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Исте муке у Србији и Хрватској 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Србија и Хрватска суочавају се са сличним проблемима у вези са 

променама радног законодавства. 

Несугласице око тога какво треба да нам буде радно законодавство показале су да транзицијска 

мука на простору бивше Југославије не познаје границе, јер се са сличним проблемима боре 

синдикати, али и представници власти и у Србији и Хрватској. 

Министарство привреде Србије чврсто стоји на становишту да ће измене Закона о раду у 

скупштинску процедуру ући до краја године, а да ће закон бити усвојен већ у јануару, иако 

репрезентативни синдикати сматрају да ће поједина решења нарушити ионако тежак положај 

запослених, због чега су изашли из преговора, затражили оставку министра привреде 

Саше Радуловића, а стигле су и најаве протеста.  

 

Од Министарства је затражено и прецизирање спорних одредби, које, како сматрају, иду на 

руку послодавцима, након чега ће одлучити да ли ће се вратити у преговоре.  

 

Синдикалци су неприхватљиве предлоге сврстали у три групе и то оне којима се умањују права 

запослених приликом исплаћивања отпремнина, приликом губитка посла и одласком у 

пензију.  

 

Удржење послодоваца, пак, указују на неопходност доношења закона који као системско 

решење треба да допринесе подстицању побољшања свеукупног пословног амбијента.  

 

У суседној Хрватској је, такође, тражена оставка министра. На мети је министар рада Мирандо 

Мрсић због, како су навели синдикати, једнострано наметнутих решења у новом Закону о раду.  

 

На незадовољство синдиката у Хрватској и најаву да ће се против предложених решења у 

Закону о раду борити свим законским средствима, Влада је одлучила да повуче предлог 

закона са седнице, објаснивши да то не значи и одустајање од закона, већ узимање "тајм 

аута" за додатно усклађивање са социјалним партнерима.  

 

Мрсић је позвао синдикате да расправе сва отворена питања и консензусом донесу тај закон и 

http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2013&mm=12&dd=08&nav_id=786632
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=21&nav_id=780237
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=27&nav_id=782438
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=27&nav_id=782438
http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2013&mm=12&dd=04&nav_id=785308
http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2013&mm=12&dd=04&nav_id=785308
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навео да треба видети да ли је предлог измена усклађен са правном тековином ЕУ, за шта је 

потребно одређено време с обзиром на бројне директиве које се односе на радно 

законодавство.  

 

То међутим није спречило велики протест против измена радног законодавства у центру 

Загреба, пре три дана, који је прерастао у протест против владе, коју су синдикални челници 

оценили најгором владом за раднике у последњих 20 година која ће, како је речено, од радника 

направити социјалне случајеве.  

 

Слична ситуација је и у Србији где су два репрезентативна синдиката најпре одлучила да се 

повуку из преговора о Закону о раду а потом и затражила смену министра привреде Саше 

Радуловић, а новоосновани Српски синдикални фронт који је ујединио четири синдиката је, 

незадовољан предложеним решењима, најавио протест за 10. децембар.  

 

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

неколико дана 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.  

 

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, подсетио је он.  

 

Орбовић 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.  

 

За синдикат је неприхватљив финансијски део измена закона који предвиђа смањивање у 

региону ионако најнижих зарада, које би пале за четири до осам одсто.  

 

Неприхватљив је и предлог да буде основана агенција за запошљавање, јер би тако, оцењује 

синдикат, 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.  

 

Камен спотицања још на почетку разговора о изменама закона био је и начин решавања 

исплате опремнина јер синдикати сматрају да би то требало чинити за све године стажа, а 
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послодавци и министарство рада само за године проведене код последњег послодавца.  

 

Послодавци су предлагали да се рад на одређено продузи на три године, али је у игри и 

"средње решење" да то ипак буде две године. 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=06&nav_id=785967 

Петрохемија одлаже протесте 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Представници синдиката Петрохемије постигли су договор са Владом да 

се до 1. марта нађе решење за њихове захтеве, па ће данашњи протест бити 

одложен. 

Председник Самосталног синидката те фабрике Миша Фарага рекао је да су на састанку у 

Влади, на којем су били присутни министри привреде и енергетике, руководиоци НИС-а, 

председник Надзорног одбора и директор Петрохемије, добили чврсто уверавање министра 

привреде Саше Радуловића, да фирма неће ићи у стечај, или у случају да га буде, да неће бити 

ликвидације имовине. 

Договорено је да се "лична карта" предузећа заврши до краја године и направи план конверзије 

обавеза, а да се до 1. марта размотри план реорганизације, као и да се достави предлог 

потенцијалних стратешких партнера, са којима се сада воде преговори.  

 

Уколико се до 1. марта не пронадје стратешки партнер, онда ће се размотрити поступак да 

Петрохемију преузме НИС, казао је Фарага, додајући да је због тога Синдикат донео одлуку да 

протесте одложи. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1464630/Zakon+o+radu+izme%C4%91u+novih+i+starih+re%C5%

A1enja.html 

Закон о раду између нових и старих решења 

Коначна верзија Нацрта закона о раду не предвиђа Агенције за изнајмљивање 
радника и продужава рад на одређено време. Репрезентативни синдикати не 
одустају од писања своје верзије закона, али су спремни и за новине у постојећој. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=06&nav_id=785967
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1464630/Zakon+o+radu+izme%C4%91u+novih+i+starih+re%C5%A1enja.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1464630/Zakon+o+radu+izme%C4%91u+novih+i+starih+re%C5%A1enja.html
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Иако је предложене измене закона до сада био глас да су по вољи послодаваца, 
они тврде да је у њему исувише старих решења. 

