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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/453175/Predsednik-SSSS-Saglasnost-da-se-rad-na-odredjeno-vreme-pomeri-sa-

godinu-na-dve-godine 

http://www.telegraf.rs/vesti/1006456-sindikati-traze-da-rad-na-odredjeno-vreme-traje-dve-godine 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/81652-radna-grupa-o-otpremninama-minimalcu.html 

Председник СССС: Сагласност да се рад на одређено време 
помери са годину на две године 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

На данашњем састанку Радне групе за измене Закона о раду синдикати су тражили да рад на 

одређено време у свим фирмама које имају континуитет у раду мора да буде ограничен на 20 

одсто од укупног броја запослених, са чиме се не слажу послодавци, изјавио је потпредседник 

Савеза Самосталних синдиката Србије, Зоран Михајловић. 

Михајловић је Тањугу рекао да постоји сагласност да се рад на одређено време помери са 

годину на две године, а да синдикати инсистирају да треба да постоји механизам заштите, 

односно да радници не буду злоупотребљени. 

 

Такође, ако радник ради две године на одређено мора се законом предвидети да је послодавац 

дужан да му након тог периода продужи уговор, али на неодређено, а ако га отпусти да на 

његово место не прима новог радника, додао је он. 

 

Што се тиче отпремнина, Михајловић је рекао да се синдикати слажу са тиме да се оне 

исплаћују за године стажа проведене код последњег послодавца, али да то не буде трећина од 

основне зараде, вец трећина од просечне плате. 

 

"Сада смо ближи договору у вези тога", рекао је Михајловић. 

 

Како је додао, данас је било речи и о минималној цени рада, која би, како синдикати сматрају, 

требало да се утврђује једном годишње, и то у октобру и да износи најмање 70 одсто од 

минималне потрошацке корпе. 

 

Са тиме се, како је навео, не слажу представници Министарства финансија. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/453175/Predsednik-SSSS-Saglasnost-da-se-rad-na-odredjeno-vreme-pomeri-sa-godinu-na-dve-godine
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/453175/Predsednik-SSSS-Saglasnost-da-se-rad-na-odredjeno-vreme-pomeri-sa-godinu-na-dve-godine
http://www.telegraf.rs/vesti/1006456-sindikati-traze-da-rad-na-odredjeno-vreme-traje-dve-godine
http://akter.co.rs/26-ekonomija/81652-radna-grupa-o-otpremninama-minimalcu.html
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Цена рада по сату у Србији сада износи 115 динара, односно око 20.000 динара на месечном 

нивоу. 

 

Наставићемо разговоре идућег четвртка, а очекујемо да ће се ће по формирању нове владе 

конкретније и прецизније разматрати и постићи договор око спорних одредби, навео је 

Михајловић. 

 

На састанку представника синдиката и послодаваца са представницима владе почетком јануара 

договорено је да се Нацрт измена Закона о раду заврши до 1. маја, а његово усвајање се очекује 

до краја јуна. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/453050/Jednocasovni-strajk-upozorenja-u-Fondu-PIO 

Једночасовни штрајк упозорења у Фонду ПИО 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Београд - Запослени у Републичком ПИО фонду данас су одржали једночасовни штрајк 

упозорења захтевајући да се измени Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

запослених у јавним службама како им зараде не би биле смањене већ остале на нивоу из 

фебруара ове године. 

 

Повод за организовање штрајка упозорења је препорука Државне ревизорске институције 

(ДРИ) према којој би плате запосленима у Фонду почев од 21. марта требало да буду смањење 

до 30 одсто. 

 

Председница Синдиката запослених у Фонду ПИО Љиљана Кремић рекла је за Тањуг да су 

данас штрајку приступиле све организационе јединице фонда како у Београду, тако и у другим 

градовима широм Србије. 

  

Она је навела да представници синдиката већ годину и по дана покушавају да реше проблем у 

вези измене Уредбе, али да договор са ресорним министарствима нису успели да постигну. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/453050/Jednocasovni-strajk-upozorenja-u-Fondu-PIO
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- Принуђени смо на штрајк јер нам је посао веома обиман и из дана у дан се увећава - рекла је 

она, и указала да запослени у Фонду ПИО раде компликованије послове од свих организација 

обавезног здравственог осигурања, а већ сада имају плате мање плате од њих. 

 

Уколико представници ресорних министарства не покажу интересовања и изађу им у сусрет у 

вези спорне Уредбе, како је казала Кремић, запослени у Фонду ПИО ће од 8. априла ступити у 

генерални штрајк до испуњења захтева. 

 

За грађане су данас ипак начињени уступци, а Служба за вештачење радила је због хитних 

случајева. 

 

Са смањењем које је предвиђено од 21. марта запослени у фонду имаће мању плату од просечне 

у Републици Србији, истиче Кремић. 

  

Према њеним речима, проблем је у томе што су запосленима укинути сопствени приходи, 

односно регрес и топли оброк, јер према неким тумачењима, не спадају у јавну службу. 

  

Запослени су доведени у такав положај због различитог тумачења прописа, односно тога где се 

и у коју врсту службе РФ ПИО сврстава, да ли припада јавној служби или не. 

  

Кремићева је навела да запослени не траже никакво повећање плате, нити додатна средства из 

буџета, већ да њихове плате остану на нивоу из фебруара 2014. године, односно на оном нивоу 

на коме су биле пре примене препоруке ДРИ до почетка примене најављеног Закона о платним 

разредима у јавном сектору. 

