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Штрајкови широм Србије 23. јануара 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Представници синдиката одржаће 23. јануара широм Србије 

једночасовни штрајк упозорења да би исказали незадовољство због предложених 

измена Закона о раду. 

Уколико се предлог тог закона не повуче, или се не пристане на измену спорних одредби, биће 

организовани и масовнији протести и генерални штрајк, рекао је Тањугу председник Савеза 

самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић. 

Он је прецизирао да ће штрајк упозорења бити одржан 23. јануара између 11 и 12 сати, и да ће 

му се, осим представника СССС и УГС "Независност", прикључити и бројни други мањи 

синдикати.  

 

"О томе ћемо имати више разговора наредних дана, а после тога ћемо наставити са даљим 

облицима протеста, блокадама по градовима, све док не дође до генералног штрајка у 

Београду", рекао је Орбовић.  

 

Он је навео да се репрезентативни синдикати неће вратити у преговоре о изменама Закона о 

раду, као и да за то нису ни добили никакав званичан позив Радне групе.  

 

"Ипак, можемо разговарати о томе како да се ово питање превазиђе и како да дођемо до 

заједничког решења", рекао је Орбовић.  

 

Како је казао, синдикати ће настојати "да закон не види светлост дана" и да се отвори јавна 

расправа о неком новом предлогу закона о раду.  

 

Синдикати нису сагласни с предложеним одредбама које се односе на рад на одређено време, 

начин исплате отпремнина, накнада за минули рад и флексибилне облике запошљавања.  

 

Савез самосталних синдиката Србије и УГС Независност затражили су, осим повлачења из 

процедуре измена Закона о раду, и да се из скупштинске процедуре повуку предлози закона о 

приватизацији и стечају.  

 

"Ти закони су мимо свих процедура дошли до парламента и сматрамо да то није примерено 

и да наноси велику штету запосленима у предузећима у реструктурирању", рекао је 

Орбовић.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=14&nav_id=799789
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Председник СССС је рекао да ће, уколико се ти закони не повуку, представници синдиката у 

предузећима у реструктурирању и њихове колеге 23. јануара такође "изаћи на улице и показати 

незадовољство". 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=14&nav_id=799894 

Штрајк у Шабачкој млекари 

ИЗВОР: БЕТА 

Шабац -- Радници Шабачке млекаре, дела система Фармаком МБ Мирослава 

Богићевића, наставили су штрајк и престали су да примају млеко пољопривредних 

произвођача. 

Радници који су од 13. јануара у штрајку, њих 300 од око 500 запослених, захтевају исплату 

заосталих зарада, регрес за протекле две године и исплату стипендија деци радника која 

студирају. Радници који протестују ноћ су провели у кругу фабрике. 

Према речима председника синдиката Љубана Ззивановића, протест радника Шабачке 

млекаре ће бити настављен до почетка исплате септембарске плате.  

 

"Наш први услов је исплата септембарске зараде из 2013. године и тек тада ћемо 

преговарати о начину исплате свих потраживања. Један од услова је и обећање да радници 

у штрајку неће бити отпуштени", рекао је Живановић и додао да очекује да ће протест 

подржати и произвођачи млека којима се такође дугује.  

 

Он је нагласио да је Шабачка млекара последња четири месеца прераду млека преполовила, са 

250 на 130 тона млека дневно.  

 

Та млекара има преко 4.000 коопераната, а трећина производње извози се на тржишта Русије, 

Америке, Казахстана, Украјине, Азербејџана, Литваније, Шведске и земаља у окружењу. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1494893/Orbovi%C4%87%3A+%C5%A0trajk+upozorenja+

23.+januara.html 

Орбовић: Штрајк упозорења 23. јануара 

Представници синдиката одржаће 23. јануара штрајк упозорења због 
незадовољства предложеним изменама Закона о раду, најавио председник Савеза 
самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић. Синдикати се не слажу са 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=14&nav_id=799894
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1494893/Orbovi%C4%87%3A+%C5%A0trajk+upozorenja+23.+januara.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1494893/Orbovi%C4%87%3A+%C5%A0trajk+upozorenja+23.+januara.html
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одредбама које се односе на рад на одређено време, начин исплате отпремнина и 
накнада за минули рад. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић најавио је да ће 
представници синдиката одржати 23. јануара у градовима широм Србије једночасовни штрајк 
упозорења да би исказали незадовољство предложеним изменама Закона о раду. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић најавио је да ће са 
Асоцијацијом слободних и независних синдиката (АСНС) разговарати о могућој заједничкој 
борби против предложених измена Закона о раду. 

"Данас је дошао допис из АСНС, имаћемо састанак и разговарати на ту тему, у овом моменту не 
постоји разлика у ставовима између синдиката кад је у питању овај закон и видећемо да ли 
ћемо активности водити заједнички или ћемо радити у две групације", рекао је Орбовић 
агенцијиБета. 

Уколико се предлог тог закона не повуче, или се не пристане на измену спорних одредби, биће 
организовани и масовнији протести и генерални штрајк, рекао је Орбовић Тањугу. 
 
Прецизирао је да ће штрајк упозорења бити одржан 23. јануара између 11 и 12 часова, и да ће 
му се, осим представника Савеза самосталних синдиката Србије и УГС "Независност", 
прикључити и значајан број других мањих синдиката. 

"О томе ћемо имати више разговора наредних дана, а после тога ћемо наставити са даљим 
облицима протеста, блокадама по градовима, све док не дође до генералног штрајка у 
Београду", рекао је Орбовић. 
 
Навео је да се репрезентативни синдикати неће вратити у преговоре о изменама Закона о раду, 
као и да за то нису ни добили никакав званичан позив Радне групе. 

"Ипак, можемо разговарати о томе како да се ово питање превазиђе и како да дођемо до 
заједничког решења", рекао је Орбовић. 
 
Како је рекао, синдикати ће настојати "да закон не види светлост дана" и да се отвори јавна 
расправа о неком новом предлогу закона о раду. Синдикати се не слажу са предложеним 
одредбама које се односе на рад на одређено време, начин исплате отпремнина, накнада за 
минули рад и флексибилне облике запошљавања. 
 
Савез самосталних синдиката Србије и УГС "Независност" затражили су, осим повлачења из 
процедуре измена закона о раду, и да се из скупштинске процедуре повуку предлози закона о 
приватизацији и стечају. 

"Ти закони су мимо свих процедура дошли до парламента и сматрамо да то није примерено и 
да наноси велику штету запосленима у предузецима у реструктурирању", рекао је Орбовић. 
 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије рекао је да ће, уколико се ти закони не 
повуку, представници синдиката у предузећима у реструктурирању, и њихове колеге 23. 
јануара такође "изаћи на улице и показати незадовољство". 
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1494495/Koliko+ko%C5%A1ta+neradni+dan.html 

Колико кошта нерадни дан 

Послодавци и синдикати оцењују да је добро што ове године нису спајани 
празници. Привреда већ годинама у јануару просечно бележи пад од 20 одсто у 
односу на остатак године. У Унији послодаваца тврде да један нерадни дан српску 
привреду кошта готово 17 милиона евра. 

Нема званичних података колико јавни и приватни сектор губе спајањем празника, али 
послодавци и синдикати једногласно оцењују да је то добро за привреду, која већ годинама у 
јануару просечно бележи пад од 20 одсто у односу на остатак године. 

Припремио Срђан Димитријевић 

У 2014. години није било спајања празника, за разлику од ранијих година, када се у већини 
фирми није радило од 1. јануара до Српске нове године. У јавном сектору нерадни су били само 
први, други и седми јануар, а неће се празновати ни данас. 

Потпредседник Самосталног синдиката Зоран Михаиловић каже да спајања празника није ни 
раније било у приватном сектору. 

"У јавним комуналним предузећима тих спајања такође није било и отприлике само у оним 
производним делатностима које су под државном ингеренцијом је било могуће да се споји 
више дана, да се поједини погони не пуштају у погон само за дан - два, а онда опет прави нека 
пауза", истакао је Михаиловић. 

Много новца потроши се пред Нову годину и Божић тако да домаћа привреда у јануару 
делимично стаје и због смањене тражње. 