Чини се да и писање измена Закона о раду добија епилог. Послодавци су коначну верзију већ 
видели, а синдикатима, који су напустили радну групу за писање закона, биће представљен у 
јавној расправи за неколико дана, кажу у Министарству рада. О предлогу Закона своје 
мишљење даће Социјално-економски савет пре усвајања на Влади. Ипак, очекује се да 
посланици о њему расправљају тек после Нове године. 

Припремила Оливера Петровић Стојанчић 

Нацрт "три у један", од верзија које су писали послодавци, Министарство рада и Министарство 
привреде. Најзначајније новине - рад на одређено време је продужен, а од агенција за 
изнајмљивање радника у коначном нацрту ни трага. 

Државни секретар у Министарству рада Зоран Мартиновић каже да је кључно уважавање из 
неких ранијих примедаба, које су се чуле у медијима, да је ипак одложено увршћавање у закон 
Агенције за привремено запошљавање, против чега су синдикати били јединствени. 

Репрезентативни синдикати не одустају од писања своје верзије закона, али су спремни и за 
новине у постојећој. Одустајање од агенција је добар помак, кажу. Продужавање рада на 
одређено, са једне на две или за старије раднике три године, прихватљиво је ако се такав уговор 
не обнавља. 

"Или ће запослени моћи само две године да буде на одређеном раду а после тога прелази у 
стални радни однос, мислим да ће се ту ломити копља да ли ће бити прихватљиво или не", 
каже Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије. 

Иако је предложене измене закона до сада био глас да су по вољи послодаваца, они тврде да је 
у њему исувише старих решења, која европско законодавство не познаје. 
 
Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије мисли на плаћање превоза, на плаћање 
регреса за годишњи, топли оброк, пауза за време рада, негде је она и дужа и сат времена али не 
иде на терет послодавца. 

Ипак, због нове основице, код плаћања боловања и одмора, послодавци су за разлику од 
радника на добитку. 

"Имајући у виду да је то свакако правичније решење које смо ми сада предложили да се та 
основица рачуна на основу основне зараде запосленога, а не у висини тромесечног просека 
зараде", каже Зоран Мартиновић. 

Кључ лакшег отпуштања и запошљавања остаје предложена исплата отпремнине само за стаж 
проведен код последњег послодавца. За сваку годину - трећина плате. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:467442-Prosecna-kupovina---tri-evra 

Просечна куповина - три евра 
Д. Маринковић  

Куповна моћ у србији незадрживо опада, данас је за четвртину мања него пре пет 

година, па су рачуни све „тањи“. Вредност просечне куповине данас износи 365 

динара 

КУПОВНА моћ грађана Србије незадрживо опада, па вредност просечног пазара данас износи 
тек 365 динара и за 27 одсто је мања него пре пет година, када се у просеку куповало за 500 
динара. Потврда овоме су и промети у великим трговинама који су практично десетковани, а 
само у последњих годину дана продаја је смањена за око 10 одсто. 
 

А шта у корпи потрошача може да се нађе за 365 динара, односно око три евра? За ову суму у 
маркетима сада, на пример, може да се купе два литра млека, два хлеба од по 600 грама и једва 
пола килограма пасуља (ако се узима купус то је нешто повољнија варијанта). Или, хлеб, 
млеко, јогурт, кромпир, јефтинија салама или „на граме“ неко јефтиније месо са костима. 
Наравно, питање је да ли та количина хране може дневно да подмири потребе просечне 
породице. 
Указујући на нераскидиву повезаност вишегодишњег пада промета у трговинама и слабљења 
куповне моћи грађана, Владана Хамовић, економиста, истиче да се практично не зауставља 
тренд који је започео с кризом крајем 2008. године. 
- Не само да је смањен обим куповине, чак и оних најосновнијих намирница, већ се пазар своди 
на све мање квалитетне производе - каже Владана Хамовић.  
- Са нешто више од три евра, колики је просечан рачун, не може се баш много. Кад се одузме 
издатак за хлеб и млеко, остане за неко поврће и још преостане око 140 до 150 динара за шта 
може да се купи тек до 200 грама неког веома јефтиног сухомеснатог производа. Са овим једва 
може да се намири доручак и вечера за четири члана у породици. 
У појединим трговинским ланцима тврде нам да је вредност просечне куповине остала на 
нивоу прошлогодишње. Али, демантују их истраживања која показују да је „укинута“ свака пета 
куповина у маркету. 
- Породице наравно морају да купују основне животне намирнице, али се сада све своди на 
избор цена, а све мање на квалитет - каже Оливера Ћирковић, маркетинг менаџер 
„Универекспорта“. - А, на основу тога и трговац мора да креира своју понуду. Тако, акцијски 
производи заузимају значајан део већ „мршаве“ потрошачке корпе. Такође, одложено плаћање 
користи се више него икад, као и све врсте бенефита које трговци нуде потрошачима, од 
„лојалити програма“, до посебних платних картица. 
Да бисмо схватили колико је куповна моћ опала довољно је да се загледамо у новчаник свега 
неколико дана после плате. Али за армију људи од најмање 780.000 незапослених у Србији ни 
датум више не игра никакву улогу, пошто новца подједнако немају ни 1. ни било ког другог 
дана у месецу. 
КАКО МАМЕ КУПЦЕКУПАЦ је, због драматичног пада промета, драгоценији него икада 
трговцима, а велике трговине се „прате“ да би их задржале. Тако, чим су у једном трговинском 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:467442-Prosecna-kupovina---tri-evra
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ланцу увели викенд-попуст од десет одсто, то су одмах урадили готово сви други. Након што су 
једни смислили попуст за пензионере, убрзо су им се придужили и други. Последње „оружје“ 
које се још није довољно омасовило код нас су такозване картице лојалности. 