  

Представници синдиката подсећају и да су идентичан проблем имали запослени у 

Националној служби за запошљавање, који су га решили тако што им је омогућено да својим 

актом и уредбом исправе спорно, како им се плате не би смањивале. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/453239/Mirovic-Godinu-dana-za-preduzeca-u-restrukturiranju 

Мировић: Годину дана за предузећа у реструктурирању 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Вршилац дужности министра привреде Игор Мировић изјавио је вечерас да проблем 153 

предузећа у реструктурирању, која запошљавају 50.000 радника, треба да се реши до средине 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/453239/Mirovic-Godinu-dana-za-preduzeca-u-restrukturiranju
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2015. и зато је од тога ко ће бити министар привреде далеко важније да та институција окупи 

најуспешније људе српске економије. 

У јуну следеће године морамо имати чисте рачуне за сва предузећа - ко је нашао инвеститора, а 

ко уз стечај оздравио или је ликвидиран, наводе у Министарству привреде. 

 

Мировић је, у изјави РТС-у, рекао да свако треће предузеће, кроз грубу процену, има могућност 

да са елитним инвеститором изађе из процеса реструктурирања. 

 

- Није само реч о ФАП-у, имали смо значајну посету кинеске компаније "Џи Еј Сју" за 

производњу трактора, имамо потенцијалног партнера из Белорусије за "Петар Драпшин" - 

навео је он. 

 

У већини предузећа, очекују новац за социјалне програме. Како би потенцијалне инвеститоре 

дочекали спремније, Влада Србије је за те намене у транзиционом фонду обезбедила 20 

милијарди динара. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/453055/Boljom-naplatom-poreza-izbegli-bismo-manje-plate-i-penzije 

Бољом наплатом пореза избегли бисмо мање плате и пензије? 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Ако би држава наплатила сав порески дуг од активних фирми, у овој години не би било потребе 

за смањењем плата и пензија, тврде економисти. 

Укупан порески дуг свих активних фирми на дан 20. децембра 2013. године износио је око 54 

милијарде динара или 470 милиона евра. 

 

Примера ради, само од десет највећих пореских дужника, међу којима су и приватне и државне 

фирме, Пореска управа потражује око 22 милијарде динара или око 191 милион евра. 

 

Када би држава успела да наплати дуг за порезе и доприносе од десет приватних компанија 

које највише дугују, приход државне касе би се повећао за око 11 милијарди динара или 96 

милиона евра. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/453055/Boljom-naplatom-poreza-izbegli-bismo-manje-plate-i-penzije
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На другој страни, стручна јавност је претходних дана изнела процене да је 400 милиона евра 

уштеда у овогодишњем буџету, колико тражи ММФ, могуће остварити само ако се смање плате 

и пензије за око десет процената. 

 

Професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић рекао је Тањугу да би значајно 

бољом наплатом пореза свакако било могуће избећи смањење плата и пензија. 

 

- Очигледно је, међутим, да држава иде линијом мањег отпора и спроводи уштеде тамо где је то 

најједноставније. Сва је прилика да је овде најлакше узети од запослених и пензионера који 

увек сносе највећи терет кризе - истиче Савић. 

 

Он каже да се разлози за слабу наплату пореза не налазе само у лошем привредном амбијенту 

и стварној немогуцности фирми да измире своја дуговања за порезе и доприносе. 

 

- Неки од тих дужника су "партијски другови" које није добро дирати у овом тренутку. Део 

разлога лежи у неефикасности Пореске управе, а не треба заборавити ни да су неки велики 

дужници веома вешти, отварају дупле рачуне и служе се бројним триковима да би прикрили 

своје право пословање. На тај начин држава не може да наплати своја потраживања - 

објашњава Савић. 

 

Економиста Љубомир Маџар, међути, за Тањуг каже да би прилив од 470 милиона евра само 

краткотрајно "ублажио муке" и да би на буџет деловао као "привремени седатив". 

 

- Проблем Србије није само тих 400 милиона евра које морамо да уштедимо, нама су сваке 

наредне године неопходне драстичне уштеде. Зато и када би држава натерала све ове фирме да 

сада плате порез, то би била само једнократна помоћ за буџет - тврди Маџар. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=27&nav_id=829350 

http://www.021.rs/Info/Srbija/Minimalac-kao-minimalna-potrosacka-korpa.html 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/dogovoren-mehanizam-za-minimalnu-zaradu_473250.html 

Минималац на основу минималне корпе 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Радна група за измене Закона о раду направила је инструменте за 

обрачунавање мининималне зараде која би покрила минималне егзистенцијане 

потребе.ото: (сxц.ху) 

Представник синдиката у тој групи Зоран Михајловић каже да је се у вези с питањем 

минималне зараде "стигло најближе договору" и навео да је договор да се она утврђује једном 

годишње, на основу минималне потрошачке корпе. 

По речима Михајловића, Министарство финансија не прихвата да у договор уђе и 

одредница да минимална зарада не може да бити мања од 70 одсто вредности 

минамалне потрошачке корпе, што је захтев синдиката.  

 

Синдикати то траже јер је тржиште нестабилно и зарада може зачајно да паде за годину дана, 

рекао је секретра Савеза самосталних синдиката Србије.  

 

Михајловић је рекао да су репрезентативни синдикати успели да са социјалним 

партнерима унеколико усагласе ставове и о отпремнини, која би се рачунала на основу 

плате радника коју је узимао у последњем предузећу, а не на основу просечне зараде.  

 

По његовим речима, усаглашено је да се отпремнина исплаћује за време проведено код 

последњег послодавца, осим ако је фирма мењала власника. У том случају би се отпремнина 

иплаћивала за све време проведено у тој фирми.  

