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Апел ПКС и министарства привреде 
фирмама да се укључе у акцију прикупљања 
помоћи 

Д. Н.  

Привредна комора Србије и Министарство привреде позвали су сва привредна друштва да се 

укљиуче у акцију прикупљања помоћи угроженом становништву са поплављених подручја 

Србије. 

Овај апел мобилисао је компаније и предузетнике да свако у свом домену помогне у складу са 

могућностима којима располаже. 

  

Финансијска средства и помоћ у храни, лековима, одећи, обући и другим материјалним 

добрима до сада су између осталих упутили и НИС-ГАСПРОМ, ТЕЛЕКОМ, БАМБИ, КЊАЗ 

МИЛОШ, ИМЛЕК, МЕРКАТОР, ДИС, ДТД РИБАРСТВО ДОО, ХЕНКЕЛ, ТИГАР, ХЕМОФАРМ, 

ФАРМАЛОГИСТ, ЛИЛИ, ДЕЛЕЗЕ, ИДЕА, ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА, ФАРМАЛОГИСТ, 

УНИВЕРЕКСПОРТ, МК КОМЕРЦ, ЛУТРИЈА СРБИЈЕ, ЈУКО ХЕМИЈА, УНИТРАГ ПИЖОН, 

НЕЛТ и ЛАСТА - саопштили су у ПКС. 

  

 Број предузећа која уплаћују средства и нуде своје производе и услуге пострадалима 

непрестано се повећава. Привредна комора Србије и Министарство привреде наглашавају да је 

важно да помоћ буде упућена на организован начин, па је због тога потребно да се сви који 

имају одговарајуће материјалне ресурсе и желе да помогну обрате кол-центру Министарства 

унутрашњих послова преко кога се координира помоћ са другим државним органима. 

  

Привредна комора Србије је упутила и позив за помоћ међународним асоцијацијама у којима је 

члан и свим привредним коморама у свету са којима сарађује, као и нашим пословним људима 

у дијаспори који су увек показивали солидарност. 

  

Национална асоцијација српске привреде упућује апел свим предузећима и предузетницима 

који могу да одрже процес производње и пословне активности, да наставе са производњом, 

пружањем услуга и извозом, како би се сачувао домаћи привредни амбијент и у предстојећем 

периоду обнове и санирања последица катастрофалних поплава. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/465574/Od-doprinosa-dodatnih-18-milijardi-dinara-PIO-fondu 

Од доприноса додатних 18 милијарди динара 
ПИО фонду 

Бета  

Приходи ПИО фонда биће већи за 18 милијарди динара до краја 2014. године након повећања 

стопе доприноса за пензијско-инвалидско осигурање са 24 на 26 одсто, проценила је Влада 

Србије. 

Фонду ПИО више новца због повећа стопе доприноса за два одсто 

Предлогом измена Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, које је усвојила 

Влада Србје, предвиђено је повећање стопе доприноса за пензијско инвалидско осигурање за 

два одсто, а у истом проценту ће бити смањена стопа доприноса за здравствено осигурање - са 

12,3 на 10 одсто. 

  

То значи да ће збирна стопа доприноса за социјално осигурање остати иста, односно да ће до 

краја године за 18 милијарди динара бити мањи приходи Републичког фонда за здравствено 

осигурање, колико ће бити у плусу ПИО фонд. 

  

Влада је изменама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање предвидела и 

олакшице за послодавце уколико повећају број запослених у односу на стање 31. марта 2014. 

године. 

  

Послодавци ће имати право на повраћај плаћених доприноса и то 65 одсто ако запосле од 

једног до 10 радника, 70 одсто ако запосле најмање 10 а највише 99 нових радника, а 75 одсто 

за запошљавање најмање 100 радника. 

  

Разлози за доношење законских измена су, како је образложено, обезбеђивања услова за 

спровођење свеобухватне реформе пословног окружења, стварање околности за прилив 

инвестиција, запошљавање и привредни раст. 

  

Предлагач закона очекује да ће олашкице за плаћање доприноса за новозапослене допринети и 

смањењу сиве зоне у области запошљавања и њено превођење у легалне токове. 

  

Измене Закона о стопама за обавезно социјално осигурање упућене су Скупштини Србије на 

усвајање по хитном поступку, а ступиће на снагу осмог дана од објављивања у “Службеном 

гласнику”. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/465574/Od-doprinosa-dodatnih-18-milijardi-dinara-PIO-fondu
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/465578/Vlada-usvojila-poreske-olasice-na-zarade-novozaposlenih 

Влада усвојила пореске олашице на зараде 
новозапослених 

Бета  

Предлогом измена Закона о порезу на доходак грађана предвиђено је да послодавци у 

приватном сектору који запосле нове раднике имају право на повраћај дела плаћеног пореза на 

њихову зараду. 

Влада Србије дала нови подстицај за запошљавање 

Како се наводи у том предлогу, који је усвојила Влада Србије, послодавац ће имати право на 

повраћај 65 одсто плаћеног пореза ако је засновао радни однос са најмање једним, а највише са 

девет радника, 70 одсто ако запосли од 10 до 99 радника и 75 процената за запошљавање 

најмање 100 нових радника. 

  

Предложеном пореском олакшицом, као је образложено, омогућава се да послодавци смање 

трошкове пословања и подстиче легално запошљавање. Олакшице на зараде односе се на 

запошљавање нових радника независно од старосне границе, односно радног искуства. 

