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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1546816/Nauka%2C+rezultati+bolji+od+ulaganja.html 

Наука, резултати бољи од улагања 

Док из ресорног министарства најављују повећање буџета за науку у 2015. години, 
Синдикат науке Србије најављује нове протесте. Истраживачи раде без основне 
опреме и материјала, упозоравају у Синдикату. Министар Јовановић подвлачи да 
је Србија водећа у региону по резултатима у науци. 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Томислав Јовановић најављује да ће у 2015. 
години буџетска издвајања за науку бити повећана за 0,15 процената бруто домаћег производа 
и да ће достићи око 0,42 одсто БДП. 

"Наша наука је видљива, а у региону у овој области спадамо у лидере", рекао је Јовановић на 
скупу посвећеном прегледу остварених научно-истраживачких резултата на пројектима од 
2011. до 2014. године и истакао да је из буџета за науку у 2014. години издвојено око 110 
милиона евра. 

Министар Јовановић признаје да је мотивисаност за науку око 12.500 истраживача на 783 
интердисциплинарна пројекта које финансира држава, у нескладу са улагањима из буџета. 

"Постоје значајно бољи резултати од улагања", рекао је министар Јовановић на скупу на 
Машинском факултету и истакао да Србија по броју објављених научних радова на милион 
становника спада у развијене земље. 

По том параметру, међу првих 50 смо у свету, јер су на пример у 2013. години наши научници 
имали радове у 5.635 референтних публикација, истакао је Јовановић. 

Министар је навео и да Србија, у поређењу са осталим земљама, има водећи проценат у 
региону, и то пре свега у области информационе технологије, пољопривреде, биотехнологије, 
заштите животне средине, математике, медицине. 

Истовремено, Синдикат науке Србије најављује нове протесте, тражећи редовну исплату зарада 
и покривање трошкова потребних за рад.  

"Министарство просвете, науке и технолошког развоја није испоштовало ниједну тачку 
договора који је потписан после масовног протеста 'Спасимо науку' у јулу прошле године", 
рекла је на конференцији за новинаре председница Синдиката науке Србије др Ђурђица 
Јововић. 

Наука уз помоћ штапа и канапа  

Како је истакла Јововићева, истраживачи су плаћени само за пројекте и често раде без основне 
опреме и материјала, сналазећи се уз помоћ штапа и канапа. 

Представник Републичког одбора Синдиката науке Србије др Драган Маркушев сматра да би 
улагања у науку до краја 2015. требало повећати на један одсто БДП-а. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1546816/Nauka%2C+rezultati+bolji+od+ulaganja.html
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Према његовим речима, буџет за науку и истраживања остао је исти као прошле године, а све је 
поскупело. 

"Синдикат науке тражи од будуће владе да суштински промени однос према науци и 
истраживацима, пре свега да размотри могућност формирања посебног министарства за 
науку", рекао је Маркушев на конференцији за новинаре. 

Као пример услова у којима научници раде, руководилац пројекта у Институту нуклеарних 
наука Винча др Драган Алавантић навео је податак да су, у великом пројекту којим руководи, 
прва средства за набавку потрошног материјала била доступна 15-16 месеци после почетка 
истраживања. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:482411-PIO-fond-najavljuje-strajk-zbog-smanjenja-

zarada 

ПИО фонд најављује штрајк због смањења 

зарада 
Ј. Ж. С.  

У Фонду за пензионо и инвалидско осигурање незадовољни због новог обрачуна 
плата. Синдикат Фонда захтева да се примања не дирају до 1. јула. Штрајк 
упозорења после избора 

УКОЛИКО плате у ПИО фонду буду смањене за трећину, како је тражила ДРИ, запослени ће до 
краја месеца организовати штрајк упозорења, а онда и обуставити рад. Синдикат Фонда захтева 
да се примања не дирају до 1. јула за када је најављен почетак примене Закона о платним 
разредима. 
Председница синдиката Љиљана Кремић наглашава да је штрајк упозорења одложен док се не 
одрже избори, како не бисмо били злоупотребљени у политичке сврхе. Према рачуници 
синдикалаца, виши стручни сарадник у Фонду уместо 44.770 динара, имао би по новом 
обрачуну нешто више од 30.000 динара, лекар вештак у првостепеном поступку имао би 
42.678, уместо 57.077 динара. 

 

 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:482411-PIO-fond-najavljuje-strajk-zbog-smanjenja-zarada
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:482411-PIO-fond-najavljuje-strajk-zbog-smanjenja-zarada
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/449307/U-Srbiji-25000-firmi-bez-ijednog-radnika 

У Србији 25.000 фирми без иједног радника 

С. Лакић  

Процењује се да се свака трећа компанија која је регистрована, а нема ни једног запосленог, 

бави неким нелегалним послом. 

Предузећа покриће за блокаду: Слалом поред Пореске управе 

Подаци Агенције за привредне регистре показују да раднике званично нема 8.644 трговаћких 

радњи и више од 4.000 предузећа из производње. Скоро 25.000 фирми нема ниједног радника, 

а 22.000 имају по једног.  