 

На данашњем састанку Радне групе за измене Закона о раду, како је рекао Михајловић, 

услаглашено је и да рад на одређено време буде највише на 24 месеца и да се не може 

понављати код истог послодавца.  

 

Синдикат, како је истакао, и даље инсистира да у једној фирми не може истовремено да 

ради више од 20 одсто радника на одређено време.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=27&nav_id=829350
http://www.021.rs/Info/Srbija/Minimalac-kao-minimalna-potrosacka-korpa.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/dogovoren-mehanizam-za-minimalnu-zaradu_473250.html
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Михајловић је навео да се разговарало и о проширеном дејству колективног уговора и истакао 

да је синдикатима апсолутно неприхватљиво укидање тог инструмента.  

 

"Инсистираћемо на том инструменту", рекао је он.  

 

Како је казао, социјални партнери данас нису стигли да разговрају о регулативи за отпуштање, 

те ће о томе на наредном састанку идућег четвртка.  

 

На састанку представника два репрезентативна синдиката и послодаваца са представницима 

Владе, почетком јануара, договорено је да нова радна група нацрт измена Закона о раду 

заврши до 1. маја, да би се до 30. маја била спровела јавна расправа, и да би до 30. јуна закон 

био донет у Скупштини Србије.  

 

Претходна радна група је, без учешћа репрезентативних синдиката, припремила Нацрт измена 

и допуна Закона о раду који је био на јавној расправи од 18. децембра до 10. јануара. 

 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1558994/Kriza+pregovora+sindikata+i+poslodavaca.html 

Криза преговора синдиката и послодаваца 

Припремио: Срђан Димитријевић 

Незапосленост, нова неповољна законска решења за раднике готово свих земаља 
у окружењу и догађаји у Федерацији БиХ као реакција, подстакли су преговоре о 
радним односима и правима широм региона. Синдикалци окупљени у Београду 
подсетили су колико су ти разговори важни. 

Ниједна власт у Федерацији БиХ у последњих 10 година није разговарала озбиљно са 
радницима, а незаконите и лоше приватизације отерале су многа предузећа у стечај и оставиле 
раднике без посла, кажу босански синдикалци. 

Истичу да је у Сарајеву било више мирних и достојанствених протеста који нису омогућили 
разговоре о социјалним проблемима. 

"Дешавало нам се да нам пољопривредници организовани у своје удружење месецима спавају 
испред државне скупштине и на Тргу БиХ у шаторима, да дужносници пролазе поред њих и не 
обазиру се на њихове захтеве. Значи, морали су се овакви радикални протести десити да би се 
та охола власт пробудила на неки начин и заиста озбиљно схватила те људе", каже Минка 
Рашидбеговић, председница синдиката финансија у Федерацији БиХ. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1558994/Kriza+pregovora+sindikata+i+poslodavaca.html
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У Републици Српској синдикати нису тражили протесте попут оних у Сарајеву, али је 
председништво синдиката свакодневно било у контакту са својим повереницима у предузећима 
како би решавали проблеме. 

Највише их имају са менаџерима страних фирми који, да би добили награде за добре 
резулатате пословања, смањују плате и често продужавају радно време. 

"Често се и не плаћа прековремени рад, међутим, ми то решавамо са инспекцијом рада која 
има надлежност да проверава поштовање општег, гранског и колективног уговора и идемо све 
до судова", наводи Тане Пеулић, председник Синдиката металаца Републике Српске. 

На предложене измене закона о раду не пристају српски нити хрватски синдикати. Ипак, као 
кандидати за Европску унију и тај закон морамо ускладити са европским законодавством тако 
да су разговори радних група социјалних партнера настављени и у мандату техничке владе. 

"Овај курс који је заузела Влада, нека је и техничка, нека је и у оставци, а то је, надам се да ћемо 
дочекати да коначно прође кроз Социјално-економски савет и да ниједан предлог закона, 
поготово тако важних закона који уређују свет рада, не треба да иде на неки други начин", 
сматра Владислав Јевтовић из БОФОС синдиката. 

Међународне синдикалне организације подстичу преговоре као једино могуће решење. 

Рул Роцхојзен, председник Светске организације раднике, сматра да треба увек преговарати. 

"Оно што се дешава на нивоу компанија и на нивоу гране са колективним уговорима је 
првенствено нешто између послодаваца и запослених и није на првом месту неки договор са 
Владом. Зато не треба чекати резултате избора јер данас ће на изборима једна странка бити 
најјача а друга мала, а сутра можда на следећим изборима обратно", објашњава Роцхојзен. 

Ако је веровати народној мудрости да ни мајка не храни дете док оно не заплаче, онда је и за 
синдикате решење гласнији и истрајнији захтев властима за преговоре. 

 

E - kapija 

http://www.ekapija.com/website/sr/page/877626 

Договорен механизам за минималну зараду 
 
Радна група за измене Закона о раду направила је инструменте за обрачунавање минималне 
зараде која би покрила минималне егзистенцијалне потребе, изјавио је представник синдиката 
у тој групи Зоран Михајловић. 

Он је агенцији Бета рекао да је се у вези с питањем минималне зараде "стигло најближе 
договору" и навео да је договор да се она утврђује једном годишње, на основу минималне 
потрошачке корпе. 

По речима Михајловића, Министарство финансија не прихвата да у договор уђе и одредница да 
минимална зарада не може да бити мања од 70% вредности минималне потрошачке корпе, 
што је захтев синдиката. 

http://www.ekapija.com/website/sr/page/877626
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Синдикати то траже јер је тржиште нестабилно и зарада може значајно да паде за годину дана, 
рекао је секретар Савеза самосталних синдиката Србије. 