  

- Предложеним законским решењем послодавцима из приватног сектора даје се фискални 

подстицај како би инвестирали у радна места и запошљавали више лица - навела је српска 

влада. 

  

Измене Закона о порезу на доходак, према предлагачу, примењиваће се од 1. јула ове, а пореске 

олашице може остварити послодавац који повећа број запослених у односу на број радније које 

је запошљавао 31. марта, као и онај који започне објављање делатности после тог датума. 

  

Послодавац, односно предузетник, који запосли новог радника, има право на повраћај дела 

плаћеног пореза на зараду за новозапослено лице, исплаћену закључно са 30. јуном 2016. 

године, наводи се у Предлогу измена Закона о порезу на доходак грађана. 

  

Пореске олакшице за зараде новозапослених не могу остварити државни органи и 

организације, јавна предузећа, јавне службе и други директни или индиректни буџетски 

корисници, као и послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја у 

складу са одговарајућим прописом. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/465578/Vlada-usvojila-poreske-olasice-na-zarade-novozaposlenih
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У предлогу закона се истиче да за његово спровођење није потребно обезбедити додатна 

средства у буџету Србије, уз напомену да пореске олакшице послодавцима за новозапослене 

представљају једну од мера реформе пословног окружења. 

  

Влада Србије очекује да ће ефекат на буџет Србије, по основу олакшица на зараде 

новозапослених радника и олакшице предложене Законом о изменама и допунама Закона о 

доприносима за обавезно социјално осигурање, бити око 0,5 милијарди на сваких 10.000 

новозапослених. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/465503/Podrska-merama-Vlade-Vucic-umesto-Udovicki-clan-SES 

СЕДНИЦА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА 

Подршка мерама Владе, Вучић уместо 
Удовички члан СЕС 

Тањуг  

Послодавци и синдикати су на седници Социјално-економског савета (СЕС) подржали мере 

пемијера Александра Вучића за излазак из кризе, а о предлогу Нацрта закона о раду на овом 

састанку се није разговарало, рекли су новинарима чланови СЕС-а након седнице у Влади 

Србије. 

Александар Вучић, нови члан Социјално-економског савета 

На седници је договорено да, уместо министарке државне управе и локалне самоуправе Кори 

Удовички, нови члан СЕС-а буде премијер Вучић. 

 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије, Љубисав Орбовић, рекао је да на састанку 

није било конкретних разговора о Закону о раду, пошто је председник Владе због ванредне 

ситуације морао да оде у Обреновац. 

 

Орбовић је казао да се нада да ће се за тај законски акт наћи решење које је прихватљиво за све 

и да синдикати могу да прихвате пет института о којима је разговарано раније. 

 

Он је навео и да синдикати подржавају све Вучићеве мере за излазак из кризе, осим смањења 

плата од 10 одсто у јавном сектору. 

 

- То је погрешна политика, која би створила додатне проблеме, и не можемо се никако сложити 

са смањењем плата од 10 одсто - рекао је Орбовић и додао да је премијеру Вучићу рекао да су 

субвенционисани кредити за привреду добро решење, али да “ова мера неће имати никаквог 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/465503/Podrska-merama-Vlade-Vucic-umesto-Udovicki-clan-SES
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смисла уколико се кредити, што је раније био случај, буду додељивали једној привилегованој 

групи људи”. 

 

Министар рада и члан СЕС-а, Александар Вулин, истакао је да сама чињеница да је премијер 

постао члан тог Савета говори да је Влади социјални дијалог и нови Закон о раду једна од 

најпречих ствари. 

 

- Ми хоћемо социјални дијалог, синдикати и послодавци су показали да разумеју проблеме и да 

нису препрека њиховом решавању, они нису непријатељи и нису противници државе, тако да 

свако заобилажење њих, доводи до тога да правимо грешке - рекао је Вулин. 

 

Он је додао да ће у наредном периоду улога Савета бити значајнија, јер је то једини пут за 

постизање правог социјалног дијалога и долажења до решења. 

 

Председник удружења гранских синдиката Независност, Бранислав Чанак, рекао је да уколико 

се Закон о раду сведе само на активност Владе од њега неће бити ништа. Он је, поводом 

ванредне ситуације уведене због поплава које су задесиле Србију, упутио апел свим 

привредницима и њиховим запосленима, да у сарадњи са локалним властима, помогну у 

санацији штете. 

 

Председник Уније послодаваца Србије и члан СЕС-а, Небојша Атанацковић, поздравио је мере 

Владе за смањење сиве економије, оцењујући да ће оне дати ефекат. 

 

Према његовим речима, већина послодаваца је до сада избегавала да запосли нове раднике, јер 

би на име пореза и доприноса морали да издвоје још две трећине средстава од износа плате. 

 

- Послодавци ће, ипак, без обзира на све мере Владе, запошљавати нове раднике тек када буду 

имали потребу за тим кроз повећање производње - казао је Атанацковић и навео да је још рано 

говорити о усаглашеном предлогу закона о раду. 

