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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zakon-o-radu-ceka-novu-vladu.lt.html 

Закон о раду чека нову владу 
Синдикати и послодавци још нису близу договора око новог прописа. – СНС пре избора овај 

пропис најавио као један од приоритета 

Још нема никаквог договора о три од пет главних тема које разматра комисија за писање новог 
закона о раду, сазнаје „Политика” од једног учесника у овом процесу, иако се у току јучерашњег 
дана у јавности могло чути да су синдикати и послодавци близу споразума. 

– Уопште нису приближени ставови о кључним стварима као што су минимална цена рада, 
проширено дејство колективних уговора и проценат радника који у једној фирми могу бити 
ангажовани на одређено време – каже наш саговорник. 

Како сазнајемо, синдикати су најпре тражили да минимална цена рада буде у нивоу 
минималне потрошачке корпе, а потом су своје захтеве смањили. Међутим, договор са 
послодавцима још није постигнут. Други камен спотицања је проширено дејство колективних 
уговора које захтевају синдикати, а са чиме се представници послодаваца такође не слажу, јер 
одбијају да оно што договори неко удружење важи за целу једну привредну грану. Трећа врућа 
тема је проценат радника које неко предузеће може да запосли на одређено. Синдикати траже 
да се јасно пропише максимални проценат оних који могу да буду запослени на тај начин у 
једном предузећу, како се не би догодило да их буде више него оних који раде за стално. Стога, 
може се закључити да су теме око којих се тренутно синдикати и послодавци нешто мање споре 
– минули рад и исплата отпремнина приликом отказа. 

Како договора нема, остаје много ствари које ће морати да пресече нова влада Србије, сматра 
Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца Србије. 

– Уколико се прихвати проширено дејство колективног уговора, трпеће мале фирме и мали 
предузетници који неће моћи да их испоштују. Не можемо да пристанемо да нешто што 
испреговара организација која окупља 10 или 15 одсто фирми из једне делатности, аутоматски 
важи и за све остале – наводи Рајић. 

Он се нада и да ће нови премијер и надлежни министри, ипак, одучити да прихвате предлоге 
послодаваца. 

– На тај начин би трошкови пословања били мањи, створило би се флексибилније тржиште 
рада и запосленост би почела да расте. То се догодило у свакој земљи која је одлучила да 
раскине са социјалистичким наслеђем у радном законодавству – закључује Рајић. 

Међутим, Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, тврди да су 
преговарачи све усаглашенији и да би већ 23. или 24. априла требало да буде јавно објављено 
шта је све договорено. 

– Ставови се приближавају и доста се коректно преговара. Неке разлике и даље постоје, али се 
иде ка томе да се пронађе решење – тврди Орбовић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zakon-o-radu-ceka-novu-vladu.lt.html
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Осим представника Уније послодаваца и Савеза самосталних синдиката, у Комисији за израду 
закона о раду учествују и представници Уједињених гранских синдиката „Независност” и 
министарстава рада, привреде и финансија. 

О промени Закона о раду много се причало и писало у другој половини прошле године. 
Синдикати су сматрали да су тада предложене промене биле на штету радника, док је улогу 
главног промотера закона у јавности преузео Саша Радуловић, бивши министар привреде. 
Нацрт је потом повучен и враћен на дораду. 

У СНС-у, највећој странци, до сада нису прецизирали како би нови закон о раду по њима 
требало да изгледа. Али, говорећи за „Политику” о овој теми пред изборе, Зорана Михајловић, 
министарка енергетике, развоја и заштите животне средине, рекла је да је „тај закон један од 
приоритета и треба га донети после успостављања најширег консензуса”. На наше питање да ли 
је СНС за закон о раду за који синдикати тврде да је рестриктиван и на штету радника, она је 
одговорила да ће синдикати имати прилику да утичу на текст новог закона о раду, кроз учешће 
у радној групи. 