Михајловић је рекао да су репрезентативни синдикати успели да са социјалним партнерима 
унеколико усагласе ставове и о отпремнини, која би се рачунала на основу плате радника коју 
је узимао у последњем предузећу, а не на основу просечне зараде. 

По његовим речима, усаглашено је да се отпремнина исплаћује за време проведено код 
последњег послодавца, осим ако је фирма мењала власника. У том случају би се отпремнина 
исплаћивала за све време проведено у тој фирми. 

На састанку Радне групе за измене Закона о раду, како је рекао Михајловић, услаглашено је и 
да рад на одређено време буде највише на 24 месеца и да се не може понављати код истог 
послодавца. 

Синдикат, како је истакао, и даље инсистира да у једној фирми не може истовремено да ради 
више од 20 одсто радника на одређено време. 

Михајловић је навео да се разговарало и о проширеном дејству колективног уговора и истакао 
да је синдикатима апсолутно неприхватљиво укидање тог инструмента. - Инсистираћемо на 
том инструменту - рекао је он. 

Како је казао, социјални партнери данас нису стигли да разговарају о регулативи за 
отпуштање, те ће о томе на наредном састанку идућег четвртка. 

На састанку представника два репрезентативна синдиката и послодаваца са представницима 
Владе, почетком јануара, договорено је да нова радна група нацрт измена Закона о раду 
заврши до 1. маја, да би се до 30. маја била спровела јавна расправа, и да би до 30. јуна закон 
био донет у Скупштини Србије. 

Претходна радна група је, без учешћа репрезентативних синдиката, припремила Нацрт измена 
и допуна Закона о раду који је био на јавној расправи од 18. децембра до 10. јануара. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:484609-VuckovicSrbija-se-nalazi-u-predstecajnom-

stanju 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/453202/Vuckovic-Srbija-se-nalazi-u-predstecajnom-stanju 

Вучковић:Србија се налази у предстечајном стању 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Члан Фискалног савета, Владимр Вучковић, упозорио је данас да се Србија налази 
у предстечајном стању због лоше економске ситуације 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:484609-VuckovicSrbija-se-nalazi-u-predstecajnom-stanju
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:484609-VuckovicSrbija-se-nalazi-u-predstecajnom-stanju
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/453202/Vuckovic-Srbija-se-nalazi-u-predstecajnom-stanju
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Члан Фискалног савета, Владимр Вучковић, упозорио је данас да се Србија налази у 
предстечајном стању због лоше економске ситуације и оценио да нова влада мора одмах по 
формирању да изврши ребаланс буџета, оствари уштеде у јавном сектору, крене у 
реструктуирање јавних предузећа и донесе сет реформских закона. 
 
"За време ове нове владе, ако се ништа не уради, можемо да доживимо колапс", оценио је он 
гостујуци на Радио-телевизији Војводине. 

Како је објаснио, држава мора да се задужује да би финансирала своје послове, али ако се деси 
да кредитори "спусте рампу" због недостатка поверења, Србија онда мора присилно да смањује 
јавне расходе, а то значи доношење непопуларних мера. 

Вучковић је рекао да тренутни кредитни рејтинг Србије "ББ-" спада у категорију "ђубре 
рејтинга", јер значи ризик за потенцијалног кредитора, и то је, додао је, "још једно упозорење 
да је ситуација у којој се налази земља неодржива и да не уливамо поверење да ћемо на време 
вратити новац". 

Вучковић је изразио наду да ће Србија добити нову владу која ће идентификовати приоритетне 
проблеме у држави и да ће стварно почети да их решава, оцењујући да ћемо у првих 10 до 15 
дана нове владе знати на чему смо. 

Коментаришући јучерашње упозорење шефа београдске Канцеларије Светске банке да Србији 
неће бити одобрено 250 милиона долара кредита уколико не започне реформе, Вучковић је 
рекао да то морамо схватити озбиљно, јер подршка Светске банке много значи пред 
инокредиторима. 

Вучковић је напоменуо да су средства за буџет од 250 милиона долара незнатна у односу на пет 
милијарди евра, колико нам ове године треба за финансирање дефицита и отплату јавног дуга. 

Поводом податка да је НБС од почетка године продала 820 милиона евра да би одбранила 
стабилност динара, Вучковић је оценио да је то "забрињавајуће, јер је ту било и мало 
политичког момента због настојања да динар буде што стабилнији у предизборној кампањи, 
што је одраз неповерења у динар". 

"Ми за сада имамо довољно девизних резерви, али долазе године када ћемо све више да 
враћамо стране кредите и треба чувати те девизне резерве за 'црне дане', тако да овај темпо 
одбране динара сигурно није издржив на дугуи рок", оценио је Вучковић. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Objedinjenom-naplatom-bez-rupa-u-stazu.sr.html 

Обједињеном наплатом без рупа у стажу 

АУТОР: Слободан Костић 

Србија има све шансе да уведе ред у јавне финансије као у ЕУ, али и какав је имала док је 

постојала Служба друштвеног књиговодства 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Objedinjenom-naplatom-bez-rupa-u-stazu.sr.html
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Од 1. марта ове године, после пуне деценије свеопште финансијске недисциплине, Србија се 
полако сврстава у ред земаља у којима је плаћање пореза и доприноса уобичајен 
рачуноводствени посао. Баш као и сама исплата зарада или других опорезивих прихода. И све 
то захваљујући пројекту Обједињене наплате који је осмислила и развила магистар Снежана 
Митровић, из Савеза рачуновођа и ревизора чији би, можда, вишегодишњи труд остао 
узалудан да њен пројекат није стигао у руке донедавном првом човеку Пореске управе мр 
Ивану Симичу. 