У Унији послодаваца тврде да један нерадни дан српску привреду "кошта" готово 17 милиона 
евра. Најтеже је после Нове године јер им за увоз или извоз робе треба низ докумената и 
папира од државних установа које тада најчешће не раде. 

"Онда ми имамо ситуацију да неке фирме када дође тај период у години готово две недеље не 
могу да увезу робу и имају велике губитке зато што сваки дан стоји на царини", каже диоректор 
Уније послодаваца Драгољуб Рајић. 

"По једном камиону то кошта 150 до 200 евра само та лежарина", објашњава Рајић и пита где је 
још читав низ неких других трошкова јер најчешће морају да се плате и људи. 

У Републичком заводу за статистику нема података колико привреда губи спајањем празника, 
нити колика је уштеда постигнута ове године. 

Иако је изгубљени радни дан тешко надокнадити, да то није немогуће потврђује наш највећи 
извозник "Фијат" који је одлучио да не ради тринаестог и четрнаестог јануара. 

 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1494495/Koliko+ko%C5%A1ta+neradni+dan.html
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:473268-Resavica--ne-odustaje-od-strajka 

"Ресавица" не одустаје од штрајка 
Г. Ј.  

Рудари „Ресавице” одржаће најављени штрајк упозорења у петак, иако је истог 
дана заказан састанак са министарком енергетике Зораном Михајловић 

РУДАРИ ЈП ПЕУ "Ресавица" састаће се у петак са Зораном Михајловић, министром енергетике, 

али неће одустати од штрајка упозорења који је најављен за петак - потврдио је у уторак 

председник синдиката рудара Горан Николић. 

- Током штрајка ћемо 4.000 запослених из девет рудника угља у Србији обавестити о исходу 

преговора са надлежним министарствима. Пре тога одржаћемо седницу Штрајкачког одбора и 

одлучити даљим правцима нашег протеста - рекао је Николић. 

Рудари захтевају повезивање радног стажа и уплату доприноса за ПИО за 19 месеци, како би 

180 колега отишло у пензију, а пре неколико дана затражили су издвајање са листе предузећа 

из реструктурирања и приближавање ЕПС. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:473274-Da-li-znate-koje-firme-u-Srbiji-strajkuju 

Да ли знате које фирме у Србији штрајкују? 
Е. В. Н.  

Готово да се не зна да штрајкују „Шабачка млекара“, „Ваљевопут“, „Фабрика 
вагона“..У Србији скоро сваког дана има педесетак протеста 

ВЕЛИКИ број неисплаћених зарада, неоверене здравствене књижице, неповезани радни стаж 

и неизвесна судбина предузећа у коме раде, разлози су због којих се данас све више радника у 

Србији одлучује на штрајк. С обзиром на то да су велики производни системи готово нестали са 

српског тржишта, а синдикати у сталном сукобу, раднички бунт пролази готово незапажено у 

јавности, иако ових дана своја права обуставом рада траже запослени у неколико предузећа - 

„Шабачкој млекари“, „Ваљевопуту“, краљевачкој „Фабрици вагона“, врањском „Јумку“... 

На њиховим текућим рачунима уплате, уколико и стижу, касне од неколико месеци до 

неколико година, а већина ни не зна за кога данас ради. Проблем је, како каже др Дарко 

Маринковић, професор социологије рада, што су наши синдикати слаби, разједињени и 

сукобљени, а они су у ово време неопходни да би заштитили права радника. 

 Некада је чланство у њима било стопостотно, а данас статистика показује да свега четвртина 

запослених има чланску књижицу неког радничког удружења - објашњава проф. др 

Маринковић. - Некада су евиденцију штрајкова водили синдикати и полиција, а сада се тиме 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:473268-Resavica--ne-odustaje-od-strajka
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:473274-Da-li-znate-koje-firme-u-Srbiji-strajkuju
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нико не бави. Процене су да се дневно у Србији покрене педесетак малих протеста, који никог 

не брину, али и они некада могу да доведу до стихијског бунта. 

И текстилни гигант „Јумко“, који је у већинском власништву припао држави, у великим је 

проблемима. Око 1.000 радника ове фабрике је последњу плату примило за мај прошле године, 

а радни стаж им је неповезан од 2010. године. 

- Ситуација је алармантна, јер нема одговора ни на један од више од хиљаду дописа, колико смо 

послали на различите адресе са молбом да се помогне радницима - каже Слађан Митић, 

председник самосталног синдиката „Јумка“. 

- Погони неће бити пуштени у рад све до испуњења наших захтева, а уколико нема одговора 

државног врха, спремни смо и за радикализацију протеста у смислу блокаде ауто-пута. 

Слична је ситуација и у „Шабачкој млекари“, где радници већ други дан не дозвољавају улазак 

и излазак из фабрике, па се није ишло ни по сирово млеко. Разлог овакве реакције су поново 

неисплаћене зараде од септембра прошле године, али и изостанак регреса за последње две 

године. 

И радницима краљевачке „Фабрике вагона“ је „прекипело“, па су у уторак дали држави рок да 

до петка, 17. јануара, почне да решава њихове захтеве који се тичу исплате 15 заосталих зарада, 

неповезаног стажа и неоверених здравствених књижица. 

Проф. др Маринковић објашњава да се радници данас одлучују и за најрадикалније потезе, као 

што је штрајк глађу. Нико се, сматра он, не одлучује на такве начине протеста из беса, који 

угрожавају живот и здравље, већ због стварног проблема. 

НЕ ДАЈУ ДРОБИЛИЦУ 

ПОШТО досадашњи штрајкови и побуне нису дали резултата, неколико десетина запослених у 

„Ваљевопуту“ затворили су се у круг асфалтне базе предузећа у Белошевцу и не дају машину 

дробилицу, која је недавно продата на аукцији. Најављују да ће је запалити, како је не би узео 

купац, који је пазарио за три пута мање новца од стварне вредности. 

- Дробилица је отишла на добош за 30.000 евра, иако је реална вредност дробилице и грејдера 

око 130.000 евра - каже Ненад Марић, в. д. директора „Ваљевопута“. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/434592/Agencija-Prekrsen-ugovor-o-privatizaciji-Jugoterma 

Агенција: Прекршен уговор о приватизацији 
"Југотерма" 

Тањуг  

Агенција за приватизацију саопштила је данас да прекршен купопродајни уговор о 

приватизацији предузећу "Југотерм" из Мерошине и обећала да ће размотрити све околности 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/434592/Agencija-Prekrsen-ugovor-o-privatizaciji-Jugoterma


8 

 

како би се том предузећу омогућио наставак производње у складу за уговорним обавезама и 

законским одредбама. 

У Агенцији за приватизацију данас је одржан састанак са представницима запослених у 

Фабрици радијатора "Југотерм", после данашњег протеста радника те фабрике испред 

Агенције, а због одлуке да се власнику тог предузећа активира гаранција на милион евра. 

 

Радници фабрике "Југотерм", коју је 2008. купило предузеће "МБА Миљковић", на састанку су 

изразили неслагање и протест због активирања гаранције том предузећу, јер нови власник 

фабрике није испунио све одредбе купопродајног уговора, односно одржао континуитет и обим 

производње, на шта је по уговору и закону био обавезан. 

 

Радници "Југотерма" тражили су да Агенција за приватизацију промени своју одлуку и повуче 

гаранцију, правдајући неиспуњење уговора тржишним условима, падом вредности динара и 

кризом у домаћој грађевинској индустрији. 

 

"Агенција за приватизацију подвлачи да се у раду руководила искључиво уговором и законом и 

да је транспарентно реаговала када је, контролом, утврђено кршење купопродајног уговора". 

 

Представници Агенције су, како се наводи у саопштењу, објаснили да ће бити размотрене све 

околности како би се "Југотерму" омогућио наставак производње у складу за уговорним 

обавезама и законским одредбама. 

 

Заступник власника "Југотерма" Вук Вујовић раније данас рекао је новинарима да би 

активирање гаранције довело до затварања јединог предузећа које ради у Мерошини и 

отпуштања око 120 радника. 