Председник Покрета потрошача Петар Богосављевић указује на све већу несразмеру између 
раста цена и примања становништва. 
- Храна је данас у Србији јефтина само за богате, а све више недоступна за милионску армију 
сиромашних - каже Богосављевић. 
- Зато за најсиромашније грађане треба увести социјалну карту, рецимо за хлеб, али и за друге 
производе, као што то чине поједине земље, и могли би упола јефтиније да набављају основне 
намирнице. 
 

КОРПА И ПЛАТА 
ПРЕМА последњим подацима Министарства трговине, просечна потрошачка корпа износила 
је око 64.000 динара, или 1,43 просечне плате. Просечна плата у Србији износи око 43.000 
динара, а према прорачунима, само на храну се троши готово половина месечне зараде, око 43 
одсто примања. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:467355-Radulovic-Smanjenjem-nameta-na-rad-

oziveti-privredu 

Радуловић: Смањењем намета на рад оживети 
привреду 
Танјуг  

Неопходно је да се домаћа привреда оживи и постави на здраве темеље. Важно да 

се смањењем намета на рад послодавцима смање трошкови пословања 

 
Неопходно је да се домаћа привреда оживи и постави на здраве темеље, јер је она једини мотор 
развоја друштва, и стога је важно да се смањењем намета на рад послодавцима смање 
трошкови пословања, изјавио је у суботу Тањугу министар привреде, Саша Радуловић. 
 

"Кључно је доношење четири закона - о приватизацији, стечају, планирању и изградњи и раду, 
а најважније је да се смањивањем намета на рад растерети привреда, што и предлаже 
Министарство привреде"", каже Радуловић. 

На тај начин, како истиче, били би смањени доприноси на терет послодаваца, а самим тим и 
укупан трошак пословања. 

Према његовим речима, то би била "подстицајна ињекција привреди, која би имала простора 
да прави профит". 

"То би повукло раст пословања, а самим тим и запошљавања и, на крају, животног стандарда 
грађана", истакао је Радуловић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:467355-Radulovic-Smanjenjem-nameta-na-rad-oziveti-privredu
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:467355-Radulovic-Smanjenjem-nameta-na-rad-oziveti-privredu
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Министар је нагласио да је неопходно и укидање субвенција за јавна предузећа и инвеститоре и 
постављање на здраве ноге предузећа у реструктурирању. 

Радуловић је о актуелним реформским и регулаторним решењима и плановима министарства, 
јуче разговарао са представницима привредних комора, послодавачких удружења и 
предузетника, који су подржали планове Министарства привреде, пре свега смањење намета на 
рад и укидање субвенција за јавна предузећа и инвеститоре. 

Састанку у Министарству привреде присуствовали су представници Привредне коморе Србије, 
Уније послодаваца Србије, Асоцијације малих и средњих предузећа и предузетника Србије, 
Удружења послодаваца Србије "Послодавац", Привредне коморе Београда и Уније послодаваца 
Војводине и Привредне коморе Војводине 

Такође били су и представници регионалних привредних комора Крушевца, Суботице, 
Сомбора, Кикинде, Ужица, Крагујевца, Ниша, Краљева, Ваљева, Зрењанина, Сремске 
Митровице, Удружења предузетника Бачка Паланка, УПС - Послодавци Младеновца, 
Привредне коморе Косова и Метохије и Послодаваца Новог Сада. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:467407-Nezaposleni-placaju-harac-agencijama 

Незапослени плаћају „харач” агенцијама 
З. Р. 

Поједине агенције крше закон и наплаћују услуге незапосленим грађанима. За 

налажење посла неке агенције траже и до 50 одсто од прве плате, а наплаћују и 

послодавцима 

 
ОНАЈ коме се „посрећи“ да му посао нађе агенција за запошљавање, може и пола месеца 
радити за џабе?! У Србији, према подацима Министарства рада, запошљавања и социјалне 
политике, послују 63 агенције и њихове услуге су по закону бесплатне за незапослене. Неке од 
њих за ову услугу, ипак, од особа које су у потрази за радним местом траже и до 50 одсто од 
прве плате. 
 