  

Милан Стефановић, саветник УСАИД, каже да имати фирму која нема радника није 

незаконито, али и да има привредника који их оснивају с лошом намером.  

  

- Ако им је једно предузеће блокирано због дугова, друго ће им послужити да ради. Оштећени 

ће бити повериоци јер неће моћи да наплате, а врло често и радници - каже Стефановић за 

„Блиц“. Додаје и да је оваквих случајева много и да могу да упућују на раст привредних 

превара, али и на избегавање плаћања пореза и осталих дугова.  

  

Из Пореске управе поручују да ново предузеће не може да региструје власник фирме која већ 

дугује држави. Кажу да је за то прописана казна затварање фирме. То је у пракси реткост, а 

један од свежих примера је Мирослав Богићевић, који и поред блокираног „Фармакома“ ради 

преко три нова предузећа. У АПР истичу да нису сва предузећа без запослених фантомска. Нека 

се оснивају да би завршила конкретан посао. Бизнисмени тако смањују ризик пословања. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/449307/U-Srbiji-25000-firmi-bez-ijednog-radnika
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/449019/Blokirani-racuni-255507-gradjana 

СВАКИ ПЕТИ РАДНИК НЕ ПРИМА ПЛАТУ ИЛИ МУ ЗАРАДА КАСНИ НЕКОЛИКО 

МЕСЕЦИ 

Блокирани рачуни 255.507 грађана 

Данијела Нишавић  

Само за месец дана чак 7.030 нових случајева где власници текућих рачуна не могу да измире 

своје обавезе. 

 

 

(+) Кликните за увећање 

 

Сваки пети радник у Србији не прима плату или му зарада касни неколико месеци. Од фирме 

месечно 35.000 људи добија мање од 21.000 динара, колико износи законски минималац. 

Свакодневно многи остају без посла. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/449019/Blokirani-racuni-255507-gradjana
http://www.blic.rs/data/images/2014-03-11/444662_1213_lb.jpg?ver=1394572183.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-03-11/444662_1213_lb.jpg?ver=1394572183.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-03-11/444662_1213_lb.jpg?ver=1394572183.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-03-11/444662_1213_lb.jpg?ver=1394572183.jpg
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- Тражим посао већ годину и по, немам никаквих примања. Доскора сам могла да отплаћујем 

рату кредита за аутомобил од 120 евра, сад више не могу, потрошила сам уштеђевину - прича 

Душица Ђ. из Крушевца. 

  

Ова четрдесетдвогодишња жена живи од онога што јој дају родитељи пензионери. 

- Грађани се кроз лични банкрот не доводе до економског уништења, већ се покушава њихов 

финансијски опоравак кроз задржавање дела имовине и прихода у циљу потпуне отплате 

дуговања - каже ГаврИловић. 

  

- Из банке ме свакодневно зову, два месеца већ не плаћам рату, а после три године, колико сам 

отплаћивала кредит, помирила сам се са тим да ће ми одузети кола. Рачуне ми плаћају моји, 

код њих се и храним. Да није родитеља, не знам како бих - каже Душица.  

  

Она се суочава са оним са чим и многи у Србији - с немогућношћу плаћања обавеза на време за 

кредите, отплату дозвољеног минуса... 

  

Иако кашњење грађана у измирењу пристиглих обавеза бележи приличан раст, у Србији није 

ни у најави доношење закона о личном банкротству, који би дужнике довео у нешто повољнији 

положај у односу на повериоце, банке у овом случају.  

  

- Лични банкрот је институција одавно позната у западним, уређеним економијама, али у 

земљама бивше Југославије још увек представља мисаону именицу, осим Словеније, која је овај 

закон увела пре неколико година, а недавно је то учинила и Хрватска - каже Дејан Гавриловић 

из Удружења “Ефектива”. 

  

Лични банкрот се проглашава када дужник више није у могућности да редовно отплаћује своја 

дуговања. Тада долази до пописивања целокупне имовине и евентуалних прихода дужника. 

  

- Он добија старатеља, нешто као стечајни управник код фирми које прогласе банкрот, који 

затим управља приходима дужника, односно оставља му за потребе живота законски минимум 

(једну трећину плате), док се остало продаје ради намирења дуга повериоцима - указује 

Гавриловић. 

 
 

Шанса кроз банкрот 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/449185/Strajkom-gladju-protiv-ugrozene-egzistencije 

Штрајком глађу против угрожене 
егзистенције 

Фонет  

Радници Аутосаобраћаја из Крагујевца, који већ трећи дан штрајкују глађу обратили су се, 

отвореним писмом, првом потпредседнику Владе Александру Вучићу, у коме га обавештавају 

да су они и чланови њихових породица доведени на руб егзистенције због чега су се одлучили 

на радикалан протест гладовањем. 