 

Вујовић је рекао да је купопродајним уговором из 2008. било предвиђено да се обавезе о 

инвестирању и обиму производње у "Југотерму" испуне у року од пет година. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/434473/Vranje-Tekstilci-prete-blokadom-Koridora-10 

ГЕНЕРАЛНИ ШТРАЈК У ПАМУЧНОМ КОМБИНАТУ “ЈУМКО” 

Врање: Текстилци прете блокадом Коридора 
10 

Веселин Пешић  

У врањском Памучном комбинату “Јумко” јуче нису покренуте машине због генералног 

штрајка више од 1.000 радника. 

Председник Самосталног синдиката Слађан Митић изјавио је да је генерални штрајк у највећој 

текстилној фирми југоисточне Европе проглашен 13. јануара због драматичне пословне 

ситуације, неисплаћених зарада, неповезаног радног стажа и неоверених здравствених 

књижица. 

 

Председница АСНС у “Јумку” Снежана Величковић најавила је да ће текстилци 

радикализовати протесте блокадом Коридора 10, уколико држава као већински власник не 

предузме мере за решавање горућих пословних и социјалних проблема. 

  

- Овако се више не може. Ситуација у “Јумку” је алармантна. Последњи пут примили смо 

мајску плату. На више од 1.000 адреса упутили смо захтеве државним органима да помогну 

фирми и радницима. Држава, менаџмент “Јумка” и локална самоуправа нису реаговали. Плате 

су нередовне и мизерне. Ко може да преживи од просечне плате од 15.000 динара. Радни стаж 

запосленима није повезан од 2010. године. Нису нам оверене ни здравствене књижице. 

Гернерални штрај трајаће до испуњења социјалних захтева - рекао је Митић. 

  

Руководство “Јумка” је разговарало са члановима штрајкачког одбора, али није постигнут 

одговор који би одговарао незадовољним радницима. 

  

- Договорили смо се да се хитно организује заједнички састанак са министром привреде Сашом 

Радуловићем. Чланови одбора схватили су да само држава као већински власник може да реши 

нагомилане проблеме. Комбинат је у процесу реструктурирања и годинама се бори за опстанак 

који је известан због обезбеђеног тржишта и заокруженог технолошког процеса. Генарални 

штрајк угрозиће испуњење пословних уговора са партнерима из земље и иностранства. 

  

Прошле године остварили смо производњу вредну десет милиона евра. Месечне субвенције од 

државе од 12 милиона динара не добијамо од августа - рекао је генерални директор “Јумка” 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/434473/Vranje-Tekstilci-prete-blokadom-Koridora-10
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Зоран Стошић. 

  

У “Јумку”, који је у дубокој кризи 13 година, истичу да од државе не траже дотације већ само 

гаранције да се код пословних банака задуже за седам милиона евра за преуређење 

производње према европским стандардима. Врањски текстилци траже да у Врање хитно дођу 

Ивица Дачић, Александар Вучић и Јован Кркобабић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/434490/U-2013-osnovano-tri-i-po-puta-vise-firmi-nego-sto-je-ugaseno 

У 2013. основано три и по пута више фирми 
него што је угашено 

Бета  

У Србији је прошле године основано 8.735 нових фирми, што је готово три и по пута више него 

што их је угашено, односно обрисано из регистра, саопштила је данас Агенција за привредне 

регистре (АПР). 

Истовремено је 2013. регистровано 30.931 нових предузетника, што је око 18 одсто мање од 

броја оних избрисаних из регистра, речено је агенцији Бета у АПР. 

  

Према подацима АПР, у Србији је 2013. године било регистровано укупно 110.952 активних 

привредних друштава, а то је за 5,2 одсто (5.847 фирми) више него претходне године. 

  

АПР је истовремено регистровала и укупно 212.716 активних предузетника, што је 2,5 одсто, 

односно 5.411 радњи мање него 2012. Како је прецизирано, прошле године број 

новорегистрованих предузећа био је један одсто већи него у 2012, док је број нових 

регистрованих предузетника повећан за 2,4 одсто. 

  

У Србији је 2013. угашено 2.557 фирми, готово три пута мање него годину пре на шта је утицао 

престанак примене аутоматских стечаја над фирмама које су биле у блокади дуже од годину 

дана, што се примењивао до средине 2012. године, када је та одредба Закона о стечају 

проглашена неуставном. 
 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/434490/U-2013-osnovano-tri-i-po-puta-vise-firmi-nego-sto-je-ugaseno
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/434468/Orbovic-Strajk-upozorenja-23-januara 

Орбовић: Штрајк упозорења 23. јануара 

Тањуг  

Представници синдиката одржаће 23. јануара у градовима широм Србије једночасовни штрајк 

упозорења да би исказали незадовољство предложеним изменама Закона о раду, најавио је 

данас председник Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С) Љубисав Орбовић. 

Уколико се предлог тог закона не повуче, или се не пристане на измену спорних одредби, биће 

организовани и масовнији протести и генерални штрајк, рекао је Орбовић Тањугу. 

 

Он је прецизирао да ће штрајк упозорења бити одржан 23. јануара између 11 и 12 сати, и да ће 

му се, осим представника С С С С и УГС "Независност", прикључити и значајан број других 

мањих синдиката. 

 

"О томе ћемо имати више разговора наредних дана, а после тога ћемо наставити са даљим 

облицима протеста, блокадама по градовима, све док не дође до генералног штрајка у 

Београду", рекао је Орбовић. Он је навео да се репрезентативни синдикати неће вратити у 

преговоре о изменама Закона о раду, као и да за то нису ни добили никакав званичан позив 

Радне групе. 

"Ипак, можемо разговарати о томе како да се ово питање превазиђе и како да дођемо до 

заједничког решења", рекао је Орбовић. 

 

Како је казао, синдикати ће настојати "да закон не види светлост дана" и да се отвори јавна 

расправа о неком новом предлогу закона о раду. 

 

Синдикати се не слажу са предложеним одредбама које се односе на рад на одређено време, 

начин исплате отпремнина, накнада за минули рад и флексибилне облике запошљавања. Савез 

самосталних синдиката Србије и УГС Независност затражили су, осим повлачења из процедуре 

измена закона о раду, и да се из скупштинске процедуре повуку предлози закона о 

приватизацији и стечају. 

 

"Ти закони су мимо свих процедура дошли до парламента и сматрамо да то није примерено и 

да наноси велику штету запосленима у предузецима у реструктурирању", рекао је Орбовић. 

 

Председник С С С С је рекао да ће, уколико се ти закони не повуку, представници синдиката у 

предузећима у реструктурирању, и њихове колеге 23. јануара такође "изаћи на улице и 

показати незадовољство". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/434468/Orbovic-Strajk-upozorenja-23-januara
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/434423/Fabrika-za-preradu-PET-ambalaze-u-blokadi 

Фабрика за прераду ПЕТ амбалаже у блокади 

Бета 

Фирма за прераду ПЕТ амбалаже Еурофоил из Бора, која запошљава шездесетак радника, 

могла би ускоро да буде затворена због власничких несугласица, јавила је Регионална 

телевизија Бор. 

Према информацијама тог медија, Еурофоил, једна од најперспективнијих предузећа које се 

бави прерадом ПЕТ амбалаже у Србији, зауставио је производњу крајем октобра, јер му је 

рачун блокиран за милион евра. 

  

Као један од разлога лошег стања у тој фирми, наводе се несугласице између дотадашњих 

сувласника Еурофоила, хрватске компаније Драва интернационал, и српског предузећа 

Лимико. 

  

Запосленима се дугују зараде за неколико месеци, регрес и топли оброк, а онима којима је 

истекао уговор на одређено он није продужен. 

  

 - Стално запослени су на плаћеном принудном одмору до марта, а након тога нико не може да 

каже шта ће бити. Ми смо већ били пре осам година у сличној ситуацији, променили смо 

власнике, а сада се то понавља -  казао је радник Еурофоила Томислав Лазаревић. 

  

Еурофоилу је крајем октобра блокиран рачун због дуга од 110 милиона динара, које је према 

уговору, хрватска компанија Драва интернационал требало да исплати суоснивачу, српском 

предузећу Лимико, за куповину више од 40 одсто власничког капитала, чиме би постала 

власник 92 процента предузећа. 

