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Нацрт прописа о раду закаснио на уранак 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Закон о раду: и даље нема сагласности преговарача о важном реформском 
документу. Најважнији делови предлога тек треба да стигну на дневни ред 

 
ПРАЗНИК рада смо прославили, а нацрт новог закона о раду још није угледао светлост дана, 
иако је по повлачењу претходног документа обећано да је 1. мај крајњи рок да се напише нови.  

- До сада постоји само начелна сагласност учесника у договарању и то о неколико питања, 
попут отпремнина, минималне зараде и отказа - каже Драгољуб Рајић, директор Уније 
послодаваца Србије. - Предлози о другачијем обрачуну накнаде за време боловања, годишњег 
одмора, или о укидању минулог рада, који су у претходно повученом нацрту закона највише 
критиковани, још нису стигли на дневни ред. 

Зоран Михајловић, потпредседник Већа Савеза самосталних синдиката Србије, тврди да 
постоји договор и о начину исплате отпремнина, односно да се оне могу добити не за све 
године стажа, већ само за оне проведене код последњег послодавца. 

- Наш предлог да минимална цена рада мора да зависи од потрошачке корпе не прихватају 
послодавци и Влада - тврди Михајловић. - Не би смело да се дозволи да минималац постане 
пракса у Србији, већ да важи само у случајевима кад неко предузеће има проблем у пословању. 

До сада су, по Рајићевим речима, договорени и услови за отпуштање радника, а идеја је да се 
боље дефинишу разлози за давање отказа. На пример, у случају алкохолизма, коришћења 
опојних средстава или кад постоје докази да је запослени нанео озбиљну штету фирми. 

- Са постојећом процедуром послодавци се не сналазе и дешава се да због погрешне 
папирологије суд отпуштеног радника врати на посао - објашњава Рајић. - Предлог је да ако 
послодавац и погреши, он треба да исплати накнаду, али не и да враћа радника на посао. Рад 
на одређено време требало би да буде три године, јер свако ко уложи новац у нову фирму тек 
после три-четири године може да види да ли је посао одржив. 

И Михајловић из СССС тврди да је договорено да рад на одређено време са годину дана буде 
продужен на две, али без понављања код истог послодавца. С друге стране, синдикални 
противници из Асоцијације слободних синдиката Србије сматрају да су преговори фарса и да је 
нацрт већ одавно готов. 

- Првобитни предлог закона о раду био је накарадан и имао је многе недопустиве одредбе, али 
и добра решења - тврди Ранка Савић из АСНС. - Најважније је да он буде чврсто постављен, а 
не као садашњи, који послодавци знају лако да избегну. 
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КОЛЕКТИВНИ ГОДИШЊИ 

До сада се радницима приликом одсуствовања с посла плата обрачунавала као просек примања 
у последња три месеца, где се урачунају и додаци по основу прековремених сати, ноћног рада, 
топлог оброка и регреса. Тако су, тврди Рајић, запослени на одмору зарађивали више него они 
који су остали да раде. 

- Зато је предлог да се за време одсуствовања исплаћује само основна зарада плус додатак за 
минули рад - каже он. 

Због лажних боловања, која су постала честа у време сезонских пољопривредних радова, 
предложено је да се уведе могућност колективног годишњег одмора. Овај предлог не наилази 
на подршку међу синдикатима. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:490401-Jos-pet-meseci-nade-za-53000-radnika 

ФИРМЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ 

Још пет месеци наде за 53.000 радника 

 
С. С. Р. - Д. И. К.   

Изменама Закона о приватизацији, рачуни 155 фирми „мирни“ до средине 
октобра. Нада за више од 53.000 радника. Повериоци ће новац добити када 
предузећа буду продата 

 
ПРЕДУЗЕЋА у реструктурирању биће заштићена од принудне наплате још пет месеци. Ово је 
суштина измене и допуне постојећег закона о приватизацији, које је у уторак усвојила Влада 
Србије и упутила Скупштини на хитно усвајање. Тиме је, практично, спречено да повериоци од 
15. маја блокирају рачуне 155 предузећа у рестуктурирању, која упошљавају 53.584 људи.  
Повериоци ће се, по новом закону, намиривати из продајне цене ових фирми. 
- За предузећа која се приватизују методом јавног тендера, односно јавне аукције, државни 
повериоци не могу тражити принудну наплату, нити било коју меру поступка извршења ради 
намирења потраживања насталих до 31. 12. 2007. године - наводи се у Нацрту закона. 
Иако се приватни повериоци отворено не помињу, у овој „забрани“ принудне наплате и они ће 
морати да сачекају 150 дана. Да би покренули процес повраћаја свог новца, сви повериоци суду 
ће морати да приложе и предлог за намирење потраживања коју издаје Агенција за 
приватизацију. Када ове измене, наиме, ступе на снагу, сви повериоци имају рок од 30 дана, да 
уз одговарајућу документацију пријаве Агенцији своја потраживања. Агенција за 
приватизацију, потом, има рок од 90 дана да то евидентира, и утврди висину потраживања за 
сваког повериоца и свако предузеће у реструктурирању. 
ПРЕЛАЗНО РЕШЕЊЕИЗМЕНЕ Закона о приватизацији су прелазно решење до усвајања новог 
закона - речено је „Новостима“ у Министарству привреде. - Овим изменама регулисан је 
поступак остваривања права поверилаца предузећа у реструктурирању, а с друге стране 
заштићен је минимум државног интереса 

. 
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Затим Агенција има задатак да направи предлог за намирење потраживања, који ће у току та 
три месеца доставити повериоцима. Банке, порезници, добављачи и остале фирме које су 
пријавиле потраживања од предузећа у реструктурирању, имаће потом рок од 30 дана да се 
изјасне да ли су сагласни са предлогом Агенције за приватизацију. То је укупно 150 дана од 
тренутка ступања измена закона на снагу. Тек по истеку тог рока од пет месеци, могућа је 
принудна наплата од ових предузећа.  
 