– Наравно да и синдикати морају томе да приступе одговорно, јер је свима јасно да постојећи 
закон није добар што видимо и по огромном броју незапослених. Не може се у старту одбијати 
свака промена и тврдити да се реформе спроводе на штету радника – истакла је тада Зорана 
Михајловић. 

С. Деспотовић 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=15&nav_id=836767 

Чланови одбора спискају 60 мил. ЕУР 
ИЗВОР: ДНЕВНИК 

Београд -- У Србији би се огромне уштеде у буџету могле остварити једноставно, 

ако има воље за то, каже председник Савеза самосталних синдиката Србије 

Љубисав Орбовић. 

"Најбоље решење би било када се чланство у управним и надзорним одборима у једном 

временском периоду не би плаћало, а то би, по нашим прорачунима, допринело да се уштеди 

око 60 милиона евра годишње", каже он. 

Орбовић истиче да се до те цифре веома лако долази. По његовим речима, у управним и 

надзорним одборима у Србији, на свим нивоима власти – од локалних, преко покрајинских до 

републичких – има велики број људи – око 10.000 чланова.  

 

"Чланови надзорних и управних одбора за свој рад добијају надокнаде које су у просеку око 

35.000 динара. Наравно, на ова примања се плаћају и сви доприноси, те се та цифра пење до 

просечног износа по члану УО или НО од око 50.000 динара. Када се та сума помножи с бројем 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=15&nav_id=836767
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чланова ових тела у јавном сектору, као и с бројем месеци у години, долази се до тог износа, 

који би могао бити усмерен другде", каже Орбовић.  

 

Велико је питање да ли би и колико од садашњег броја оних који су ангажовани у надзорним и 

управним одборима у Србији пристали да обављају тај посао без накнаде. Ипак, Орбовић 

сматра да би ангажман у тим телима јавног сектора пре свега требало да представља част и да 

би евентуално одбијање обављања тог посла, уколико не би постојала надокнада, требало да их 

удаљи из тих тела.  

 

По његовим речима, чланови УО и НО углавном су људи који већ негде раде и примају зараде 

за тај посао, те су надокнаде додатан приход, док у Србији има много оних који не раде, или 

примају минималну заграду од око 20.000 динара.  

 

Према његовој оцени, у случају смањења плата у јавном сектору било би поштено да 

политичари плате највише, али треба прецизно утврдити ко су функционери чија би се 

примања опорезовала и да ли ће порез плаћати и локални званичници  

 

"Уколико би се то односило на све ниове, од локала до републике, уштеда би могла да се усмери 

у друге области – здравство, образовање, културу, и побољша ситуацију у тим областима", каже 

Орбовић. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=14&nav_id=836490 

Фонд ПИО: Идемо сутра пред Владу 
 
ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Председница Синдиката запослених Фонда ПИО, који су у штрајку, 

Љиљана Кремић, најавила је да ће сутра бити одржан протест испред Владе 

Србије. 

 Како је навела, заказани су и преговори са надлежним представницима владе. 

Кремићева је рекла да ће ти преговори бити одржану у 13 сати у ПИО фонду, а како се очекује у 

разговорима ће учествовати, поред менаџмента ПИО фонда и представници Агенције за мирно 

решававње спорова и Министарства финансија.  

 

"Како се не зна какав ће бити резултат преговора одлучили смо да протест не прекидамо за 

време његовог трајања", казала је она и додала да ће у протесту учествовати половина 

запослених у Београду и представници синдиката филијала широм Србије, али без запослених 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=14&nav_id=836490
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овога пута.  

 

Запослени у ПИО фонду штрајкују од 8. априла, због одлуке да им се смање плате за 30 одсто, 

како је препоручила Државна ревизорска институција. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/457742/Orbovic-Oporezivanje-politicara-nece-imati-zeljeni-efekat 

Орбовић: Опорезивање политичара неће 
имати жељени ефекат 

Бета  

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

да додатно опорезивање плата државних функционера, које је најавио будући премијер 

Александар Вучић, неће донети жељени ефекат. 