  

 - Међутим, само мали део овог новца је уплаћен, а рачун је након тога блокиран -  рекао је 

новинарима адвокат и правни заступник предузећа Лимико Горан Цветковић. 

  

Отварање погона за прераду пластичне амбалаже у Бору крајем маја 2012, подржале су 

политичке странке, али и амбасаде САД, Хрватске и Јапана. 

  

То предузеће је за првих годину дана рада прерадило и извезло више од 700 тона ПЕТ 

амбалаже и по постигнутим резултатима брзо стигло до првог места на листи предузећа која се 

баве рециклажом на Балкану.  
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/434423/Fabrika-za-preradu-PET-ambalaze-u-blokadi
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/434687/Ministarstvo-privrede-Ukinuti-doprinose-za-zdravsteno-osiguranje 

Министарство привреде: Укинути доприносе 
за здравстено осигурање 

Фонет  

Министарство привреде ће предложити Влади Србије да се укине допринос за здравствено 

осигурање и да се уместо тога сви трошкови лечења финансирају директно из буџета, а да се 

истовремено повећају порези на зараде и промени начин њиховог плаћања., пише Данас. 

Управо то се крије иза недавне изјаве министра привреде Саше Радуловића да би сви грађани 

Србије требало да буду здравствено осигурани, без обзира на то да ли им послодавци уплаћују 

здравствено осигурање или уопште немају посао. 

  

Како за Данас објашњава Радуловићев економски саветник Александар Стевановић, план 

Министарства је да се послодавци растерете плаћања доприноса за здравство и, самим тим, 

оверавања здравствених књижица, а да се грађани реше проблема да не могу да се лече о 

трошку државе, јер им њихови послодавци нису уплатили доприносе. 

  

Истовремено са укидањем здравственог доприноса, држава би пореском реформом подигла 

порез на зараде и променила начин његовог плаћања, навео је Стевановић. Међутим, пошто 

би, ако се усвоји Радуловићев план, за бесплатно лечење било потребно само да грађани 

покажу личну карту као доказ српског држављанства, број оних чију би терапију плаћала 

држава одмах би се повећао. 

  

То је због тога што многи послодавци данас не уплаћују доприносе за своје раднике, због чега 

они не могу да овере своје здравствене књижице и, последично, морају из свог џепа да плате 

сваки преглед или интервенцију То значи да би повећање пореза на зараде морало да буде веће 

од укинутог здравственог доприноса да би се обезбедио новац за бесплатно лечење ових људи 

или би буџетски дефицит морао да порасте. 

  

Стевановић, међутим, наглашава да дефицит неће расти. Ако нас наши коалициони партнери 

саслушају до краја, видеће да дефицит неће расти, јер ћемо променити начин плаћања пореза 

на зараде и извршити прерасподелу средстава. 

 

Садашња ситуација да кажњавамо раднике због тога што им послодавци не плаћају доприносе 

је апсурдна, тврди Стевановић. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/434687/Ministarstvo-privrede-Ukinuti-doprinose-za-zdravsteno-osiguranje
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/434444/Velike-razlike-u-prosecnim-platama-na-severu-i-jugu-Srbije 

Велике разлике у просечним платама на 
северу и југу Србије 

На северу Србије просечна нето зарада у новембру достигла је ниво од 48.906 динара, док је на 

југу била 37.861 динар, објављено је у новом билтену Института за тржишна истраживања 

(ИЗИТ). 

Посебно се издваја Београдски регион са просечном нето платом од 54.647 динара, што је за 

око 45 одсто више него у региону Шумадије и Западне Србије у коме је евидентирана најнижа 

просечна нето зарада у износу од 37.719 динара. 

То указује на неравномерну развијеност привреде у Србији и концентрацију капитала и 

људских ресурса у Београду или северније од њега. 

  

Просечна нето плата у Војводини у новембру била је 42.669 динара, а у јужној и источној 

Србији 38.030 динара. 

  

Таква разлика у висини просечних нето плата по регионима у Србији, а самим тиме и у нивоу 

привредне развијености, последица је процеса деиндустријализације као продукта 

неконтролисане приватизације и пребрзе либерализације тржишта, 

  

Да би се те неповољне тенденције у развоју земље зауставиле, неопходно је кроз стратешко 

промишљање поправити пословни амбијент у мање развијеним подручјима земље, а то се 

може урадити и преко јавно-приватних партнерстава у тим регионима, пореских олакшица, 

изградње свих видова инфраструктуре и тренинга локалних људских ресурса, навео је ИЗИТ. 

  

Просечна нето зарада у Србији у новембру године достигла је износ од 44.120 динара, што је за 

1,2 одсто номинално, односно за 1,8 одсто реално било више него претходног месеца. 

  

Тај реални раст резултат је дефлаторних кретања у привреди током извештајног месеца. 

Рачуна се да ће децембарски подаци о просечним нето платама указати на осетно већи 

позитиван помак на месечном нивоу, услед исплате бонуса и тринаестих плата, или јубиларних 

награда, па и аконтација за следећи месец. 

  

Међутим, пошто је влада препоручила да у јавном сектору нема бонус плаћања на редовне 

зараде, може се очекивати да зараде у децембру 2013. године не буду тако "надуване вештачки" 

под утицајем сезоне као у истом месецу 2012. године, оценио је ИЗИТ. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/434444/Velike-razlike-u-prosecnim-platama-na-severu-i-jugu-Srbije
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http://www.blic.rs/Vesti/Politika/434657/Ministarstvo-privrede-za-ukidanje-zdravstvenih-doprinosa 

Министарство привреде за укидање 
здравствених доприноса 

Бета  

Министарство привреде ће предложити Влади Србије да се укине допринос за здравствено 

осигурање и да се, уместо тога, сви трошкови лечења финансирају директно из државног 

буџета, пише лист Данас у издању од среде. 

Економски саветник министра привреде Александар Стевановић рекао је да је план да се 

послодавци растерете плаћања доприноса за здравство и, самим тим, оверавања здравствених 

књижица, а да се грађани реше проблема с којим се многи данас суочавају - да не могу да се 

лече о трошку државе јер им послодавци нису уплатили доприносе. 

  

По Стевановићевим речима, истовремено са укидањем здравственог доприноса, држава би 

пореском реформом повећала порез на плате и променила начин његовог плаћања. Тиме би се 

обезбедила буџетска средства за овај план. 

  

Међутим, пошто би, ако се усвоји Радуловићев план, за бесплатно лечење било потребно само 

да грађани покажу личну карту као доказ држављанства, број оних чију би терапију плаћала 

држава, одмах би се повећао. 

  

То значи да би повећање пореза на плате морало да буде веће од укинутог здравственог 

доприноса - да би се обезбедио новац за бесплатно лечење свих, или би буџетски дефицит 

морао да порасте. 

  

Стевановић, међутим, наглашава да буџет неће трпети. 

- Ако нас наши коалициони партнери саслушају до краја, видеће да дефицит неће расти, јер 

ћемо променити начин плаћања пореза на зараде и извршити прерасподелу средстава. 

Садашња ситуација - да кажњавамо раднике због тога што им послодавци не плаћају 

доприносе, је апсурдна - сматра Стевановић. 

  

Део свеобухватне пореске реформе коју планира Министарство привреде и која би требало да 

прати пребацивање трошкова за лечење на буџет, је и "значајно смањивање доприноса на 

најниже зараде". Тако би, рекао је Стевановић, послодавци на најмање плате плаћали само 

минимални пензијски допринос, док би с повећањем зарада прогресивно расле и дажбине. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/434657/Ministarstvo-privrede-za-ukidanje-zdravstvenih-doprinosa
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У Републичком фонду за здравствено осигурање (РФЗО) кажу за Данас да им министар 

привреде није образложио како планира да уведе здравствено осигурање за све граÄ‘ ане, 

нити их је претходно известио о намерама и ставу који је изнео. 

  

Министар Радуловић нам још није доставио свој концепт, нити знамо да постоји у писаном 

облику, тако да се о њему не можемо изјашњавати. Знамо само једно: да би за обвезнике 

доприноса било дестимулативно када би се неко декретом укључио (у заштиту) кроз оверу 

здравствених књижица без одговарајуће економске основе, кажу у информативној служби 

РФЗО. 