БАНКРОТ 
УСВАЈАЊЕ измена закона о приватизацији било је неопходно, јер је Уставни суд прописао да 
14. маја престаје заштита ових предузећа од поверилаца, што би аутоматски довело до блокаде, 
а потом до стечаја и банкрота већине њих. У свега десет предузећа у рестуктурирању ради 
20.277 људи, што је готово половина од укупно запослених у овим фирмама, које само држави, 
према проценама дугују 1,5 милијарди евра. Ово одлагање принудне наплате ипак неће донети 
спас свима, јер се процењује да само трећина ових предузећа може да рачуна на потпуни 
поравак и тржишно пословање. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1591044/Gra%C4%91evinarima+potrebna+pomo%C4%87+dr%C

5%BEave.html 

Грађевинарима потребна помоћ државе 

Домаћој индустрији грађевинских материјала неопходна помоћ Владе да би могла 
да опстане, упозоравају синдикати. Инвеститори очекују брже издавање 
грађевинских дозвола и повољније кредите, како ова година не би прошла без 
инфраструктурних објеката. 

Синдикати грађевинарства траже од Владе да се коначно реше неуспешне приватизације и 
стечајеви који трају годинама, али и да се помогне домаћој индустрији грађевинског 
материјала да опстане. Ту су и проблеми са издавањем грађевинских дозвола и скупим 
кредитима, који додатно отежавају ситуацију у грађевини. 

Припремили Оливера Вукосављевић и Невенка Ђелић 

Српски градитељи полако завршавају започете објекте, и како кажу, пара и купаца је све мање. 

"Задње три-четири године углавном градимо једну, до две зграде годишње", рекао је Мирослав 
Брковић из "Некретнина Брковић" из Крагујевца. 

Синдикат грађевинарства и еснаф струке траже да се прекине пракса око услова тендера, како 
се не би прилагођавали искључиво страним фирмама, али и донесе Закон о инспекцијама. 

"Ми морамо да имамо један кординиран врхунски закон о инспекцијама, који ће неке 
подизвођаче, па чак и оне из иностранства, да начини тако да буду социјално одговорни, да 
раднике плаћају по гранском колективном уговору за грађевинарство Србије. На пример, 
дошао је власник из Белгије и тамо је један грађевински радник плаћен за сатницу минимум 13 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1591044/Gra%C4%91evinarima+potrebna+pomo%C4%87+dr%C5%BEave.html
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евра, а код нас у Србији је један евро", рекао је председник Синдиката грађевинарства Душан 
Вуковић. 

"Нама је од државе потребно да се оформи банка где бисмо црпели валидне гаранције, и да се 
добијају референтни послови", каже Горан Родић, консултант у грађевинском сектору. 

Од некадашњих 90 фабрика за производњу грађевинског материјала у Србији, остало је само 16 
које раде са четвртином капацитета. 

"Велики број фабрика које послују не плаћају држави порезе, не плаћају рудне ренте, не 
плаћају дозволе за ископ. Појављују се производи који немају адекватан систем контроле. И на 
такав начин се ствара једна неравноправна утакмица на тржишту која угрожава ову 
индустријску грану", рекла је Славица Живковић, секретарка Удружења савремене индустрије 
глиненних производа. 

Српско грађевинарство мора да сачува и специјализована предузећа, сматрају струцњаци. 

"Ми смо једина фирма у Србији која изводи хидрограђевинске радове на води. Ако брод 
'Мачва' који се налази сада код кинеског моста буде одузет ових дана, сви радови на кинеском 
мосту, када су у питању приступне саобраћајнице, биће аутоматски прекинути", каже Владимир 
Бајић из предузећа за водне путеве "Иван Милутиновић ПИМ". 

За грађевинаре је најважнији репрограм дугова, тачније измирење обавеза државе према 
фирмама по основу изведених радова, као и смањење пореза на грађевинске производе са 20 
на осам одсто. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/463053/Naplata-dugova-od-firmi-u-restrukturiranju-za-4-meseca 

Наплата дугова од фирми у реструктурирању 
за 4 месеца 

Тањуг  

Принудна наплата потраживања од фирми у реструктурирању биће могућа за отприлике 

четири месеца, али уз другачију процедуру коју предвиђа измењени Закон о приватизацији 

чије се усвајање очекује по хитном поступку. 

Измене закона, које су од данас у скупштинској процедури, усклађене су са претходном 

одлуком Уставног суда према којој се од 15. маја укида забрана принудне наплате потраживања 

од ових фирми. 