"Најбоље решење би било да се чланство у Управним одборима у једном временском периоду 

не плаћа. То би била много већа уштеда, по нашим прорачунима око 60 милиона евра 

годишње", рекао је Орбовић за Радио-телевизију Србије (РТС). 

  

Према његовој оцени, у случају смањења плата у јавном сектору било би поштено да 

политичари плате највише, али треба видети ко су функционери који би били опорезовани и 

да ли ће порез плаћати и локални званичници. 

  

Орбовић је најавио да ће радна група за израду предлога Закона о раду следеће недеље 

представити резултате до којих је дошла. 

  

Он је казао да се преговарало о изменама Закона о раду у областима колективног преговарања, 

минималне зараде и разлога за отпуштање радника, и изразио уверење да је о тим питањима 

постигнута сагласност измедју државе, синдиката и послодаваца. 
 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/457742/Orbovic-Oporezivanje-politicara-nece-imati-zeljeni-efekat
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/457855/Strajk-PIO-se-nastavlja-protestima-pred-Vladom 

Орбовић: Близу смо договора о изменама 
закона о раду 

Тањуг  

Београд - Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић изјавио 

је данас да је близу договор о предлогу Закона о раду и оценио да опорезивање највиших 

државних функционера у случају смањења плата у јавном сектору неће донети праве ефекте. 

Орбовић је гостујући на РТС-у рекао да очекује да ће већ идуће недеље комисија која ради на 

изради Закону о раду изаћи са "конкретним договорима који су постигнути". 

 

Он је прецизирао да се преговарало око пет тачака, а то су минималне зараде, исплата 

отпремнина, флексибилније запошљавање, бодовање минулог рада,колектривно преговарање. 

  

- Решења су близу у свих пет тачака. Успели да усагласимо све три стране. Већ идуће недеље 

очекујем конференцију где ће бити речено шта је договорено - рекао је Орбовић. 

 

Говорећи о опорезивању највиших државних функционера у случају смањења плата у јавном 

сектору он је рекао да то неће донети праве ефекте. 

 

- Најбоље решење било би да се чланство у управним одборима не плаћа, то би била уштеда од 

око 60 милиона евра годишње - прецизирао је Орбовић и додао да у управним одборима седи 

око 10.000 чланова на различитим нивоима. 

 

- О томе ће бити доста ломљења копља јер смањити овако ниске плате је тешко. Уколико до 

тога додје мислим да је поштено да политичари плате највиши цех - закључио је председник 

СССС. 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/457855/Strajk-PIO-se-nastavlja-protestima-pred-Vladom
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/457843/Valjevo-Radnicima-minimalci-ili-raskid-privatizacije 

Ваљево: Радницима минималци или раскид 
приватизације 

П. Вујанац  

Агонија “Крушик-Акумулатора” је при крају. 

Без плата 18 месеци: Радници и синдикалци "Крушик-Акумулатора" 

Агенција за приватизацију је власницима, које предводи некадашњи високи функционер ЈУЛ-а 

Зоран Чичак, дала рок до 22. априла да запосленима исплате 32 милиона динара разлике до 

минималне зараде коју су им закинули. Уколико то не ураде, купопородајни уговор биће 

раскинут. 

  

Пошто су докази о фалсификованим извештајима исплате зарада достављени полицији и 

тужилаштву, синдикат јединог произвођача никл-кадмијумских акумулатора за железницу, 

електропривреду и војску у југоисточној Европи, добио је обавештење да је Агенција за 

приватизацију београдској компанији “Еуро Балкан корпорација”, која је власник ваљевске 

фабрике, дала рок до 22. априла да радницима исплати 32 милиона динара разлике до 

минималца. Уместо те загарантоване зараде, наиме, утврђено је да су власници у последњих 

пет година радницима исплаћивали тек око 15.000 динара, чиме је прекршен купопродајни 

угвоор. 

