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Скупштина о призватизацији: Циљ су радна 

места 
Д. И. Красић  

У Скупштини Србије почела расправа о измени Закона о приватизацији. Одлаже 
се принудна наплата потраживања поверилаца од 164 предузећа у 
реструктурирању 

ИЗМЕНА закона о приватизацији омогућиће очување оних радних места у 164 предузећа у 
реструктурирању која имају тржишну перспективу, било кроз остваривање стратешких 
партнерстава или приватизацију са већ заинтересованим инвеститорима, рекао је у суботу 
министар правде Никола Селаковић, представљајући предлог закона пред посланицима 
Скупштине Србије.  
Иако се за јун најављује потпуно нови, реформски нацрт закона о приватизацији, ова измена је, 
према објашњењу предлагача, била неопходна да би се променила одредба несагласна са 
Уставом, а којом се фирме у реструктурирању штите од принудне наплате. Објављивањем 
одлуке Уставног суда, наиме, од 14. маја више не би било препрека да повериоци блокирају све 
рачуне фирми у реструктурирању зарад намиривања својих потраживања. 
Садашњом изменом закона о приватизацији, пак, предузећа у реструктурирању биће 
заштићена од принудне наплате још пет месеци, а повериоци ће бити намирени из продајне 
цене фирми. 
- Процена је да за немали број ових предузећа постоје заинтереесовани инвеститори, а да у 
случају да не дође до измене закона, не би постојао интерес инвеститора да улажу у те фирме - 
рекао је министар Селаковић, истичући да је реч о предузећима важним за регион, са више од 
56.000 запослених. 
Он је додао да се кроз предлог закона штити равноправан положај свих поверилаца предузећа 
у реструктурирању. 
Главна критика представника опозиције током начелне расправе о предлогу измене закона о 
приватизацији, било је што се не нуде конкретна решења за проблеме 164 предузећа у 
реструктурирању. Такође, често се чула замерка што предлог закона није представио ресорни 
министар привреде, Душан Вујовић, који је тренутно ван земље. Драган Шутановац, посланик 
Демократске странке, истакао је да ова странка неће подржати закон, пошто није реформски. 
Закон неће подржати ни Нова демократска странка, чији је посланик Марко Ђуришић истакао 
да закон нема ниједан конкретан предлог за решавање проблема ових предузећа. 
 

НИКО НЕ ЗНА ДУГОВАЊА 
Александра Томић, председница скупштинског Одбора за привреду, истакла је да није познат 
стваран износ дуговања предузећа у реструктурирању, али да ће усвајање закона омогућити да 
се у наредних пет месеци установи тачан износ. 
- Процењује се да је њихов дуг три пута већи од вредности фирми, а да две трећине дугују 
државним повериоцима на име пореза и доприноса, као и јавним предузећима за неплаћене 
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трошкове комуналија, струје... Док је преостала трећина комерцијални дуг - истакла је 
Томићева, додајући да је веома важно и изједначавање статуса приватних и државних 
поверилаца. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:491001-Poreska-politika-Penzioneri-daju-vise-od-bogatih 

Пореска политика: Пензионери дају више од 

богатих 
Д. И. Красић  

Да ли је додатно опорезивање најимућнијих боље решење за државну касу од 
смањења пензија? Око 1,7 милиона грађана добија чекове ПИО фонда, док је оних 
којима се прелива „само“ неколико десетина хиљада 

СВАКО повећање пореза и смањење плата најјаче осети сиротиња. А, нажалост, не постоје 
такви намети који би у државну касу било које земље омогућили сливање више новца ако би се, 
уместо смањивања пензија и плата у јавном сектору, „ударило“ по џеповима богатих. Разлог је, 
бар за Србију, једноставан: пензионера има око 1,7 милиона, запослених у државном сектору 
око 450.000, док је број богатих људи свега неколико десетина хиљада.  
- Ни у једној замљи у свету порез и на имовину и порези на луксузну робу не доносе знатан 
проценат буџетских прихода. Најзначајнији порески приходи у свету, Европи, па и у Србији су 
порези на потрошњу: ПДВ и акцизе, затим доприноси за социјално осигурање и порези на 
доходак - каже за „Новости“ Милојко Арсић, професор Економског факултета у Београду. 
Он истиче да у Србији већ сада постоји неколико пореза чији је циљ да се прогресивно 
опорезује луксузна имовина, као што су порези на некретнине велике вредности, аутомобиле, 
јахте, чамце, оружје. 
- Порези на некретнине у Србије су високи, а пореска стопа је прогресивна, тако да највиша 
износи два одсто од вредности некретнина, што је међу највишим стопама у свету - истиче 
Арсић. 
Аутомобили су такође опорезовани високим прогресивним стопама, али је, како сматра 
професор Арсић, у њиховом случају пореска основица неадекватно одређена: основицу, уместо 
вредности чини кубикажа мотора. 
- Порези на чамце су високи, годишњи порез често износи неколико десетина процената од 
вредности чамца. Слично је и са оружјем и јахтама - наводи Арсић, напомињући да у Србији 
нема ниједне регистроване јахте. 
ПРОБЛЕМПрви резултати у поступку унакрсне провере прихода и имовине коју спроводи 
Пореска управа Србије су прекршајни поступци покренути за око 950 милиона динара 
непријављене имовине. Међутим, у случају богатих људи у Србији чешћи проблем је у томе 
што они своју имовину не могу да оправдају дохоцима које су пријавили држави, а не у томе 
што скривају имовину која се опорезује. Арсић истиче да је стога основни циљ унакрсне 
процене да се накнадно опорезује имовина, која не може да се оправда легалним дохоцима, као 
и да се имовина која је стечена криминалним активностима одузме. 

Током претходне деценије било је покушаја да се уведе додатни порез на луксузну гардеробу, 
накит, али није било великог успеха у његовој наплати - овакве порезе нису успевале да 
наплате ни много уређеније земље, попут САД. 
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Рачуница, из угла државног буџета, нажалост, на страни је оног сиромашнијег дела. Што не 
значи да богати не треба да се опорезују, већ само да од њих може да се „узме“ у збиру знатно 
мање новца. 
- Смањењем плата и пензија, у зависности од тога како би се оно реализовало, добиле би се 
уштеде од 450-600 милиона евра на нивоу године - наводи Арсић. - С обзиром на то да је 
имовина богатих већ сада високо опорезована, додатни приходи евентуално се могу наћи у 
повећању обухвата и пореских стопа у опорезивању доходака: зарада, дивиденди... Сада око 
20.000 људи, који остварују троструко већу зараду од просека плаћа годишњи порез, а држава 
по том основу добија око четири милијарде динара. Ако би се број оних који плаћају овај порез, 
као и пореска стопа, дуплирали (повећање са 10 и 15 на 20 и 30 одсто) држава би остварила 
додатне приходе од око 10-12 милијарди динара, односно од око 100 милиона евра. 
Претходна хипотетичка рачуница показује да би се чак и у случају екстремног повећања 
пореске стопе и обухвата остварили додатни приходи који износе тек петину уштеда које би се 
могле остварити смањењем плата и пензија. А разлог је већ поменути - мањи број богаташа у 
односу на пензионере и запослене у државној администрацији. 
Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката, истиче да је 
најлакше напунити буџет смањењем плата и пензија, као и поскупљењем струје и гаса. 
- Не може неко џипом вредним 80.000 евра да довози дете у вртић, а да истовремено плаћа 
субвенционисани рачун за ту услугу, јер се води као незапослен - истиче Ранка Савић. - Треба 
увести социјалне карте. Постоји безброј начина да се заведе више реда и то не само у области 
социјалних давања. Ја не могу да подржим смањење пензија и апсолутни сам противник 
смањења плата у јавном сектору, да сада једна медицинска сестра, на пример, са 20 година 
стажа и свим урачунатим дневним и ноћним дежурствима има једва 33.000 динара, и треба да 
очекује још мању плату. 
Поставља се питање да ли је уопште могуће пребројати богате у Србији? Званични подаци 
показују да тек нешто више од 19.000 људи уредно плаћа годишњи порез на доходак, пошто 
имају приходе троструко веће од просека. 
- Могуће је повећати број људи који плаћају годишњи порез, али никада неће бити 
опорезовани сви који остварују доходак изнад законске границе - указује професор Арсић. - 
Релативно лако се може увести ред у опорезивање спортиста, естрадних уметника, адвоката, 
али ће бити тешко опорезовати дохотке великог броја власника радњи и малих и средњих 
предузећа који налазе начина да извуку новац из фирми у њиховом власништву. Учесталије 
контроле и пооштравање казни су кључни да се сузбије сива економија у сегменту доходака. 
 