Горан Јањић је дошао у престоницу из Крушевца и са дипломом механичара покушао је да 
пронађе посао преко интернета. 
- Пријавио сам се на сајту агенције која се налази у центру Београда. После скоро месец дана и 
неколико разговора са власницима предузећа, примљен сам на посао - прича Јањић.  
- Прихватио сам да радим за 25.000 динара, а у агенцији су ми рекли да им дугујем 40 одсто од 
моје прве плате. Нисам потписао никакав уговор са агенцијом, али је девојка која тамо ради 
знала је када газда исплаћује зараде и чекала је у његовој канцеларији и мене и остале колеге 
који су у исто време примљени на посао. Дао сам им новац, јер сам мислио да то морам да 
урадим. Тек касније сам сазнао да је то притивзаконито. 
БЕЗ ДОЗВОЛЕ ТРИ ГОДИНЕРЕГИСТРОВАНИМ агенцијама које обављају послове 
запошљавања у супротности са начелом бесплатности или уопште у супротности са Законом о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености Министарство може одузети дозволу за 
рад - каже Ивана Чикарић. - Одузета дозвола се агенцији може поново издати тек после три 
године. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:467407-Nezaposleni-placaju-harac-agencijama
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Ивана Чикарић из Министарства рада, запошљавања и социјалне политике тврди да нико не 
сме тражити накнаду за проналажење посла, од особа које не раде. 
- Послове запошљавања утврђене Законом о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености обављају Национална служба за запошљавање и агенције - објашњава 
Чикарићева.  
- Закон их обавезује да раде у складу са начелом бесплатности обављања запошљавања према 
незапосленим особама. Дакле, не може се наплаћивати услуга пружена незапосленој особи. 
Неке агенције, међутим, очигледно не поштују закон, па два пута наплаћују посредовање - 
послодавцу који тражи раднике, као и незапосленом који је у потрази за послом. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/425550/Srecna-2014-Cekaju-nas-vise-cene-novi-otkazi-i-pad-zarada 

"Срећна" 2014: Чекају нас више цене, нови 
откази и пад зарада 

Сузана Лакић  

Губитак најмање 30.000 радних места у државним предузећима, замрзавање запошљавања до 

2016. године, мизеран раст пензија и плата у јавном сектору, али и скупља храна, нови откази и 

пад зарада код приватника само су неки од разлога зашто ће живот у 2014. бити тежи. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/425550/Srecna-2014-Cekaju-nas-vise-cene-novi-otkazi-i-pad-zarada
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-06/409194_19-novac_lb.jpg?ver=1386364374.jpg
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http://www.blic.rs/data/images/2013-12-06/409194_19-novac_lb.jpg?ver=1386364374.jpg
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Кликни за увећање (+) 

 

Удар на буџет грађани ће осетити већ 1. јануара, када ће ПДВ на основне животне намирнице 

уместо осам бити 10 процената. По неколико динара у просеку биће скупља јаја, млеко, месо, 

житарице, уље, вода... За просечну потрошачку корпу биће потребно најмање 450 динара више. 

 

Примања из буџета истовремено ће расти мање него претходних година и до 70 процената. 

Буџетом за 2014. је предвиђен раст од 0,5 одсто у априлу и један проценат у октобру. 

Пензионеру са 24.000 динара пензије то би донело повишицу од 360 динара годишње. Радник 

у јавном предузећу с платом од 50.000 динара истовремено би добио 750 динара. Влада се, 

међутим, и овде оградила, па је у закону навела да су и ове повишице сигурне само ако до јула 

не донесе другачији пропис. 

 

Први потпредседник Владе Александар Вучић поручује да пред Србијом није нимало лак 

период, али обећава да бољи живот треба очекивати крајем наредне године. Министар 

привреде Саша Радуловић каже да прави бољитак треба очекивати 2015, док министар 

финансија Лазар Крстић не крије да је буџет за 2014. тек увод у озбиљне мере штедње. 

Влада за наредну годину предвиђа и замрзавање запошљавања у државном сектору. 

Истовремено, има шест месеци да реши судбину 600 посрнулих државних предузећа у којима 

би отказ требало да добије најмање 30.000 људи. 

 

Васо Лекић, власник компаније „Фудленд“, каже да ништа боље не треба очекивати ни у 

приватном сектору. 

 

- Стезање каиша у јавном сектору донеће и нове отказе и пад промета у приватним фирмама. 

Компаније ће само гледати како да смање трошкове и преживе - каже Лекић за „Блиц“. Он 

додаје да је промет у „Фудленду“ већ пао за 10 до 15 одсто. 

 

Анкета УПС показује да 40 одсто послодаваца не планира запошљавање младих у 2014. 

Послодавци избегавају да запосле старије од 50 година. 

 

Владимир Вучковић, члан Фискалног савета, каже да су мере Владе „тек почетак пута“.  

- Кључно је да се схвати да ћемо и наредних година морати да побољшамо стање јавних 

финансија да бисмо изашли на зелену грану - упозорио је Вучковић. 

 

Буџетом за 2014. Влада је предвидела замрзавање запошљавања у јавном сектору, али је 
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оставила простор за нових 74.000 радних места. Економиста Љубомир Маџар каже да је јавни 

сектор са 740.000 људи већ претрпан. 