  

- Агенција за приватизацију је власницима чак четири пута продужавала рок да испуне 

обавезе. Сигурни смо да сада неће моћи да исплате ову разлику до минималне зараде, јер је реч 

о великој суми новца, па ће приватизација бити поништена, што би за фирму представљало 

спас. Очекујемо да се надлежни органи потом позабаве сумњама да су власници хтели некоме 

да уступе наше тржиште у западној Европи и бившој Југославији, јер последњих годину дана 

ниједан од старих купаца наших производа не може да ступи у контакт са власницима фирме, 

који су једноставно искључили телефоне - каже Зоран Солунац, председник синдиката.  

  

Иако “Крушик-Акумулатори” не раде још од јануара прошле године, а 118 запослених плату 

није примило 18 месеци, синдикалци кажу да је око 500 коопераната спремно да репрограмира 

њихов дуг јер фабрика, која се налази на листи фирми од посебног значаја за одбрану земље, 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/457843/Valjevo-Radnicima-minimalci-ili-raskid-privatizacije
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70 одсто производа извози, а остатак прави за Војску Србије, ЕПС и “Железницу”. 

  

Директор фабрике коју је “Еуро Балкан корпорација” 2007. године купила за 57 милиона 

динара је Снежана Алексић, још један кадар некадашњег ЈУЛ-а.  

Поред “Крушик-Акумулатора”, који су у блокади више од 500 дана и имају дуг од око 113 

милиона динара, све остале фирме коју је основала компанија Зорана Чичка и којима је 

директор Снежана Алексић, како су упозорили синдикалци, налазе се у блокади.  

  

“Хидротехника” има дуг од скоро четири, а фирма “Крушик батери трејд”, која има само једног 

запосленог и то саму директорку Алексић, због дуга од око 578.000 динара блокирана је 285 

дана узастопно. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/457946/Culibrk-Penzije-miruju-a-troskovi-za-penzionere-6-milijardi-veci 

Ћулибрк: Пензије мирују, а троš шкови за 
пензионере 6 милијарди већи 

Тањуг  

Трошкови буџета већи су за 15 милијарди динара у прва два месеца ове године него у истом 

периоду лане, при чему су порасли сви трошкови изузев за капиталне инвестиције, где се 

уштедело, изјавио је данас главни и одговорни уредник недељника НИН Милан Ћулибрк. 

Он је на конференцији посвећеној оснивању Коморе малих и средњих предузећа и 

предузетника упитао како је могуће да су чак и расходи за пензије повећани за шест милијарди 

динара упркос чињеници да пензије мирују. 

 

"Повећани су и расходи за камате за 4,6 милијарди динара, и даље ће расти нажалост, јер ми 

ћемо ове године милијарду евра платити само само за доспеле камате заједно са главницом. 

Нисам сигуран ни да ћемо успети да нађемо толико новца", рекао је Ћулибрк. 

 

Он је додао да су у овом периоду повећани и издаци за социјалну заштиту за скоро три 

милијарде динара и за плате у износу од око две милијарде динара. 

 

"Све то кад саберете добијате јасан сигнал шта је у овој земји највећи трошак и на шта се 

највише новаца троши. Са друге стране, једина уштеда остварена је на капиталним 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/457946/Culibrk-Penzije-miruju-a-troskovi-za-penzionere-6-milijardi-veci
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инвестицијама. Дакле, 500 милиона динара је потрошено мање него прошле године и на тај 

начин се штеди и смањује дефицит", рекао је он. 

 

Цхулибрк је подсетио да је лане укупно за капиталне инвестиције потрошена 21 милијарда 

динара, а да је било планирано преко 33,5 милијарди динара. 

 

"Значи, ту смо уштинули оних 12-13 милијарди динара. Да смо за капиталне инвестиције узели 

онолико колико је било планирано, дефицит не би био мањи него што је планирано, 

а чиме се влада онолико хвалила, него би био за 10-15 милијарди већи него што јесте. Камо 

лепе среће да је дефицит због тога био већи", закључио је Ћулибрк. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/457750/Orbovic-Blizu-smo-dogovora-o-izmenama-zakona-o-radu 

Агенција за осигурање депозита још није поступила по решењу повереника за информације 

Подаци о рачунима државних фирми у 
Универзалу још недоступни 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Иако је истекао законски рок који је, поступајући по жалби нашег листа, одредио 

повереник за информације, Агенција за осигурање депозита Данасу није доставила податке о 

рачунима које су државне фирме и институције држале у Универзал банци. 

