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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:475434-Skupstina-Zakoni-ostaju-da-cekaju-u-fioci 

Скупштина: Закони остају да чекају у фиоци 
Н. П.  

Неизвесна судбина прописа који се већ налазе у скупштинској процедури. Сви 
предложени закони остају док се не изаберу нови министри, а они ће онда 
одлучити о њиховој судбини 
 
ДА ли ће Закон о приватизацији и измене Закона о стечају, уз пратећи сет реформских 
економских аката, остати у скупштинској процедури зависи од нове владе која ће бити 
формирана након ванредних парламентарних избора. 
У Народној скупштини тренутно на усвајање чека 89 законских предлога, од која су 44 стигла 
из Немањине. Генерални секретар парламента Јана Љубичић каже за „Новости“ да сви 
предложени закони остају док се не изаберу нови министри: 
- Закони се не повлаче из процедуре по аутоматизму већ новоформирана влада одлучује које ће 
оставити у парламенту, а које вратити на дораду. 
И судбина осталих 45 закона који чекају усвајање, а које су највећим делом предложили 
народни посланици, биће позната после 16. марта. Они парламентарци који буду реизабрани и 
неће морати да „копирају“ своје предлоге, док ће идеје оних који остану изван скупштинских 
клупа остати само мртво слово на папиру. 
Иначе, пре парламентарних избора 2012. у скупштини је остало 66 законских предлога, али је 
Влада након конституисања новог сазива све предлоге који су стигли из Немањине повукла из 
процедуре. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:475408-Smanjeni-budzetski-rashodi 

Смањени буџетски расходи 
А. К.  

Министарство финансија саопштило је прелиминарне податке о остварењу буџету 
за 2013. годину, по којима су расходи мањи за 41,9 милијарди у односу на 
планиране 

ПРЕМА прелиминарним подацима, прошле године остварен је дефицит буџета у висини од 

173,7 милијарди динара, при чему су расходи мањи за 41,9 милијарди у односу на планиране и 

износили су 985,7 милијарди. 

Министарство финансија саопштава да су приходи остварени у износу од 812,1 милијарди 

динара, док су расходи извршени у износу од 985,7 милијарди. То за 41,9 милијарди динара 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:475434-Skupstina-Zakoni-ostaju-da-cekaju-u-fioci
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:475408-Smanjeni-budzetski-rashodi
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мање у односу на расходе предвиђене ребалансом буџета. У децембру је забележен дефицит у 

износу од 9,3 милијарде динара. 

Коначни подаци о приходима, расходима и резултату биће познати након израде завршног 

рачуна буџета Републике. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:475404-Privreda-grca-zbog-nelikvidnosti 

Привреда грца због неликвидности 
Д. Маринковић  

Србија је европски рекордер по дужини наплате у унутрашњем промету између 
привредника. Свако шесто предузеће је током прошле године било у блокади или 
је и даље под блокадом 

Привредници оптужују државу да је генератор неликвидности 
ГОТОВО годину дана примењује се Закон о ограничавању рокова плаћања у Србији, али то не 
значи да су неславни рокови од 120, па и 200 дана, колико је неким секторима привреде 
потребно да измире своје обавезе, коначно остали иза нас. Овај закон, усвојен у марту прошле 
године, налаже да за робу и услуге држава и јавна предузећа морају да плате у року до 45, а 
приватне фирме за 60 дана. 