  

Они додају да очекују од Радуловића да образложи свој предлог и концепт, након чега ће се 

Фонд изјаснити. 

  

У Србији се по глави становника за здравствено осигурање издваја најмање у Европи, и то у 

овом тренутку износи око 260 евра. Било какво даље неуплаћивање доприноса могло би 

додатно да смањи већ прениску квоту за здравствено осигурање, а самим тим и да угрози 

обезбеђивање здравствене заштите, упозоравају у РФЗО, преноси Данас. 

  

Како додају, главни циљ Стратегије развоја здравственог осигурања до 2020. године је увођење 

обавезног здравственог осигурања за све грађане. 

  

Упитан због чега Министарство није консултовало РФЗО приликом припреме концепта ове 

реформе, Стевановић је рекао друго: да би РФЗО пре тога требало да смањењи сопствене 

расходе. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/434587/URS-Vlada-da-povuce-izmene-Zakona-o-radu 

УРС: Влада да повуче измене Закона о раду 

ФоНет  

Уједињени региони Србије (УРС) затражили су данас од Владе Србије да повуче из 

скупштинске процедуре предлоге Закона о приватизацији, који блокирају тај процес, о стечају 

којима се легализује стечајна мафија као и најављене измене Закона о раду као наметнута 

решења која распаљују сукобе у осиромашеном друштву Србије измученом транзицијом. 

УРС је поново упозорио да се предложеним изменама Закона о стечају легализује стечајна 

мафија и даје огромна моћ једној интересној групи људи. 

 

Предложеним изменама Закона о приватизацији блокира се процес приватизације. Одредбе 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/434587/URS-Vlada-da-povuce-izmene-Zakona-o-radu
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овог предлога непримењљиве су у пракси, а процес приватизације своди се на пуко отпуштање 

радника и гурање фирми у стечај, оценио је УРС. 

 

У случају Закона о раду, УРС сматра да је апсолутно неприхватљиво да овај Закон уђе у 

скупштинску процедуре без претходно успостављеног социјалног дијалога. 

Наметнута решења која распаљују сукобе у осиромашеном друштву измученом транзицијом, 

последње су што је Србији сада потребно, оценио је УРС. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Velike-razlike-u-platama-na-severu-i-jugu-Srbije.sr.html 

Велике разлике у платама на северу и југу 
Србије 

 

БЕОГРАД – На северу Србије просечна нето зарада у новембру достигла је ниво од 48.906 
динара, док је на југу била 37.861 динар, објављено је у новом билтену Института за тржишна 
истраживања (ИЗИТ). 

Посебно се издваја Београдски регион са просечном нето платом од 54.647 динара, што је за 
око 45 одсто више него у региону Шумадије и Западне Србије у коме је евидентирана најнижа 
просечна нето зарада у износу од 37.719 динара. 

То указује на неравномерну развијеност привреде у Србији и концентрацију капитала и 
људских ресурса у Београду или северније од њега. 

Просечна нето плата у Војводини у новембру била је 42.669 динара, а у јужној и источној 
Србији 38.030 динара. 

Таква разлика у висини просечних нето плата по регионима у Србији, а самим тиме и у нивоу 
привредне развијености, последица је процеса деиндустријализације као продукта 
неконтролисане приватизације и пребрзе либерализације тржишта, 

Да би се те неповољне тенденције у развоју земље зауставиле, неопходно је кроз стратешко 
промишљање поправити пословни амбијент у мање развијеним подручјима земље, а то се 
може урадити и преко јавно-приватних партнерстава у тим регионима, пореских олакшица, 
изградње свих видова инфраструктуре и тренинга локалних људских ресурса, навео је ИЗИТ. 

Просечна нето зарада у Србији у новембру године достигла је износ од 44.120 динара, што је за 
1,2 одсто номинално, односно за 1,8 одсто реално било више него претходног месеца. 

Тај реални раст резултат је дефлаторних кретања у привреди током извештајног месеца. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Velike-razlike-u-platama-na-severu-i-jugu-Srbije.sr.html
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Рачуна се да ће децембарски подаци о просечним нето платама указати на осетно већи 
позитиван помак на месечном нивоу, услед исплате бонуса и тринаестих плата, или јубиларних 
награда, па и аконтација за следећи месец. 

Међутим, пошто је влада препоручила да у јавном сектору нема бонус плаћања на редовне 
зараде, може се очекивати да зараде у децембру 2013. године не буду тако „надуване вештачки” 
под утицајем сезоне као у истом месецу 2012. године, оценио је ИЗИТ. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sumnjiv-ofsor-biznis-iz-fotelje.sr.html 

Сумњив офшор бизнис из фотеље 

Фирме из пореских рајева, које министар Радуловић сада хоће да региструје, нису „криве” за 
нашу лошу приватизацију, сматрају стручњаци 

Да би неко постао власник офшор компаније, не мора да мрдне из Београда. Доста су му 
компјутер, која хиљада долара за регистрацију у неком од пореских рајева и идеја шта би са том 
фирмом. 

Наравно, то никад не ради неко ко има свега неколико хиљада долара у џепу, већ појединци са 
великим бизнисом који желе да послују преко фирми из пореских рајева и тако избегну скупље 
намете у матичној земљи. Или да сакрију власништво у другим фирмама које потом купују. У 
Србији, као и у многим другим државама тако ради огроман број фирми из свих области – 
прехрамбене индустрије, трговине, пољопривредне производње, телекомуникација, 
енергетике, дистрибуције, посредовања... 

Проблематика офшор фирми поново је ових дана актуелизована најавом Саше Радуловића, 
министра привреде, да је дошло време да се коначно региструју све компаније које на тај начин 
раде у Србији. 

– Тај посао ће бити урађен применом Закона о спречавању прања новца, а иза већине офшор 
фирми које послују у Србији стоје управо наши грађани – рекао је Радуловић. 

На овај проблем је, пре нешто мање од четири године, јавно указао и Борис Тадић, тадашњи 
председник Србије, позвавши наше највеће привреднике на „економски патриотизам” јер су 
пословали преко офшор фирми у иностранству. Данас се мало шта променило, јер најбогатији 
велики део свог пословања и даље обављају преко тих компанија. У Србији су многе од 
највећих компанија регистроване у офшор зонама, а једна од последњих прича из ове области 
је она о начину на који је Мирослав Мишковић продао свој „Делта макси” белгијском „Делезу”. 
Како је овај ланац заправо био у власништву његове кипарске фирме, Мишковић (упозорен на 
економски патриотизам) је пре продаје удео у власништву „Делта максија” са Кипра пренео на 
нову фирму коју је основао у Србији – „Делта капитал”. Да то није учињено, на продају фирме 
из пореског раја не би морао да плати 25 милиона евра пореза на капиталну добит, који су 
завршили у буџету Србије. 

Исто тако, недавно су новинари британског „Гардијана” истраживали ко стоји иза појединих 
офшор компанија у државама које важе за пореске рајеве. Међу више хиљада компанија, 
испливала је и „Салфорд капитал партнерс” са Британских девичанских острва, коју су потом 
овдашњи медији повезали са нашим компанијама попут „Имлека”, „Бамбија”, „Књаза 
Милоша”... У сваком случају, до информација о томе ко заиста стоји иза неке офшор компаније 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sumnjiv-ofsor-biznis-iz-fotelje.sr.html
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није лако доћи. Нити о токовима новца. Поставља се стога питање колико би Радуловићева 
најава могла да има ефекта? 

Стручњаци за финансије и за инвестиције различито на ово гледају. Једни поздрављају намеру 
министра Радуловића јер би, оцењују, бацила боље светло на токове новца. Други, међутим, 
сматрају да пописивање офшор компанија најпре није могуће и да никуда не води, јер се 
пословање из офшор зона практикује свуда у свету. 