 Представник Самосталног синдиката Срђан Илић рекао је ФоНету да су штрајкачи глађу 

одлучили да првом потпредседнику Владе упуте отворено писмо јер не могу да дођу до њега 

како би га обавестили о свом тешком положају. 

  

- Обавестили смо га да ми са нашим породцама више немамо могућности за нормалан живот 

јер смо доведени до руба егзистенције - рекао је Илић. 

  

Он је навео да штрајкачи питају вицепремијера шта је са обећањима која је раније дао 

радницима Аутосаобраћаја, од којих су испуњена само два. 

  

- Шта је са обећањима да ће нам пронаћи стратешког партнера, да ће нам решити статус 

предузећа, да ће нам повезати радни стаж и да ће нам обезбедити преко потребних 20 аутобуса 

- рекао је Илић наводећи да је до сада реализован само 

социјални програм и радницима исплаћен један минималац. 

  

Према његовим наводима, непосредан повод за штрајк глађу и јавно обраћање била је продаја 

једног од пет преосталих аутобуса Аутосаобраћаја. Илић тврди да штрајк глађу нема никакве 

везе са политиком и ванредним парламентарним изборима који се одржавају у недељу. 

  

- Ми немамо никакве везе са политиком, нити смо за једног, нити смо против једног, већ се 

боримо за своју егзистенцију. Зашто се најбољи аутобус продаје у 

последњој недељи предизборне кампање. Да су га раније продавали, ми бисмо раније ступили 

у штрајк. И због тога наш протест не треба повезивати са политиком - рекао је Илић. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/449185/Strajkom-gladju-protiv-ugrozene-egzistencije
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Радници Аутосаобраћаја, су у организацији Слободног синдиката 16. октобра прошле године 

ступили у генерални штрајк и блокирали Аутобуску станицу Крагујевац, а од 22. 

октобра до 4. децембра су даноноћно држали у блокади железничку пругу и магистрални пут 

Крагујевац – Краљево, тражећи исплату заосталих зарада, оверу здравствених књижица и 

решавање статуса предузећа.  
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/449133/Sindikat-Aerodroma-Neustavno-smanjene-plata 

Синдикат Аеродрома: Неуставно смањене 
плата 

Бета  

Независни синдикат београдског Аеродрома "Никола Тесла" саопштио је данас да је Уставном 

суду Србије поднео иницијативу за оцену уставности закона којим су смањене плате у јавном 

сектору. 

Синдикат аеродрома "Никола Тесла": Смањење плата је неуставно 

Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору је у примени од 1. јануара 2014. године, а 

оцену његове уставности раније су затражили синдикати образовања, полиције, запослених у 

здравству и социјалној заштити. 

  

Тим законом је предвиђено умањење плата у јавном сектору већих од 60.000 динара. Синдикат 

Аеродрома "Никола Тесла" је у допису Уставном суду навео да 

су "солидарним порезом" у неравноправан положај доведени запослени у јавном сектору и 

предузећима где је држава власник у односу на запослене у приватном сектору. 

  

Истакнуто је да закон којим су умањене плате у јавном сектору није био резултат социјалног 

дијалога већ државне инервенције. 
 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/449133/Sindikat-Aerodroma-Neustavno-smanjene-plata
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/449126/Sindikat-zaposlenih-u-Fondu-PIO-najavljuje-strajk-upozorenja 

Синдикат запослених у Фонду ПИО 
најављује штрајк упозорења 

Танјуг  

Београд - Представници Синдиката запослених у Републичком фонду ПИО најавил су данас да 

ће организовати штрајк упозорења уколико се буде дирало у њихова примања пре почетка 

примене Закона о платним разредима у јавном сектору и измене Уредбе за очување постојећих 

плата. 

Председница тог синдиката Љиљана Кремић изјавила је на конференцији за новинаре да 

запослени не траже никакво повећање плате, нити додатна средства из буџета, већ да повод за 

њихово оглашавање представља извештај Државне ревизорске институције (ДРИ) у децембру 

прошле године и препоруке да се плате запослених у фонду ПИО смање до 30 одсто. 

 

Како је навела, представници синдиката у фебруару ове године одржали су састанак са 

представницима Министарства финансија и ДРИ, на коме је договорено да се крене у у 

процедуру измене Уредбе до доношења Закона о платама.  

Тај договор који је постигнут на састанку, како је истакла, није испоштован и синдикат ће зато 

организовати штрајк упозорења током овог месеца, навела је она. 

  

Штрајк упозорења, како су навели представници синдиката планиран је био за данас, али је та 

одлука пролонгирана док се не одрже избори, како не би били злоупотребљени у политичке 

сврхе. 

  

На конференцији је речено да су запослени доведени у такав положај због различитог 

тумачења прописа, односно где се и у коју врсту службе РФ ПИО сврстава. 

  

Представници синдиката навели су да би у случају примене препоруке из налаза ДРИ 

запосленима била ускраћена исплата регреса и топлог оброка па би тако на пример виши 

стручни сарадник за решавање о правима из пензијског и инвалидског осигурања имао зараду 

од 30.373 динара, уместо 44.770 динара. 