Намера државе је била да овим прописом прекине ланац неплаћања, који годинама „дави“ 
домаћу привреду. 
- Наша анализа показује да је у другој половини 2013. године просечан рок наплате 
потраживања у Србији био 126 дана, што је скромно умањење у односу на 2012. годину када је 
просечан рок био 131 дан - каже за „Новости“ Драгољуб Рајић, председник Уније послодаваца 
Србије. - Још увек спадамо у европске рекордере, уз БиХ, по дужини наплате у унутрашњем 
промету, између привредника у Србији између себе и на релацији приватни сектор - јавни 
сектор. 
Криза неликвидности у привреди још траје, јер је према подацима Уније послодаваца готово 
свако шесто предузеће у блокади или је током 2013. било привремено у блокади. 
- Истовремено са падом промета у трговини, који је у 2013. опао за додатних 5,5 одсто у односу 
на 2012. годину, све је теже наплатити потраживања у појединим привредним гранама - истиче 
Рајић. - Рекордер у кашњењу наплате потраживања у 2013. је грађевинска индустрија, где је 
наплата за извршене грађевинске радове у просеку трајала 192 дана, дакле дуже од шест 
месеци, а на плаћање за куповину грађевинског материјала се у просеку чекало 164 дана. 
Привредници годинама траже да се ограниче рокови плаћања и да се прекине ланац 
неликвидности у привреди, с правом оптужујући државу да је њен генератор. 
- Закон који регулише рокове плаћања донет је у најбољој намери, међутим, неликвидност 
привреде толико је дубока да онемогућава примену тог закона до краја - каже Небојша 
Илинчић, директор рударског предузећа „Југо Каолин“, које послује у оквиру „Копова Уб“. 
МИНИСТАРСТВО: ЗАКОН СЕ ПОШТУЈЕ 
Закон о роковима измирења обавеза у новчаним трансакцијама се генерално поштује, а за оне 
који не поштују рокове примењује се закон - кажу за „Новости“ у Министарству финансија. - 
Овим законом уређују се рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
између јавног сектора и предузећа ради повећања ликвидности привреде. Тиме ће се избећи 
досадашња честа ситуација где предузећа мање економске снаге кредитирају економски јача 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:475404-Privreda-grca-zbog-nelikvidnosti
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предузећа и тиме сами западају у неликвидност. Министарство финансија није водило 
евиденцију о кашњењима пре доношења Закона, јер није постојала правна основа за то. 
 

СТУДИО Б 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=97305 

Орбовић: Подржавам промену сета 
медијских закона  

Извор : Студио Б 

Три медијске организације учествоваће у свим далјим активностима СССС 
везаним за измене закона о раду, приватизацији и стечају. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић примио је делегацију 
Синдиката новинара Србије, Коалиције запослених у медијима (ЗУМ) и Крагујевачке 
иницијативе, који су га упознали са проблемима у медијској делатности. Председник Орбовић 
подржао је настојање три медијске организације за промену сета нацрта медијских закона 
(нацрти закона о јавном информисању, о електронским медијима и јавним сервисима). 

Те организације инсистирају да се приликом доношења медијских закона омогући локалној 
самоуправи да, у складу са Уставом и законима о локалној самоуправи и главном граду, оснива 
медије. Реч је о европском стандарду, с обзиром на то да и у землјама Европске уније постоје 
регионални и локални јавни сервиси. 

Медијске организације инсисистирају на транспарентности власништва и финансирања у 
медијима, што се наводи и у Резолуцији Европског парламента. Орбовић је предложио да се 
сарадња у наредном периоду интензивира и конкрентизује, све у интересу професионалног и 
објективног информисања грађана Србиј 

Синдикат новинара Србије, Крагујевачка иницијатива и Коалиција запослених у медијима чији 
је члан и синдикат Студија Б подржали су активности Самосталног синдиката везане за измене 
закона о раду, приватизацији и стечају и договорено је да ће представници тих организација 
активно учествовати у далјим активностима које ће синдикат организовати поводом тих 
закона. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/437946/Agencija-ipak-ispituje-privatizaciju-KrusikAkumulatora 

Агенција ипак испитује приватизацију 
“Крушик-Акумулатора” 

П. Вујанац  

Нова директорка Агенције за приватизацију Вида Узелац обећала је да ће приватизација 

„Крушик-Акумулатора“, последњег индустријског бренда Ваљева, бити у потпуности испитана. 