НЕПРИЈАВЉЕНЕ НЕКРЕТНИНЕ 
ПРЕМА проценама, власници сваке пете некретнине у нашој земљи не плаћају порез на 
имовину. По попису, у Србији има 3,2 милиона стамбених јединица, што значи да око 640.000 
људи не плаћа овај порез. Па је једно од кључних питања како додатно опорезовати богате, 
када ни постојећи власници не плаћају порез? 
- У случају некретнина на које се не плаћа порез већи део њих се налази у приградским 
насељима, селима и викенд-насељима - објашњава Арсић. - Највећи проценат те имовине је 
мале вредности, а вероватно је, у случају имовине на селима, знатан проценат имовине 
напуштен. Вредније некретнине су скоро све опорезоване, али постоје многобројни случајеви 
где је вредност некретнина потцењена, па је тиме и порез мали. Очекује се да ће ове године 
локалне заједнице знатно повећати вредност пореске основице. 
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Како ће продужење радног стажа за жене, које 

се најављује, утицати на незапосленост у 

Србији? 
Ј. Ж. Скендерија  

Нова законска решења ће још више онемогућити младе људе да добију прву шансу 
- сматрају стручњаци 

ОКО 20.000 припадница лепшег пола у Србији, које ће у јануару 2015. године напунити 60 
година, могло би да одложи одлазак у пензију. Једна од мера нове владе, како се најављује биће 
продужење старосне границе за окончање радног века. За почетак, само за жене, а стручњаци 
очекују да ће, вероватно, убрзо исту судбину доживети и јачи пол.  
Скептици су склони коментарима да се надлежни труде да не смањују пензије, али зато 
повећавају старосни лимит, иако сви знају да је животни век у Србији све краћи, па су на конто 
тога могуће и уштеде у фонду ПИО. Међутим, како ће и да ли ће ове мере утицати на 
запошљавање младих у нашој земљи? 
- У Србији је проблем незапослености већ изражен, тако да ће померање старосне границе за 
одлазак у пензију додатно онемогућити неке младе људе да добију прилику да се запосле - каже 
проф. др Татјана Ракоњац Антић, са Економског факултета у Београду. - Велики је проблем и то 
што се не отварају нова радна места, односно постоји недостатак нових послова. Тешко је дати 
процену колико ће повећање старосне границе дефинитивно имати утицаја на могућност 
запошљавања младих људи, јер се најављене измене још разматрају. 
До сада се, сматра наша саговорница, значајна пажња посвећивала проналажењу начина за 
смањење обавеза по основу исплата пензијских надокнада (продужење старосне границе за 
одлазак у пензију, промена начина индексације, проширење основице за обрачун пензијских 
надокнада), а равноправан третман се очекује и на страни акумулирања средстава доприноса. 
СТАТИСТИКАУ Србији тренутно 786.988 људи (више од 20 одсто радно способног 
становништва) нема запослење. Удео младих до 30 година старости у укупној незапослености 
је 26,5 одсто (209.000), показали су последњи подаци Националне службе за запошљавање, из 
априла ове године. Број људи без посла између 30 и 50 година старости, односно 
најпродуктивније и радно најспособније категорије становништва је око 48 одсто од укупног 
броја незапослених. Старијих од 50 година је 25 одсто. 

- Смањивањем принадлежности из пензијског осигурања тежиште обавеза ће се преусмеравати 
на социјална давања - објашњава проф. др Татјана Ракоњац-Антић. 
- Такође, редефинисање система јавног пензијског и инвалидског осигурања мора бити 
координисано са стратегијама развоја других значајних области које требају да учине да се 
побољша квалитет живљења и продужи животни век нашег становништва, међу којима се 
истиче систем здравственог и осигурања за случај незапослености. 
Професор социологије рада на Мегатренду Дарко Маринковић сматра да политичари, разни 
аналитичари и послодавци у друштву стварају атмосферу да су радници - нерадници и ленчуге. 
Додаје да се услови мењају, иде се укорак са Европом, а наше тржиште радне снаге је ионако 
преоптерећено великим бројем незапослених кадрова. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:491009-Kako-ce-produzenje-radnog-staza-za-zene-koje-se-najavljuje-uticati-na-nezaposlenost-u-Srbiji
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:491009-Kako-ce-produzenje-radnog-staza-za-zene-koje-se-najavljuje-uticati-na-nezaposlenost-u-Srbiji
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- Стичемо утисак да су само они који нуде посао одлични, а једини проблем је радна снага са 
самоуправним навикама - каже проф. Маринковић. - Нико неће радити ако му се у старту да до 
знања да је губитник, а у овој земљи су само радници такви. Сада им се поред терета 
послодаваца, на леђа стављају и нова законска решења. 
Померање старосне границе за одлазак у пензију у Србији и региону је, према мишљењу Наде 
Г. Новаковић, научног сарадника Института друштвених наука у Београду, изнуђена мера 
ММФ и Светске банке. Намећу се оштре мере, од продужења радног стажа, преко све 
неповољније основице за обрачун пензије до њеног директног смањења. Код нас се то 
привремено одложило, због парламентарних избора, али ће се "кашњење" жестоко 
надокнадити почетком јесени. 
- Највећи губитници су и биће они који су остали без посла, а на тржишту рада немају велике 
шансе да се поново запосле, као и будући пензионери - истиче Новаковићева. - Мада се 
реформе у области радних односа и пензијског система често правдају бригом за младу 
генерацију, оне најмање њој користе. Свако продужење радног стажа, као и старосне границе за 
пензионисање, директно је штетно по армију младих незапослених грађана Србије. За многе од 
њих пензије ће бити изгубљено или недостижно право. Главни разлози су на домаћем терену, 
то јест у карактеру транзиције и економској и социјалној пустоши коју је оставила 
приватизација. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/464053/Za-restrukturirane-jos-pet-meseci-mira 

За реструктуриране још пет месеци мира 

Н. Л.  

Предузећа у реструктурирању у наредних пет месеци биће заштићена од принудне наплате и у 

том року повериоци неће моћи да им наплаћују дугове. 

То предвиђа Предлог измена Закона о приватизацији, о чему су посланици јуче расправљали у 

Скупштини Србије. Заменик шефа посланичког клуба СПС Ђорђе Милићевић рекао је да су 

измене овог закона прелазно решење. 

  

- Мењамо закон да избегнемо стечај, банкрот или блокаду предузећа - објаснио је Милићевић. 

У Србији има 156 предузећа у реструктурирању, са 58.889 радника. 

 

 

 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/464053/Za-restrukturirane-jos-pet-meseci-mira
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/463887/Zakon-o-radu-Razlaz-u-sedam-tacaka 

НЕМА ДОГОВОРА ОКО КЉУЧНИХ ОДРЕДБИ 

Закон о раду: Разлаз у седам тачака 

Гордана Булатовић  

Коначна верзија измена Закона о раду биће позната за две недеље. Влада ће се о њему 

изјаснити почетком јуна. 

 

 

Кликните за увећање (+) 

 

Нова правила за раднике требало би да ступе на снагу средином године. 

- Предлог измена Закона о раду је полазна тачка за разговоре унутар радне групе који ће се 

интензивирати од понедељка - објашњавају у Министарству за рад.  

Рокови се, како нам је речено, сигурно неће мењати, а нова радна група која је оформљена јуче 

радиће „ако треба сваки дан“. 

 

- Предлози Министарства су исти какве је имао и бивши министар привреде Радуловић - тврди 

за „Блиц“ Бранислав Чанак, председник УГС „Независност“. 

После четири месеца у којима су се представници државе, синдиката и послодаваца састајали 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/463887/Zakon-o-radu-Razlaz-u-sedam-tacaka
http://www.blic.rs/data/images/2014-05-09/467430_1213_lb.jpg?ver=1399664682.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-05-09/467430_1213_lb.jpg?ver=1399664682.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-05-09/467430_1213_lb.jpg?ver=1399664682.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-05-09/467430_1213_lb.jpg?ver=1399664682.jpg
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једном недељно, и када је деловало да постоје само две или три спорне тачке, као да се враћа на 

почетак. 