  

Лекар вештак у првом степеном поступку имао би без топлог оброка и регреса зараду од 42.678 

динара, уместо 57.077 динара. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/449126/Sindikat-zaposlenih-u-Fondu-PIO-najavljuje-strajk-upozorenja


10 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-Fondu-PIO-prete-strajkom.sr.html 

У Фонду ПИО прете штрајком 
Синдикат запослених тражи од владе да им каже да ли ће им плате на препоруку државног 

ревизора бити умањене до 30 одсто 

Синдикат запослених у ПИО фонду затражио је од владе да се до 23. марта изјасни о томе да ли 
ће плате 3.300 запослених остати исте или ће бити, како стрепе, смањене до 30 одсто. У 
противном, како је јуче речено на конференцији за новинаре Синдикат запослених у ПИО 
фонду, до краја марта организоваће прво штрајк упозорења, а потом и генерални штрајк уз 
обезбеђен минимални процес рада. 

Љиљана Кремић, председник Синдиката запослених у ПИО фонду који броји више од 3.000 
чланова каже да је због извештаја државног ревизора од децембра прошле године и његове 
препоруке да се плате запосленима у Пензијском фонду умање и до 30 процената, синдикат 
затражио помоћ министарстава рада и финансија. Иако су у почетку имали разумевања за овај 
проблем и понудили помоћ, на крају су се ипак оглушили о молбе синдиката под изговором да 
нису надлежни, каже Кремићева. 

– Необично је да сада сви перу руке до измене Уредбе када је на састанку у ресорном 
министарству и пред државним ревизором договорено да се измени уредба о платама, до 
доношења новог Закона о платним разредима, чиме би се запосленима у ПИО очувале 
досадашње плате. То је прихваћено као коначан предлог с обзиром на то да ПИО фонд не 
тражи додатна средства из буџета за исплату зарада, нити повећање плата. Међутим, од 
фебруара када је обећано да ће се таква Уредба донети, нико из владе ништа више не чини, 
каже Кремићева. 

Она каже да је по истом принципу, изменом Уредбе о платама, решен проблем у Националној 
служби за запошљавање и РЗЗО, па никоме није јасно, каже Кремићева, зашто се то не би 
применило и на Фонд ПИО. 

Од 23. марта, откада по препоруци ревизора морају да умање зараде до 30 одсто, виши 
референт за исплату пензија имао би 31.262, а лекар вештак у првом степену би радио за 42.678 
динара. 

Ј. Петровић-Стојановић 
Ревизор: Исплата није по закону 
Упитан да ли је тачно да је на састанку у Министарству финансија, коме је присуствовао и 
државни ревизор, договорено да се ова Уредба о задржавању плата измени, Радосав 
Сретеновић, државни ревизор, каже за „Политику”, да је он у свом извештају рекао шта је имао. 

– Таква исплата зарада у Пензијском фонду је незаконита и ми смо то у извештају јасно рекли, 
каже Сретеновић и додаје да је на влади да одлучи шта ће с платама запослених у ПИО фонду. 

Вучић: Нема укидања солидарног пореза 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-Fondu-PIO-prete-strajkom.sr.html
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Председник Српске напредне странке Александар Вучић најавио је да до краја године неће 
бити укидања солидарног пореза и поновио да Србију очекују тешке реформе. 

Вучић је за лист „Данас” рекао да има разумевања за незадовољство запослених у здравству 
због солидарног пореза, али је истакао да „лично мисли да је то неодговорно понашање”. „Под 
тим притиском нећемо да попустимо. До краја године сигурно нема повлачења солидарног 
пореза, из простог разлога што те паре нисмо зарадили”, додао је лидер напредњака. 

Објашњавајући шта подразумева под доношењем тешких реформи, Вучић је навео да то значи 
доношење 21 закона до краја јуна, најкасније до 15. јула. 

„Само те законе да донесемо па ћемо имати велике проблеме, а да не говорим да ћемо у држави 
морати додатно да штедимо, јер не можемо да трошимо оно што нисмо зарадили. Те приче које 
неки причају да није добра штедња су невероватне, јер не знам како да трошимо много више 
него што смо стекли”, рекао је Вучић. 

Танјуг 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_pojma_nema_koliko_radnika_ne_prima_platu.4.html?news_id=27786

7 

Пореска управа зна износ дуга за неуплаћене доприносе, али не и број фирми које избегавају 

те обавезе 

Држава појма нема колико радника не 
прима плату 

АУТОР: М. Н. СТЕВАНОВИЋ 

Државне институције, од Пореске управе до надлежних министарстава, појма немају колико 

фирми није запосленима исплатило зараде и припадајуће доприносе, нити колико је радника 

код тих „заборавних“ послодаваца. Иако су штрајкови због дуга за плате и неоверених 

књижица постали свакодневни, држава се још није потрудила да утврди колике су размере 

финансијске недисциплине, а још мање да предузме санкције против оних који 

злоупотребљавају своју позицију на тржишту. 