Без плата 16 месеци: Из погона "Крушик-акумулатора" 

Раскид приватизације са власником фабрике, “Еуро Балкан корпорацијом” из Београда, 

одобрен је још у новембру, али још није спроведен у дело. 

 

Узелчева је то обећала у разговору са председником Скупштине Ваљева Михаилом Јокићем, 

којем се синдикат “Крушик-Акумулатора” обратио за помоћ.  

  

Управни одбор Агенције за приватизацију је у новембру прошле године препоручио да се са 

власником јединог произвођача никл-кадмијумских батерија за војску, полицију и железницу у 

југоисточној Европи, раскине купопродајни уговор због неспорно доказане чињенице, на 

основу извештаја инспекције рада, да власници у последњих пет година радницима нису 

исплаћивали ни минималне зараде, чиме су прекршили купопродајни уговор.  

  

Међутим, уместо да Агенције потврди предлог сопственог Управног одбора, пре него што је 

Узелчева именована на место директорке, коначна одлука о поништењу приватизације 

“пребачена” је на Владу Србије, која то није ни разматрала.  

Синдикат “Крушик-Акумулатора” сматра да на тај начин власник Зоран Чичак, некадашњи 

високи функционер ЈУЛ-а, купује време да избегне поноштење приватизације.  

  

Плату 16 месеци није примило 118 радника, од јула прошле године нису им уплаћене ни остале 

принадлежности, а последња четири месеца немају ни оверене здравствене књижице, па 

између себе скупљају новац за лечење болесних колега код приватних лекара. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/437946/Agencija-ipak-ispituje-privatizaciju-KrusikAkumulatora
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Фабрика, коју је “Еуро Балкан корпорација” 2007. године купила за 57 милиона динара, 

одлуком директорке фирме Снежане Алексић, такође некадашњег кадра ЈУЛ-а, не ради до 1. 

фебруара. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_zelvoza_blokirali_put_za_beograd.4.html?news_id=275171 

Радници Желвоза блокирали пут за Београд 

АУТОР: Е. Д. 

Београд, Смедерево - Више од 500 радника смедеревске фабрике Желвоз јуче око поднева је 

блокирало стари пут за Београд и потпуно зауставило саобраћај у том делу Смедерева. 

Ситуација није била јаснија ни после разговора са градоначелницом Смедерева Јасном 

Аврамовић која им је и овога пута само обећала да се ради на томе да их неко од званичника 

Владе Србије прими. 

 
- Сити смо свакодневних обећања која нам се сервирају, она се не једу - рекао је Мики Нојић, 
председник синдиката Слога - Желвоз. Он је додао да су у петак замолили раднике да прекину 
штрајк глађу због могућег ризика по здравље, али нису одустали од протеста. Како је најавио, 
данас ће можда бити блокирана оба правца на путу за Београд, а могућа је и радикализације 
протеста, све док неко из државног врха не прими делегацију радника и не реши проблеме. 
Према речима Жељка Веселиновића, председника Удружених синдиката Србије „Слога“, 
догодило се оно на шта су упозоравали - бес радника све је већи. 

- За раднике су избори девета рупа на свирали и њих не занима ко ће бити ко и где у следећој 
влади након мартовских избора. Ако узмемо у обзир да ће нова Влада добити свог мандатара 
тек почетком маја месеца, ову досадашњу са правом питамо - шта ће радници јести за то време, 
чиме ће платити струју, грејање и текуће режије које држава неумољиво захтева и шта је 
најважније, ко ће сносити одговорност за још две економски пропале године - упитао је 
Веселиновић. 

Током блокаде пута једном четрдесетогодишњем раднику је позлило због чега је одвезен 
колима хитне помоћи. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/epsu_preti_generalni_strajk.4.html?news_id=275174 

Синдикат Електропривреде тражи од Владе да одобри исплату позајмице од 50.000 по 

запосленом 

ЕПС-у прети генерални штрајк? 