 

 

Данас је од Агенције, као надлежног органа, тражио увид у податке о свим рачунима које су 

правна лица у власништву државе или јединица локалне самоуправе имала у пропалом 

Универзалу, као и у промет и стање по тим рачунима. Агенција је захтев нашег листа одбила, 

тврдећи да тражене информације представљају пословну тајну, али је повереник за 

информације од јавног значаја ову аргументацију одбио, јер АОД ничим није показао да ће 

објавом тих података за било кога настати било каква штета. 
Куриозитет у целој ствари је био тај што је Агенција покушала да повереника убеди да 
информације не треба да буду достављене Данасу управо зато што их је тражио новинар! 

Уколико би комплетан списак правних лица са рачунима у Универзалу био објављен, он би 
показао и средства која је у тој банци евентуално држала и сама Агенција за осигурање 
депозита, о чему је Данас већ писао. Ниједна од државних компанија и институција које су у 
овој приватној банци држале милионе динара, па чак и евра, до данас није објаснила зашто је 
тако поступила, односно због чега је свесно угрозила и коначно изгубила јавна средства чије 
управљање им је поверено. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/457750/Orbovic-Blizu-smo-dogovora-o-izmenama-zakona-o-radu
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Универзал банка је занимљив случај, између осталог, и због тога што ће се на њему показати да 
ли држава толерише овакво понашање својих директора или не. Изјаве политичара из врха 
владајуће странке у последњих неколико дана указују на то да се директорима јавних предузећа 
и институција неће праштати ако свој посао не обављају како треба. Да ли ће они који су 
бацили новац пореских обвезника свесно га држећи у Универзалу остати на својим функцијама 
или за њих више неће бити места у јавном сектору, биће лакмус тест спремности нове владе да 
делима подржи своје речи. У супротном ће озбиљан кредибилитет добити објашњења која се 
незванично чују, а по којима се директори који су улагали у Универзал осећају сигурно, јер им 
је с политичког врха наложено да средства држе управо у тој банци. 

Чекамо... 
Наш лист је током јучерашњег дана писменим путем подсетио Агенцију на решење 
повереника и њихову законску обавезу да по њему поступе, као и на чињеницу да је рок за 
објаву података већ прошао, али до закључења овог броја никакав одговор нисмо добили. 
Истовремено, Данас је телефонским путем покушао да добије објашњење због чега по налогу 
повереника до сада није поступљено, али је особа задужена за односе са медијима била 
одсутна. Обећано нам је да ће јој наши контакти бити прослеђени, али повратни позив до 
краја дана није стигао. 

 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:487399-I-privatnici-dobili-komoru 

И приватници добили комору 
З. Р.   

Удружили се власници малих и средњих фирми. Милан Кнежевић: Привредници 
који стварају нову вредност имају право да надзиру ко је распоређује и како 