Цех плаћају радници, а за своја права имају слабе шансе да се изборе тек понеки, и то ако раде 
у фирми где је држава власник. Шансе им полако порасту уколико пред изборе организују 
блокаду било које иоле прометније саобраћајнице. За оне у приватним фирмама, иако су по 
слову закона једнаки, нама наде да ће држава интервенисати чак ни опоменом власнику. 

Ипак, обавезе које предузећа нису измирила према буџету врло прецизно води Пореска управа. 
У одговору на питања Данаса, у ПУ кажу да „не воде евиденцију о исплатама зарада, односно о 
томе који послодавци нису исплатили плате“. Такође, ПУ „не може дати податак о томе колико 
послодаваца није исплатило доприносе за обавезно социјално осигурање за 2013. годину“, али 
располажу податком колики је укупан дуг по том основу, чиме су обухваћени и неуплаћени 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_pojma_nema_koliko_radnika_ne_prima_platu.4.html?news_id=277867
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_pojma_nema_koliko_radnika_ne_prima_platu.4.html?news_id=277867
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доприноси из ранијих година. Тако је, тврде порезници, дуг послодаваца по основу доприноса 
за ПИО достигао 68,6 милијарди, али од тог износа фирме које су у стечају, приватизацији, 
реструктурирању или су брисане из регистра дугују око 63,2 милијарде, што није ни могуће 
наплатити. Дуг послодаваца по основу доприноса за здравствено осигурање износи 57,7 
милијарди, а такође је велики део законски ненаплатив - готово 53 милијарде. Послодавци 
нису нарочито ажурни ни код уплате доприноса за осигурање од незапослености, јер дуг 
износи 9,1 милијарду, од чега је ненаплативо 7,5. Како је Пореска управа успела да прецизно 
израчуна колико фирме дугују државној каси а да притом нема податак колико је укупно 
дужника, нисмо успели да сазнамо. До података смо безуспешно покушавали да дођемо и код 
надлежних министарстава. 

У Министарству финансија били су најпре сигурни да Пореска управа (која формацијски 
припада њима) има такве спискове. Покушали су, па се и сами уверили да нема. Онда су 
тврдили да је то у надлежности Министарства привреде. „Сигурно имају, не знам зашто неће да 
вам дају“ - био је један од одговора из ПР службе, где су се готово сложили и са закључком да 
државу није брига за раднике и да само води рачуна о својим приходима. „Тако испада, али 
сигурно имају те податке и у Министарству привреде.“ 

Међутим, ни у прозваном министарству их нису имали, зачудили су се зашто их нема у 
финансијама када исплата зарада обухвата и уплату доприноса, а били су убеђени да ћемо 
информацију добити у Министарству рада. 

„Не, ми немамо такву евиденцију. Имамо извештаје инспекција када иду у контролу предузећа, 
али регистровано је више од 300.000 правних лица, инспектори не могу да стигну у свако и 
наша евиденција садржи само случајеве утврђене у редовној контроли“, рекли су у 
Министарству рада. 

За разлику од државне администрације, у невладином сектору располажу бар проценом стања 
на домаћем тржишту. У Унији послодаваца Србије, на коју су нас упућивали из сва три 
министарства, кажу да кашњења у исплати зарада прате тренд раста кашњења у наплати 
потраживања, која је достигла просек од 126 дана. 

- Свега 22 одсто послодаваца успева да месец на месец исплати зараде својим запосленима. Још 
око 38 одсто њих касни до 60 дана, док сви остали имају веће заостатке. Тачно је да у државним 
институцијама нема тачних информација о исплатама, јер наша статистика није у стању да 
издвоји такав податак. С друге стране, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, у 
који је требало да се сливају сви подаци о пријавама и одјавама радника, уплате плата и 
социјалних доприноса, не може да обједини ову базу. Када је Пореска управа инсталирала нове 
софтвере, требало је да они буду компатибилни са Централним регистром, али је та прилика 
пропуштена, а самом регистру Министарство рада није одобрило средства да модернизује 
систем - објашњава за Данас Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца Србије. 

Сада нема, али биће 
Уз то ПУ нас је обавестила и да „не води евиденцију о броју запослених код послодаваца“ и 
најавила да ће „ти подаци моћи да се добију када започне систем обједињене наплате пореза и 
доприноса по одбитку“. Занимљиво је да Пореској управи у прибављању података о 
послодавцима који не плаћају доприносе ни плате запосленима, није помогао ни пре две 
године усвојен закон који је банкама наметнуо обавезу да пријављују сваку исплату зарада са 
рачуна фирми које су им комитенти. 
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Привреда плаћа 384 непореска намета, 
највише држави 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Привреда Србије плаћа 384 непореска намета од којих су чак две трећине, односно 

247 парафискални, изјавио је стручни сарадник Националне алијансе за локални економски 

развој (НАЛЕД) Драган Спирић. 
Он је на округлом столу „Реформа система парафискалних намета“, који је организовао НАЛЕД 
и УСАИД Пројекат за боље услове пословања, казао да привреда од тих 247 парафискалних 
намета које плаћа држави заузврат не добија повратну услугу или та услуга не одговара 
плаћеном износу. Према речима Спирића, највећи број непореских давања грађани и привреда 
плаћају држави - 72 одсто, намети које деле републички и нижи нивои власти чине 12,8 одсто, 
док Покрајина наплаћује 40 различитих такси и накнада - 10,5 одсто, а најмање је у 
надлежности градова и општина, свега 4,7 одсто. 