 

Међутим, и кад закон ступи на снагу, а забрана наплате потраживања буде укинута, принудну 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/463053/Naplata-dugova-od-firmi-u-restrukturiranju-za-4-meseca
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наплату и даље неће моћи да траже државни повериоци, што произилази из Закона о 

изменама Закона о приватизацији који је Скупштина Србије објавила на свом порталу. 

 

"За предузећа која се приватизују методом јавног тендера или аукције, државни повериоци не 

могу да траже принудну наплату, нити било коју меру извршења како би намирили своја 

потраживања настала до 31. децембра 2007", наводи се у члану 1. тог документа. 

 

Новим законом такође биће измењена и процедура која се односи на наплату потраживања. 

 

Тако ће први корак након реструктурирања или продаје, према тим изменама, бити обавеза 

Агенције за приватизацију да обавести судове и друге надлежне органе за доношење основа и 

налога за принудну наплату. 

 

Обавеза Агенције је и да их обавести о уплати продајне цене и о повериоцима који своје 

потраживање из те цене намирују. 

 

Повериоци ће, поштујући процедуру, по новом закону, моћи да наплате своја потраживања 

отприлике за четири месеца након ступања на снагу закона.  

У документу је прецизирано да су повериоци дужни да у року од 30 дана од ступања на снагу 

закона доставе Агенцији захтев за исплату потраживања.  

Уз захтев је, како се наводи, потребно приложити и решење о извршењу, извршну исправу и 

друга документа којима се доказује потраживање како би се оно и евидентирало. 

 

Затим, у року од 90 дана од истека претходног рока Агенција ће евидентирати поднете захтеве 

за исплату, утврдити висину потраживања за сваког повериоца и предзузећа у 

реструктурирању и сачинити предлог за намирење потраживања које ће доставити 

повериоцима. 

 

Кад и тај рок истекне, како се наводи, у наредних 30 дана повериоци се могу изјаснити да ли су 

сагласни са предлогом Агенције. 

 

У изменама закона је наведено и да се поступци принудног извршења против предузећа у 

реструктурирању, који су прекинути до ступања на снагу овог закона, могу наставити, али на 

основу захтева повериоца и кад истекне последњи наведени рок у ком се повериоци 

изјашњавају да ли су сагласни са предлогом Агенције. 

 

Поступци принудног извршења против предузећа у реструктурирању, који нису покренути до 
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ступања на снагу овог закона, могу се покренути накнадно, на основу захтева повериоца, али по 

истеку рока за изјашњавање о сагласности са предлогом Агенције, наведено је у документу. 

 

Изменама закона се предвиђа да су повериоци дужни да уз захтеве које подносе суду, обавезно 

приложе и предлог Агенције за намирење потраживања. 

Закон, иначе, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 'Службеном гласнику". 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/463061/Rudari-upozoravaju-Antica-Rudnicima-preti-zatvaranje 

Рудари упозоравају Антића: Рудницима 
прети затварање 

Г. Јевремовић  

Синдикат рудара запослених у девет рудника угља у Србији, који запошљавају више од 4.000 

рудара, јуче је упутио писмо министру Александру Антићу са захтевом да што хитније започну 

разговоре о судбини тог јавног предузећа у реструктурирању. 

Петицију ће послати и премијеру Вучућу: Рудари Ресавице 

Рудари страхују од блокаде рачуна и гашења рудника после 15. маја, када одлуком Уставног 

суда престаје заштита”. 

 

- Рудари су веома уплашени за своју судбину, а нико не даје никакав одговор - стоји у писму 

упућеном Антићу. 

  

Јавно предузеће ПЕУ Ресавица је једино јавно предузеће у Србији које се налази у 

реструктурирању и које од 15. маја не зна своју судбину због могуће блокаде рачуна. 

  

- Ресавица запошљава више од 4.000 радника у девет активних рудника подземне 

експлоатације у Србији и због технолошке неопремљености налази се у веома тешком стању. 

Све инвестиције су стале 2003. године, после нашег суровог избацивања из састава 

Електопривреде Србије - наводе рудари. 

  

Влада Србије је 1. новембра 2013. године усвојила план рада и стратешке консолидације 

Ресавице који предвиђа оздрављење предузећа отварањем нових механизованих рудника угља 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/463061/Rudari-upozoravaju-Antica-Rudnicima-preti-zatvaranje
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и термоелектрана као и постепено затварање рудника угља са малим резервама угља.  

  

По том плану, прдузеће би од 2017. године радило рентабилно и без помоћи државе. 

Рудари су организовали и потписивање петиције чији је циљ је био да се добије подршка сваког 

домаћинства рударских места, људи који директно или индиректно зависе од рудника. 

Петицију су подржале локалне самоуправе и синдикати ЕПС. 

  

Текст петиције са потписима и писмима подршке рудари ће наредних дана предати писарници 

Владе Републике Србије за премијера Александра Вучића. 

 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sve-duzi-spisak-drzavnih-gubitasa.sr.html 

Све дужи списак државних губиташа 
Групи од 153 предузећа у реструктурирању придодата, уз три аутопревозника, смедеревска 

железара, а ту је и Симпо 

Уместо да списак државних предузећа у реструктуирању, која су готово сва одреда прошла 
круг–два паклене приватизације, буде све краћи, а да у буџету Србије остане бар 700 милиона 
евра намењених за њихово „издржавање”, број им се полако увећава. За сада за четири сигурна 
и једно потенцијално име. 