ПРИВРЕДНИЦИ који стварају нову вредност имају право да надзиру ко је распоређује и како, а 
до сада је било на хиљаде политичких и институционалних „пирана“ које су само узимале све 
што смо ми створили. Ово је у понедељак изјавио Милан Кнежевић, председник новоосноване 
Коморе малих и средњих предузећа, на програмској скупштини асоцијације и додао да је то 
један од главних разлога за удруживање власника приватних фирми.  
- Живимо у времену у коме 98 одсто новостворене вредности иде на отплату кредита, а прошле 
године је око 150.000 фирми било у блокади привремено или трајно - навео је Кнежевић. - 
Инсистираћемо на укидању парафискалних намета и такси, а покушаћемо и да отклонимо 
погубне утицаје многих бесмислених уредби и закона. Има много нелогичности у наплати 
пореза и такси, па тако стиже 18 пута већи порез на имовину него што је била такса на 
грађевинско земљиште. Тако је надстрешница у Ваљеву од 3.000 квадратних метара 
процењена као 60 двособних станова у Београду. 
Кнежевић је напоменуо да су постојеће привредне коморе, републичка, покрајинска и локалне, 
наслеђене матрице и представљају посткомунистичке творевине, све њихове председнике 
именују странке на власти, а запошљавају чак 800 људи. 
Економиста Владимир Глигоров истакао је да је корпоративни сектор у Србији банкротирао, а 
да представници власти, привреде и НБС немају идеју како да се са тим суоче. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:487399-I-privatnici-dobili-komoru
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- Веома су висока ненаплатива потраживања и све је мањи интерес банака да било шта 
финансирају, док је истовремено веома ниска и тражња за кредитима - објаснио је Глигоров. -
Једино решење би било спровођење низа предстечајних и стечајних поступака фирми које се 
налазе у проблемима.  
 
ОПОРАВАК 
ЕКОНОМИСТА Љубомир Маџар је изјавио да је привреда у више него драматичној ситуацији и 
да не би требало очекивати да се тако крупан проблем реши за годину или две, већ да је 
потребно бар десет година. 
- Ради се лоше и пребрзо. И даље нас оптерећује баштина самоуправног система - казао је 
Маџар. - Одуговлачимо са решавањем судбине 153 фирме у реструктурирању. Требало би 
убрзати рад „гиљотине прописа“, јер су то промене које не коштају, а могу да донесу много 
користи. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/podaci_o_racunima_drzavnih_firmi_u_univerzalu_jos_nedostupni.4.html?ne

ws_id=279843 

Одржана програмска конференција Коморе малих и средњих предузећа и предузетника 

Корпоративни сектор у Србији је 
банкротирао 

АУТОР: И. НИКОЛЕТИЋ 

Београд - Никада раније Србија није била у тако драматичној ситуацији као што је сада. У 
таквој ситуацији нема никога другога да преокрене ове неповољне трендове, а посебно да 
запосли људе, да повећа доходак, да убрза раст извоза, осим предузетника. А бојим се да они ни 
у држави ни код власти нису добили ону улогу коју заслужују - казао је економиста Љубомир 
Маџар на јучерашњој програмској конференцији новоосноване Коморе малих и средњих 
предузећа и предузетника.  
 
Он је додао да реформе треба почети мерама које не траже велика улагања, а могу да дају 
велике резултате у ограниченом временском периоду, а то је реформа закона. 

- Већ је направљен инвентар апсурдних и штетних прописа, па не треба трошити време на 
њихово проналажење. Нека међу првим корацима буде то укидање штетних прописа, а потом 
њихово ревидирање, поправљање. То је начин да се добије замах за неке дубље реформе - 
нагласио је Маџар и додао да нас „и даље оптерећује баштина самоуправног система“, као што 
је одуговлачење решавања судбине 153 фирме у реструктурирању. 

Милан Кнежевић, председник Коморе, истакао је да будућа влада мора да схвати да Србија као 
друштво нема алтернативу ни у садржају ни у времену. 

- Орочено време у коме морамо извршити привредне реформе и реструктурирање целог 
економског система је изузетно кратко. Није добро износити појединачна решења, јер се тако 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/podaci_o_racunima_drzavnih_firmi_u_univerzalu_jos_nedostupni.4.html?news_id=279843
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/podaci_o_racunima_drzavnih_firmi_u_univerzalu_jos_nedostupni.4.html?news_id=279843
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често више заблуда уноси у народ. У економији нису могући радикални потези, али у овом 
тренутку јесте обавезно донети законе о приватизацији, стечају и решавати реалне проблеме 
привреде - казао је Кнежевић. 