– Треба рећи да су такве фирме легалне,а када их неко овде помене одмах се помисли на 
тајкуне, јер су многи преко офшор фирми куповали предузећа како би сакрили своје име. Али, 
то постоји и у европским земљама и претпостављам да Радуловић ово ради како би се откриле 
групације и везе појединих фирми. Добро је уколико је ово почетак шире акције, јер би онда 
они који тако послују били опрезнији уколико знамо за њихов новац из иностранства – оцењује 
Душан Узелац, власник и уредник финансијског портала „Каматица”, додајући да се тешко 
може очекивати проналажење власника саме офшор фирме. 

– Формирање регистра предузећа има смисла да би се знало ко с ким ради, што би било 
корисно и за евентуалне будуће истраге – оцењује он. 

Милан Ковачевић, консултант за страна улагања, подсећа да нама проблем нису направиле 
офшор компаније, већ лоша приватизација. 

– Мање је важно ко је власник фирме уколико је све легално, а наш проблем је корупција коју 
смо дуго толерисали. Ја сам, на пример, предложио да једно велико улагање у Србију пре 
неколико година иде преко Холандије. Послушали су ме, јер свако жели мање да плати 
уколико је то могуће и то се назива избегавање двоструког опорезивања – наводи Ковачевић. 

Како каже, суштина је да се поштује право и уколико је пословање легално, не види зашто су 
офшор фирме лоше. 

– Оне се овде често због популизма повезују са нашом лошом економском ситуацијом и лоше 
спроведеном приватизацијом. Чак и многе америчке мултинационалне компаније имају 
пословање са офшор фирмама и то у две државе унутар самих Сједињених Америчких Држава, 
од којих је једна Делавер – закључује Ковачевић. 

Док се и даље полемише о томе како ће и да ли ће Радуловић успети у својој намери да направи 
регистар офшор фирми, интернет је препун сајтова који нуде помоћ при њиховом оснивању. 
Један од њих тренутно има и својеврсну акцијску понуду – „фирма за само 999 долара”. На 
другој интернет презентацији која такође садржи препоруке за регистровање офшор 
компанија, клијентима се објашњава да је много предности које могу да се остваре оснивањем 
офшор компанија. Како наводе, нису ту само смањење пореских обавеза, већ и тајност 
података, смањење трошкова, заштита приватне имовине, банковна тајност. Даље пише да су 
најчешће делатности офшор компанија трговина, консултантске услуге, улагања... 

Нашим бизнисменима је нарочито Кипар био пожељна офшор зона. То се, међутим, 
променило због уласка ове земље у Европску унију, али су зато ту Девичанска острва, Сејшели, 
Панама, Белизе, Швајцарска, па и Сједињене Америчке Државе. 

Стефан Деспотовић 
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Министарство привреде припрема радикалан сет пореских реформи 

Радуловић укида допринос за здравствено 
осигурање 

АУТОР: К. ЖИВАНОВИЋ - А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Министарство привреде ће предложити Влади Србије да се укине допринос за 
здравствено осигурање и да се уместо тога сви трошкови лечења финансирају директно из 
буџета - сазнаје Данас. Управо то се крије иза недавне изјаве министра привреде Саше 
Радуловића да би сви грађани Србије требало да буду здравствено осигурани, без обзира на то 
да ли им послодавци уплаћују здравствено осигурање или уопште немају посао. 
 
Како за наш лист објашњава Радуловићев економски саветник Александар Стевановић, план 
Министарства је да се послодавци растерете плаћања доприноса за здравство и, самим тим, 
оверавања здравствених књижица, а да се грађани реше проблема са којим се многи данас 
суочавају - да не могу да се лече о трошку државе, јер им њихови послодавци нису уплатили 
доприносе. 

Питање које се одмах поставља је где ће држава наћи новац за овај план. Одговор је - у другом 
порезу. Према Стевановићу, истовремено са укидањем здравственог доприноса, држава би 
пореском реформом подигла порез на зараде и променила начин његовог плаћања. Међутим, 
пошто би, ако се усвоји Радуловићев план, за бесплатно лечење било потребно само да грађани 
покажу личну карту као доказ српског држављанства, број оних чију би терапију плаћала 
држава одмах би се повећао. То је због тога што многи послодавци данас не уплаћују доприносе 
за своје раднике, због чега они не могу да овере своје здравствене књижице и, последично, 
морају из свог џепа да плате сваки преглед или интервенцију. 

То значи да би повећање пореза на зараде морало да буде веће од укинутог здравственог 
доприноса да би се обезбедио новац за бесплатно лечење ових људи или би буџетски дефицит 
морао да порасте. Стевановић, међутим, наглашава да дефицит неће трпети. 

- Ако нас наши коалициони партнери саслушају до краја, видеће да дефицит неће расти, јер 
ћемо променити начин плаћања пореза на зараде и извршити прерасподелу средстава. 
Садашња ситуација да кажњавамо раднике због тога што им послодавци не плаћају доприносе 
је апсурдна - тврди Стевановић. 

Део свеобухватне пореске реформе коју планира Министарство привреде и која би требало да 
прати пребацивање трошкова за лечење на буџет је и „значајно смањивање доприноса на 
најниже зараде“. Тако би, како прецизира Стевановић, послодавци на најмање плате плаћали 
само минимални пензијски допринос, док би са повећањем зарада прогресивно расле и 
дажбине. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_ukida_doprinos_za_zdravstveno_osiguranje.4.html?news_id=274460
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_ukida_doprinos_za_zdravstveno_osiguranje.4.html?news_id=274460
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У Републичком фонду за здравствено осигурање (РФЗО) кажу за Данас да им министар 
привреде није образложио како планира да уведе здравствено осигурање за све грађане, нити 
их је претходно известио о намерама и ставу који је изнео. 

- Министар Радуловић нам још није доставио свој концепт, нити знамо да исти у писаном 
облику постоји, тако да се о њему не можемо изјашњавати. Знамо само једно, да би за 
обвезнике доприноса било дестимулативно када би се неко декретом укључио кроз оверу 
здравствених књижица без одговарајуће економске основе - кажу у информативној служби 
РФЗО. Они додају да очекују од Радуловића да образложи свој предлог и концепт, након чега 
ће се Фонд изјаснити. 

- У Србији се по глави становника за здравствено осигурање издваја најмање у Европи, и то у 
овом тренутку износи око 260 евра. Било какво даље неуплаћивање доприноса могло би 
додатно да смањи већ прениску квоту за здравствено осигурање, а самим тим и угрози 
обезбеђивање здравствене заштите - упозоравају у РФЗО. Како додају, главни циљ Стратегије 
развоја здравственог осигурања до 2020. године предвиђа увођење обавезног здравственог 
осигурања за све грађане. 

- Када је то предложио, директор РФЗО Момчило Бабић сматрао је да је потребно време, кроз 
одређени период транзиције, како би се обезбедили сви неопходни услови, пре свега 
економски, за реализацију тог циља - наводе у РФЗО и додају да би било неправедно према 
милионима грађана који плаћају обавезно здравствено осигурање да се једноставно прогласи 
овера здравствених књижица свима без разлике. 

Упитан због чега Министарство није консултовало РФЗО приликом припреме концепта ове 
реформе, Стевановић каже да би РФЗО пре тога требало да се бави смањењем својих 
сопствених расхода. 

Мартиновић: Без коментара 

Државни секретар у Министарству рада и социјалне политике Зоран Мартиновић каже за 
Данас да није упознат са конкретним планом Министарства привреде. „Чуо сам за изјаву 
Радуловића да сви грађани треба да имају социјално осигурање, али нисам упознат са идејом да 
послодавци треба да буду ослобођени плаћања доприноса. Зато не бих ни коментарисао“, 
поручује Мартиновић. 

По 25.000 динара за социјално угрожене 

Министарство привреде планира и да реформише систем социјалне заштите, тако да се 150 
милијарди динара, колико се данас издваја за ове намере, другачије распореди. Незванично, 
Министарство је идентификовало бројне неекономичности у трошењу овог новца, од 
субвенција за плаћање електричне енергије и обданишта и давања новца породицама са 
високим приходима, што ће се променити. Како за Данас кажу у Министарству привреде, идеја 
је да се социјално угроженим породицама месечно да 15.000 динара, плус 5.000 динара по 
члану домаћинства, што би за трочлано домаћинство значило 25.000 динара. У Министарству 
сматрају да би 150 милијарди динара било довољно да се на тај начин заштити 1,5 милион 
грађана Србије. 