Групи од 153 предузећа у реструктуирању придодата је, уз три аутопревозника (Чачак, Краљево 
и Крушевац) и смедеревска железара, све је ближи и врањански „Симпо”. Тако се, за сада, 
оперише с бројем од 157 тих посрнулих фирми, колико их је у свом експозеу споменуо и сам 
премирер Александар Вучић. На њиховом, тачније државном, списку запослених, било је око 
53.000 радника. С новим фирмама списак ће имати око 60.000 имена. 

До 15. маја, до када је Уставни суд оставио држави Србији рок да се позабави статусом тих 
предузећа пре него што их повериоци све гурну у стечај због неплаћених дугова, није много 
остало. Да ли ће моћи да стану на сопствене ноге или заувек оду у прошлост – знаће се до краја 
овог месеца тек када отпочну припреме за разрешење њихове судбине. Нови рок за завршетак 
реструктуирања ИМТ, ИМР, „Галенике”, РТБ „Бора”, „Икарбуса”, „Петрохемије”... и осталих 
биће, по свему судећи, крај године. 

У свом експозеу премијер Александар Вучић је рекао да ће „приоритет државе мора бити да се у 
овом процесу заштите радници и да се за један део предузећа нађе стратешки инвеститор. Цео 
фокус државе треба да се усредсреди на она предузећа која могу да запошљавају велики број 
радника и која имају изгледе да профитабилно послују. За њих треба ангажовати консултанте и 
инвестиционе банкаре, јер државне институције то не могу да ураде. Да су до сада могле да 
нађу партнера, не би се 15 година чекало на њихову приватизацију” објаснио је премијер. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sve-duzi-spisak-drzavnih-gubitasa.sr.html
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Како је број предузећа у реструктурирању нарастао, од одласка бившег министра Саше 
Радуловића до доласка новог Душана Вујовића, у Министарству привреде јуче нисмо добили 
одговор какав је план за разрешење судбине тих фабрика. 

Љубодраг Савић, професор Економског факултета у Београду, каже да не постоје јасни 
критеријуми за опредељивање да ли ће предузеће које дужи временски период не измирује 
обавезе ући у реструктуирање или не. О томе ће одлучивати влада. 

– Ако премијер каже да постоји 157 предузећа у реструктурирању онда је то тако. Има смисла 
да се и Железара уврсти у ту групу, јер је она у државној својини, али не и „Симпо” у коме је 
држава мањински партнер. То ће бити могуће ако држава као што је најављено конвертује 
потраживања Симпа у капитал и тако постане већински власник – додаје Савић. 

Он каже да ова предузећа треба поделити у три групе. У првој су перспективна, која уз малу 
помоћ државе могу да опстану. Таквих је 10 до 15 одсто. Другој групи припадају она са већим 
проблемима и мањом шансом за преживљавање. Ту, каже, влада треба да се укључи да са 
банкама направи договор око репрограма дугова и да им да шансу да преживе. И у трећој групи 
су она за која нема наде и над којима треба покренути стечај. 

– Влада мора да оформи тим стручњака који ће да посматрају свако предузеће као целину и да 
проникну у суштину сваког. У трагању за најбољим решењем о сваком предузећу треба добро 
промислити шта оно значи и за средину и којој постоји. Увек је боље опоравити постојеће него 
оснивати ново предузеће, ако шанса за опоравак постоји. То је могуће урадити у ФАП-у или 
ИМТ-у – наводи професор Савић са Економског факултета. 

За неке фирме, према његовим речима, једино решење је да се прода део имовине и пронађе 
новац из буџета за отпремнине. У највећем броју случајева дугови су им много већи од 
вредности имовине. Та предузећа више од једне деценије ништа нису произвела. Дугују 
банкама и дугују држави за порезе, доприносе, струју. 

Ранка Савић, председница Асоцијације самосталних и независних синдиката (АСНС) каже да 
према евиденцији синдиката има 159 предузећа у реструктуирању, која запошљавају 54.000 
радника, од чега би око 22.000 могло да остане без посла. Ту нису урачунати Железара и 
Симпо, јер се не налазе на званичном списку за реструктурирање. 

– Влади смо изложили план реструктуирања у три фазе и ако је вољна сутра може да почне да 
га спроводи. Одмах може да ликвидира двадесетак предузећа, којима нема спаса. У 
транзиционом фонду Министарства привреде има таман толико новца за исплату отпремнина 
за око 6.000 радника. У другој фази су предузећа међу којима неколико може да се спасе и у 
трећој су она која се морају спасити од пропадања. Ми нећемо дозволити да нестану ИМТ, 
ИМР, „Јумко” из Врања. За њих се морају пронаћи партнери. Уколико партнер не може да се 
пронађе предложили смо радничко акционарство. Дакле фабрике дати радницима, а да их 
држава ослободи од потраживања – наводи председница АСНС. 