АУТОР: ГОЈКО ВЛАОВИЋ 

Београд - У случају да Влада Србије, надлежна министарства и пословодство Електропривреде 
Србије у најкраћем року не закажу састанак са представницима Синдиката радника ЕПС-а на 
коме би се, између осталог, разговарало и о захтеву за исплату позајмице у висини од 50.000 
динара по запосленом, одлучено је да се организује генерални штрајк - сазнаје Данас у 
изворима блиским Синдикату радника ЕПС-а. 
 
Новинар Данаса имао је увид у извод из записника са 9. седнице Извршног одбора Синдиката 
радника ЕПС-а, одржане 17. јануара на којој се расправљало о тој теми. Одлучено је да 
председник Синдиката радника ЕПС-а Милан Ђорђевић достави допис Влади Србије, 
министарствима енергетике, финансија и привреде, као и пословодству ЕПС-а са захтевом да 
се организује састанак на коме би се дискутовало о планираним изменама више закона. Донета 
је и одлука да се 17. јануара организују зборови запослених и да се они упознају са могућношћу 
одржавања генералног штрајка. 
Тим поводом је председник Синдиката радника ЕПС-а Милан Ђорђевић 20. јануара упутио 
дописе првом потпредседнику Владе Србије Александру Вучићу и министарки енергетике у 
коме се, међутим, не наводи могућност организовања генералног штрајка. 

Хронолошки, све је почело дописом Синдиката радника ЕПС-а министарки Михајловић од 8. 
јануара у коме се предлаже састанак, на који, како тврде синдикалци, није било одговора. 
Након тога Милан Ђорђевић, председник Синдиката радника ЕПС-а пише ново писмо 
министарки, 13. јануара. 

„ЕПС и његова привредна друштва, нису и не могу више бити ничија прћија, нити полигон за 
вежбање, а запослени у нашем предузећу, који раде у апсолутно најтежим условима, обарају 
све рекорде, неће и не могу да трпе да буду на стубу срама и предмет дневних препуцавања. Не 
можемо више немо посматрати најаве измена и усвајања закона, који утичу и те како негативно 
на наше запослене, а самим тим и све грађане и њихов живот“, наводи се у допису. 

Након тог писма из Министарства енергетике стиже одговор у коме се синдикалци 
обавештавају да је њихов допис од 8. јануара примљен и да је с тим у вези у Министарству 
финансија одржан консултативни састанак на коме су били и представници Министарства 
енергетике. Између осталог, у одговору синдикалцима је наведено да је таква врста позајмица 
регулисана Колективним уговором за Јавно предузеће Електропривреда Србије и да одлуку о 
одобравања зајма доноси послодавац у складу са расположивим средствима а не надлежна 
министарства. У одговору на то писмо Министарства, које је послато 20. јануара Синдикат 
радника ЕПС-а оценио је то није одговор на захтеве, него „пребацивање лопте у туђе 
двориште“. 

- Примедбе на предложене законе смо упутили више пута на разне адресе и ни до данас нисмо 
препознали које министарство предлаже који закон и ко је одговоран за овакво стање у ЕПС-у. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/epsu_preti_generalni_strajk.4.html?news_id=275174
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Упозорили смо безброј пута на последице појединих одредби Закона о јавним набавкама које 
директно урушавају ЕПС. Не знамо да ли су рачуни за струју исправни или нису, па стога 
захтевамо да кривци за огромну штету која се наноси ЕПС-у буду одмах санкционисани. 
Упозоравали смо да Синдикат радника ЕПС-а има право и треба да добије своје представнике у 
Надзорном одбору, да на наше запослене не треба и не сме да се примени Закон о умањењу 
зарада, да ми пунимо више од 50 одсто буџета. С обзиром да и у овом допису видимо јасно да 
позајмицу не можемо добити јер морамо да чекамо усвајање Програма пословања за 2014. 
годину, питамо вас како ће производња радити и постићи рекордне резултате ако неће бити 
запошљавања у наредне две године. Доказали смо да су трошкови ангажовања радника преко 
издвојених предузећа без којих не можемо да радимо, знатно већи него да су наши запослени - 
наводи се у писму Синдиката радника ЕПС-а упућеног министарки Михајловић. 