Он је подсетио да је први регистар парафискалних намета који је НАЛЕД направио 2012. 
године евидентирао 371 непореско давање, нагласивши да је у међувремену држава укинула 71 
намет са те листе, али да су у 2013. бољом евиденцијом у регистар ушла још 84 намета која тада 
нису регистрована. 

„Интересантно је и да је, упркос најавама из Владе Србије да ће се ићи ка финансијском 
растерећивању привреде, за последње две године уведено девет нових намета. Нове обавезе 
уведене су у оквиру закона о пореском поступку и администрацији, пловидби и лукама, робним 
резервама и тржишту капитала“, казао је Спирић. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/spremni-na-ustupke-ali-ne-na-stetu-radnika 

Спремни на уступке, али не на штету 
радника 

У преговорима о изменама и допунама Закона о раду, који се одвијају већ 
неколико недеља, представници два репрезнативна синдиката – Савеза 
самосталних синдиката Србије и УГС „Независност”, 

рекао је на конференцији за новинаре председник Савеза самосталних синдиката Војводине 
Горан Милић, спремни су за извесна попуштања и уступке, у складу с реалношћу, али свакако 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/privreda_placa_384_neporeska_nameta_najvise_drzavi.4.html?news_id=277864
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/privreda_placa_384_neporeska_nameta_najvise_drzavi.4.html?news_id=277864
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/spremni-na-ustupke-ali-ne-na-stetu-radnika


14 

 

не на штету радника. Он је истакао да наставак преговора следи, али да сумња да ће се 
планирани посао завршити до маја јер је то технички немогуће због времена потребног за 
конституисање нове владе Србије, али и да се чека нови министар рада да би у оптималном 
року тај важан закон био усвојен. 

Милић је нагласио да, у преговарању са социјалним партнерима о Закону о раду, полазна 
основа репрезентативних синдиката подразумева одређена попуштања, али и да се испод те 
границе неће ићи. 

– Преговорима о променама и изменама Закона о раду синдикат је приступио веома коректно, 
с намером да се нађу компромисна решења и показали смо спремност на уступке код одредби 
које се односе на рад на одређено време, отпремнине, минималну зараду, разлоге за отказ, те 
колективне уговоре – рекао је Милић. 

– Тако су синдикати прихватили да се трајање рада на одређено време продужи с 12 месеци на 
24, да на тај начин може радити највише 20 одсто запослених, а да у одређеним случајевима – 
замењивања привремено одсутних с посла или рада на одређеним пројектима – тај период 
може бити и до 36 месеци – рекао је Милић. – Што се тиче отпремнина, синдикати предлажу 
да се запосленима при одласку у пензију исплати најмање три просечне зараде, док послодавци 
захтевају да то буде основна зарада, што би знатно умањило износе отпремнина. Прихватили 
смо и да се висина минималне зарада утврђује једном годишње, до 31. октобра, због планирања 
републичког буyета, уместо два пута као што је сада, али инсистирамо на томе да минималац не 
може бити мањи од 70 одсто вредности минималне потрошачке корпе. Што се 
тиче колективних уговора, сматрамо да њихово проширено дејство не може бити предмет 
преговора и да у том делу закона не треба да буде промена, али смо спремни и на могућност да 
свако ресорно министарство свом гранском синдикату даје проширено дејство колективног 
уговора. Када су у питању одредбе везане за разлоге за отказ, великих измена у односу на 
важећи Закон о раду не би требало да буде. 

Он је нагласио и да представници синдиката нису задовољни начином преговарања социјалних 
партнера, пре свега послодаваца јер, по његовим речима, они нису показали спремност ни на 
какав компромис или уступак. 

Д. Млађеновић 
  

Утврђивање репрезентативности 
– После парламентарних избора синдикат би требало да захтева утврђивање 
репрезентативности на свим нивоима, а потребно ју је утврдити за све учеснике у преговарању 
– рекао је Горан Милић. 

Он је истакао и да у Србији има шест синдикалних централа, од којих су два синдиката 
репрезентативна, а да ШШ у Војводини има око 120.000 чланова.  