 

Како је на конференцији за новинаре речено, наредна седница Савета, на којој ће се 

расправљати о Закону о раду, биће одржана 24. маја. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Zakon-o-radu-do-jula.sr.html 

ИНТЕРВЈУ: АЛЕКСАНДАР ВУЛИН, министар за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Zakon-o-radu-do-jula.sr.html
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Закон о раду до јула 
Социјална давања ће се праведније расподељивати. – Нећемо укинути службене аутомобиле, 
али смо зато увели штедњу 

„Нови закон о раду биће донет до средине јула и он се не доноси да би била смањена радничка 
права, већ да би процес производње био једноставнији, да би било мање администрирања и да 
би се знала прецизна права и обавезе послодаваца и радника. Ми овим законом не укидамо 
синдикална права, јер је синдикално организовање важно. Добар послодавац сигурно нема 
проблем са синдикатом – он има добру радничку организацију која неће незаконито правити 
радничке штрајкове и која ће се са њим договорити о свему. Веома ме радује чињеница да су 
синдикати и послодавци у социјалном дијалогу показали велику бригу и озбиљност и одрекли 
се онога што се зове социјална себичност – не размишљају само о себи и својим члановима, већ 
о држави Србији и свима онима који овде живе”, истиче Александар Вулин, министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања. 

Подаци говоре да је око милион особа незапослено и да незапосленост највише 
погађа младе, као и да готово свака десета особа прима неку врсту социјалне 
помоћи. Шта ће бити ваши први кораци у вези решавања проблема у социјалном 
сектору? 
– Морамо да урадимо ребаланс буџета и видимо колика су давања министарства и коме су она 
намењена. Политика овог министарства неће бити да се социјална давања смањују, већ да се 
много праведније расподељују, да кроз надлежне инспекције учинимо све да се поштују права 
радника, да се повећа број запослених и да се рад на црно више не толерише. Тако ће бити 
више доприноса и више средстава у буџету. Рачунајте на то да ће инспекција рада бити много 
присутнија на терену. Политика овог министарства биће да, где год можемо, учествујемо у 
креирању нових радних места и инсистирамо на томе да нова радна места буду додељивана у 
складу са приоритетима – пре свега онима који су у стању социјалне потребе и особама које 
имају више деце. 

Каква је политика министарства када је у питању финансијска подршка 
породици? 
– Политика министарства јесте да се држава и институције што мање мешају у родитељство. 
Ми ћемо помоћи колико можемо, али ја не могу свечарски да обећам како ћемо одмах створити 
брдо пара. На томе мора да ради цела држава и не само тако што ћемо давати из буџета, већ 
тако што ћемо стимулисати ново запошљавање, сачувати постојећа радна места и направити 
приоритет у расподели тога што имамо. Ако жена има петоро деце, логично је да има 
приоритет када будемо градили станове и када је запошљавање у питању. Не треба ово 
министарство да буде проточни бојлер, да скупи паре које добије из буџета и те паре пусти кроз 
себе, па како коме прође. 

На који начин Влада Србије и министарство даје подршку мерама штедње? 
– Ја се возим службеним аутомобилом и верујем да је он скуп. Али, не желим да се бавим 
демагогијом и причам да ћемо укинути све службене аутомобиле. Нећемо их укинути зато што 
то није могуће и зато што би то значило да ја морам да будем богати министар који има 
приватни аутомобил који је веома скуп, јер годишње пређем између 400.000 и 500.000 
километара. Ја не могу од своје плате да купим аутомобил од 40.000 евра, јер немам толику 
плату и не знам министра који то има. Нећемо укинути службене аутомобиле, али смо зато 
увели штедњу. Ја знам да многим људима у стању социјалне потребе ништа неће значити 
чињеница да сам се ја као члан Фонда за развој одрекао месечне надокнаде која износи 40.000 
динара, али хајде да то урадимо на нивоу Србије. Сви запослени у мом министарству одрекли 
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су се дневница за службена путовања у земљи и иностранству, а ти људи свакодневно излазе на 
терен. Запослени у Канцеларији за Косово и Метохију, коју сам ја донедавно водио, такође су се 
одрекли дневница, а стално су на терену. 

Да ли је изазовније бити на челу Канцеларије за Косово или министарства које 
мора да решава огромне нагомилане социјалне проблеме? 
Сваки посао у Влади Србије веома је тежак и одговоран и свако ко ради у Немањиној 11 треба да 
буде поносан што је ту и треба да буде посвећен свом раду. Сваки посао у влади је подједнако 
тежак и подједнако частан. Посао министра за рад, запошљавање, социјална и борачка питања 
племенит је посао и ако будем успео да добијем осећај мале захвалности – не за себе већ за 
државу, бићу поносан. Резултати ове владе на крају ће се мерити према томе колико нас има и 
како живимо. Ако успемо да повећамо наталитет и животни стандард и успемо да створимо 
државу која је мало социјално праведнија, бићемо задовољни. 

Како реагујете на коментаре аналитичара који тврде да сте ви Че Гевара, а 
министар Лазар Крстић синоним за Међународни монетарни фонд и како 
прихватате концепт либералне економије као убеђени левичар? 
То поређење са Че Геваром била је шала, али ја морам да истакнем да ова влада не спроводи 
либерални концепт, већ концепт који треба да доведе до веће социјалне праведности у Србији. 
Зар је либерални концепт да се што више људи запосли, а да влада субвенционише то 
запошљавање? Ако кажете да ћете појачати пореску дисциплину, то се односи на најбогатије, а 
не на сиромашне. Чули сте која све позната имена нису била у стању да издвоје новац за порез, 
а зарађивали су милионе. Дакле, нема влада никакав либерални ни неолиберални концепт. 
Влада има концепт српске привреде која мора да се реиндустријализује, концепт 
пољопривреде и улагање у човека. Није либерални концепт када влада улаже у породични 
бизнис и појединца. Влада не води социјалну политику ни политику либералне економије, већ 
политику одговорне економије. 