Он је нагласио да би Влада морала да формира једно међуресорно тело које би било састављено 
од кључних министарстава надлежних за највећи део привредних проблема. „Министарства 
трговине, финансија, привреде и правосуђа треба да ороче и дефинишу време и задатке и да 
суоче са санкцијама оне који то не поштују“, рекао је Кнежевић. 

Миодраг Зец, професор економије на Филозофском факултету, сматра да се налазимо у првој 
фази транзиције, када је власт тек признала постојање неких проблема, али да се не зна одакле 
да се крене у решавању кључних проблема, као ни каква решења желимо. 

- Власт је признала да се распала држава, да је скупа држава, да не ваља закон о раду, али ми 
немамо никаквих решења. Сви говоре да хоће нови закон о раду. Али, који? Англосаксонски, 
скандинавски, медитерански? - упитао је Зец и констатовао да у постојећем економском 
амбијенту „најбоље је не предузимати ништа, јер ако држава не гарантује својину ни уговор, 
онда је џаба бавити се било каквим послом“. 

Према речима Владимира Глигорова, сарадника бечког Института за економске студије, 
суштина је да држава привреднике „остави на миру“, јер је најлошији приступ посматрати 
државу као пословног партнера. Он каже да је корпоративни сектор у Србији банкротирао, а 
представници власти, привреде и Народне банке Србије, немају идеју како да се суоче са тим 
проблемом. 

- Тешко ће моћи да се избегне реструктурирање обавеза државе. Ако би се ишло на даље 
повећање пореза и смањење јавне потрошње, то би имало негативан ефекат на привредну 
активност, што значи да се терет јавног дуга може повећати. Ненаплатива потраживања су 
веома висока и све мањи интерес банака да било шта финансирају, а истовремено је ниска и 
тражња за кредитима - истакао је Глигоров. Ипак, он наглашава да је основни проблем то што 
„ова земља не запошљава људе. Ако имате 50 одсто шанси да се запослите до тридесете године, 
то није нормално нити одрживо. Држава и систем немају никаквог оправдања за то“, закључио 
је Глигоров. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1574753/Radnici+%22Jumka%22+pe%C5%A1ice+za+Beog

rad.html 

Радници "Јумка" пешице за Београд 

Запослени у "Јумку" кренуће 22. априла пешице ауто-путем за Београд, уколико 
њихови захтеви не буду задовољени, најављује председник Самосталног 
синдиката те врањске текстилне компаније, Слађан Митић. 

Захтеви 1.200 радника, који штрајкују већ три месеца, јесу избор новог генералног директора и 
комплетног Надзорног одбора, исплата шест заосталих зарада и уплата пореза и доприноса 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1574753/Radnici+%22Jumka%22+pe%C5%A1ice+za+Beograd.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1574753/Radnici+%22Jumka%22+pe%C5%A1ice+za+Beograd.html
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који нису уплаћивани од 2010. године. 
 
"Делегација синдиката 'Јумка' имала је прошле недеље састанак са саветником министра 
привреде Слободаном Томовићем када нам је обећано да ћемо до Ускрса добити још једну 
минималну зараду, али ми тражимо да нам се испуне и остала 22 захтева које смо тада 
предали", казао је Митић. 
 
Митић је навео да су "радници огорчени на Иницијативни одбор, који је заједно са 
синдикатима учествовао у разговору у Министарству привреде, а сада захтева да се штрајк 
прекине". 
 
По његовим речима, због вишемесечног штрајка у "Јумку" није завршен раније уговорен посао 
шивења око 200 униформи за Војску Србије, али радници неће прекинути штрајк док им се не 
каже каква је судбина компаније. 
 
"Не занима нас ко ће бити генерални директор ни ко ће бити у Надзорном одбору, али желимо 
да надлежни државни органи истраже пословање 'Јумка' у прошлом и у садашњем периоду", 
рекао је Митић. 
 
Штрајк у "Јумку" су организовали Самостални синдикат и АСНС. Холдинг компанија "Јумко", у 
већинском власништву државе, је у реструктуирању. Претходних неколико година фабрика се 
специјализовала за шивење униформи. 

 

 

 

 