Она каже да предузећа у реструктурирању неће 15. маја бити изложена стихији дужничко-
поверилачких односа, јер би до тада требало да буду измењени одговарајући прописи о 
приватизацији и стечају. На тај начин била би пролонгирана одлука Уставног суда према којој 
држава престаје да штити предузећа у реструктурирању од поверилаца. 

Маријана Авакумовић 
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http://www.danas.rs/danasrs/iz_sata_u_sat/izmena_zakona_o_privatizaciji_zbog_naplate_dugova.83.html?news_id=76

350 

Измена Закона о приватизацији због 
наплате дугова 

АУТОР: БЕТА 

Изменама Закона о приватизацији, које је данас усвојила Влада Србије, регулисан је поступак 

остваривања права поверилаца предузећа у реструктурирању и заштићен је минимум државног 

интереса у поступку реструктурирања и приватизације. Како је агенцији Бета речено у Влади 

Србије, те измене Закона о 

приватизацији представљају прелазно решење до усвајања новог закона. 

Предлог закона и измена и допуна закона о приватизацији биће упућен 

Скупштини Србије на усвајање по хитном поступку, речено је у 

српској влади. 

Изменама је предвиђено да за фирме које се приватизују тендером, односно јавном аукцијом, 
државни повериоци не могу тражити принудну наплату потраживања насталих до 31. децембра 
2007. Како се наводи, по окончању реструктурирања, односно после продаје јавним тендером 
или јавном аукцијом, Агенција за приватизацију обавештава судове и друге органе надлежне за 
доношење основа и налога за принудну наплату о уплати продајне цене и о повериоцима који 
своје потраживање намирују из те цене. Закон ће, према предлагачу, ступити на на снагу 
наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. У року од 30 дана 
од дана ступања закона на снагу, према предлогу, повериоци фирми у реструктуирању дужни 
су да Агенцији доставе захтев за исплату потраживања са решењем о извршењу, извршном 
исправом и другим документима којима доказују своје потраживање према субјекту 
приватизације у реструктурирању, ради евидентирања потраживања. Предвиђено је да 
Агенција евидентира поднете захтеве за исплату и утврди висину потраживања за сваког 
повериоца и субјекта приватизације у реструктурирању и сачини предлог за намирење 
потраживања које ће доставити повериоцима. Предлогом измена Закона о приватизацији 
одређен је рок у којем се повериоци могу изјаснити да ли су сагласни са тим предлогом. У 
образложењу предлога измена Закона о приватизацији наводи се да је разлог за измену то што 
је Уставни суд Србије оценио да је неуставна одлука из постојећег закона о приватизацији, 
којом се предвиђа да се до 30. јуна 2014. године не може против фирме у приватизацији 
одредити или спровести принудно извршење нити било која мера поступка извршења ради 
намирења потраживања 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/iz_sata_u_sat/izmena_zakona_o_privatizaciji_zbog_naplate_dugova.83.html?news_id=76350
http://www.danas.rs/danasrs/iz_sata_u_sat/izmena_zakona_o_privatizaciji_zbog_naplate_dugova.83.html?news_id=76350
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http://www.danas.rs/danasrs/iz_sata_u_sat/vuckovic_mat_smanjenje_plata_bolje_od_solidarnog_poreza_.83.html?ne

ws_id=76328 

Вучковић (МАТ): Смањење плата боље од 
солидарног пореза 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Члан Фискалног савета Србије Владимир Вучковић оценио је данас да је најављено 

смањене плата у јавном сектору за 10 одсто "непопуларна и буџетски изнуђена мера", али да је 

боља од солидарног пореза.  

"Боље је што се укида солидарни порез и што се иде на смањење плата. У буџетском смислу ова 

мера треба да донесе већи ефекат. По неким проценама, солидарни порез је требало да донесе 

10 милијарди динара, а смањење плата двоструко више", рекао је он на представљању новог 

броја билтена "Макроекономске анализе и трендови", чији је главни уредник. 
Вучковић је подсетио да је, што се буџета тиче, смањење плата у јавном сектори и раније било 
прва опција, али да је, у одсуству политичке воље за то, лакше било увести солидарни порез, јер 
изгледа да се тиме погађају богатији. 
Поновио је да јавни сектор има вишак радника, али је оценио да се њихов број у последње две 
година никако није повећао за 150.000 људи. 
"Наравно да има вишка: последња процена Светске банке на ужем узорку је била тридесетак 
хиљада људи. Па нека то сада и буде нешто више, али сигурно је да то није 150.000 људи за две 
године", рекао је Вучковић. 
Истакао је да се само смањењем броја запослених у јавном сектору не могу решити фискални 
проблеми Србије, већ је потребан свеобухватни приступ, а лака решења никако не долазе у 
обзир. 
"Вишак запослених постоји. Ти људи морају да остану без посла да би земља опстала, али 
морамо да радимо и на другим плановима", рекао је тај члан Фискалног савета. 
По његовим речима, за решавање проблема вишка запослених у јавном сектору треба сачекати 
озбиљне анализе, јер решење није једноставно пошто негде постоји вишак, а негде мањак 
запослених. 
"Добро је што није речено: Решићемо то за 15 дана, и добро је што није речено: Решићемо за 
две године, него ћемо на јесен да видимо бар платне разреде. И онда да се то клупко размота", 
рекао је Вучковић. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=06&nav_id=844410 

Ако узму "Мачву", стаће Земун-Борча 

ИЗВОР: РТС 

Београд -- Синдикати грађевинарства траже од Владе да се реше неуспешне 

приватизације и стечајеви и да се помогне домаћој индустрији грађевинског 

материјала да опстане. 