Сваки министар у влади је министар за Косово 
Каква је судбина Канцеларије за Косово и да ли ће неко министарство преузети њене 
надлежности? 

– Канцеларија за Косово наставља са радом и радиће пуним капацитетом. Ускоро 
ће се одлучити ко ће бити на челу овог тела, али ја морам да кажем да је сваки 
министар у влади – министар за Косово и мора да брине о нашим људима на 
Косову и о томе шта Косово за нас представља. 
Катарина Ђорђевић 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-odmor-i-bolovanje-manja-plata.sr.html 

За одмор и боловање мања плата 
Синдикати и послодавци имају све мање опречних ставова у расправама о новом закону о раду 
чије се усвајање очекује до почетка лета 

Нови закон о раду биће донет до половине јуна или најкасније јула, најавио је министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, додајући да су синдикати и 
послодавци показали велику одговорност. Радна верзија је већ стигла на адресе и једних и 
других, а нове расправе међу њима унело је предложено умањење зараде за време годишњег 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-odmor-i-bolovanje-manja-plata.sr.html
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одмора или боловања. Предлог је да се за те дане као основица за плате узме основна зарада 
увећана само за минули рад. 

То значи да у обрачун те зараде не би улазио регрес, маркица за превоз, топли оброк, бонуси, 
13. плата у последња три месеца, што је био случај до сада. 

Синдикатима, који су попустили пред захтевом послодаваца да се радницима који постану 
технолошки вишак исплаћују отпремнине само за време проведено код последњег послодавца, 
а не цео радни стаж – предлог закона које им је упутило министарство највише личи на 
„преписани Радуловићев закон”. Тај закон је требало да буде усвојен у децембру прошле 
године, али је повучен на дораду због захтева синдиката и оцене да је писан за потребе 
послодаваца, после чега је тадашњи министар Саша Радуловић поднео оставку. 

Истина ни послодавци нису богзна како задовољни. Њима Вулинов закон више личи на 
преписани садашњи пропис. 

Али ипак и једни и други су направили уступке. 

Конкретно око рада на одређено време послодавци су тражили да траје три године, синдикати 
од шест месеци до годину дана. Нашли су се на средини – најдуже 24 месеца. 

Овакви помаци радују и ресорног министра, јер како каже, чини га оптимистом то што су 
синдикати и послодавци показали велику одговорност и што се одричу оног што се зове 
социјална себичност. – Не размишљају само о себи, о својим члановима, већ и о држави и 
свима нама који овде треба да живимо и то, надам се, боље – рекао је Вулин подсећајући да је 
закон о раду нешто што је нужно и што мора да се донесе. Међутим, то нешто мора и да учини 
да пословање буде лакше, али и да радник буде заштићен, што није лако извести. 

Ранка Савић, председница Асоцијације самосталних и независних синдиката каже да су 
компромисе око рада на одређено време и отпремнина направили имајући у виду огромну 
незапосленост, како би помогли лакше упошљавање радно способног становништва. 

– На умањење зарада од 10 до 15 одсто нећемо пристати. Не можемо допустити у земљи, у којој 
хирург прима 70.000 динара месечно и у којој 400.000 људи зарађује једва 20.000 динара, да 
плата иде на доле – каже Савићева. 

Она наглашава да би за боловања, разних накнада или принудног одмора због недостатка 
посла, запослени добијали око 60 одсто зараде увећане искључиво за минули рад, што би на 
крају било 2.000 до 2.500 динара мање него до сада. 

Послодавцима ова одредба закона без сумње иде наруку. Међутим, Небојша Атанацковић, 
председник Уније послодаваца, има другачији поглед на решавање овог проблема. Он сматра 
да примање за време одмора и боловања не треба да буде тема закона о раду, већ договора 
послодавца и радника, регулисана колективним уговором или у оквиру гранске делатности. 

– Нигде у свету послодавци не плаћају радницима превоз осим у изузетним ситуацијама, топли 
оброк или паузу у току радног дана. Ми плаћамо 176 сати, а ради се 163 сата. Морамо ускладити 
закон са Европском унијом, да не бисмо као Хрвати по учлањењу морали поново да га мењамо 
– каже Атанацковић. 

Њему радна верзија новог закона сувише личи на постојећи закон, али верује да ће се радна 
група, која се свакодневно састаје, договорити око минималне цене рада и преосталих питања 
која наредних дана трба прорешетати и усагласити. 

Маријана Авакумовић 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Cime-su-gradjevinari-rastuzili-Vucica.sr.html 

Чиме су грађевинари растужили Вучића 
У техничке и занатске школе грађевинске струке годишње се упише само 50 до 60 ученика 

Проблеми грађевинског сектора изнети при сусрету премијера Александра Вучића са око 
четири стотине привредника у понедељак 12. маја чини се да су бацили у сенку све остале 
привредне гране. И сам Вучић је признао да му је најтеже пао састанак са неимарима и сазнање 
да земља која се некада дичила својим мајсторима данас нема зидаре, керамичаре, 
водоинсталатере и друге занатлије. Па ни инжењере. 