 

Чланови радне групе из редова синдиката јуче су се, после заседања радне групе, окупили и 

анализирали предлоге Министарства. Израчунали су да ће, уколико се прихвате измене које 

траже законодавци, примања радника у Србији бити умањена за око 10 одсто. 

 

Да су ставови синдиката и послодаваца опет максимално удаљени потврдио је јуче “Блицу” и 

члан радне групе Небојша Милетић. 

 

- Охрабрује нас став министра Вулина који настоји да у овом послу има неутралан став, односно 

да покушава да арбитрира између очито јако удаљених мишљења послодаваца и синдиката. А 

што се тиче синдикалаца, они би, дефинитивно, да се постојећи закон и не мења - констатује 

Милетић и додаје да ће чланови радне групе који представљају послодавце током викенда 

анализирати све предлоге Министарства, али и да ће на преговарачки сто ставити и своје 

предлоге. 

 

Сличног става је и Небојша Атанацковић који као врло добар види потез Привредне коморе 

Србије да се укључи у рад на изради измена Закона о раду. Јуче је састанку радне групе 

присуствовао и председник Привредне коморе Србије Жељко Сертић. 

  

Преговори од раног јутра 

- Влада ће се трудити да своје решење донесе у сагласности 

света рада и света капитала - коментар је министра 

Александра Вулина. Он је јучерашњи састанак заказао за 

осам сати, а и наредни, у понедељак, почеће у исто време. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/463995/Strani-investitori-zainteresovani-za-preduzeca-u-restrukturiranju 

Страни инвеститори заинтересовани за 
предузећа у реструктурирању 

Тањуг 

Министар правде Никола Селаковић изјавио је данас да постоји интересовање страних, 

озбиљних компанија за предузћа у реструктурирању. 

Селаковић: Проблеми предузећа нису решавани и 20 година 

- „ Не бих да реметим процес преговарања, али ћете у наредном периоду бити сведоци 

интересовања страних озбиљних компанија за предузећа у реструктурирању. - рекао је 

Селаковић новинарима у парламенту. 

 

Селаковић је додао да има предузћа чије проблеме држава није решавала и 20 година, као што 

су ФАП и нека друга, али исто тако и предузећа којима, како је оценио, треба само мало, да би 

могла добро да послују. 

 

Он је подвукао да је Влада Србије утврдила Иземене закона о приватизацији, које јесу 

техничке, али и врло битне, јер стварају техничке предуслове да се након доношења новог 

закона о приватизацији, стечају, раду и низа других закона током лета, реше проблеми стари и 

15 година. 

 

Селаковић је подвукао да је у 164 предузћа у реструктурирању, у којима ради више од 56.000 

радника, систем производње неодржив, у време док је држава имала више средстава и могла је 

неплански да их субвенционише и имали су фикцију да раде. 

 

- „ Србија мора озбиљно да решава проблеме и овим изменама закона не чини се куповина 

времена, не чекамо крај 150 дана да би након тога измишљали нових 150 дана, већ да се у ових 

150 дана решавају проблеми и да ш што већи број мање проблематичних предузећа врати у 

живот“  -. нагласио је он. 

 

Доношење измена закона је технички предуслов да се уз доношење реформских закона створи 

добар инвестициони амбијент, побољша сваки услов за запошљвање у Србији, додао је 

Селаковић, који је у скупштини бранио иземне Закона о приватизацији. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/463995/Strani-investitori-zainteresovani-za-preduzeca-u-restrukturiranju
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/463956/TomicNe-zna-se-kolika-su-dugovanja-milijarde-u-pitanju 

Томић:Не зна се колика су дуговања, 
милијарде у питању 

Тањуг  

Председница скупштинског Одбора за привреду Александра Томић изјавила је данас да се не 

зна колика су заиста дуговарања укупно 156 предузећа у реструктурирању, да се сигурно ради о 

милијардама, а да држава изменама Закона о приватизацији жели да омогући бар трећини или 

половини тих предузећа да пронађу стратешке партнере. 

Дуг предузећа у реструктурирању већи од њихове вредности 

„ Сигурно говоримо о милијардама и праву цифру не знамо, желимо да као држава утврдимо 

колика су тачно дуговања. Идеја државе је да у року од пет месеци одређена предузећа у 

реструктурирању пронађу своје стратешке партнере, склопе уговоре у усагласе колико су им 

заправо дуговања и са тим подацима изађу пред њих“ , рекла је Томић новинарима у 

парламенту. 

 

Према њеним речима, званично се 164 таквих предузећа води у регистру Агенције за 

приватизацију, али од тог броја седам до 10 има потпуно нерешен формално правни статус и 

зато се барата са 156 предузећа у реструктурирању, у којима је, по евиденцији, запослено 

158.889 радника. 

 

Томић је додала да је дуг тих предузећа три пута већи него што је њихова укупна вредност, да је 

од тога две трећине дуг предузећа која су у државном власништву, а једна трећина у 

комерцијалних. 

 

Идеја је владе, министарства и скупштине да се на основу пет месеци, који се добијају 

усвајањем ових измена закона, установи реалан износ дуга свих привредних субјеката. 

 

„ Не змано колике су каматне ступе у односу на уговоре, које су подразумевале дуг, ми не 

знамо колико је у ствари наплаћено преко судских пресуда за запослене, који су отпуштени у 

социјалним програмима... Сада је потреба да одредимо и тачно дефинишемо цифру, а сматра 

се да су подаци од 2008. године релевантни“ , истакла је Томић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/463956/TomicNe-zna-se-kolika-su-dugovanja-milijarde-u-pitanju
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Она је такође прецизирала да ћ Министартво привреде морати за тих пет месеци да се на 

адекватан начин брине о ситуацији на тржишту, као и о фирмама које раде са онима у 

реструткрирању, док се не заврше преговори са стратешким партнерима. 

 

- Одлука Уставног суда Србије је да се преко ноћи, односно од 15. маја, пресече ситуација и тако 

се доводу у питање ти радници, а у економији се не може, поготово у ситуацији у којој је Србија, 

тако нешто ломити преко колена - указала је Томић и нагласила да се сада жели ићи до краја у 

решавању тог проблема. 

 

У том контексту она је подсетила да је у свим декларацијама потписаним са ЕУ 30. јуни означен 

као последњи датум за решавање питања приватизације и до краја јула одређен рок за усвајање 

комплетног сета закона економских реформи. 

„ Наговештено нам је да то морамо да завршимо. 

  

Све што влада буде припремила, на нама је да то завршимо и сигурно ће парламент заседати 

дан и ноћ да усвоји све те законе, то је услов да можемо да кренемо даље“ , рекла је Томић. Она 

је додала да у Србији постоје два горућа проблема, а да се између два зла бира мање. 

 

„ Ако ћемо од 15. маја, одлуком УС С да оставимо више од 15.000 људи без посла, њихове 

породице доведено на руб егзистеницје или да за пет месеци покушамо да оспособимо барем 

трећину или половину тих фирми, да покушамо да људи остану запослени, опредсељујемо се да 

их оставимо да раде и да њихове породице могу да преживе“ , закључила је Томић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/463951/Selakovic-Izmene-zakona-za-ocuvanje-radnih-mesta 

Селаковић: Измене закона за очување 
радних места 

Бета  

Министар правде Србије Никола Селаковић изјавио је данас да ће измене Закона о 

приватизацији омогућити очување радних места, као и улагања заинтересованих за нека од 164 

предузећа у реструктурирању. 

За "немали" број предузећа у реструктурирању постоје заинтересовани инвеститори 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/463951/Selakovic-Izmene-zakona-za-ocuvanje-radnih-mesta
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Генерални секретар Скупштине Србије Јана Љубичић изјавила је данас да ће се о изменама 

Закона о приватизацији највероватније гласати у понедељак, а да се завршетак текуће седнице, 

усвајањем сета правосудних закона, очекује наредног понедељка. 

  

Љубичић је прецизирала да ће након расправе у начелу о изменама Закона о приватизацији 

скупштина расправљати о кадровским решењима, о разрешењу чланова РИК, да ће сутра бити 

пауза у раду, а у понедељак дебата о амандманима и гласање. 

  

Идуће седмице скупштина ће рапсрављати о тачкама које су преостале на дневном реду. 

  

Измене закона инициране су одлуком Уставног суда којом је утврђено да је неуставна одредба 

Закона о приватизацији која онемогућава принудну наплату потраживања од предузећа до 

завршетка поступка реструктуирања. Та одлука Уставног суда требало би да ступи на снагу 14. 