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/sindikat-nauke-ponovo-pred-protestom 

Синдикат науке поново пред протестом 

Синдикат науке Србије упозорио је данас да су њихови чланови поново пред 
протестом и затражио да им се обезбеди редовна исплата зарада и покривање 
трошкова потребних за рад, у складу са важећим закононима. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/sindikat-nauke-ponovo-pred-protestom
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"Министарство просвете, науке и технолошког развоја није испоштовало ни једну тачку 
договора који је потписан после масовног протеста 'Спасимо науку' у јулу прошле године", 
рекла је на конференцији за новинаре председница Синдиката науке Србије др Ђурђица 
Јововић. 
Истичући да је ресорно министарство предлагало чак и смањење издвајања за науку у овој 
години, она је навела да је, "само захваљујући разумевању и доброј сарадњи са министаром 
финансија Лазаром Крстићем, синдикат успео да се избори да ниво финансирања буде исти као 
и 2013. године". 

"Упркос обећањима да ће исплате бити редовне, зараде стално касне и синдикат сваки месец 
мора буквално да их проси, при чему ресорно министарство никад није покушало да се извини 
или објасни зашто се договори не поштују", рекла је Јововић и додала да је још већ проблем 
обезбеђивање средстава за материјалне и режијске трошкове у истраживачким институтима. 
Она је навела да Србија има око 13.000 истраживача, од којих је 4.500 у институтима. Они су 
плаћени само за пројекте и често раде без основне опреме и материјала, сналазећи се помоћу 
штапа и канапа. 

"Синдикат науке тражи од будуће владе да суштински промени однос према науци и 
истраживацима, пре свега да размотри могућност формирања посебног министарства за 
науку", изјавио је представник Републичког одбора Синдиката науке др Драган Маркушев. 
"Улагања у науку би до краја 2015. требало повећати на један одсто бруто домаћег производа" 
(БДП) , рекао је он, подсећајући да средства потрошена за те намене у 2013. нису достигла ни 
0,3 одсто, ако се рачунају и издвајања из републичког буџета и кредитна линија која је за њих 
наменски отворена 2011. 

Буџет за науку и истраживања је остао исти као прошле године, а све је поскупело, изјавио је 
Маркушев и додао да се плаши да ће реализована средства у 2014. бити мања од 0,2 одсто БДП. 
Међу осталим важним захтевима синдиката он је поменуо и потребу да се ребалансом 
републичког будзета за 2014. повећају издвајања за материјалне и режијске трошкове, који 
укључују плате помоћног особља у институтима, и потписивање Посебног колективног уговора 
за науку. 

Као пример услова у којима се сад ради, руководилац пројекта у Институту нуклеарних наука 
Винча др Драган Алавантић навео је податак да су, у великом пројекту којим руководи, прва 
средства за набавку потрошног материјала била доступна 15-16 месеци после почетка 
истраживања. 
(Танјуг) 
 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=03&dd=12&nav_category=12&nav_id=822859 

Синдикат тражи министарство науке 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Синдикат науке Србије затражио је од будуће владе Србије да размотри 

могућност формирања посебног министарства за науку. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=03&dd=12&nav_category=12&nav_id=822859
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 Синдикат је истовремено оптужио Министарство просвете, науке и технолошког развоја да 

није учинило ништа за науку. 

"Посебно министарство за науку би помогло да се брже решавају проблеми", рекао је Драган 

Маркушев из Републичког одбора тог синдиката на конференцији за новинаре у Медија 

центру. 

Према његовим речима, Синдикат науке тражи од владе, која ће бити формирана после избора, 

да нови ресорни министар за науку са тим синдикатом потпише протокол о будућем развоју и 

финансирању науке у Србији.  

 

Тим документом би се држава, како је истакао, обавезала да ће поштовати своју стратегију 

приближавање ЕУ и издвојити за науку до краја 2015. године један одсто од бруто домаћег 

производа (БДП).  

 

Како је истакао, издвајања за науку су сада далеко мања од један одсто БДП-а и у 2013. и 

износила су мање од 0,3 процента БДП-а. Додао је да због бирократије постоји проблем и са 

коришћењем кредитне линије за науку, тако да у другој половини прошле године ниједан 

институт није добио потрошна средства, која су неопходна за рад.  

 

Протоколом о развоју и финансирању науке би, како је навео, било регулисано да у оквиру 

ребаланса буџета у другој половини 2014. буду повећана издавања за материјалне и режијске 

троскове, као редовно финансирање науке и исплата зарада.  

 

Он је је рекао да синдикат тражи од будућег ресорног министарства да до Дана науке, 10. јула, 

потпише посебан колективни уговор за науку.  

 

"То би био први корак и знак добре воље да је нова влада спремна да предузме озбиљне мере у 

решавању нагомиланих проблема у науци", рекао је Маркушев.  

 

Председница Синдиката науке Србије Ђурђица Јововић је критиковала рад садасњег 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, истичући да то министарство није 

испунило ни једну тачку из договора који је потписан у јулу 2013. после масовних протеста 

научника због тешког стања у науци.  