Према Стевановићевим речима, за добијање ове врсте помоћи било би довољно да грађанин 
потпише изјаву о својим примањима, али би истовремено биле установљене врло оштре казне 
за сваку превару и јака контрола по систему случајног узорка. 
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Очекују подршку Владе 

За сада није познато када ће Министарство привреде изаћи са овим својим предлозима, јер то 
зависи од тога да ли ће добити подршку осталих чланова Владе. Министарство ове реформе 
припрема у оквиру Стратегије за развој предузетништва и конкурентности. Међутим, како 
сазнајемо, чак и да Влада не пристане на свеобухватни пакет пореских и других реформи, 
Министарство ће ипак предложити да се допринос за здравствено осигурање укине. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/orbovic_prihvatio_poziv_asns.4.html?news_id=274462 

Орбовић прихватио позив АСНС 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић најавио је јуче 

да ће са Асоцијацијом слободних и независних синдиката разговарати о могућој заједничкој 

борби против предложених измена Закона о раду. 

 
„Данас је дошао допис из АСНС, имаћемо састанак и разговарати на ту тему, у овом моменту не 
постоји разлика у ставовима између синдиката кад је у питању овај закон и видећемо да ли 
ћемо активности водити заједнички или ћемо радити у две групације“, рекао је Орбовић. 

АСНС је јуче позвао остале синдикате на договор о заједничком деловању у погледу измена 
Закона о раду, оцењујући да су предложене измене потпуно неприхватљиве. АСНС је 
предложио одржавање заједничког састанка председника свих синдикалних централа на коме 
би „ставили тачку на досадашње неспоразуме, договорили се о толеранцији и узајамном 
ненападању“ и заузели заједнички став о борби за повлачење из процедуре предлога више 
закона који су штетни по раднике. 

Како је истакао Орбовић, међу синдикатима нема нејединства по питању штетности измена 
Закона о раду које је предложило Министарство рада. 

„Ставови свих синдиката су идентични да је закон неприхватљив и да не би смео да види 
светлост дана“, рекао је председник СССС. 

Централе репрезентативних синдиката су најавиле да ће, ако захтеви не буду испуњени, 
тражити смену ресорних министара и премијера и организовати масовне протесте радника. 

 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/orbovic_prihvatio_poziv_asns.4.html?news_id=274462


23 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nece_otpustenog_radnika_za_predsednika_skupstine_preduzeca.4.html?new

s_id=274459 

Неће отпуштеног радника за председника 
Скупштине предузећа 

АУТОР: Н. Д. 

Београд - Радници костолачког привредног друштва Рекултивација и озелењавање земљишта 

јуче су почели штрајк, тражећи да Мирослав Живојиновић, бивши радник овог предузећа, који 

је добио отказ уговора о раду, не буде нови председник Скупштине тог предузећа. 

 
Одлуком Владе Србије, на предлог локалне самоуправе, Живојиновић је именован за 
председника Скупштине ПД РИО. Синдикат овог предузећа је пре штрајка тражио да се ова 
одлука промени, обраћајући се директорки предузећа Наташи Савић, локалној самоуправи, 
премијеру Ивици Дачићу, првом потпредседнику Александру Вучићу, ресорним 
министарствима и народном посланику из Пожаревца Верољубу Арсићу. Како наводе 
штрајкачи, једино им се обратио Верољуб Арсић, који је у допису навео да се овај захтев не 
прихвата. 

Живојиновић, иначе члан СНС, добио је отказ у септембру 2012. након узастопних 
сукобљавања са директорком ПД РИО Наташом Савић. Живојиновићу се на терет стављало то 
што није доставио одређену документацију у вези тримера из којих је цурио бензин, што није 
сачинио извештај о тим тримерима на време, што је на паузу отишао после времена када је са 
ње требало да се врати и што се на њој задржао 42 минута дуже од предвиђеног времена и што 
је тражио од колеге да сведочи у његову корист у поступку за мобинг који је водио против 
надређене колегинице и тврдио да може да добије три милиона динара одштете због тога. 

Живојиновићу се замерало и недолично понашање према другим колегама, а нарочито његове 
тврдње да је РИО „само привидно успешан колектив додељен особама које губе границу“, 
тврдња да ће поступањем директора „колектив и сви у њему имати штете“, да је директорка 
„побркала лончиће“ и оптужба да се против њега спроводи мобинг и „смишљају пакости“. У ПД 
РИО ради само 11 стално запослених. Између фирме и Живојиновића воде се два судска спора. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_2013_osnovano_35_puta_vise_firmi_nego_sto_je_ugaseno.4.html?news_i

d=274455 

У 2013. основано 3,5 пута више фирми него 
што је угашено 

АУТОР: БЕТА 

Београд - У Србији је прошле године основано 8.735 нових фирми, што је готово три и по пута 

више него што их је угашено, односно обрисано из регистра, саопштила је јуче Агенција за 

привредне регистре. Истовремено је 2013. регистровано 30.931 нових предузетника, што је око 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nece_otpustenog_radnika_za_predsednika_skupstine_preduzeca.4.html?news_id=274459
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nece_otpustenog_radnika_za_predsednika_skupstine_preduzeca.4.html?news_id=274459
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_2013_osnovano_35_puta_vise_firmi_nego_sto_je_ugaseno.4.html?news_id=274455
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_2013_osnovano_35_puta_vise_firmi_nego_sto_je_ugaseno.4.html?news_id=274455
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18 одсто мање од броја оних избрисаних из регистра. 

 
Према подацима АПР, у Србији је 2013. године било регистровано укупно 110.952 активних 
привредних друштава, а то је за 5,2 одсто (5.847 фирми) више него претходне године. АПР је 
истовремено регистровала и укупно 212.716 активних предузетника, што је 2,5 одсто, односно 
5.411 радњи мање него 2012. У Србији је 2013. угашено 2.557 фирми, готово три пута мање него 
годину пре на шта је утицао престанак примене аутоматских стечаја над фирмама које су биле у 
блокади дуже од годину дана, што се примењивао до средине 2012. године, када је та одредба 
Закона о стечају проглашена неуставном. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/orbovic-strajk-upozorenja-23-januara 

Орбовић: Штрајк упозорења 23. јануара 

 

Представници синдиката одржаће 23. јануара у градовима широм Србије 
једночасовни штрајк упозорења да би исказали незадовољство предложеним 
изменама Закона о раду, најавио је данас председник Савеза самосталних 
синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић. 

Уколико се предлог тог закона не повуче, или се не пристане на измену спорних одредби, биће 
организовани и масовнији протести и генерални штрајк, рекао је Орбовић  Танјугу. 
Он је прецизирао да ће штрајк упозорења бити одржан 23. јануара између 11 и 12 сати, и да ће 
му се, осим представника СССС и УГС "Независност", прикључити и значајан број других 
мањих синдиката. 

"О томе ћемо имати више разговора наредних дана, а после тога ћемо наставити са даљим 
облицима протеста, блокадама по градовима, све док не дође до генералног штрајка у Београду 
и великог протеста који ћемо организовати", рекао је Орбовић. 
 Он је навео да се репрезентативни синдикати неће вратити у преговоре о изменама Закона о 
раду, као и да за то нису ни добили никакав званичан позив Радне групе. 

"Ипак, можемо разговарати о томе како да се ово питање превазиђе и како да дођемо до 
заједничког решења. Нећемо ући у преговоре само про форме, прихватићемо само ако будемо 
позвани на разговоре у вези тога ста и како даље радити", казао је Орбовић. 
Како је казао, синдикати ће настојати "да закон не види светлост дана" и да се отвори јавна 
расправа о неком новом предлогу закона о раду. 
Према мишљењу Орбовића, није реално да се испоштују рокови и закон нађе у процедури до 
краја јануара, како је раније најављено. 
Синдикати се не слажу са предложеним одредбама које се односе на рад на одређено време, 
начин исплате отпремнина, накнада за минули рад и флексибилне облике запошљавања. 