маја. 

  

- Ако би та одлука ступила на снагу умањила би се имовина и вредност тих предузећа, а одбили 

би се заинтересовани партнери - казао је Селаковић образлажући законски предлог пред 

посланицима у Скупштини Србије. 

  

Селаковић је навео да је реч о тачно 164 предузећа у реструктурирању, а да за "немали" број 

њих постоје заинтересовани инвеститори. 

  

- Реч је о предузећима важним за регион, са великим бројем запослених - казао је Селаковић. 

  

Према његовим речима, предложеним решењем се ствара могућност да се тај проблем реши у 

резализацији стратешких партнерстава и под повољним приватизацијама. 

  

Он је навео да ако буде почела принудна наплата постоји и могућност да не могу сви повериоци 

да наплате потраживања, па да они који то нису успели туже Србију пред Европским судом у 

Стразбуру. 

  

Измене закона о приватизацији достављене су у скупштинску процедуру по хитном поступку, 

како би биле усвојене пре 14. маја и ступања на снагу одлуке Уставног суда. 

  

Опзиција против измена закона 
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Посланици опозиције из Демократске странке (ДС) и Нове демократске странке (НДС) 

најавили су данас да неће подржати измене Закона о приватизацији, јер, како су оценили, нису 

суштинске и темељне. 

  

У расправи о изменама тог закона у Скупштини Србије, посланик ДС-а Драган Шутановац 

рекао је да су предложене измене закона о приватизацији техничке, а не реформске, па због 

тога не може да их подрже. 

 

Одбор је примио и обавештење посланичке групе Партија уједињених пензионера Србије о 

недавној смрти посланика Јована Кркобабића и одлучио да парламенту предложи да 

констатује престанак мандата том посланику. 

  

"Требало је да у Скупштини буде присутан и министар привреде, када је већ преузео ту важну 

обавезу", казао је Шутановац негодујући јер је измене Закона о приватизацији представио 

министар правде Никола Селаковић, а не његов колега, министар привреде Душан Вујовић. 

  

Шутановац је предложене измене закона оценио као демагошке и поипулистичке. 

  

"Очекивали смо шири контекст и више простора, не само продају предузећа већ и да ли 

продајом тих предузећа решавамо питања пензија или здравственог фонда", казао је 

Шутановац. 

  

Он је указао и да се одавно знало да истиче рок и да 14. маја треба да почне примена одлуке 

Уставног суда и критиковао то што се о важним одлукама расправља у последњем моменту. 

  

Шутановац је истакао и да се због дугова предузећа у реструктурирању угасило и много 

предуезећа која су очекивала та потраживања. 

  

Он је истакао и да Закон о приватизацији треба да обезбеди боље услове за улагања и као 

поражавајућ оценио податак да је у прва три месеца ове године било само 92 милиона евра 

страних инвестиција. 

Одбор за административно-буџетска и 

мандатно-имунитетска питања предложиће Скупштини Србије да 

констатује престанак мандата посланице Српске напредне странке Ирене Вујовић. Вујовићева 

је поднела оставку на место посланика, а убудуће ће обављати функцију помоћника 

градоначелника Београда. 
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Шеф посланичке групе НДС-а Марко Ђуришић казао је да се у расправама о тако важним 

темама очекује и премијер. 

  

"Надали смо се неким конкретнијим решењима, шта са овим предузећима", казао је Дјуришић 

и навео да НДС због тога не може да подржи предложени закон. 

  

Посланици владајуће коалиције подржали су законски предлог уз напомену да је то начин да 

се очувају предузећа у приватизацији и да се статус запослених у њима трајно реши. 

  

Подршку су, поред напредњака, најавили и посланици Јединствене Србије, 

Социјалдемократске партије Србије, Социјалистичке партије Србије, ПУПС, Нове Србије и 

Српског покрета обнове. 

  

Они сматрају да је тај закон начин да се избегну нови социјални случајеви. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/463760/Domaci-robovi-Potpisuju-ugovor-svaka-tri-dana 

Домаћи робови: Потписују уговор свака три 
дана 

"24 сата"/Р. Шуљагић - Г. Авалић  

У Србији и до 650.000 радника ради на црно, од којих је чак 40.000 у угоститељству. У сивој 

зони највише је младих, али и оних који су у позним годинама постали технолошки вишак. 

Ивана П. већ две године ради у кафићу у центру Новог Сада. Уговор о пробном раду потписује 

свака три дана. То јој у почетку није сметало јер јој је био потребан новац. 

- Сада се већ нервирам јер покривам газду када дође инспекција. Увек им дајем само последњи 

уговор, кажем да сам на пробном раду, да сам тек дошла и да ништа не знам. Непријатно ми је 

и плашим се да ће нас открити - каже Ивана. 

  

Она, ипак, не би пријавила свог послодавца јер је свесна да би остала без посла, а тврди да је 

зарада добра. Поред конобара, на црно ради и много грађевинских радника, трговаца, радника 

у обезбеђењу, сезонских радника... 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/463760/Domaci-robovi-Potpisuju-ugovor-svaka-tri-dana
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Један од њих је Милан С. који је након годину дана рада у мини-маркету одлучио да да отказ. 

Сматра да многим послодавцима није битно ко им је радник. 

  

Његову причу опширније прочитајте у штампаном и онлајн издању "24 сата". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/463829/Atanackovic-Tesko-do-saglasnosti-o-Zakonu-o-radu 

Атанацковић: Тешко до сагласности о 
Закону о раду 

 

Тањуг  

Синдикати и послодавци тешко ће постићи сагласност око свих спорних одредби у Нацрту 

закона о раду, а коначну одлуку о верзији која ће бити усвојена даће Влада Србије, изјавио је 

данас председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић. 

Он је рекао да је став те послодавачке организације да би Закон о раду требало да се усклади са 

прописима у области радног законодавства који су важећи у Европи. 

 

Атанацковић каже да су поред пет одредби о којима се преговарало у протеклом периоду, око 

којих су синдикати и послодавци покушавали да усагласе ставове, а које се тичу рада на 

одређено време, начина обрачуна отпремнина, услова за отказе, колективног уговора, додате 

још неке о којима треба разговарати. 

 

- Не верујем да се у свему синдикати и послодавци могу сложити и да ће о свему имати исти 

став - рекао је Атанацковић и додао да ће посао око Закона о раду на крају окончати Влада како 

би се испоштовали рокови, односно да би он могао да буде усвојен у јуну. 

 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин председавао је 

данас састанком Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о раду, а 

нови састанак заказан је за понедељак, 12. маја када ће се чланови упознати са текстом радне 

верзије. 

 

Поред чланова Радне групе, састанку су присуствовали председници Савеза самосталних 

http://www.24sata.rs/vesti/ekonomija/vest/domaci-robovi-potpisuju-ugovor-svaka-tri-dana-grafika/135366.phtml
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/463829/Atanackovic-Tesko-do-saglasnosti-o-Zakonu-o-radu
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синдиката Србије Љубисав Орбовић, УГС Независност, Бранислав Чанак, Уније послодаваца 

Србије Небојша Атанацковић, као председник Привредне коморе Србије Жељко Сертић. 

 

Нацрт закона припремило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

а чланови Радне групе су се усагласили да ће свакодневно радити на припреми Нацрта закона 

како би га завршили у што краћем року. 

 

Договорено је и да Привредна комора Србије, због значаја који ће имати у примени Закона у 

пракси, активно учествује у његовој изради, наводи се у саопштењу. 

Лидер УГС Независност Бранислав Чанак рекао је за Тањуг да ће састанци радне групе бити 

одржавани сваког дана следеће недеље како би се усагласили око предложених решења која су 

спорна. 

 

Он је рекао да је у претходном периоду било спорно пет одредби у закону, а да у верзији која је 

данас представљена на састанку синдикатима додат део из првобитне верзије у време када је 

министар привреде био Саша Радуловић, а са којом се синдикати нису сложили и због тога су 

напустили преговоре. 

 

Чанак је рекао да се синдикати залажу да број људи који ради на одређено време буде 

ограничен на око 25 одсто, у односу на број радника у фирми. 

 

Што се тиче проширеног дејства колективних уговора, Чанак је рекао да се синдикати залажу 

да имају за преговарача послодавачку организацију која покрива већу територију и да ако то 

буде Привредна комора Србије неће им бити потребно проширено дејство колективних 

уговора. 