 

"Не само да ништа није учињено за науку, него је време показало да је наука у све горој и горој 

ситуацији, у све тежем положају", рекла је она, додајући да је ресорно министарство вратило 

истраживања у Србији на ниво из јула месеца 2013. године, због чега су у јулу и организовани 

протести.  

 

Како је истакла Јововићева, то министрство је главни кривац за кашњење исплата зарада у 
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протеклих неколико месеци, а приликом прављена буџета за 2014. је предлагало и смањење 

издвајања за науку у овој години.  

 

"Само захваљујући разумевању и доброј сарадњи са Министарством финансија, Синдикат је 

успео да се избори да ниво финансирања науке у овој години буде исти као и претходне", рекла 

је Јововићева.  

 

Драган Алавантић, руководилац пројекта у Инститиуту за нуклеарне науке "Винча", оценио је 

да значајан проблем за домаћу науку представља пројектно финансирање, истичући да 

стратегија у науци мора да се заснива на дугорочним плановима.  

 

"То је немогуће кроз пројектно финансирање", рекао је он, додајући да се наука у Србији на тај 

начин финансира од 1985. године.  

 

Алавантић је истакао да млади начници из Србије не одлазе због плата, него зато што немају 

услове за истраживање, додајући да се у иностранству налази скори исти број српских 

научника колико их има у Србији.  

 

"У науци у Србији је формално око 30.000 људи, а у ствари их је упола мање. Још толико имамо 

у иностранству. Ти људи нису отишли зато што имају мању плату, него зато што немају услове 

за рад", рекао је Алавантић. 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=12&nav_id=822789 

14 октобар: Политички (не)обојени 

ИЗВОР: БЕТА 

Крушевац -- Самостални синдикат Индустрије машина и компонената "14. 

октобар" одустао је од данашње протестне шетње крушевачким улицама. 

 Наиме, радници су одустали јер је након јучерашњег изласка на улицу дела запослених, из 

пословодства и локалне самоуправе, саопштено да су ти протести политички мотивисани. 

"Замрзли смо протест док не прођу избори, јер су нам упућене прозивке да протест има 

политичку позадину, што није тачно. Политика нема никакве везе са нама, реч је о 

активности синдиката и решавању проблема радника", рекао је агенцији Бета председник 

Самосталног синдиката у ИМК "14. октобар" Љубиша Велимировић.  

 

Самостални синдикат је данас у саопштењу подсетио да су захтеви репрезентативних 

синдиката непромењени и да се односе на исплату 15 заосталих зарада, дугорочну и системску 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=12&nav_id=822789
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оверу књижица (које су им сада оверене до 30. јуна), повезивање радног стажа, реализацију 

социјалног програма, те одговор зашто се не реализује кредитна подршка за производњу.  

 

Тај синдикат је, истичући да је реч о проблему социјалне природе, позвао првог 

потпредседника Владе Александра Вичића, "да покаже демократичност у поступању и прими 

представнике Самосталног синдиката ИМК '14. октобар', ради упознавања са ситуацијом, а 

приликом његовог данашњег доласка у Крушевац".  

 

Осамдесетак радника ИМК "14. октобар", предвођених Одбором Самосталног синдиката у тој 

фабрици, прошетало је јуче главним крушевачким улицама тражећи испуњење поменутих 

захтева. Они су тада подсетили да су од новембра примили четири минималне зараде, а да би 

данас требало да приме још једну, али и навели да је потребно дугорочно решавање бројних 

проблема.  

 

Након јучерашњег протеста саопштењем се огласило пословодство ИМК "14. октобар", које је 

навело да су здравствене књижице оверене, да су радници од априла прошле године примили 

шест плата и четири минималца, те да ће повезивање стажа и исплата заосталих плата бити 

дефинисани кроз законе, који су враћени на усаглашавање Социјалном економском савету.  

 

Саопштено је и да, што се социјалног програма тиче, постоји одлука Министартсва привреде 

упућена Министарству рада и социјалне политике, у којој је сугерисана "неопходност што 

хитнијег разматрања могућности за одобравање овог програма и извршење исплате".  

 

Додаје се и да се тражи могућност за кредитну подршка из Фонда за развој, која је потребна за 

производњу.  

 

"Пошто се све дешава у недељи у којој се одржавају парламентарни избори, све ово јасно 

указује на чињеницу да су потези синдиката више политички него синдикални", саопштило 

је пословодство те фабрике.  

 

Синоћ се огласио и градоначелник Крушевца Братислав Гашић, који је навео да је "постала 

мода да се одржавају предизборни штрајкови којима уцењују некога за нешто и таквим 

притисцима нећемо да подлегнемо", подсетивши да је он гарант да ће радници данас примити 

минималац за март, што је било пре протеста договорено.  

 

Навео је и да неће бити никакав проблем да се промени пословодство предузећа ИМК "14. 

октобар" када синдикати буду доставили име човека кога желе да им буде на челу фирме.  

 

ИМК "14. октобар" је у већинском државном власништву, у поступку је реструктурирања, има 

1.500 радника, од којих се 617 изјаснило за социјални програм. 