Савез самосталних синдиката Србије и УГС Независност затражили су, осим повлачења из 
процедуре измена закона о раду, и да се из скупштинске процедуре повуку предлози закона о 
приватизацији и стечају. 
"Ти закони су мимо свих процедура дошли до парламента и сматрамо да то није примерено и 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/orbovic-strajk-upozorenja-23-januara
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да наноси велику штету запосленима у предузецима у реструктурирању", рекао је Орбовић. 
Председник СССС је рекао да ће, уколико се ти закони не повуку, представници синдиката у 
предузећима у реструктурирању, и њихове колеге 23. јануара такође "изаћи на улице и 
показати незадовољство". 

Коментаришући примедбе да измене Закона не одговарају синдикалним вођама јер ће изубити 
привилегије, Орбовић је рекао да су се синдикати искључиво бавили положајем и правима 
запослених, а да није било речи о положају синдиката. 
"То је само покушај да се лоптица пребаци на неке друга поља и покушај стварања сукоба 
између синдиката", рекао је Орбовић. 
 О положају и правима синдиката, како је казао, није било речи и то није била спорна тачка у 
закону. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radulovic-neuspeh-privrednih-refomi-vodi-izborima 

Радуловић: Неуспех привредних рефоми 
води изборима 

Србија мора да реформише превелики јавни сектор и изгласа измене кључних 
закона да би осигурала привредни раст у будућности, изјавио је данас министар 
економије Саша Радуловић, додајући да би неуспех реформи могао да доведе до 
превремених избора. 

Радуловић је за Ројтерсов форум за глобална тржишта у Бечу рекао да су реформе закона о 
раду, приватизацији и стечају кључне за Србију, која покушава да оживи своју економију. 
"Ако закони не буду изгласани, то значи да су политичке партије дигле руке од реформи и да је 
боље што пре одржати изборе", поручио је он. 
Закони су важни за владине планове да затвори или прода чак 179 губиташких државних 
фирми у оквиру програма реструктуре. Гашење државних субвенција тим фирмама помоћи ће 
Србији и у остваривању планова фискалне консолидације. 

"Без политичке воље за реформама, немамо много чему да се радујемо на пољу економије", 
рекао је Радуловић Ројтерсу на маргинама конференције Еуромани и конференције источне 
Европе. 
Буџет Србије за 2014. годину предвиђа дефицит од 4,6 одсто бруто домаћег прозивода  (БДП), 
што је само незнатно испод дефицита прогнозираног за 2013. од 4,7 одсто. Међутим, због 
потрошње локалних самоуправа, субвенција и суверених гаранција за губиташке државне 
компаније, консолидовани дефицит би у 2014. могао порасти на 7,1 одсто БДП-а. 

Влада Србије је за 2013. предвидела раст бруто домаћег пороизвода од два одсто, а за ову 
годину рачуна са растом од један одсто. Како би смањила трошкове, српска влада је обећала да 
ће скресати плате у јавном сектору који запошљава 740.000 људи или око 10 одсто целокупне 
популације. 
Буџетом за 2014. се, како тврди један број аналитичара, избегавају најстрожи резови које је 
влада обећала у септембру, што подгрева спекулације да Српска напредна странка (СНС), 
највећа странка владајуће коалиције, има план за одржавање превремених избора. 
Радуловић је више пута до сада упозорио да Србија мора да прода или прогласи банкрот више 
стотина губиташких државних предузећа која добијају огромне државне субвенције. 
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Према његовим речима, последица најављених реформи ће вероватно бити губитак радних 
места у јавном сектору, за шта је влада Србије, како каже, оставила по страни 20 милијарди 
динара (236,6 милиона долара), с циљем пружања помоћи радницима да лакше преброде 
губитак радних места. 
Србија, која би овог месеца требало да отвори приступне преговоре са ЕУ, такође је фокусирана 
на нови аранжман из предострожности са Међународним монетарним фондом (ММФ), а 
почетак преговора са Фондом, који је 2012. замрзнуо зајам од милијарду евра Београду, очекује 
се у фебруару или марту. 
Заменик одељења ММФ-а за Европу Асим Хусаин изјавио је јуче да је Србија остварила 
напредак на пољу буџета за 2014, али је потребно да обезбеди фискалну стабилност у 2015. и 
2016. 

Радуловић је, пак, поручио да су реформе важније. "Не ради се о томе шта тражи ММФ, битно 
је имати уверљив план да се буџетски дефицит доведе у ред и истовремено оствари привредни 
раст", рекао је министар. 
Да би подстакла економски раст, Србија је затражила зајмове и инвестиције, укључујући оне из 
Уједињених Арапских Емирата, Кине и Русије, али је темпо тих споразума спор. Радуловић 
наводи да ништа на може да замени реформе. 
"Преговарамо са бројним инвеститорима, али ништа још није готово", навео је он. 

(Танјуг) 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/ssss-celo-clanstvo-u-strajku-upozorenja_453300.html 

СССС: Цело чланство у штрајку упозорења 

НОВИ САД  

Комплетно чланство Савеза самосталних синдиката Новог Сада и општина 
ступиће 23. јануара, у периоду од 11 до 12 сати, у штрајк упозорења незадовољни 
предложеним Законом о раду. 

Како се наводи у саопштењу синдиката, штрајк упозорења ће се спроводити на радним местима 
у предузећима и у установама. 

"Захтевамо повлачење из процедуре Предлог закона о изменама и допунама закона о раду јер 
је закон штетан за све раднике и будуће раднике у Србији, јер је написан без социјалног 
дијалога и под притиском страних послодавачких и финансијских асоцијација", пише у 
саопштењу. 

О штрајку упозорења Савез самосталних синдиката града Новог Сада и општина обавестио је 
градоначелника Новог Сада и Градско веће. 
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http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/zakon-o-radu-reforme-paraziti-i-dzungla_453101.html 

Закон о раду, реформе, паразити и џунгла 

НОВИ САД  

Уколико Влада не повуче предлоге нових решења радног законодавства, као и 
закона о приватизацији или стечају, синдикати који су најавили протесте, 
тражиће оставку ресорних министара и премијера. Са друге стране, министар 
Саша Радуловић, који је главна мета синдиката, тврди да ће нове економске мере 
допринети бољем привредном амбијенту и за стране и за домаће инвеститоре. 
Министар привреде Саша Радуловић рекао је за емисију "Радар" Радио-телевизије 
Војводине да грађани морају да разумеју ће реформе бити болне, али да су српској 
привреди неопходне дубинске промене. 

"Говоримо о дубинским и суштинским променама које мењају однос снага и које треба да 
уклоне неке паразите, који се против таквих промена буне, сеју страх и плаше људе да ће 
изгубити сва права, што једноставно није тачно", поручио је Саша Радуловић. 

Нова решења у закону о раду побољшаће привредни амбијент у Србији, сматрају заговорници 
нових законских решења. 

"Ви можете да напишете најбољи закон о раду и да га примењујете у афричкој џунгли. Шта 
ћете имати тамо тржишну економију, па нећете јер тамо нема ни путева, ни ничега", тврди за 
РТВ Бранислав Чанак, председник УГС "Независност" 

Синдикати траже смену министра Радуловића, пре свега због измена закона о раду, док српски 
послодавци тврде да ће нова законска решења, која предвиђају лакше отпуштање радника, 
помоћи да се радници лакше запошљавају. 

"Овде се ради о томе да ако ја имам мањи ризик тиме што ћу лакше моћи да отпустим радника, 
ако ми лоше крене посао, ја ћу онда лакше да уђем у бизнис, ја ћу лакше да почнем неки 
посао", каже за РТВ Душан Коруноски из Уније послодаваца Србије 

Социолошкиња Нада Новаковић из Института друштвених наука у Београду тврди да се нови 
модел флексибилног запошљавања не може применити у Србији. 

"Појам је настао у Финској и Данској, али тамо имате најразвијеније економије. Високе порезе 
на имовину и капитал. Имате изузетна издвајања за јавну потрошњу и наравно висок животни 
стандард, а незапосленост не прелази три одсто", указује за РТВ Нада Новаковић. 

У Србији је стопа незапослености преко 30 одсто, а како тврде синдикати, измене закона о раду 
довешће до још већег отпуштања радника. 
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