 

Директор Уније послодаваца Србије (УПС) Драгољуб Рајић рекао је прошле недеље да 

послодавци и синдикати неће моћи у наредних месец и по дана, када истиче рок за усвајање 

новог закона о раду, да се договоре о садржају тог документа без поновне интервенције 

премијера Александра Вучића. 

 

Рајић је рекао да ће тај посао по свој прилици морати да оконча влада, јер након најаве да сви 

системски закони морају да буду усвојени до 15. јуна, он не види да има времена за договор три 

стране. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Sindikat-bez-resenja-sa-Verbicem-kljucan-ministar-finansija.sr.html 

Синдикат без решења са Вербићем, кључан 
министар финансија 

БЕОГРАД –Представници синдиката образовања нису постигли договор са министром 
просвете о захтеву да се та делатност изузме из програма смањења плата, пошто данашњем 
састанку није присуствовао кључни човек за финансије - министар Лазар Крстић, па 
просветари не одустају од штрајка упозорења. 

Како је Танјугу рекла портпарол Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић, 
министар Срђан Вербић је, као и сви претходни министри просвете, тврдио да „нема везе са 
финансијама”, због чега су синдикати затражили хитан састанак са министром финансија. 

„Ми у просвети одавно спроводимо рационализацију и нисмо права адреса за такву врсту 
стезања каиша”, рекла је Јанковић и навела да наставници од 2008. године нису имали 
повећање плате већ само мање усклађивање са трошковима животног стандарда. 

Председник Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић потврдио је Танјугу да ће 
најављени штрајк упозорења бити одржан 19. маја и истакао да су синдикати у разговору са 
министром предочили да неке ствари у просвети могу да се реше и без новца. 

На пример, да наставници буду ослобођени непотребне администрације, да се укину неки 
бесмислени семинари, рекао је Павловић. 

У саопштењу Министрства просвете након састанка, министар Вербић је навео да део решења 
проблема најављеног смањења зарада у просвети види у пажљивом формулисању критеријума 
за израду платних разреда, на чему ће се радити у наредним месецима. 

Разговоре о овим проблемима треба наставити и у њих укључити и представнике других 
владиних органа, наведено је у саопштењу. 

Синдикати су тразили и измене Закона о основама система образовања и васпитања којим би 
се регулисало питање финансирања по ученику, решио статус просветних радника који су 
засновали радни однос са непуним радним временом. 

Састанку су присуствовали председник Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић, 
председник Уније синдиката просветних радника Србије Драган Матијевић, председник 
Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност” Томислав Живановић и 
председник Синдиката радника у просвети Србије Слободан Брајковић са сарадницима. 

Како су најавили синдикати, 19. маја у школама неће бити одржан први цас у преподневној и 
поподневној смени. 

Танјуг 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Sindikat-bez-resenja-sa-Verbicem-kljucan-ministar-finansija.sr.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Privrednici-od-Vucica-ocekuju-manje-poreze.sr.html 

Привредници од Вучића очекују мање 
порезе 

Власници малих предузећа, до дест радника, сматрају да би државно плаћање пореза новим 

радницима довело до неједнакости међу фирмама 

Економски пакет помоћи за покретање привреде премијер Александар Вучић већ је делимично 
обнародовао. Њихово прецизирање очекује се на седници владе почетком наредне седмице. 
Али и сам наговештај сета нових мера већ је изазвао подељене ставове свих заинтересованих за 
ту причу. Вучић је наговестио да ће држава субвенционисати кредите приватном делу 
привреде, бориће се против сиве економије, поправиће привредни амбијент, а покренуће и 
јефтину станоградњу тако што ће инвеститору давати земљиште бесплатно. 

Ништа ново, рекло би се, пошто се још не знају детаљи за решавање сваког од најављених 
потеза. Банкари, међутим, одмах очекују одговор на проблем ненаплативих потраживања и 
неликвидности привреде о чему је премијер говорио и у свом експозеу. Ово је велик проблем, 
јер сада и званични подаци показују да је удео ненаплативих кредита на крају прошле године 
достигао 28 одсто. 

Зоран Петровић, председник Извршног одбора Рајфајзен банке, каже да је то што ће држава 
субвенционисати камате привреди добра мера, јер ће финансијски трошак компанија у 
њиховим билансима бити мањи, односно смањиће им се трошкови пословања. С друге стране, 
краткорочно ће оживети кредитна активност која је замрла у прошлој и у овој години. 

– Још нису познати сви детаљи под којима ће држава субвенционисати камате привреди, али 
уколико буде примењен ранији модел, на кредите могу да рачунају само добре компаније које 
испуњавају кредитне услове, јер кредитни ризик остаје на банкама – каже Зоран Петровић. 

Директор Уније послодавца Србије (УПС) Драгољуб Рајић изјавио је да би много бољи 
подстицај домаћој привреди било смањење пореза и доприноса на зараде, уместо могућих 
најављених мера селективне подршке послодавцима. „Привреда тражи да се намети на рад 
смање са садашњих 64,5 на 40 одсто. Послодавци сада на 100 динара плаћају око 65 динара и 
смањене намета на 40 довело би до релаксације, која би омогућила и запошљавање нових 
радника”, рекао је агенцији Бета. 

Да би то смањење намета на рад стварно имало ефекта, према речима Рајића, држава би 
требало оштрије да крене у спречавање рада на црно и сузбијање сиве економије. 

Рајић је рекао да у УПС-у још немају став око најављене мере према којој би држава преузела 
плаћање обавеза за седам од 10 новозапослених и да чекају да виде детаље, али је истакао да у 
том удружењу генерално мисле да такве селективне подстицајне мере нису добре јер стварају 
неједнакост. 

Подстицаји привреди треба да се односе на све подједнако, а мера у којој би држава преузела 
плаћање одређеног броја радника у неким фирмама ствара неједнакост, рекао је директор 
Уније послодаваца Србије. 

Примена такве мере би, према његовој оцени, значила да неке фирме које пуне буџет, плаћају 
друге фирме, односно да тиме чак финансирају и своју конкуренцију. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Privrednici-od-Vucica-ocekuju-manje-poreze.sr.html
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Према оцени Рајића, та мера не би имала пун ефекат, јер су у најтежој ситуацији фирме које 
запошљавају од пет од 10 радника, чији би развој држава требало да помогне ако жели да 
повећа број запослених. 

Велики инвеститори су добродошли, али и у земљама које су успеле да их привуку у великом 
броју, као Словачка, на пример, они запошљавају 15 до 20 одсто укупног броја радника, рекао је 
директор Уније послодаваца Србије. 

Милан Кнежевић, председник Привредне коморе малих и средњих предузећа и власник модне 
конфекције „Модус”, каже да је субвенционисање камата потрошен модел од кога највећу 
корист имају банке, затим држава која кроз подстицај потрошње убира већи порез, док 
привредници постају мало више дужни. 

– Из кризе једино може да нас изуче раст бруто домаћег производа, односно раст тражње. А 
шта се на томе ради? Ништа. Све најављене мере су рецесионе. И смањење зарада у јавном 
сектору, као и завршетак реструктурирања 157 предузећа у којима ће без посла остати 30.000 
људи. По ова два основа смањује се тражња за око 700 милиона евра – сматра Кнежевић. 

На питање како то стимулација запошљавања може бити рецесиона овај привредник одговара 
– да неко ко до сада није ништа плаћао држави, јер није морао, неће убудуће плаћати ни тих 30 
одсто. Питање је, каже, зашто држава то дозвољава. 

– Нама је потребна ограничена примарна емисија која би била уложена у капиталне 
инвестиције попут две хидроцентрале, наводњавање у Војводини, више облике прераде хране и 
инфраструктуру – каже Кнежевић. 

Ј. Рабреновић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Opet-stala-zelezara.sr.html 

Опет стала железара 

Још није прецизирано колико ће трајати тај „краћи тихи ход”, али ће за то време бити 

обављени ремонти машина 

Смедерево – Смедеревска челичана привремено је зауставила производњу на другој високој 
пећи у прошлу суботу због недостатка сировина, о чему је „Политика” писала, а надлежни у тој 
фабрици званично су се огласили у четвртак. 
Док фабрика у Смедереву чека судбину коју ће јој наменити држава, њени радници ових дана 
одлазе на плаћена одсуства због обуставе производње. Нико у фабрици, па ни синдикати, нису 
могли званично да прецизирају колико је запослених ових дана послато кући. „Политици” је 
незванично саопштено да многи радници најпре користе годишње одморе, те да је свако 
решење о плаћеном одсуству индивидуално и дужина одсуства зависи од радног места и 
потребе ангажовања. 