Тај синдикат је послао писмо и на адресу првог потпредседника Владе Александра Вучића у 
коме се истиче да нису наишли „на разумевање ресорног и осталих министарстава, а кап је 
прелила чашу ових дана када постајемо кривци за рачуне за струју, када нам се умањују и 
онако мале зараде, када смо сврстани у ред оних који не могу попуњавати радна места са 
потребном радном снагом“. „Да би смо избегли нежељене последице много већих размера, 
позивамо вас да организујете састанак на коме хоћемо да вам предочимо начин прављења 
Надзорног одбора и немогућност функционисања предузећа“, наводи се у писму Синдиката 
радника ЕПС-а упућеног Александру Вучићу. 

Шта интересује синдикате 

У допису који је Синдикат ЕПС-а проследио Влади Србије тражи се разговор о изменама 
Закона о раду, условима за рад и недостатку средстава за рад, Закону о изменама и допунама 
Закона о буџетском систему, односно забрани запошљавања корисницима јавних средстава до 
31. децембра 2015. године, Закону о умањењу нето прихода запослених у јавном сектору, 
статуту издвојених предузећа и објектима друштвеног стандарда... 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/moguc_strajk_belih_mantila.55.html?news_id=275180 

Синдикати здравства послали писмо упозорења премијеру и члановима Владе 

Могућ штрајк „белих мантила“ 

АУТОР: К. ЖИВАНОВИЋ 

Београд - Уколико се Закон о умањењу зарада у јавном сектору буде односио и на лекаре, 

постоји могућност да синдикати и запослени у здравству наредног месеца ступе у штрајк. С 

друге стране, у Министарству здравља кажу за Данас да иако се здравствени радници „одликују 

стручношћу, хуманошћу, иако су лоше плаћени за свој рад, нажалост деле судбину друштва и 

неће бити изузети од солидарног пореза“. 
 

Након неуспешног састанка репрезентативних синдиката и представника министарства 
здравља и финансија, проблем је у отвореном писму изнет премијеру Ивици Дачићу, првом 
потпредседнику Владе Александру Вучићу и министру финансија Лазару Крстићу. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/moguc_strajk_belih_mantila.55.html?news_id=275180
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- Закон о умањењу зарада у јавном сектору који се односи и на здравство је катастрофално 
лоша одлука чије ће последице осећати пре свега грађани. Такозвани солидарни порез се не 
односи на читав здравствени систем, у коме ради око 120.000 запослених, већ искључиво на 
17.000 лекара специјалиста, који ионако имају мале плате и раде у тешким условима - каже за 
Данас председник Синдиката лекара и фармацеута Србије Драган Цветић. Наш саговорник је, у 
отвореном писму упућеном државном врху, указао да се солидарним порезом лекарима 
специјалистима узима најмање једна месечна плата за годину дана. Цветић је истакао да се 
тиме обесмишљавају дежурства, ноћни, односно прековремени рад и да ће лекари због тога 
почети да избегавају и одбијају да дежурају „јер то треба да радимо за порез“. 

- У протеклих годину дана донете су две погубне одлуке по здравствени систем. Једна је 
увођење солидарног пореза, од ког су изузети научници, а лекари специјалисти нису. Друга 
одлука је забрана запошљавања нових радника у наредне две године, иако нам недостају 
здравствени радници, посебно специјалисти - указује Цветић. Он додаје да ће млади лекари 
одлазити у иностранство, старији у пензију, и да ће Србија врло брзо остати без 
високошколованих медицинских стручњака. На питање како су надлежни из министарства 
здравља и финансија реаговали на указане проблеме на недавно одржаном састанку са 
синдикатима, наш саговорник каже да су „слушали пажљиво“. 