За Србију је грађевинарство одувек било економски покретач, јер размах ове делатности 
повлачи за собом тридесетак других грана и активности – од пројектовања и дизајнирања до 
металске, хемијске, ектро и индустрије намештаја. Некада је у овој области било запослено и 
150.000 радника. До пре неколико сезона, у време бума станоградње, радило је 110.000 
радника, да би се у последње време тај број свео на тек 72.000 људи. При томе око половина 
прима плате са вишемесечним, па и годишњим, заостатком. Већина плата је на нивоу 
минималне зараде, односно 20.000 динара. 

Горан Родић, потпредседник Грађевинско-индустријске коморе, каже да је грађевинска 
оператива на коленима. 

– Одавно упозоравамо да ћемо остати без мајстора. Годишње у целој Србији 50 до 60 ђака 
упише школу за грађевинског занатлију. Нико неће за тај занат да се спрема, јер су плате мале, 
а посао тежак – каже Родић. 

Како су некадашњи доносиоци девиза из иностранства пали на локалне подизвођаче радова? 

После бума станоградње, уследио је, већ шесту сезону заредом, драматичан пад. Приватни 
улагачи се могу избројати на прсте једне руке, па је држава директним финансирањем нових 
амбуланта, спортских хала или станова покушала  да оживи тржиште. Али то је било 
недовољно. 

И поред тогапривредна активност је прошле године пала за 44,7 одсто у односу на 2012. годину. 
Вредност изведених радова у истом периоду умањена је 15,8 процената, а упосленост 29,2 
одсто. У односу на преткризни период  индустрија грађевинског материјала је на нивоу 
трећине продукције. 

Други сегмент грађевинарства, нискоградња, превише је постао зависан од државе, пошто је 
деведесетих изгубио тржишта Русије, Блиског истока и поједина афричка на којима су наши 
грађевинари деценијама стицали репутацију. Сем малобројних изузетака, као што су 
„Енергопројект”, „Планум” или „Путеви Ужице”, сви су почишћени са светског тржишта. Без 
финансијске подршке они нису конкурентни на светском тржишту са кога би уз мало добре 
воље могли да донесу чист нето девизни прилив између једне и две милијарде евра. Овако у 
земљу донесу око 500 милиона долара. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Cime-su-gradjevinari-rastuzili-Vucica.sr.html
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Тако су грађевинари, некада доносиоци девиза, углавном спали на локалне подизвођаче 
послова које финансира држава или међународне банке. 

Невоље са државом су што сви нивои власти планирају и започну много више објеката него 
што могу у уговореном року да финансирају. Грађевинци, у потрази за било каквим послом, на 
тендерима нуде чак и да сами кредитирају државу као у случају изградње леве траке аутопута 
Нови  Сад – Суботица или Уб–Лајковац. А после тешком муком наплате свој рад. 

Ипак, држава то јест министарства и Коридори Србије су некако све своје обавезе измирили за 
велике инфраструктурне послове. Али проблем су локалне самоуправе и јавна предузећа која 
према подацима Уније послодаваца дугују грађевинцима око 400 милиона евра. 

Наравно да у таквој ситуацији дугују подизвођачима, произвођачима грађевинског материјала, 
радницима, што покреће читав ланац неликвидности. Рачуни су већини блокирани довољно 
дуго да је колапс стална претња. 

Да би та предузећа могла да раде морала су да се задужују код банака, а на нашем 
финансијском тржишту цена новца ја бар два и по пута виша него што се задужује инострана 
конкуренција у својим матичним државама. 

Зоран Ђорђевић, директор консултантске куће „Ју билд”, каже да је већина фирми пропала 
зато што их воде инжењери, а не професионални менаџери. 

– Има ту нешто и у нашем менталитету. Важније им је било да буду како-тако упослени него да 
им биланси буду позитивни. Тако су их одржавали у животу не желећи да смањују број радника 
у складу за захтевима тржишта и реалном могућношћу за добијање послова – наводи 
Ђорђевић. 

За наше грађевинце је најгоре што на великим пословима, попут моста код Аге Циганлије или 
на Дунаву код Бешке, изградњи аутопута Коридора 10, учествују само као подизвођачи, радећи 
мање захтевне, тиме и мање плаћене послове. Велике послове финансирају стране банке и 
постављају конкурсне услове такве да наше компаније не могу да их испуне, а тиме на 
наредним конкурсима наступају са још већим минусом у референцама. 

М. Авакумовић 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=16&nav_id=848793 

Савет: Може све само не мање плате 
 
ИЗВОР: БЕТА 
 

Београд -- Послодавци и синдикати су на ванредној седници Социјално-

економског савета (СЕС) подржали економске мере Владе Србије за излазак из 

кризе. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=16&nav_id=848793
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 На конференцији за новинаре у Влади Србије, председник Савеза самосталних синдиката 

Србије Љубисав Орбовић је рекао да репрезентативни синдикати подржавају све нове мере за 

излазак из кризе, осим смањења плата од 10 одсто у јавном сектору. 

"То је погрешна политика. То не би имало неки ефекат на буџет и не би довеле до решења, 

већ би створило додатне проблеме. То неће донети добро Србији, него ће само довести до 

смањења куповне моћи", рекао је он.  