– У циљу прилагођавања обима производње и динамике рада фабрике новонасталим условима 
у региону из кога „Железара” набавља сировине као и обезбеђењу финансијских средстава из 
кредитних линија коришћених током 2013. и почетком 2014, чије је обнављање у току, а ради 
минимизирања трошкова, „Железара Смедерево” је ушла у процес краће обуставе производње, 
наводи се у саопштењу Скупштине тог привредног друштва. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Opet-stala-zelezara.sr.html
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Они нису прецизирали колико ће трајати тај „краћи” тихи ход, али су такође саопштили да ће у 
то време бити спроведене планиране ремонтне активности у погонима главног производног 
тока. 

Извршни директор „железаре” Бојан Бојковић изјавио је јуче Танјугу да ће производња бити 
заустављена најмање три недеље јер постоје проблеми у допремању сировина из Украјине, због 
ситуације у тој земљи. Режим тихог хода и поновног покретања производње неће проћи без 
трошкова, али је, казао је Бојковић, Влада Србије пре три недеље уплатила „железари” новац 
којим ће затворити целу финансијску конструкцију. 

Судећи према експозеу новог премијера Александра Вучића, Србија месечно за „Железару 
Смедерево” издваја 8,5 милиона евра. Такође се из његовог излагања могло наслутити да 
овакав начин преживљавања челичане више није одржив, те да ће решење морати да се 
пронађе веома брзо. Ваљда баш зато, Влада Србије формирала је у четвртак тим за вођење 
разговора са потенцијалним стратешким партнерима за „железару”, на чијем ће челу бити 
министар привреде Душан Вујовић. 

Да подсетимо, за три године од како је држава за долар преузела „железару” од америчког „Ју-
Ес стила”, као могући партнери јављали су се Руси, Белоруси, Украјинци, Индијци, Британци, 
Кинези... Пропало је неколико тендера. Прво је као прекретница најављен март, а ових дана 
стигла је вест да рок тече још три до четири месеца. У међувремену, као потенцијални партнери 
појавили су се опет Американци, тачније компанија која је „Ју-Ес стилу” директна 
конкуренција на тржишту челика. Име компаније држи се у тајности, а преговори нису 
извесни. Ни судбина меморандума о сарадњи који је Скупштина „железаре” пре пет месеци 
потписала са британским Инвестиционим фондом Вествуд са седиштем у Бечу, није позната. 
То заправо више нико и не спомиње, а фонд је наводно био заинтересован да купи 100 одсто 
фабрике. Британци су снимали фабрику а нико није саопштио шта су одлучили. 

О. Милошевић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Velike-podele-oko-malih-penzija.sr.html 

Велике поделе око малих пензија 

Пензионери верују да ће им октобарски чек бити већи за један одсто иако је нови начин 

њиховог усклађивања одложен за јесен 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Velike-podele-oko-malih-penzija.sr.html
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Миша Ђурковић, виши научни сарадник Института за европске студије, лепо је приметио „да је 
већ у првој недељи нова-стара влада по питању пензија показала основе будућег расцепа 
између политичког и експертског дела њених чланова”. 

Најпре је нови премијер Александар Вучић рекао да се пензије неће дирати, док је министар 
финансија Лазар Крстић убрзо после тога изјавио да ће о могућем смањењу пензија видети до 
краја године. У томе га је подржала и Кори Удовички, министар за државну управу, рекавши 
„да се солидарише с министром финансија и да се заједно с њим залаже за смањење пензија”. 

Премијер је после свега тога мало исправио себе па је рекао „што се пензионера тиче, нећемо 
ни разматрати ни размишљати о било чему до октобра”. 

Први октобар је иначе датум када се пензије по закону усклађују са по пола или једним 
процентом, већ зависи како је предвиђено буџетом. Овогодишње октобарске пензије остале су, 
међутим, под знаком питања још од претходне владе и последњег ребаланса буџета, када је 
речено да ће се о њиховом усклађивању одлучити пошто буду донети нови платни разреди за 
запослене у државној управи, (јер пензије прате раст зарада), а што би требало да буде 
завршено најкасније до 1. јула. 

Не лежи враже. Нова влада је овај рок померила за јесен, па је питање како ће се и да ли ће се 
пензије уопште усклађивати с било чим. Или ће бити онако како је рекао министар Крстић да 
се морају смањити, на чему између осталог инсистира и ММФ који предлаже да би просечна 
пензија у просечној заради требало да падне са садашњих 54,7 на 43 одсто просечне зараде. 

Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине, потврђује да су пензионери 
очекивали да ће 1. јула бити, како је било најављено, решавано питање платних разреда па и 
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пензија. Пошто је то питање одложено он сада хоће да верује да пензије неће упркос томе бити 
додатно смањиване. 

– Када је усвајан нови ребаланс буџета, речено је платни разреди, плус усклађивање пензија за 
један одсто од октобра. Пошто платни разреди неће бити готови до 1. октобра, када би требало 
да уследи ново усклађивање пензија, пензионери очекују да ће без обзира на то бити 
испоштовано обећање о повећању за један проценат, каже он. 

У супротном пензионери би били доведени у још тежи социјални положај него што су сада када 
просечна пензија свих пензионера  у просечној заради учествује с 54,5 одсто. 

Истовремено мање од износа најниже пензије, која износи 13.221 динар, прима око 150.000 
пензионера, док до просечног износа пензија од око 26.191 динар пензију прима око 1,4 
милиона пензионера. 

Ненадић сматра да би пензије утолико пре требало да се повећају за тај један одсто од 1. 
октобра јер је инфлација од почетка године око 2,6 одсто. 

Спремни смо да о свему разговарамо с новим министром рада Александром Вулином, каже он. 

Колико је ситуација тешка потврђује и податак да у Србији има око 3.700 пољопривредних 
пензионера који месечно примају до 5.000 динара, док оних с примањима од око 10.394 динара 
има око 166.552. 

Укупна издвајања за исплату фебруарских пензија за око 1,4 милион пензионера износила су 
око 37,7 милијарди динара, с тим што се из буџета безмало издваја око 48 одсто укупних 
средстава, а остало је новац прикупљен наплатом доприноса. 

Јасна Петровић-Стојановић 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/novi_predlog_slican_radulovicevom.4.html?news_id=281170 

АКТУЕЛНО - Социјални партнери Владе траже да се пролонгирају преговори о новом Закону 

о раду 

Нови предлог сличан Радуловићевом 

АУТОР: Р. ЋИРКОВИЋ 

Београд - Верзија Закона о раду коју је јуче министар рада Александар Вулин доставио 
социјалним партнерима нешто је блажа опција оног "што је предложио Саша Радуловић", 
рекао је за Данас један од учесника нове радне групе за преговоре о том Закону и додао да та 
верзија "везе нема са оним предлогом Закона о раду који је 13. марта промовисао Покрет 
социјалиста", странка новог министра рада, запошљавања и социјалне политике. 
 "Многе су ствари сличне ономе што је Радуловић (бивши министар привреде - прим. Данас) 
предлагао, али истина је да новодобијену верзију тек треба да анализирамо и видимо о чему се 
ради". 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/novi_predlog_slican_radulovicevom.4.html?news_id=281170
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Учесници састанка нису министру помињали верзију Закона коју је сачинила његова странка, а 
која им је пред парламентарне изборе достављена уз сугестију да буде део документације за 
преговоре о том Закону. 

На иницијативу Владе Републике Србије радна група за преговоре о Закону о раду проширена 
је представницима Привредне коморе Србије. "Уколико би Привредна комора Србије била 
потписник општег колективног уговора, не би било потребно његово проширено дејство, 
међутим, ПКС неће имати статус социјалног партнера него ће само учествовати у разговорима. 
Тако да је Влада покушала да направи неки маневар, тек ћемо видети у ком циљу", рекао је 
Данасов саговорник. 

Како сазнаје Данас, у понедељак ће се састати колегијум Социјално-економског савета на коме 
ће неки од социјалних партнера тражити да се почетак преговарања пролонгира. "Министар 
Вулин јесте говорио о неком року од две недеље за окончање преговора, али не као о неком 
строгом ограничењу, то би било смешно. Па не може он нама да даје задатке, ми смо социјални 
партнери", рекао је Данасов саговорник. 

Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић рекао је за Данас да је одушевљен 
због одлуке да и представници Привредне коморе Србије учествују у раду радне групе за 
конципирање нацрта Закона о раду. "Комора је наша мајка, и ми смо чланови коморе. За мене 
ће у радној групи значајнији бити ставови који долазе из Коморе него ставови појединих 
делова Уније послодаваца", рекао је Атанацковић и додао да ће укључивање ПКС појачати 
ставове привредника иако ће Европа тешко разумети то мешање коморског и послодавачког 
организовања. 

Што се тиче тврдњи да је јуче достављена верзија Закона о раду ублажена верзија оне која се 
приписује бившем министру привреде Радуловићу, Атанацковић је рекао да је "очекивао да ће 
под утицајем новог министра закон мање личити на оно Радуловићево", али изгледа да ће "ова 
влада ипак бити доследнија у ономе што обећава" јер ми смо "у озбиљним проблемима и мора 
се начинити неки заокрет на неку другу страну". "Ја лакше правдам отпуштање радника него 
држање радника који раде, а нити им се исплаћују плате нити им се плаћају доприноси. Од тога 
раднике и наше суграђане треба да заштитимо", каже Атанацковић. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/privreda_trazi_smanjenje_nameta_na_rad.4.html?news_id=281174 

Привреда тражи смањење намета на рад 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Директор Уније послодавца Србије Драгољуб Рајић изјавио је да би много бољи 

подстицај домаћој привреди било смањење пореза и доприноса на зараде уместо могућих 

најављених мера селективне подршке послодавцима. "Привреда тражи да се намети на рад 

смање са садашњих 64,5 одсто на 40 одсто. 
Послодавци сада на 100 динара плаћају око 65 динара и смањене намета на 40 би довело до 
релаксације, која би омогућила и запошљавање нових радника", рекао је он. Да би то смањење 
намета на рад стварно имало ефекта, према речима Рајића, држава би требало да оштрије 
започне спречавање рада на црно и сузбијања сиве економије. Рајић је рекао да у УПС још 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/privreda_trazi_smanjenje_nameta_na_rad.4.html?news_id=281174
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немају став око најављене мере према којој би држава преузела плаћање обавеза за седам од 10 
новозапослених и да чекају да виде детаље, али је истакао да у том удружењу генерално мисле 
да такве селективне подстицајне мере нису добре јер стварају неједнакост. 

Подстицаји привреди треба да се односе на све подједнако, а мера у којој би држава преузела 
плаћање одређеног броја радника у неким фирмама стварају неједнакост, рекао је директор 
Уније послодаваца Србије. Примена такве мере би, према његовој оцени, значила да неке 
фирме које пуне буџет плаћају друге фирме, односно да чак финансирају своју конкуренцију. 

Према оцени Рајића, та мера не би имала пун ефекат јер су у најтежој ситуацији фирме које 
запошљавају од пет од 10 радника, чији би развој држава требало да помогне ако жели да 
повећа број запослених. Велики инвеститори су добродошли, али и у земљама које су успеле да 
их привуку у значајном броју, као Словачка, они запошљавају 15 до 20 одсто укупног броја 
радника, рекао је Рајић. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikati_prosvetara_ne_odustaju_od_strajka_upozorenja_19_maja.55.html?ne

ws_id=281180 

Синдикати просветара не одустају од 
штрајка упозорења 19. маја 

АУТОР: В. А. 

Београд - Синдикати просветних радника не одустају од најављеног штрајка упозорења 19. 

маја. Јучерашњи састанак са министром просвете Срђаном Вербићем завршен је без резултата, 

а у нову рунду преговора требало би да буде укључен и министар финансија Лазар Крстић. 

Вербић јуче није могао да одговори када ће до тог сусрета доћи. Он је казао да је са 

синдикатима постигао „разумевање“, али да до компромиса „има још много да се ради“.  
 

- Предочили смо министру да хоћемо активно да учествујемо у изради закона о платама у 
јавном сектору и да не одустајемо од штрајка упозорења због најављеног смањења плата за 10 
одсто. Питање је како ће се увести платни разреди и спроводити било какве реформе у 
просвети са смањењем издвајања за образовање - каже Бранислав Павловић, председник 
Синдиката образовања Србије. 

Решење проблема најављеног смањења зарада у просвети Вербић види у „пажљивом 
формулисању критеријума за израду платних разреда, на чему ће се радити у наредним 
месецима“, саопштено је из Министарства просвете. 

Јучерашњи разговор није решио ни друга отворена питања на која су синдикати поново 
упозорили: претерана администрација наставника, несврсисходни семинари стручног 
усавршавања, прелазак на нови систем финансирања по броју ученика (предвиђен од јесени), 
као и решавање статуса просветних радника који су засновали радни однос са непуним радним 
временом. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikati_prosvetara_ne_odustaju_od_strajka_upozorenja_19_maja.55.html?news_id=281180
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikati_prosvetara_ne_odustaju_od_strajka_upozorenja_19_maja.55.html?news_id=281180
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Подсетимо, сва четири репрезентативна синдиката просветних радника најавила су штрајк 
упозорења у школама, тако што 19. маја неће бити одржан први час у преподневној и 
послеподневној смени. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vlada-ce-morati-da-kaze-poslednju-rec-o-zakonu-o-radu 

Влада ће морати да каже последњу реч о 
Закону о раду 

Закон о раду мора бити усвојен до половине јуна, али је све мање изгледа да ће 
синдикати и организације послодаваца до тада успети да нађу компромис. Јуче је 
одржана седница радне групе за преговоре о нацрту закона о раду, на којој је 
министар Александар Вулин чланове тима упознао с новим текстом предлога 

 тог закона, који је обухватио већ усаглашене ставове, али и неке нове. 

По речима председника Савеза самосталних синдиката Војводине и члана радне групе Горана 
Милића, о новом тексту закона разговараће се и у понедељак, а тог дана ће бити одржан и 
састанак представника оба репрезентативна синдиката – СССС-а и УГС „Независност”, на којем 
ће се разговарати о правцу у којем ће се наставити преговори. Председник “Независности” 
Бранислав Чанак каже да се у верзији текста закона која им је представљена додат део из 
првобитне верзије у време када је министар привреде био Саша Радуловић, а са којом се 
синдикати тада нису сложили, али није прецизирао шта је у питању. 

- Синдикати и послодавци тешко ће постићи сагласност око свих спорних одредби у Нацрту 
закона о раду, а коначну одлуку о верзији која ће бити усвојена даће Влада Србије - изјавио је 
председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић. 

Наравно, проблем нису све одредбе Закона о раду које би требало да се мењају, већ се копља 
ломе око њих неколико. 

Чанак је раније указаоје да су, између осталих, две тачке највише спорне: реч је о проценту 
радника који у некој фирми могу бити запослени на одређено време те проширеном дејству 
колективних уговора. О томе да ли су споменуте спорне тачке претпреле промене или је реч о 
неким другим, по свему судећи, знаће се више почетком следеће недеље. 

Синдикати, када је у питању број запослених који у некој фирми могу радити на одређено 
време, залажу за то да их не може бити више од 20 одсто од укупног броја радника, а тражи се и 
да сви запослени који први пут почињу да раде, а при томе су млађи од 25 година, аутоматски 
буду запослени на неодређено време. Тиме би се, како каже Чанак, избегла ситуација да на 
одређено време ради огроман број људи, каква је тренутно у Хрватској. 

Може се чинити да питање запошљавања на одређено време, као и период на који се заснива 
таква врста радног односа, није претерано важно и да због тога не би требало да се ставови 
заоштравају. Ипак, треба рећи да је реч о и те како је важном питању, и то због права које 
запослени може или не може остваривати. Наиме, запослени на одређено време не може, 
рецимо, остварити право на подизање кредита у банци (јер ради на одређено време па је тиме 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vlada-ce-morati-da-kaze-poslednju-rec-o-zakonu-o-radu
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лимитиран пошто су и његова примања одређена роком на који је запослен), што га аутоматски 
ставља у лошију позицију од оних који су запослени на неодређено време. 