Он је брзо схватио шта му је понуђено на срећу свих нас којима је стало да имамо оверене 
здравствене књижице и уредне уплате доприноса у Фонду ПИО. Остало је било ствар технике. 
Министарство финансија покренуло је реформу Пореске управе, а она са своје стране увела 
електронско пословање и прихватила увођење Обједињене наплате. 

„Политика” годинама пише о потреби јачања финансијске дисциплине, подсећајући на 
легендарну Службу друштвеног књиговодства, која је непромишљеном одлуком укинута 2003, 
али за чије време ниједан динар с рачуна предузећа није могао да се „скине” док се не плате 
порези и доприноси. Да ли је ово што се сада ради са Обједињеном наплатом повратак таквом 
реду и финансијској дисциплини коју нешто старији по добром памте? 

Јесте, каже нам, не без личног и професионалног задовољства Снежана Митровић, уз додатак 
– „мислим да смо, због компјутерске технике и технологије, сада свакако испред оног доба од 
пре 25 или 30 година”. 

На питање, да ли се коначно доскочило утајивачима пореза, фирмама које не плаћају порезе и 
доприносе па стотине хиљада радника има неоверене књижице и силне рупе у стажу, 
Митровићева каже да је више него сигурна да је с доследном применом њеног пројекта 
одзвонило онима који би да селективно плаћају обавезе. Уз само један услов – Обједињеном 
наплатом, онако како је постављена, не могу промаћи само фирме које раде „на бело”. 

За оне који и даље раде на „црно” Обједињена наплата не постоји. Они су изван закона и за њих 
важе друга правила, али за око 400.000 малих, средњих, великих предузећа и свих 
организација и предузетника, који су регистровани и свакодневно раде, а то значи и плаћају 
своје обавезе, изврдавања више нема. То се, коначно, уверава нас Митровићева, види и по 
веома добрим резултатима наплате и приливима на рачуне Фонда ПИО, Републичког фонда за 
здравствено осигурање, Фонда за незапосленост али и још стотине других институција, 
корисника јавних финансија. Од 1. марта, од када је пуна примена Обједињене наплате пореза 
и доприноса, па до 18. марта, дакле за 12 радних дана, наплаћено је 26 милијарди динара. Две 
милијарде динара дневно у просеку. То је много више него у истом периоду прошле године. 

Тајне, каже, Митровићева нема. Сваки рачуновођа у било којој фирми за било које плаћање 
прихода, на које се плаћа порез по одбитку,електронски попуњава образац обједињене наплате. 
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Такозвани ППП ПД. У њега се све упише и шаље се Пореској управи. Она контролише 
исправност пријавеи додељује број за плаћање. ТакозваниБОП. Пореска управа информацију 
враћа у електронскомоблику, пореском обвезнику, који тај додељени број, БОП, уноси у налог 
за пренос средстава и шаље га банци на плаћање. По Закону о пореском поступку и пореској 
администрацији ниједна пословна банка не може да исплати ни динар за који се плаћа порез 
по одбитку, а да пре тога, порески обвезник, не доставипојединачну пореску пријаву, ППП ПД, 
Пореској управи на проверу. 

Технологија плаћања тиме још није завршена. На основу тог налога, где се све обавезе за порез 
и доприносе плаћају на један јединствен рачун, преко пословне банке, у оквиру платног 
промета НБС,средства се преносе Трезору, а он их распоређује примаоцима прихода у оквиру 
буџета Србије. 

Је ли то крај, питамо, Снежану Митровић. Да, каже. „Тиме смо ставили под контролу исплату 
прихода и уплата обавеза запорез и доприносе”. То би у најкраћем била Обједињена наплата 
пореза и доприноса. 

Није ли то све мало компликовано, питамо нашу саговорницу? Колико све то траје? Ни 
најмање, тврди. Целокупа „операција” контроле обрасца ППП ПД као услов за плаћање на 
јединствени рачун путем Обједињене наплате не трају дуже од два до девет минута. „Е, ако је то 
некоме, коме је стало до реда и поштовања елементарних правила финансијске дисциплине, а 
по чему смо до јуче били најгори у целом региону, дуго и запетљано, мој савет је да се полако 
привикне или да се обавести како се то у свету ради. Ми смо бржи, једноставнији и ефикаснији 
него већи број земаља у Европи”, тврди наша саговорница. 

Србија, по њеним речима, није Обједињеном наплатом добила само ефикасансистем за 
наплату јавних прихода, већ су тиме постигнуте многе уштеде и рационалности о којима се 
готово до јуче није ни слутило. Јединственим рачуномпрестаје потреба за попуњавањем 
стотине разних образаца и налога за плаћање, за сваког корисника јавних прихода, а да се не 
говори о битном побољшању пословног амбијента, превазилажењу нетачних салда на 
пореским рачунима код Пореске управе, ажурности евиденција обрачунатих и уплаћених 
јавних прихода, које ће свако моћи да контролише, једноставним рачунарским потезом, 
наглашава Снежана Митровић. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Nece-da-budu-smecari.sr.html 

Неће да буду смећари 

АУТОР: Б. Карталовић 

Тридесетак возача камиона и руковаоца грађевинским машинама из „Чистоће” не прихвата да 

празни контејнере, а директор предузећа тврди да за њих нема другог посла 

Крагујевац – У ЈКП „Чистоћа” дошло је до протеста групе радника који желе да раде, али не 
као смећари. Они су одбили да потпишу анекс уговора о раду, наводећи да је у питању 
својеврсна деградација. 
Реч је о тридесетак возача камиона и руковаоца грађевинским машинама, који су прешли у 
„Чистоћу” када је њихова матична фирма „Нискоградња”, почетком прошле године, престала 
да ради. 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Nece-da-budu-smecari.sr.html
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Директор „Чистоће” Дејан Раонић, пак, тврди да није имао избора, објашњавајући да је у 
фирми коју води престала потреба за послом који су обављали возачи и руковаоци машинама. 