 

- То показује рачуница по којој приватна предузећа на динар профита издвајају 1,5 динара на 

зараде запослених, а јавна чак 14,5 динара - рекао је Маџар. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/425497/Vlada-se-obavezala-da-do-1-marta-pronadje-investitora-za-Petrohemiju 

Влада се обавезала да до 1. марта пронађе 
инвеститора за "Петрохемију" 

Влада Србије преузима на себе обавезу да до 1. марта 2014 године пронађе стратешког 

инвеститора, који би реализовао инвестициони план, намењен технолошком унапређењу ХИП 

„Петрохемија“, одлучено је на данашњем састанку. 

На састанку одржаном у Београду на тему рада компаније ХИП „Петрохемија“,  присуствовали 

су акционари компаније, министар енергетике, развоја и заштите природне средине Владе 

Србије Зорана Михајловић и министар привреде Владе Србије Саша Радуловић. 

  

Акционари су се сложили да у случају, ако Влада Србије не успе да пронађе стратешког 

инвеститора у наведеном року, они ће бити спремни да размотре алтернативне могућности да 

се инвестициони план за ХИП „Петрохемија“ реализује. 

  

“Компанија НИС, као акционар са уделом од 12,72% акција у ХИП „Петрохемија“, не разматра 

могућност да повећа свој удео у капиталу компаније”, саопштено је из НИС-а. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/425499/Autosaobracaj-dobio-dve-minimalne-plate-cekaju-jos-sedam 

Аутосаобраћај добио две минималне плате, 
чекају још седам 

Бета  

На текуће рачуне 480 запослених у крагујевачком "Аутосаобраћају" данас су уплаћене по две 

минималне плате, како им је у среду обећао први потпредседник Владе Александар Вучић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/425497/Vlada-se-obavezala-da-do-1-marta-pronadje-investitora-za-Petrohemiju
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/425499/Autosaobracaj-dobio-dve-minimalne-plate-cekaju-jos-sedam
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Председница Слободног синдиката "Аутосаобраћаја", Сузана Марковић је рекла агенцији Бета 

да је сваком раднику уплаћено по 40.480 динара. 

  

Запослени у "Аутосаобраћају", по договору с Вучићем, очекују још реализацију социјалног 

програма за 288 запослених, и постављање новог руководства предузећа током следеће 

седмице. 

  

"Ново руководство ће сачинити динамику исплате осталих дуговања - преостало је још седам 

неисплаћених плата, 12 месеци за превоз, допиноса, овера здравствених књижица", рекла је 

Марковић. 

  

У разговору са Вучићем делегација крагујевачке фирме је добила уверавања да ће се до 15. 

фебруара 2014. године знати и да ли ће њихово предузеће остати државно или ће бити продато. 

  

Запослени су још у среду обуставили блокаду магистралног пута и пруге Крагујевац-Краљево 

коју су почели 22. октобра и деблокирали управну зграду предузећа. 

  

У Слободном синдикату кажу да ће по доласку новог руководства предузећа што очкују идуће 

седмице, бити деблокирана главна аутобуска станица у Крагујевцу коју су запосели средином 

октобра. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zatekli_smo_nemar_u_javnim_preduzecima.4.html?news_id=272408 

Синиша Мали, председник Привременог већа Београда 

Затекли смо немар у јавним предузећима 

РАЗГОВОР 

АУТОР: МИРЈАНА Н. СТЕВАНОВИЋ 

Београд - Почетком следеће недеље представићемо градски буџет за наредну годину. Ми 
заправо доносимо одлуку о привременом финансирању за три плус три месеца, али на основу 
сагледане пројекције за целу 2014. Мислим да је то најодговорније што се може, јер ако би 
ишли само за први а потом за други квартал, ко зна како би то изгледало, јер на почетку године 
приходи су обично смањени. Наредне године биће смањени и трансфери локалним 
самоуправама из републичког буџета, а губи се право на накнаду за коришћење градског 
грађевинског земљишта, што је Београду месечно обезбеђивало прилив од 700 до 800 милиона 
динара - каже у разговору за Данас Синиша Мали, председник Привременог већа Београда. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zatekli_smo_nemar_u_javnim_preduzecima.4.html?news_id=272408
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Он зато очекује велики проблем са ликвидношћу на почетку године, јер тај минус би требало да 
се надокнади из пореза на имовину, али решења за наплату обвезницима долазе тек у мају. 

Може ли то да се убрза, зашто се решења за текућу годину не доставе у јануару? 
- То је добро питање. 

Знам да је добро питање, имате ли одговор? 
- Мислим да је све то везано за процедуру која је регулисана републичким прописима, тешко да 
Београд има могућност да иде испред републике. Претпостављам. Али, интересантно је 
питање, нисам размишљао зашто то не би могло раније, рекли су ми да ће до маја стићи 
пријаве за порез. А управо због тога ће бити проблема са ликвидношћу, и зато је питање како 
би изгледао буџет када би се правио парцијално, само за први а потом за други квартал. У 
сваком случају, биће конзервативнији од овогодишњег, који је „омануо“ за око 15 одсто. 

Хтела сам да разговарамо о више тема из живота Града, о ПКБ-у, на пример? 
- У протеклих десет дана чак сам се два пута срео са представницима ПКБ и ту је ситуација 
изузетно тешка. Обавезе су преко 100 милиона евра и о томе нико није говорио. До сада се 
причало да је то профитабилна фирма, а испоставило се да није. 