Такође, запослени на одређено време непрестано су под притиском да ли ће бити примљени у 
стални радни однос, и када, што повећава њихову несигурност и утиче на низ одлука важних за 
будућност. Међу њима је, без сумње, и одлука младих људи да заснују породицу и имају 
потомство и све је чешће да се на тај корак одлучују „млади“ који су дубоко загазили у четврту 
деценију. 

Д. Млађеновић 
  

  

Без социјалног дијалога 
– Уколико би се угасило проширено дејство колективног уговора, угасио би се и социјални 
дијалог – каже Горан Милић. 

По његовим речима, синдикати се залажу за то да у закону остане садашње решења, односно да 
проширено дејство даје министар рада. Ипак, истиче Милић, уколико представници Владе 
Србије и послодавци наставе да инстистрају на промени, синдикати су спремни да разговарају 
о алтернативи – да уместо садашњег решења за проширено дејство колективних уговора то 
ради Влада Србије, односно одговарајуће министарство, рецимо грађевине или енергетике или 
здравства, културе или било које друго. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=11&nav_id=846555 

Сустра састанак о Закону о раду 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Нови састанак Радне групе за измене Закона о раду биће одржан сутра, 

12. маја. 

Тада би сви чланови требало да се упознају са текстом радне верзије и да покушају да усагласе 

ставове у вези са спорним одредбама. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин председавао је 

у петак састанком Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о раду, 

а поред чланова Радне групе, састанку су присуствовали председници Савеза самосталних 

синдиката Србије Љубисав Орбовић, УГС Независност, Бранислав Чанак, Уније послодаваца 

Србије Небојша Атанацковић, као председник Привредне коморе Србије Жељко Сертић.  

 

Нацрт закона припремило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

а чланови Радне групе су се усагласили да ће свакодневно радити на припреми Нацрта закона 

како би га завршили у што краћем року.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=11&nav_id=846555
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Договорено је и да Привредна комора Србије, због значаја који ће имати у примени Закона у 

пракси, активно учествује у његовој изради, наводи се у саопштењу.  

 

Лидер УГС Независност Бранислав Чанак рекао је за Тањуг након састанка одржаног у петак да 

ће састанци радне групе бити одржавани сваког дана следеће недеље како би се усагласила 

спорна предложена решења.  

 

Он је рекао да је у претходном периоду било спорно пет одредби у закону, а да у верзији која је 

данас представљена на састанку синдикатима додат део из првобитне верзије у време када је 

министар привреде био Саша Радуловић,а са којом се синдикати нису сложили и због тога су 

напустили преговоре.  

 

Чанак је рекао да се синдикати залажу да број људи који ради на одредјено време буде 

ограничен на око 25 одсто, у односу на број радника у фирми.  

 

Што се тиче проширеног дејства колективних уговора, Чанак је рекао да се синдикати залажу 

да имају за преговарача послодавачку организацију која покрива већу територију и да ако то 

буде Привредна комора Србије неће им бити потребно проширено дејство колективних 

уговора.  

 

Директор Уније послодаваца Србије (УПС) Драгољуб Рајић рекао је прошле недеље да 

послодавци и синдикати неће моћи у наредних месец и по дана, када истиче рок за усвајање 

новог закона о раду, да се договоре о садржају тог документа без поновне интервенције 

премијера Александра Вучића.  

 

Рајић је рекао да ће тај посао по свој прилици морати да оконча влада, јер након најаве да сви 

системски закони морају да буду усвојени до 15. јуна, он не види да за договор три стране има 

времена.  

 

То је потврдио и председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић који је указао да 

ће синдикати и послодавци тешко постићи сагласност око свих спорних одредби у Нацрту 

закона о раду, а да ће коначну одлуку о верзији која ће бити усвојена даће Влада Србије.  

 

Атанацковић каже да су поред пет одредби о којима се преговарало у протеклом периоду, око 

којих су синдикати и послодавци покушавали да усагласе ставове, а које се тичу рада на 

одредјено време, начина обрачуна отпремнина, услова за отказе, колективног уговора, додате 

још неке о којима треба разговарати.  

 

"Не верујем да се у свему синдикати и послодавци могу сложити и да ће о свему имати исти 
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став", каже Атанацковић.  

 

Он је додао да ће посао око Закона о раду на крају окончати Влада како би се испоштовали 

рокови, односно да би он могао да буде усвојен у јуну. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=09&nav_id=845696 

"И Тито имао 100% па није то радио" 

ИЗВОР: ДАНАС 

Београд -- Закон о раду може бити донет врло брзо уколико се договоримо око две 

тачке које су нам преостале, каже Бранислав Чанак, председник УГС 

„Независност". 

 Реч је о проценту радника који могу у једној фирми бити запослени на одређено време и 

проширеном дејству колективних уговора и додаје да синдикати сигурно нису спремни ни на 

какве компромисе око ове друге ствари, јер проширено дејство колективног уговора нису 

измислили синдикати него послодавци. 

"Што се процента запослених на одређено време тиче, тражили смо прво да сви запослени који 

први пут ступају у радни однос, а млађи су од 25 година аутоматски морају бити запослени на 

неодређено време. А тражимо и да у једној фирми не може бити више од 20 одсто запослених 

на одређено време од укупног броја радника", каже Чанак. 

Ноторна је глупост да неко плаћа трошкове неких људи које никад није ни видео. У 

социјализму је то нормално зато што је јединствена својина, друштвена. Ово је сада збир 

приватних својина на једном тржишту. Према томе, зашто би неки послодавац плаћао моје 

трошкове“, каже Чанак о договореном решењу да послодавац исплаћује отпремнине само за 

рад у својој фирми. 

"Битно је да немамо ситуацију као у Хрватској, где тренутно 93 одсто запослених ради на 

одређено време. На шта личи та привреда? Значи 93 одсто привреде ради на одређено време, 

93 одсто доприноса се плаћа на одређено време, 93 одсто пореза се плаћа на одређено време. 

Како може да функционише та држава?“, каже он.  

 

Чанак сматра да је Србији ваљда стало да има што више запослених на неодређено време и 

због стабилности породице.“Клинца који почне да ради на одређено време, кад крене у 

подстанаре, газда ће питати: извини, синко, где радиш и на које време? Он каже: на одређено. 

Газда каже: извини, заборавио сам, издао сам стан или собу. Оде у банку да узме кредит. 

Извините нема кредита. И... шта ћемо онда.“  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=09&nav_id=845696
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На питање како на будућност преговора о Закону о раду гледа с обзиром на чињеницу да 

владајућа странка има апсолутну већину у Народној скупштини, Чанак је категоричан: „Нема 

апсолутне већине у демократији, у демократији апсолутна већина су грађани.“  

 

На подсећање да је премијер у свом експозеу рекао да ће Влада покушати да се договори са 

синдикатом, ако се не договори, иде у Народну скупштину, Чанак каже:  

 

„Нема проблема, нека иде, обележиће му то и каријеру и овај мандат. И Тито је имао 100 посто 

већину, па није то радио. А то не може да му оспори нико, да је имао сто посто. И то пуних 50 

година је имао 100 посто, па то није радио. Нити је икада играо на ту карту. Ја се не сећам да је 

он икада рекао: мене је народ бирао 100 посто, могу да радим шта хоћу. Не сећам се да је икад 

то рекао, а имао је, проверено, 100 посто.“  

 

Што се тиче избора Александра Вулина, декларисаног левичара, за министра рада, Чанак 

каже:“У цивилизованој, културној и демократској држави то је велика предност за синдикате. 

Јер, ви да бисте у Америци, дакле врхунски неолибералној држави, стигли до синдиката, 

морате прво да претрчите преко министарства за рад. Дакле, Министарство за рад је прва 

одбрана радничких права. Тако је у Америци, у Европи да не говорим. Па према томе, кад 

добијете једног левичара на челу Министарства за рад, ми бисмо, да је нормална држава, могли 

кући да идемо да спавамо.“  

 

Али Чанак одмах додаје: „Међутим, нисам сигуран. Мораћемо да дежурамо. Ово је Србија.“  

 

На питање на какве га закључке упућује досадашње држање Александра Вулина у политици, 

Чанак каже: „Он је доказао да је левичар, само је ушао у тим који није баш много леви. Не 

може се за Вучића и СНС рећи да су партија левог центра. Сигурно. Због Вулинових обавеза 

према том тиму, ми не знамо каква су следећа догађања.“  

 

Састанак радне групе за преговоре о Закону о раду у измењеном саставу заказан је за данас. 
 

 

 

 