– У великој сам дилеми. По закону, могу да их отпустим ако не потпишу анекс уговора и одбију 
понуђени посао. Друга варијанта је да их вратим у „Нискоградњу”, али та фирма је пропала и 
данас постоји само на папиру. Зато сам их послао на десетак дана одмора, док не нађемо неко 
решење. Знам да им није лако, али ја у овој фирми, која је, такође, у проблемима, не могу да им 
дам посао који не постоји, не могу да их плаћам а да не раде ништа. Можда је посао смећара за 
њих испод части, али мени смећари недостају – каже Раонић, наводећи да је плата 
хигијеничара у рангу са платом возача, између 35.000 и 40.000 динара. 

И радници који протестују су, такође, у дилеми. Уколико би одбили да прихвате посао смећара, 
била би, кажу, угрожена њихова егзистенција. С друге стране, распоређивање на нова радна 
места, која подразумевају пражњење контејнера, испод је квалификација које имају. 

– Немамо ништа против смећара, они обављају частан посао, али ми, једноставно, за то нисмо 
квалификовани. Са спремом коју поседујемо, мислимо да то није посао за нас, јер смо се 
обучавали за одржавање улица и путева – каже радник Игор Миљковић, наводећи да су возачи 
и руковаоци грађевинским машинама „преварени”, пошто им је приликом преласка из једне у 
другу градску фирму речено да ће обављати исте послове. 

Проблем вишка радника у „Чистоћи” настао је почетком прошле године, када је ЈКП 
„Нискоградња” практично угашено због огромних дугова према подизвођачима радова. 

Раднике „Нискоградње” преузеле су друге градске фирме, а највећи број је завршио у 
„Чистоћи”. На списку „Нискоградње”, од укупно 250 радника, остало је свега њих двадесетак. 

„Чистоћа”, у коју је прешло око 117 радника, истог момента се суочила са проблемима. Без 
обзира што је преузела механизацију и делатност пропале фирме, „Чистоћа”, која данас има 
чак 390 запослених, није успела да амортизује изненадни „удар” вишка радника. 

Пре свега зато што локална управа, као оснивач свих јавних и комуналних предузећа у граду, 
није обезбедила средства за одржавање градских улица и сеоских некатегорисаних путева. 

– На то се надовезала и блага зима, па за оне који су радили на одржавању улица и путева 
уопште није било посла. Истовремено, и нас притискају дугови према добављачима. Данас 
нико неће да вам да гориво џабе, а ми своја потраживања не можемо да наплатимо. У таквој 
ситуацији, мислим да је боље сачувати предузеће, да не завршимо као „Нискоградња”, а да 
радницима понудимо оно што има да се ради – каже директор „Чистоће” Раонић, наводећи да 
су потраживања овог предузећа већа од дугова (350 милиона наспрам 300 милиона динара). 

Практично, пропаст једне фирме проузроковала је проблеме у другој, а локална управа која је 
свему томе кумовала, и сама је запала у потешкоће због слабог прилива средстава у буџет. 

Иначе, буџетска средства су за многа градска предузећа, ако не једини, онда свакако највећи 
извор прихода. Без новца из „градске касе” и сигурних послова које наручује локална управа, 
сва градска јавна и комунална предузећа су у великим проблемима. 

У синдикату кажу да ће учинити све да помогну прекобројним радницима „Чистоће”, али 
додају и да послодавац има право да запослене, по потреби, размести на друга радна места. То 
отвара многа питања, нарочито у околностима када је у Србији без посла готово милион 
становника. 

Да ли одлука зависи искључиво од „празног џепа”, или радници, са одређеним 
квалификацијама, имају право да инсистирају на послу за који су се школовали. 
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Лични став 

Реформа правосуђа - мехур од сапунице 
 

АУТОР: СЛАЂАНКА МИЛОШЕВИЋ 

Према Уставу Србије власт чине три гране власти: законодавна - Народна скупштина Србије, 

извршна - Влада (обе чине политичари) и судска - професионална грана власти коју чине 

независне судије и самостални тужиоци. Стање у трећој грани власти је драматично. Главни 

посао судија и тужилаца јесте да примењују законе, али те законе им као готов производ 

сервирају друге две гране власти. Према томе, правда је политичка воља преточена у законе.  

 

Ниједна власт до данас није била спремна да подели одговорност са судском због лошег стања у 
правосуђу. Грађанима се никада поштено није указало на то шта их чека реформом и 
"поправком реформе", које су негативне последице, као и које су препреке на том путу промена 
и колико дуго ће то трајати. 

Октобра прошле године уведена је нова тужилачка истрага која се покреће наредбом тужиоца 
против које жалба није допуштена. Тужилачка истрага већ је довела до застоја у обради 
предмета, јер тужиоци сада, иако их нема довољно, истовремено саслушавају осумњичене, 
сведоке, шаљу позиве, издају разне наредбе, стално се консултују са полицијом, присуствују 
суђењима, дежурају и диктирају одлуке. Застој у тужилаштву може да доведе до застаревања 
озбиљних 

кривичних дела. 