А одакле то, они производе, немају проблем са пласманом...? 
- У билансима предузећа обавезе су сто милиона. ПКБ је један од приоритета који морамо да 
решимо на други начин. Уз то они имају проблем и са ликвидношћу, кредити које су узели 
доспевају а немају одакле да врате, имају вишак запослених, одговарајуће процедуре 
управљања не постоје... 

Хоће ли део капитала из Емирата бити усмерен ту? 
- Арапи су заинтересовани да купе део, предузеће „7. јули“. Али, то се још није реализовало, а и 
ако се реализује, говоримо о неких 20 до 25 милиона евра колико ће они да плате, а ПКБ је 
дужан 100. То је кап у мору, нека је и 30 одсто, али ако наставе да праве губитке, поново ће за 
годину дана имати 100. 

Хоћете ли задржати Бус плус? 
- Имали смо састанак са власницима предузећа Апекс прошле недеље. 

Ко је прави власник Апекса, мало је нејасно? 
- Појавила су се нека господа из Турске, они који су уписани у АПР-у. 

Да, али сумња се да неко други стоји иза тог капитала, помислила сам да можда знате... 
- Да, али право да вам кажем, нисам стигао да се бавим тиме. Имали смо први састанак, 
поставили смо нека питања и тражили неке податке и када их добијемо, а то ће бити следеће 
недеље, бићемо вероватно сви паметнији. 

Да ли сте тражили и власничку структуру? Јер, ако поверите некоме јавни ресурс, логично је да 
знате коме. 
- И власничку структуру смо тражили, наравно, с тим што тај ресурс нисам ја поверио, него 
сада и сам покушавам да то сазнам. 

Да ли су тачне спекулације да разговоре са јавним предузећима водите како би се 
криминализовала претходна власт, што је, иначе, вишегодишња пракса после свих промена? 
- Није тачно. Када је Привремено веће дошло, испоставило се да су нам у текућем буџету 
потребне још 7,3 милијарде динара да би Град функционисао до краја године. Од тога, 
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недостајући новац је око пет милијарди, а остало, 2,1 милијарда била су нова средства која су 
комунална предузећа тражила да би функционисала до краја године. Понављам, 2,1 милијарда. 
Када вас неко дочека са таквим захтевом, једини закључак је да су са буџетом много 
„промашили“. Са друге стране, немогуће је да баш у децембру месецу, када је најпотребније, 
комуналним предузећима недостају толике паре. Ако сте иоле одговорни, логично је да уђете у 
пословање фирме, да видите шта то не ваља. Да ли су више потрошили него што су планирали, 
како су потрошили, како да то исправимо, шта су приоритети. То је био једини разлог, јер је 
пред нама била израда ребаланса буџета. 

Како су изгледали ти сусрети? 
- Први разговор који сам имао био је са Гораном Алексићем, директором Београд пута. Рекао је 
да имају горива за два дана, да им фале резервни делови, да нема мазива а да со тек треба да 
стигне од недеље јер нису на време платили. Логично је да питате - добро људи, шта се дешава? 
Прошло је 11 месеци а ви опет нисте спремни за зимску сезону, или како баш сада немате новац 
кад вам треба гориво? 

Шта је то било, опструкција Привременог већа или занемарено пословање? 
- Ја мислим занемарено пословање. Зашто би била опструкција, није наша кривица била што 
су они у таквој ситуацији. Ми смо могли да идемо још оштрије, али да смо дошли у мају. Али, 
стигли смо у новембру, све то морате да обезбедите одмах. Проблем је што се буџет Града 
правио тако да покрива девет месеци. На пример, Градска чистоћа је имала уговор до 
септембра, после тога су радили џабе, немамо правни основ да платимо. Са тим смо се сусрели 
и све то морали смо да исправимо кроз ребаланс буџета. 

Изјавили сте да се нећете кандидовати за градоначелника и да се после избора у Београду 
враћате у кабинет Вучића и економији. Хоће ли Вас ту дочекати реалан буџет, посебно део о 
очекиваних милијарду и по евра који ће доћи из сада сиве зоне . 
- Врло је тешко направити пројекцију колико је сива економија присутна, неки тврде око 20, 
други 30 одсто. Ако је 30 одсто, то је на неки начин добро, јер можете да очекујете да се део 
легализује. 

Ја мислим да је знатно више од 30 одсто. 
- Ето. Ми смо разговарали са најширим кругом људи, од Пореске управе до удружења малих 
привредника, али нико нема тачне податке. Мислим да ће мере које ПУ планира око бежичног 
очитавања наплате помоћи, ове остале мере требало би да буду допуна. А ви мислите да је 
више? 

Да. ПУ сваке недеље закључи да је 50, 60 одсто контролисаних фирми имало неправилности, а 
тиме нису обухваћени нерегистровани привредници. 
- Ако је 50 одсто, онда лакше може да се рачуна на део који би могао да утиче на увећање БДП. 
Јасно је да сива економија не може потпуно да се искорени, има је и у другим земљама Европе, 
али би морала да се сведе на неки нормалан оквир. 