 

Орбовић је истакао да ће синдикат тражити да се размотре друге мере штедње, оцењујући и да 

до сада није посвећено довољно пажње пуњењу буџета.  

 

Орбовић је додао да је премијеру Алесандру Вучићу рекао да су субвенционисани кредити за 

привреду добро решење, али да "та мера неће имати никаквог смисла уколико се кредити, што 

је раније био случај, буду додељивали једној привилегованој групи људи".  

 

Председавајући Социјално-економског савета Бранислав Чанак је истакао да је "разговарано у 

цртама и јасној контури нечега што би могло да буде ново, могло да буде оперативно, 

употребљиво и примењиво само под једним условом - да има што више учесника у томе".  

 

"Мере неће успети ако се све сведе на владу и на функције владе, без обзира на мандат и на 

овлашћења", оценио је председник Уједињених гранских синдиката "Независност".  

 

У данашњој расправи о новим економским мерама Владе Србије било је и "критичких опаски, 

али наравно конструктивних", рекао је Чанак, додајући да је је на предлог Вучића закључено да 

се седница о мерама не заврши данас, већ да буде настављена у суботу 24. маја.  

 

На данасњој седници је договорено да премијер Александар Вучић буде члан Савета, уместо 

министарке државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички.  

 

Чанак је оценио да је то што је Вучић члан тог савета значајно и да "може да се одрази на 

квалитет рада, на динамику рада, трагове које ће Савет остављати у укупним саветодавним 

функцијама државе Србије".  

 

Министар за рад Србије Александар Вулин изразио је задовољство састанком Социјално-

економског савета на коме су разматране мере владе за побојљшане економске ситуације и 

односом синдиката и послодаваца.  

 

"Ми хоћемо социјални дијалог са послодавцима и синдикатима, који су показали, не само 

сада, да разумеју проблеме своје земље и да нису препрека ни развоји земље, као што нису 

прекрека ни мерама које ће довести до побољшања", рекао је он.  

 

Како је истакао Вулин, о томе колико је Влади Србије важан социјални дијалог говори и то да је 

у Социјално-економском савету и премијер Александар Вучић.  

 

"То што је председник Владе цлан Социјално-економског савета говори да нам је то 
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најпрече, да ми ништа вазније немамо", рекао је српски министар за рад.  

 

Председник Уније послодаваца Србије, Небојша Атанацковић, поздравио је мере Владе за 

смањење сиве економије, оцењујући да ће оне првенстверно имати ефекат у превођење радника 

из сиве зоне у регуларно запослење.  

 

Према његовим речима, већина послодаваца је до сада избегавала да запосли нове раднике, јер 

би на име пореза и доприноса морали да издвоје још две трећине средстава од износа плате. 

Како је навео, нове мере неће довести до новог запосаљавања, већ ће до тога доћи тек кад 

привреда буде оправљена.  

 

"Послодавци ће, ипак, без обзира на све мере Владе, запошљавати нове раднике тек када 

буду имали потребу за тим кроз повећање производње", рекао је Атанацковић. 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=05&dd=16&nav_category=12&nav_id=848786 

Просветари одложили штрајк 
ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Штрајкачки одбор четири репрезентативна синдиката образовања 

донео одлуку да штрајк упозорења заказан за 19. мај, буде одложен до даљњег. 

 Синдикат образовања Србије, Унија синдиката просветних радника Србије, ГСПРС 

Независност и Синдикат радника у просвети Србије исказују пуну солидарност са грађанима 

који су страдали у елементарној непогоди и позивају све запослене у образовању, да у складу са 

сопственим могућностима, узму учешће и помогну у санирању последица елементарне 

непогоде. 

Све активности, које се односе на борбу за побољшање материјалног положаја запослених у 

образовању, наставићемо после престанка ванредне ситуације, поручују из синдиката. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1599558/Savet+nije+razmatrao+izmene+Zakona+o+radu.

html 

Савет није разматрао измене Закона о раду 
Социјално-економски савет Србије није разматрао измене Закона о раду, изјавио 
је председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић. Савет тражи 
солидарност због поплава. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=05&dd=16&nav_category=12&nav_id=848786
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1599558/Savet+nije+razmatrao+izmene+Zakona+o+radu.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1599558/Savet+nije+razmatrao+izmene+Zakona+o+radu.html
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Након седнице Социјално-економског савета у Влади Србије, Атанацковић је рекао да измене 
Закон о раду нису биле тема данашњег састанка и додао да ће се о томе разговарати кад радна 
група за измене тог закона заврши свој рад, преносиБета. 

Према речима Атанацковића, о изменама Закона о раду ће се разговарати на посебној седници 
Социјално-економског савета који чине представници Владе, Уније послодаваца и 
репрезентативних синдиката - Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских 
синдиката "Независност". 

Председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић је рекао да је на данашњом 
састанку Савета покренуто питање измена Закона о раду, у оквиру расправе о усвојеним 
економским мерама Владе Србије. 

"Ми смо у преговорима и надамо се да ћемо наћи решење које ће бити прихватљиво или 
недовољно прихватљиво за све стране, када је у питању Закон о раду", рекао је Орбовић. 