Успостављањем нове правосудне мреже предмети су се разврставали по територији места где су 
одређени нови судови, пописивали, паковали и слали у те судове, односно тужилаштва. У тим 
судовима (тужилаштвима) распоређивале су се судије и тужиоци као и службеници. Након 
тога, предметима су се задуживали судије (тужиоци), затим следи упознавање са предметом и 
целокупном правном грађом, а онда суђења почињу од почетка. 

Основни судови, чији број се увећао са 34 на 66, имали су 2012. године укупно 3.705.796 
предмета у раду, од чега је решено 1.150.869, а остало нерешено 2.554.927 предмета. Не 
рачунајући пристигле предмете у 2013. години, више од два милиона поступака почеће изнова. 
Извршено је ново распоређивање 1.100 судија основних судова и 4.000 службеника. Поред ових 
судија, размештале се и судије виших и апелационих судова, јер им је измењена надлежност, 
пошто су виши судови од апелационих преузели одређене надлежности, а апелационим 
судовима је измењено подручје. Оно што је сигурно јесте крчкање предмета, спорост, 
застаревање и незадовољство. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/reforma_pravosudja__mehur_od_sapunice_.1118.html?news_id=278779
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Без обзира на стални раст броја предмета у раду, једино је у правосуђу два пута смањиван број 
запослених. И зато чист безобразлук представљају изјаве представника власти како ће се 
бројним изменама закона као и новом мрежом судова убрзати судски поступци, односно 
побољшати ефикасност судова. Затрпаност, спорост и неефикасност су последица, а узроци су 
вишегодишња државна небрига о правосуђу, као и погрешна реорганизација. Колико држава 
нема намеру да улаже у правосуђе говори и то да приликом измена сваког закона у вези са 
правосуђем на крају стоји да "додатна буџетска средства за примену усвојених закона нису 
потребна". 

Оно што посебно иритира јесте то што се председници судова и јавни тужиоци, баш као и 
окривљени, на критике правосуђа, биле оправдане или не, годинама бране ћутањем. 

Ауторка је председница Синдиката правосуђа Србије 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fond_pio_vlasnik_sest_banja.4.html?news_id=278778 

НАША ПРИЧА - Да ли су пензионери богати, само то не знају 

Фонд ПИО власник шест бања 

АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ 

Београд - Изненађење: Републички фонд за инвалидско-пензијско осигурање Србије неспорни 
је власник засад шест специјалних болница и бањских лечилишта од којих су нека врло 
позната и тражена - у Соко Бањи (хотел „Здрављак“), па специјална болница у Врњачкој Бањи 
(„Меркур“), један од два постојећа објекта у Новопазарској Бањи, болница Златар - Нова 
Варош, на Златибору („Чигота“), у Куршумлијској Бањи („Жубор“) и у Бањи Ковиљача.  
 
Ово је власништво Фонд доказао у судским поступцима које су водиле адвокатске канцеларије 
Главаш за Соко Бању, а остале адвокатска канцеларија Ристић. Прва коначна пресуда пала је 
2009. године (Соко Бања), последња почетком ове године (Бања Ковиљача). У Фонду се надају 
да ће добити и преосталих више од 20 судских поступака које воде за доказивање власништва у 
другим бањама по Србији. Ово стање ствари је утолико више изненађујуће што су својевремено 
и многи економисти тврдили да су захтеви пензионерских удружења да се идентификују и 
Фонду у власништво урачунају пензионерска улагања и у многе фирме у Србији ван границе 
реалног. Наводно, да Фонд те паре није уложио у конгресне центре, инфраструктуру или чак 
водоводе по Републици, њих би будући да су била динарска, почистила свеуништавајућа 
инфлација 80-их и 90-их година. Али кад је Влада Републике Србије 2007. године покренула 
поступак приватизације специјалних болница за рехабилитацију и бањских лечилишта 
избором приватизационих саветника за њих 14, Фонд је показао неочекивану инвентивност и 
ангажовао адвокате да његова власничка права бране. Слични судски спорови у Републици 
Србији знају да се одуже, али Фонд је, како је на почетку текста наведено, релативно брзо добио 
неколико правоснажних пресуда којима је његово власништво потврђено. 

Истина је да се све одиграло релативно скоро, али неспорно је такође да Републички фонд за 
инвалидско-пензијско осигурање није ни правно, ни финансијски, ни кадровски оспособљен да 
напред цитирано власништво преузме и њиме управља. Центри „Чигота“ на Златибору, 
„Меркур“ у Врњачкој Бањи или бањско лечилиште у Бањи Ковиљачи, према сведочењу 
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познавалаца које је консултовао Данас, раде неки „чак и на светском нивоу“ (Ковиљача) и, 
познајући наше домаће пословне способности, можда би било добро ништа ту не мењати до 
неких бољих времена. Али „Жубор“ у Куршумлијској Бањи мртвији је, тврде сведоци, и од 
самог места које је једна од тужних жртава демографског пражњења на југу Србије. У 
непосредном суседству су му Луковска и Пролом Бања, иначе приватизоване, које раде 
одлично. Добар пример, али и потенцијална конкуренција. Већ неколико година не ради ни 
рехабилитациони центар на Златару, који запошљава 100 људи, до њега води грозан пут, а ко 
се тамо нађе, нема куд са собом него у бањску собу. 

У Србији су се десили парламентарни избори са резултатима „после којих ништа више неће 
бити исто“, тврди један члан победничке опције, и спекулише се да Републички фонд за 
пензијско осигурање неће остати „у поседу“ Партије уједињених пензионера Србије. Дакле, 
битка за место директора Фонда који, иако су пензије мале, располаже огромним парама и 
запошљава неоправдано велики број људи - почела је. Није искључено да су у праву и они 
саговорници Данаса, већина је тражила да им се име не помиње, који сматрају да је питање 
неефикасног управљања имовином Фонда покренуто баш у сврху освајања бољих позиција са 
којих се лакше долази до места директора Фонда. Али, чак и ако је тако, шта мари. 