Пошто се враћате на функцију саветника, да ли ће се нешто урадити са предузећима која су 
изузета из плаћања пореза? 
- Да, видите да је Радуловићев приоритет да до 30. јуна реши статус предузећа у 
реструктурирању, или да нађе купца или да оду у стечај, али у сваком случају, држава више 
нема новца да их финансира. 

Мислите да ће Радуловић то успети? Има ли он подршку у Влади? 
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- Ја мислим да има, до сада сте то чули и видели. 

Не знам, тако се тумачило када његов предлог за смањење оптерећења на рад није прошао код 
министра финансија. 
- Добро, мислим да је то била конструктивна размена мишљења. Ми смо око буџета 
консултовали Светску банку и ММФ, и имали сте две школе: да се смање намети на рад, а други 
порези да се повећају. То би, рећи ћу отворено, било неодговорно - имате рупу од седам одсто, а 
сигуран прилив који сваког месеца убирете од доприноса замењујете несигурним пакетом од 
неколико нових фискалних обавеза. Сувише је наш буџет крхк за такав потез. Али, смањење 
намета на рад ћемо сигурно реализовати, само је питање кад - 2015, 2016... 

Аналитичари кажу да је тај минус могао да се надокнади повећањем пореза на имовину, али да 
је држава ипак одлучила да заштити богате а терет кризе пребаци на сиромашне. 
- Нисте у праву зато што то смањење не може да се надокнади само повећањем пореза на 
имовину. 

А прогресивно опорезивање? 
- Ни прогресивно, мало је. Било је речи и да се уведе порез на земљиште, па акциза на струју и 
када смо сабирали, био би потребан већи број пореза да би се надокнадило смањење једног. 
Неспроводиво је. С друге стране, питање је и да ли би део сиве економије прешао у белу, јер 
онај ко сада не плаћа порезе и доприносе, тешко да ће их платити и када су нижи. Они који 
редовно плаћају, тачно је, по том основу би имали мањи трошак, али би на другој страни 
плаћали више па не би било растерећења. 

Социјала 

Претпостављам да се у социјална давања неће дирати, јер предстоје избори? 
- Не само због избора. Мој лични став је да треба задржати то што Београд помаже 
најсиромашнијима и пензионерима. Има могућности за друге уштеде а не баш ту. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/odlazi_377_oruzara.4.html?news_id=272454 

У фабрикама Одбрамбене индустрије Србије прекобројно више стотина радника 

Одлази 377 оружара 

АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - У шест фабрика наменске производње - "Застави оружју", "Крушику" из Ваљева, 

чачанској "Слободи" , "Првом партизану" у Ужицу, "Милану Благојевићу" из Лучана и "Првој 

искри" у Баричу, у току је или је управо окончано изјашњавање радника о добровољном 

одласку из предузећа, уз једну од две опције из изненада понуђеног социјалног програма. 
До сада се, сазнаје наш лист, за одлазак из фирми одбрамбене индустрије пријавило између 
800 и 900 радника, од чега највише у "Застави", те у "Крушику" и "Слободи". 

У "Застави оружју" од 29. новембра до 3. децембра за добровољни одлазак из фабрике 
пријавило се чак 337 од укупно 2.190 запослених. Председник фабричког Синдиката Драган 
Илићкаже да се највише оружара (347) пријавило за државни докуп до пет година стажа, уз 
одговарајуће отпремнине и редовне месечне принадлежности до одласка у пензију, док је 30 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/odlazi_377_oruzara.4.html?news_id=272454
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радника који имају један од услова за пензионисање добило надокнаде од десет републичких 
бруто плата. 

Последњи социјални програм у "Застави Оружју" реализован је у фебруару 2011., када је 
фабрику напустило више од 400 запослених. У међувремену је, услед повећања извоза у 
Америку и друга светска тржишта, запослено око 300 младих радника, а неретко су, због 
уговорних обавеза, ангажовани и пензионисани оружари. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/koplja-se-lome-oko-otpremnina-otkaza-i-agencija-za-zaposljavanje 

Копља се ломе око отпремнина, отказа и 
агенција за запошљавање 

Полемика о изменама и допунама Закона о раду последњих неколико дана све је 
жешћа. Они који разговарају и преговарају о том документу – представници 
државе, послодавци и синдикати – имају своју поглед на то, замерке и објашњења, 
али за сада је сигурно само то да се још не зна тачно шта ће писати у том документу 
када се буде нашао пред посланицима Скупштине Србије. 

Недавно су из преговора иступила оба репрезентативна синдиката, Савез самосталних 
синдиката Србије и УГС „Независност”, а да ли ће се наћи минимум заједничких интереса и 
тако стићи до коначног нацрта предлога измена и допуна Закона о раду, видеће се. 

И поред великих разлика, преговарачи се слажу у томе да су измене Закона о раду неопходне 
да би се овај документ осавременио и у њега унеле одредбе сличне онима које важе у земљама 
Европске уније. Будући да се тај документ тиче и права и обавеза свих који преговарају 
(запослени, држава и послодавци), разумљиво је да не могу на исти начин гледати на одређене 
промене, али би требало очекивати да се разлике, уз компромисе свих, премосте. Наиме, 
синдикати указују на то да планиране промене не носе ништа повољно за запослене, напротив, 
да ће права радника бити смањена, отпуштање лакше, а запошљавање још теже, док 
представнции државе, као и послодавци, указују на то да се променама запошљавање 
поспешује. 