- Рекли су да ће пренети својим ресорним министрима. Међутим, нисмо добили одговоре ни од 
Славице Ђукић Дејановић, нити од Лазара Крстића. Зато не искључујемо могућност штрајка 
када лекарима буду умањене плате у фебруару - каже Цветић. 

Истог става је и председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије 
Зоран Савић. 

- Чекамо одговоре надлежних којима смо упутили допис и упознали их са проблемима. На 
недавном састанку са представницима министарства здравља и финансија синдикатима је 
речено да ће ускоро бити организован састанак на који ће доћи и министарка здравља Славица 
Ђукић Дејановић и министар финансија Лазар Крстић. Видећемо какав ће бити исход 
разговора са њима, а репрезентативни синдикати не искључују могућност штрајка упозорења - 
истиче Савић. Он додаје да је и државни секретар у Министарству здравља Периша 
Симоновић, који је испред Министарства разговарао са синдикатима, сагласан да је структура 
запослених у здравству неадекватна и да Србији недостају лекари. 

Питања за Вучића и Дачића 
„Јесте ли свесни да ако се овако настави сутра у овој земљи неће бити довољно лекара? Да 
неће бити ко да нас лечи? Да ми лекаре школујемо, а они одлазе да лече оне који у њих нису 
ништа уложили, али знају да поштују и вреднују њихов рад. Да ће те здравствени систем 
руинирати, а то се неким земљама већ дешавало? Хоћете ли моћи да одговорите вашим 
гласачима како се све то догодило и да ли ће они уопште бити расположени да слушају ваша 
објашњења?“, нека су од питања која су синдикати здравства упутили премијеру и првом 
потпредседнику Владе. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/firmarine-opasne-po-firme 

Фирмарине опасне по фирме 

Високе фирмарине, које достижу чак и до 5.000 евра, довешће до тога да ће 
предузетници масовно затворити своје фирме и прећи да раде у „сивој” 
економији, упозорено је на данашњем округлом столу у Привредној комори 
Београда. 

Председник Удружења предузетника Миралем Фејзагић навео је да фирмарина у Хрватској 
износи максимално 280 евра, с тим што се тамо назива порез, што она и јесте, а не комунална 
такса, као у Србији. Он је навео да само то пореско оптерећење предузетницима износи око 30 
одсто прихода, што не може да издржи нико ко поштено плаћа све доприносе. 

Директор Удружења приређивача игара на срећу Раде Каран је рекао да су те таксе за њихове 
чланице озбиљан проблем јер, по правилу, локалне самоуправе за њих прописују максималан 
износ од десет просечних плата па се тако фирмарина с 380.000 динара у 2011. години попела 
на 1,5 милион у 2013, што је допринело да се изгуби око 600 радних места. Он је изразио 
бојазан да ће многе фирме из те бранше бити угашене и да ће доћи до повећања нелегалног 
тржишта, што само може имати негативне последице по буyете локалних самоуправа. 

Републичка влада је од 2012. године прописала максималну висину те комуналне таксе, која не 
може бити већа од десет просечних зарада у датој општини, с тим што локалне самоуправе 
саме процењују колико ће кога оптеретити према економској моћи. 

Представница Министарства финансија Татјана Миливојевић најавила је да ће се неке ствари 
променити доношењем новог закона о локалној самоуправи. Она је рекла да је добар предлог 
привредника да се фирмарина обрачунава према броју објеката, али и најавила могућност да с 
новим законским решењима оне буду укинуте. 

По њеним речима, постојећи Закон о локалним самоуправама не спроводи се од 2009. године, 
а у републичком буyету за ненаменски трансфер самоуправама ове године предвиђено је 30 
милијарди динара.        

Е. Дн. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/firmarine-opasne-po-firme