 Инвеститори очекују брже издавање грађевинских дозвола и повољније кредите, како ова 

година не би прошла без инфраструктурних објеката. 

Српски градитељи полако завршавају започете објекте, и како кажу, пара и купаца је све мање. 

"Ми смо једина фирма у Србији која изводи хидрограђевинске радове на води. Ако брод 

'Мачва' који се налази сада код кинеског моста буде одузет ових дана, сви радови на кинеском 

мосту, када су у питању приступне саобраћајнице, биће аутоматски прекинути", каже Владимир 

Бајић из предузећа за водне путеве "Иван Милутиновић ПИМ". 

"Задње три-четири године углавном градимо једну, до две зграде годишње", рекао је Мирослав 

Брковић из "Некретнина Брковић" из Крагујевца.  

 

Синдикат грађевинарства и еснаф струке траже да се прекине пракса око услова тендера, како 

се не би прилагођавали искључиво страним фирмама, али и донесе Закон о инспекцијама.  

 

"Ми морамо да имамо један кординиран врхунски закон о инспекцијама, који ће неке 

подизвођаче, па чак и оне из иностранства, да начини тако да буду социјално одговорни, да 

раднике плаћају по гранском колективном уговору за грађевинарство Србије. На пример, 

дошао је власник из Белгије и тамо је један грађевински радник плаћен за сатницу минимум 13 

евра, а код нас у Србији је један евро", рекао је председник Синдиката грађевинарства Душан 

Вуковић.  

 

"Нама је од државе потребно да се оформи банка где бисмо црпели валидне гаранције, и да се 

добијају референтни послови", каже Горан Родић, консултант у грађевинском сектору.  

 

Од некадашњих 90 фабрика за производњу грађевинског материјала у Србији, остало је само 16 

које раде са четвртином капацитета.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=06&nav_id=844410
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"Велики број фабрика које послују не плаћају држави порезе, не плаћају рудне ренте, не 

плаћају дозволе за ископ. Појављују се производи који немају адекватан систем контроле. И на 

такав начин се ствара једна неравноправна утакмица на тржишту која угрожава ову 

индустријску грану", рекла је Славица Живковић, секретарка Удружења савремене индустрије 

глиненних производа.  

 

Српско грађевинарство мора да сачува и специјализована предузећа, сматрају стручњаци.  

 

За грађевинаре је најважнији репрограм дугова, тачније измирење обавеза државе према 

фирмама по основу изведених радова, као и смањење пореза на грађевинске производе са 20 

на осам одсто. 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=06&nav_id=844455 

Радници Интерлеминда траже 18 плата 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Лесковац -- Око 50 радника фабрике Интерлеминд протестовало је улицама 

Лесковца захтевајући да држава раскине приватизацију те фирме и да им се 

исплати 18 заосталих плата. 

Испред зграде Скупштине града радници су поседали на асфалт и тражили разговор са 

градоначелником Гораном Цветановићем или са председником Скупштине Лесковца 

Живојином Стефановићем. 

Председник Самосталног синдиката Саша Миленковић рекао је да су се радници одлучили на 

протестне шетње јер држава, која је власник 49 одсто предузећа, није ништа предузела да их 

заштити. Поред тога, већински власник из Бугарске Валентин Захаријев не долази у фабрику 

већ 10 месеци. 

Лесковачка фабрика пластифицираног лима Интерлеминд продата је 2005. године бугарској 

компанији Кремиковци за 111 милиона динара. Синдикати и радници су још тада упозоравали 

да је фабрика процењена пет пута мање него што заиста вреди. Пре приватизације у 

Интерлеминду се производило око 7.500 тона пластифицираног лима а након приватизације 

ни 50 одсто од те количине. Власник фабрике Бугарин Владимир Захаријев био је власник још 

неколико фабрика у Србији, али је Агенција за приватизацију у већини њих раскинула уговоре 

због неиспуњених обавеза. 

"Они су одлагали решавање проблема до формирања Владе Србије. Влада је сад формирана и 

тражимо да се реси питање Интерлеминда. Бугарски тајкун је побегао и већ годину дана не 

долази у фирму, 18 месеци не примамо плату, немамо здравствено осигурање и немамо 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=06&nav_id=844455
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повезан радни стаж. Ми ћемо сваки дан да протестујемо", каже Миленковић.  

 

Радници су посебно забринути због неоверених здравствених књижица. 

 

Радник Живко Богатиновић је рекао помоћнику градоначелника Гојку Величковићу, који је 

примио раднике на разговор у сали Скупштине града, да после 39 година радног стажа не може 

да се лечи, предао му своју здравствену књижицу, поручивши да га позову кад буде оверена.  

 

Величковић је објаснио радницима да локална самоуправа нема велике ингеренције у 

решавању њиховог случаја, али да, како је рекао, улаже напоре да заједно са ресорним 

министарством пронадје неко решење.  