Углавном, сад је питање ко би требало да повуче први потез да се са доказаном имовином 
фонда, ево у Куршумлијској Бањи која се најчешће помиње, нешто почне. Рецимо потрага за 
пословним партнером. Управни одбор је, додуше, прописима овлашћен да располаже 
имовином Фонда, али његови чланови очекују иницијативу од директора. Опет, будући да 
директора практично поставља странка владајуће коалиције којој то место припадне, не може 
се очекивати, кажу Данасови саговорници, да директорка Фонда нешто самоиницијативно 
почне, а да то претходно није аминовала Влада Републике Србије. Данас се интересовао и у 
Влади. Тамо кажу да је у коалиционом споразуму децидирано утаначено да пензионери и са 
њима везана питања, па и ово, спадају у искључиву, ама баш искључиву надлежност др Јована 
Кркобабића. Али у Србији су се десили избори после којих ништа неће бити исто. Наводно, ни у 
Републичком фонду за инвалидско-пензијско осигурање. 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/cistoca_u_strajku_grad_u_smecu.40.html?news_id=278754 

„Чистоћа“ у штрајку, град у смећу 

АУТОР: Н. С. 

Радници Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ ступили су у штрајк због неисплаћених 
зарада у претходна три месеца. Интересантно је напоменути да штрајкују само радници „са 
терена“ од чијег рада директно зависи ниво хигијене у граду, док администрација, у којој се 
налази евидентан вишак запослених, који су та радна места добили политичком линијом, и 
даље редовно обавља своје радне дужности.  
 

Како је радницима на састанку са руководством речено, новца за њихове плате нема, па се не 
назире када ће обустава рада престати. Предузеће је упутило допис запосленима у којем се 
каже да је штрајк незаконит и да је тиме грубо прекршена радна обавеза и дисциплина. Како 
наглашавају штрајкачи, за њих нема плата јер „партијски кадрови у администрацији“ добијају 
вишеструко веће плате од радника на терену. 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/cistoca_u_strajku_grad_u_smecu.40.html?news_id=278754
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Проблем у финансијској стабилизацији предузећа представљају и вишемилионски износи које 
оно плаћа као одштету грађанима због уједа паса луталица. Наравно, ова чињеница не може 
представљати алиби лошем пословању тренутне управе „Чистоће“ и нагомилавању дугова. 

Радници који су штрајком покушали да укажу ан своје тешко стање, избачени су из круга 
предузећа од стране обезбеђења. 

 

 

http://www.kurir-info.rs/blokada-u-loznici-rudari-zajace-nece-odblokirati-magistralu-clanak-1296913 

ТРАЖЕ ИСПЛАТУ НАЈМАЊЕ ТРИ ПЛАТЕ, ОВЕРУ ЗДРАВСТВЕНИХ 
КЊИЖИЦА И УПЛАТУ СТАЖА 

БЛОКАДА У ЛОЗНИЦИ: Рудари Зајаче неће одблокирати магистралу 

Не померамо се све док нам власник Мирослав Богићевић не испуни захтеве, каже председник 

синдиката Драган Пантиће одустају...Блокада у Липничком шору 

ЛОЗНИЦА - Дозлогрдило им! 
 
Радници предузећа „Рудници и топионица Зајача“ из Лознице и јуче су наставили блокаду 
магистралног пута Лозница-Шабац у Липничком Шору јер нису испуњени њихови захтеви за 
исплату зарада, оверу здравствених књижица и уплату радног стажа. Рудари блокирају пут од 
понедељка, а како за Курир каже председник синдиката у Рударском комбинату „Зајача“ 
Драган Пантић, блокада ће се наставити док им Мирослав Богићевић, власник „Фармакома“, 
у чијем саставу послује рудник, не исплати најмање три лична дохотка, овери здравствене 
књижице и уплати доприносе за шест година. 
 
Понудио помоћ 
 
- Ми смо у штрајку од 28. јануара, а од тада нам је исплаћена само једна плата, и то 10. 
фебруара. На састанку с власником рудника Мирославом Богићевићем 27. јануара молио 
сам га да нам да по 50.000-60.000 динара линеарно од плате да бисмо почели да радимо. Он то 
није прихватио, а касније је понудио помоћ од 25.000 динара и нико од радника у производњи 
то није прихватио. Одлучили смо да блокирамо пут 24 сата јер месец и по дана нисмо у 
контакту са газдом.  
 
Задњи пут 11. фебруара у Шапцу нам је рекао да затвара рудник за три дана. Није га 
затворио, а сад нас принудно тера на посао и даје отказе онима који неће да прекину штрајк. 
Заменик градоначелника Лознице Јездимир Вучетић обећао је да ће нам помоћи да ступимо у 
контакт с неким из владе како би нам помогли - каже Пантић и додаје да у блокади пута 
учествује 67 рудара, док остали штрајкују у „Зајачи“. 

http://www.kurir-info.rs/blokada-u-loznici-rudari-zajace-nece-odblokirati-magistralu-clanak-1296913
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Промене у саобраћају 
 
Због блокаде пута, саобраћај из правца Шапца усмерава се преко Липничког Шора и 
Липнице до Лознице, док се из правца Бање Ковиљаче, са заобилазног пута, возачи 
усмеравају према центру града. 
 

 


