што нам буде горе", због чега је у 2014. потребно повући 
потезе за решавање проблема да би се од 2015. видео бољитак. 

Он је указао на висок најшири дефицит државе од 7,1 одсто, односно од 285 милијарди динара, 
који повећава јавни дуг, оценивши да је требало да дефицит буде мањи и да се уштеди бар још 
30-40-ак милијарди динара. Вучковић сматра да ће "стезање каиша погодити неке грађане", 
али да је ситуација озбиљна, због чега су у Фискалном савету сматрали да је, када је реч о 
солидарном порезу на примања у јавном сектору изнад 60.000 динара, требало кренути од 
ниже границе. 

Према његовим речима, требало је опорезовати плате од 40.000 или 45.000 динара, с тим што 
би се, на пример, на плату од 45.000, узео порез од 10 одсто само на 5.000 динара, односно 500 
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динара. Рачунице показују да ће и пензије највероватније морати да буду захваћене сличним 
непопуларним мерама, што није искључено у 2014 години, рекао је Вучковић. 

"На једној страни се штеди, имамо и повећање ПДВ-а и солидарни порез, а са друге стране, то 
је кап у мору за губитке које имамо за јавна предузећа и банке", рекао је Вучковић. 

Он је оценио да највећи испит представљају јавна предузећа на челу са "Србијагасом" за који до 
половине наредне године мора да се нађе модел да самостално живи без помоћи државе. 
Говорећи о запосленима у јавним предузећима и администрацији којих на свим нивоима има 
750.000, он је подсетио да је, према ранијим проценама Светске банке, 30.000 у јавном сектору 
вишак и да, уколико се жели здрава привреда, јавни сектор мора да се сведе и буде 
рационалнији. 

Међутим, не би било добро "сећи преко колена" и смањити у свим државним органима, на 
пример, за 10 одсто број запослених, него би требало обавити анализе, јер има делова јавног 
сектора и стручних служби, где има мањка запослених, сматра Вучковић. Он је оценио да је 
основна идеја закона о раду добра, јер је потребно флексибилније тржиште рада, лакше 
отпуштање и лакше запошљавање. 

 

 

 