Поновио је да синдикати могу да преговарају само о пет кључних тема које су раније 
предложене радним нацртом измена и допуна Закона о раду. 

"Укључивање сада неких нових елемената у закон из предлога бивше радне верзије, када је 
министар привреде био Саша Радуловић, а то су зараде, за нас као синдикате је неприхватљиво 
и ми нећемо о томе да разговарамо", рекао је Орбовић. 

Солидарност због поплава 

Социјално-економски савет Србије апеловао је на предузеха, власнике и запослене да се укључе 
у борбу против поплава и касније отклањање последица, преноси Бета. 

Министар за рад Србије Александар Вулин апеловао је на солидарност свих грађана у тешкој 
ситуацији која је задесила Србију због поплава. 

Он је рекао да се већ сада види да ће поплаве утицати на мање приходе Србије, пад 
пољоприврдне производње и да је инфраструктура девастирана. 

"Очекујемо потпуну солидарност заједнице и да послодавци и синидикати мотивишу раднике 
да помогну. Држава ће учинити све што је законом предвиђене, а и више од тога колико је у 
могућности", рекао је Вулин. 

Синдикални вођа Бранислав Чанак позвао је предузећа да на локалном нивоу прузе 
материјалну или финансијску помоћ у скалду са могућностима и позвао раднике да 
бесплатним радом помогну заједници. 

"Апелујемо на ангажман који ће трајати најамње две до три седмице", рекао је Чанак и позвао 
привреду и запослене да дају максималан доприносу док последице поплава не буду 
отклоњене. 

СТУДИО Б 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=101612 

Подршка мерама Владе  
 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=101612
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Извор : Тањуг 

Послодавци и синдикати су на седници Социјално-економског савета (СЕС) 
подржали мере пемијера Александра Вучића за излазак из кризе, рекли су 
новинарима чланови СЕС-а након седнице у Влади Србије. 

На седници је договорено да, уместо министарке државне управе и локалне самоуправе Кори 
Удовички, нови члан СЕС-а буде премијер Вучић. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије, Љубисав Орбовић, рекао је да на састанку 
није било конкретних разговора о Закону о раду, пошто је председник Владе због ванредне 
ситуације морао да оде у Обреновац. 

Орбовић је казао да се нада да ће се за тај законски акт наћи решење које је прихватљиво за све 
и да синдикати могу да прихвате пет института о којима је разговарано раније. 

Он је навео и да синдикати подржавају све Вучићеве мере за излазак из кризе, осим смањења 
плата од 10 одсто у јавном сектору. 

"То је погрешна политика, која би створила додатне проблеме, и не можемо се никако сложити 
са смањењем плата од 10 одсто". 

Додао је да је премијеру Вучићу рекао да су субвенционисани кредити за привреду добро 
решење, али да "ова мера неће имати никаквог смисла уколико се кредити, што је раније био 
случај, буду додељивали једној привилегованој групи људи". 

Министар рада и члан СЕС-а, Александар Вулин, истакао је да сама чињеница да је премијер 
постао члан тог Савета говори да је Влади социјални дијалог и нови Закон о раду једна од 
најпречих ствари. 

"Ми хоћемо социјални дијалог, синдикати и послодавци су показали да разумеју проблеме и да 
нису препрека њиховом ресавању, они нису непријатељи и нису противници државе, тако да 
свако заобилажење њих, доводи до тога да правимо грешке", рекао је Вулин. 

Он је додао да ће у наредном периоду улога Савета бити значајнија, јер је то једини пут за 
постизање правог социјалног дијалога и долажења до решења. 

Председник удружења гранских синдиката Независност, Бранислав Чанак, рекао је да уколико 
се Закон о раду сведе само на активност Владе од њега неће бити ништа. 

Он је, поводом ванредне ситуације уведене због поплава које су задесиле Србију, упутио апел 
свим привредницима и њиховим запосленима, да у сарадњи са локалним властима, помогну у 
санацији стете. 

Председник Уније послодаваца Србије и члан СЕС-а, Небојша Атанацковић, поздравио је мере 
Владе за смањење сиве економије, оцењујући да ће оне дати ефекат. 

Према његовим речима, већина послодаваца је до сада избегавала да запосли нове раднике, јер 
би на име пореза и доприноса морали да издвоје још две трећине средстава од износа плате. 

"Послодавци ће, ипак, без обзира на све мере Владе, запошљавати нове раднике тек када буду 
имали потребу за тим кроз повећање производње", казао је он. 

Коментаришући преговоре о Закону о раду, Атанацковић је навео да је још рано говорити о 
усаглашеном предлогу закона, и да до данас није постигнут никакав напредак у том погледу. 

Како је на конференцији за новинаре речено, наредна седница Савета, на којој ће се 
расправљати о Закону о раду, биће одржана 24. маја. 
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БЕТА 

http://www.naslovi.net/2014-05-16/beta-video/orbovic-u-narednih-pet-meseci-naci-resenje-za-firme-u-

restruktuiranju/9983089 

Орбовић: У наредних пет месеци наћи 
решење за фирме у реструктуирању 
   

Бета  
БЕОГРАД- Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је рекао да 

репрезентативни синдикати подржавају све нове мере за излазак из кризе, осим смањења 

плата од 10 одсто у јавном сектору. ``То је погрешна политика. То не би имало неки ефекат на 

буџет и не би довеле до решења, већ би створило додатне проблеме. То неће донети добро 

Србији, него ће само довести до смањења купов 

24 сата 

http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/sindikat-novosadskog-doma-zdravlja-prikuplja-vodu-i-mleko/136345.phtml 

Синдикат новосадског Дома здравља 
прикупља воду и млеко 
 
Аутор: Тањуг 

Синдикална организација Дома здравља Нови Сад покренула је данас 

хуманитарну акцију за помоћ угроженима од поплава у Србији, којом је 

планирано прикупљање укупно око 4.000 литара млека и воде. 
 