 

Помоћник градоначелника је у разговору подсетио раднике да је ОТП банка највећи поверилац 

тог предузећа, те да она озбиљно разговара са једном турском фирмом која жели да преузме 

Интерлеминд. "ОТП банка је спремна да свој део потраживања уступи овој турској компанији, 

да дозволи улазак у фабрику и да се настави производња. Турци су заинтересовани да то раде", 

рекао је Величковић.  

 

Након разговора радници су остали при захтеву да их неко у Влади Србије прими што пре и да 

почне  
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-ce-jos-stititi-firme-u-restrukturiranju 

Држава ће још штитити фирме у 
реструктурирању 
 

Влада Србије усвојила је јуче предлог измена Закона о приватизацији којим се 
регулише питање наплате дугова која имају предузећа у реструктурирању. У 
најкраћем, када предлог буде усвојен, приватни повериоци моћи ће да траже и 
добију новац који им предузећа у реструктурирању дугују, 

Панчевачка „Петрохемија” јдна од највећих фирми у реструктурирању 

 док ће држава и државна предузећа наставити да штите те фирме за дуговања настала пре 
2008. године. 

Подсетимо, предузећа у реструктурирању – што су махом некадашњи гиганти социјалистичке 
привреде који нису успели да се снађу у новим тржишним околностима – већ годинама су 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-ce-jos-stititi-firme-u-restrukturiranju
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законски заштићени од поверилаца. Те одредбе Закона недавно је неуставним прогласио 
Уставни суд, чија одлука треба да ступи на снагу за десетак дана. 

Влада ће јуче усвојени предлог хитно проследити у Скупштину на гласање. Како су пренели 
поједини медији, реч је о прелазном законском решењу, до усвајања новог Закона о 
приватизацији. 

У предлогу се наводи да у односу на предузећа у реструктурирању државни повериоци неће ни 
у будуће моћи да траже принудну наплату нити било коју другу меру везану за дугове настале 
до 31. децембра 2007. године. Ти дугови ће бити исплаћени из продајне цене након што 
предузећа буду приватизована. 

Претходним законским решењем је било прописано да од предузећа у реструктурирању – којих 
је укупно 153 с око 55.000 запослених – нити један поверилац, био он приватни или државни, 
не може принудно или на други начин наплатити своје дугове. Сви судски поступци који су се 
водили против тих фирми били су аутоматски прекидани. Закон је предвиђао да одлука о 
уласку предузећа у реструктурирање има снагу „извршне исправе”. 

Такав закон је имао намеру да заштити поменута предузећа и раднике запослене у њима од 
пропасти, али је заправо, по оценама економиста, нанео велике штете српској привреди. Многе 
мале приватне компаније морале су да буду затворене јер нису биле у могућности да наплате 
сопствени новац, штету су трпели и државни гиганти попут „Електропривреде Србије” и 
„Србијагаса”, а на крају крајева и сви грађани јер предузећа у реструктурирању нису 
уплаћивала ни своје пореске обавезе према буyету. По проценама Светске банке, држава је 
годишње због тог закона трпела штету од 750 милиона долара. 

За разлику од државних поверилаца, приватни ће сва своја потраживања моћи да почну да 
наплаћују у релативно кратком року након што закон буде усвојен. Како се наводи, повериоци 
су дужни да у року од 30 дана од дана ступања закона на снагу Агенцији за приватизацију 
доставе захтев за исплату потраживања. Агенција ће потом, наводи се у предлогу, у року од 90 
дана након што захтеви буду предати, утврдити висину потраживања за сваког повериоца и 
предузеће у реструктурирању и сачинити предлог за намирење потраживања. Повериоцима ће 
потом бити остављено месец дана да одлуче да ли ће се с предлогом исплате сагласити или 
не.    

С друге стране, повериоци ће сада моћи да наставе своје судске поступке који су били 
прекинути када је досадашњи закон ступио на снагу. Такође, повериоци ће моћи да покрену и 
нове судске поступке које нису смели да воде због законске забране, али тек након што одлуче 
да нису задовољни решењем за исплату које ће им предложити Агенција за приватизацију. 

В. Чворков 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-i-poslodavci-daleko-od-dogovora 

Синдикати и послодавци далеко од договора 
У области радног законодавства од половине следећег месеца требало би да важе 
нека друга правила него сада, пошто би до 15. јуна требало да буду усвојени сви 
системски закони, међу којима је и закон о раду. Иако је до тада остало нешто 
мало више до месец дана, тешко је рећи да ли ће до планираног рока 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-i-poslodavci-daleko-od-dogovora
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све бити и завршено, али је извесно да се ставови учесника у разговору, послодаваца и 
синдиката, не подударају и да договора о неколико спорних питања још нема. 

По мишљењу директора Уније послодаваца Србије Драгољуба Рајића, послодавци и синдикати 
неће моћи да се, у периоду до којег истиче рок за усвајање новог закона о раду, договоре о 
његовом садржају. Он је истакао да времена за договор нема, да ће бити потребна поновна 
интервенција премијера Александра Вучића те да ће, по свему судећи, Влада Србије морати да  
оконча тај посао. По његовом мишљењу, синдикати се, углавном, жале да ништа не ваља, али 
нису партнер који би да нешто побољша. 