За запослене, којих је, нажалост, у Србији све мање, важно је неколико ставки садашњег Закона 
о раду које ће, готово је сигурно, бити измењене. Да ли баш онако како се предлаже, или нешто 
другачије – али се копља ломе око исплате отпремнина, запошљавања на одређено време, 
запошљавања преко агенција, годишњих одмора, боловања, отказа, рада „на црно” и казни за 
прекршај радне дисциплине. За нека од тих питања договори су већ постигнути, или су близу, а 
о некима ће се сигурно је још причати.  

Планираним променама закона предвиђено је да послодавац исплаћује отпремнине само за 
године стажа проведене код њега, а да се при одласку у пензију исплати 1,5 просечна плата, док 
је садашњим законом послодавац обавезан да исплати отпремнину за комплетан радни стаж, а 
пензионерима се исплаћује три просечне плате. Новим одредбама процедура за добијање 
посла, али и отказа, требало би буде поједностављена у односу на садашњи закон. 
Запошљавање преко агенција сада није регулисано, тако ангажовани радници имају мања 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/koplja-se-lome-oko-otpremnina-otkaza-i-agencija-za-zaposljavanje
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права и примања од стално запослених, док би се изменама права радника изједначила, а 
послодавци би плаћали провизију агенцијама, што би ту врсту запошљавања поскупело. 
Садашњим законом је рад на одређено време ограничен на годину дана, уз могућност да се то 
обнови ако се промени назив радног места, док се новинама предвиђа продужење на две или 
три године, без могућности преименовања радног места. 

Да ли ће планиране промене – а ово је само део – донети бољитак запосленима у Србији, који 
сваки дан страхују да ли ће задржати посао и да ли ће бити плаћени, и колико, тешко је рећи. 
Неке промене су корак напред, а неке корак назад, како за кога, али треба рећи и да је важно 
поштовати одредбе које закони прописују. Јер многа права која садржи садашњи Закон о раду 
радници једноставно не могу да остваре, рецимо, да им зараде буду исплаћене и да им буду 
плаћени доприноси, па се може рећи да су многе одредбе, било да сада важе или су део 
планираних измена, идеално написане, али их мало ко поштује. 

Д. Млађеновић 
  

Опомена пред отказ 
Што се тиче боловања, сада се као основица за обрачун плате узима просек три последње 
плате, а измена превиђа основну зарада увећану за минули рад. Уместо најаве годишњег 
одмора и коришћења 15 дана ођедном, планиран је договор запосленог и послодавца и о 
времену и броју дана који ће се користити. 

Дисциплински прекршај сада се кажњава с три дана удаљавања с посла, а потом отказом, док 
се изменама планира удаљавање до 30 дана и опомена пред отказ. Има промена и за ситуације 
када радник добије отказ и тужи послодавца – сада се, уз процедуралну грешку послодавца, 
раднику исплаћују све заостале плате и враћа на посао, а по новом враћање на посао није 
обавеза и исплаћује се накнада, а не запостале плате.  

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/odlozen-strajk-u-%E2%80%9Cpetrohemiji%E2%80%9D 

Одложен штрајк у “Петрохемији” 

Представници синдиката “Петрохемије” постигли су договор са Владом Србије да 
се до 1. марта нађе решење за њихове захтеве, па ће протест, који је био најављен 
за данас, бити одложен, потврдио је за Танјуг председник Самосталног синидката 
те фабрике Миша Фарага. 

Он је рекао да су на састанку у Влади, на којем су били присутни министри привреде и 
енергетике, рукуводиоци НИС-а, председник Надзорног одбора и директор Петрохемије, 
добили чврсто уверавање министра привреде Саше Радуловића, да фирма неће ићи у стечај, 
или у случају да га буде, да неће бити ликвидације имовине. 

Договорено је да се "лична карта" предузећа заврши до краја године и направи план конверзије 
обавеза, а да се до 1. марта размотри план реорганизације, као и да се достави предлог 
потенцијалних стратешких партнера, са којима се сада воде преговори. 

Уколико се до 1. марта не пронађе стратешки партнер, онда ће се размотрити поступак да 
Петрохемију преузме НИС, казао је Фарага, додајући да је због тога Синдикат донео одлуку да 
протесте одложи. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/odlozen-strajk-u-%E2%80%9Cpetrohemiji%E2%80%9D
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Синдикални фронт зове на улице 
Синдикални фронт позвао је данас раднике да се придруже протесту 10. децембра, на коме ће 
бити затражено да се предложене измене закона о раду и штрајку повуку из процедуре. Након 
заједничке седнице оснивача Српског синдикалног фронта, Конфедерације слободних 
синдиката, Удружених синдикати Србије "Слога", Индустријског синдиката Србије  и 
придруженог Синдиката српске полиције, упућен је апел да се "масовном протесту радника 
придруже сви они које ће предложене измене Закона о раду и Закона о штрајку довести у 
ропски положај ако буде усвојен у Скупштини Србије". 

 

 

 