Свих 1.600 запослених у Дому здравља позвани су да у наредних пет дана, дају свој допринос 

тако што ће на своје радно место донети флашу воде и млека, изјавио је Тањугу председник 

Синдикалне организације у тој здравственој установи др Данијел Жупић. 

 

Очекује се да ће на почетку те акције бити прикупљено по најмање две тоне млека и воде, рекао 

http://www.naslovi.net/2014-05-16/beta-video/orbovic-u-narednih-pet-meseci-naci-resenje-za-firme-u-restruktuiranju/9983089
http://www.naslovi.net/2014-05-16/beta-video/orbovic-u-narednih-pet-meseci-naci-resenje-za-firme-u-restruktuiranju/9983089
http://www.beta-video.tv/?page=play&id=38224
http://www.beta-video.tv/?page=play&id=38224
http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/sindikat-novosadskog-doma-zdravlja-prikuplja-vodu-i-mleko/136345.phtml
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је Жупић и позвао остале синдикалне организације у Новом Саду, покрајини и републици да се 

придруже тој хуманитарној активности. 

  

Прикупљена помоћ биће однета на за то предвиђене пунктове, у новосадски Црвени крст и на 

Медицински факултет. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikalcima_prijave_zbog_blokade_autoputa.4.html?news_id=281638 

Синдикалцима пријаве због блокаде ауто-
пута 
АУТОР: В. Р. 

Врање - Полиција у Врању поднела је прекршајне пријаве против председнице синдиката 
АСНС Снежане Величковић и председника Самосталног синдиката у Јумку Слађана Митића 
због прекјучерашње блокаде ауто-пута Ниш - Скопље код Врања. 
 
Они ће бити саслушани код судије за прекршаје, али ће процес бити покренут и пред 
надлежним тужилаштвом у Врању. У пријавама се наводи да су оне против Величковићеве и 
Митића поднете због злоупотребе Закона о штрајку, јер они као организатори блокаде "нису 
надлежном органу пријавили скуп, иако су били дужни да то ураде најмање пет дана пре 
окупљања на јавном месту", чиме су начинили прекршај. 

Тужилаштво би могло да терети синдикалце и за кривично дело које се односи на блокаду 
међународног аутопута, што је Уставом и законима Републике Србије строго забрањено. Они ће 
бити саслушани код судије за прекршаје, али ће процес бити покренут и пред надлежним 
тужилаштвом у Врању. С обзиром да је на снази ванредно стање у целој Србији, полиција је, 
како је потврђено Данасу, добила наређење из Београда да приводи организаторе протеста 
уколико наставе са блокадом аут-пута док траје ванредно стање. Штрајкачи су потврдили за 
Данас да они не планирају блокаду Коридора 10 све док траје ванредно стање због поплава у 
Србији. Током јучерашњег дана у Јумку је за машинама било око 600 радника, а тај број, како 
тврде из менаџмента предузећа, "повећава се сваким даном па су сада штрајкачи у мањини". 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/socijalnoekonomski_savet_podrzao_mere_vlade.4.html?news_id=281632 

Социјално-економски савет подржао мере 
владе 
АУТОР: БЕТА 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikalcima_prijave_zbog_blokade_autoputa.4.html?news_id=281638
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/socijalnoekonomski_savet_podrzao_mere_vlade.4.html?news_id=281632


18 

 

Београд - Послодавци и синдикати јуче су на ванредној седници Социјално-економског савета 

подржали економске мере Владе Србије за излазак из кризе, које им је представио премијер 

Александар Вучић. 

 
 На конференцији за новинаре у Влади Србије, председник Савеза самосталних синдиката 
Србије Љубисав Орбовић је рекао да репрезентативни синдикати подржавају све нове мере за 
излазак из кризе, осим смањења плата од 10 одсто у јавном сектору. "То је погрешна политика. 
То не би имало неки ефекат на буџет и не би довеле до решења, већ би створило додатне 
проблеме. То неће донети добро Србији, него ће само довести до смањења куповне моћи", рекао 
је он. Орбовић је истакао да ће синдикат тражити да се размотре друге мере штедње, оцењујући 
и да до сада није посвећено довољно пажње пуњењу буџета. Председавајући Социјално-
економског савета Бранислав Чанак је истакао да је "разговарано у цртама и јасној контури 
нечега што би могло да буде ново, могло да буде оперативно, употребљиво и примењиво само 
под једним условом - да има што више учесника у томе". 

"Ми хоћемо социјални дијалог са послодавцима и синдикатима, који су показали, не само сада, 
да разумеју проблеме своје земље и да нису препрека ни развоју земље, као што нису препрека 
ни мерама које ће довести до побољшања", рекао је министар за рад Александар Вулин. На 
јучерашњој седници СЕС-а нису разматране измене Закона о раду. 