С друге стране, представник синдиката у радној групи за преговоре о нацрту закона о раду и 
председник Савеза самосталних синдиката Војводине Горан Милић каже да с таквим ставом 
послодаваца ма колико времена да има – не би га било довољно за договор. 

– Није у питању време које је на располагању, већ постојање жеље и воље да се нешто реши, а 
да решења могу задовољити обе стране и бити обострано корисна – каже Милић за наш лист. – 
Синдикат је спреман, своје ставове не заступамо слепо већ се трудимо да решења свима 
олакшају пословање, и то смо и потврдили јер смо код свих важних питања направили 
компромис, а с друге стране је преговарач који на то није спреман и којем је важан само 
капитал. 

Спорна питања су иста – отпремнине, разлози за отказ, рад на одређено време, минимална 
зарада и колективни уговори. И док је по Рајићевом мишљењу до сада постигнута  само 
начелна сагласност о томе, о неким другим питањима, која су и у претходно повученом нацрту 
закона била најспорнија, још увек се није ни разговарало. 

И Рајић и Милић истичу да делимичан договор постоји о отпремнинама – да се не исплаћују за 
све године стажа већ само за проведене код тог послодавца, с тим што се синдикат залаже за то 
да се поштује правни континуитет. Ублажене су и разлике око минималне зараде, која би 
требало да се усклађује једном годишње, у октобру за наредну годину. Што се тиче услова за 
отпуштање радника, послодавци инсиститрају на томе да се боље дефинишу услови за давање 
отказа (алкохолизам, коришћења опојних средстава, наношење озбиљне штете фирми), док је 
по мишљењу синдиката, питање отказа регулисано одговарајућим документима у свакој 
фирми, које само треба поштовати, те да је бесмислено да се такве ставке уносе у закон. 

Када се реч о раду на одређено време, послодавци траже да се он заснива на рок од три године 
јер свако ко уложи новац у нову фирму тек после три-четири године може видети да ли је посао 
одржив, поткрепљујући то искуствима у Чешкој, где рад на одређено може трајати 12 година, а 
у Хрватској се предлаже да рок буде пет година. По Милићевим речима, синдикати се слажу с 
тим да се рок за заснивање таквог радног односа продужи с године, колико је сада, на две, али 
да број тако запослених не може бити већи од 20 одсто укупно запослених. 

– Прихватамо и могућност да се радник запосли на одређено време на три године у неколико 
случајева, укључујући и ситуацију када се послодавац први пут појављује на тржишту. Што се 
тиче колективних уговора, гашењем проширеног дејства тог документа гаси се и социјални 
дијалог, што, верујем, није у интересу државе – каже Милић. 

Д. Млађеновић 
  

На чијој страни треба да буде држава 
Уколико се послодавци и синдикати не договоре до потребног рока и Влада Србије буде морала 
да „пресече”, Горан Милић очекује да ће се тражити средина између ставова преговарача те да 
ће бити донета одлука којом се ионако веома лош положај запослених и грађана Србије неће 
додатно погоршати 
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- Очекујем да Влада Србије озбиљно види шта је до сада урађено, да утврди који су проблеми 
највећи и да, сходно стању у којем су држава и грађани, пресече на коректан начин, односно да 
буде на страни слабијег – каже Милић. 
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Синдикати просвете: Договор, или штрајк 
упозорења 
 

Сва четири репрезентативна синдиката у просвети – Унија синдиката просветних 
радника Србије, Грански синдикат просвете „Независност”, Синдикат образовања 
Србије и Синдикат радника у просвети Србије, већ у середу, 7. маја пре подне, 
очекују позив на разговор с министрима просвете и финансија. 

Синдикалци с министрима желе да разговарају о кључним проблемима у просвети, а 
додатни „аргумент” им је и претња, за сада, штрајком упозорења који подразумева 
обуставу рада током једног школског часа 12. маја у око 80 одсто школа, тј. 1.500 установа 
образовања у Србији. 

По речима Миодрага Скробоње из Уније, у просвети је много горућих проблема о којима би 
министри и синдикати требало да разговарају, а један од највећих је најављено смањење плата 
у јавном сектору од десет одсто, које погађа и просветне раднике јер је просечна плата 
наставника у Србији сада око 43.000 динара а уколико би била смањена десет одсто, вратила би 
се на ниво од пре пет година – на око 39.000 динара. 

– До почетка нове школске године требало би усвојити и измене и допуне Закона о основама 
система образовања и васпитања јер уколико се то не уради, од јесени би требало прећи на 
финансирање по ученику, што је немогуће – каже Миодраг Скробоња. – До краја календарске 
године требало би мењати и Закон о просветној инспекцији и увести инспекторат као у 
Министарству рада пошто ће само на тај начин и просветни инспектори моћи да раде свој 
посао без мешања локалних моћника, под чијом су сада ингеренцијом градски инспектори. 

Синдикати од министра просвете очекују и формирање такозване листе Б, на којој би били 
радници у просвети запослени с непуним радним временом. Њих је око 30.000, што је трећина 
запослених у просвети. Та листа давала би тим већ запослени радницима предност при допуни 
фонда часова или преласку на ново радно место с пуним фондом часова. 

Д. Девечерски 
  

Фото: Ф. Бакић 

Без једног школског часа 12. маја? 
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