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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:496030-Krstic-Penzije-zasad-nisu-na-udaru 

Крстић: Пензије засад нису на удару 
С. Моравчевић  

Српски министар финансија најавио да ће ребаланс буџета бити усвојен до 25. јула. Лазар 

Крстић: Одржаћемо дато обећање  

РЕБАЛАНС буџета биће усвојен до 25. јула, уместо у јуну како је првобитно планирано. На 
буџет ће морати да се одразе и последице поплава, али ће се све планиране економске мере 
спровести. Оне ће једино морати да се одложе за месец дана управо због елементарне 
непогоде коју смо имали. У наредним недељама имаћемо слику колики је утицај поплава на 
буџет и како ће се одразити на динамику нашег посла. Кризног пореза неће бити. 
Ово је у петак рекао Лазар Крстић, српски министар финансија на Самиту министара 
финансија и гувернера који се одржава у Бечићима. Он је подсетио да је највише штете од 
мајских бујица претрпела пољопривреда и инфраструктура на поплављеним подручјима. 
Крстић је нагласио да је министарство морало да одложи Закон о умањењу зарада, али да ће 
овај пропис ићи када се буде усвајала корекције плата.  
- Са Министарством управе и државне самоуправе разговарамо о увођењу платних разреда и 
каквом динамиком ће се проводити - рекао је Крстић. - У светлу нових околности желимо да 
видимо на који начин су уопште поплаве утицале на саму динамику припреме закона које смо 
планирали. 
Што се тиче пензија, како је истакао Крстић, не одустаје се од оног што је речено у експозеу 
премијера. 
- Покушаћемо да учинимо све - обећао је Крстић. - Поготово у домену сиве економије има пуно 
простора. Видећете наредних недеља шта смо припремили. С једне стране у домену акцизних 
добара и нових решења у пореској управи. Као другу резерву, идентификовали смо јавна 
предузећа. Већ сам разговорао са директорм ЕПС и Телекома, као и са неколико других 
предузећа, пре свега како су поплаве утицале, а са друге стране колике су им резерве. 
Покушавамо све како бисмо минимизирали све што бисмо морали да радимо што се тиче 
пензија. 
Крстић је рекао да ће се приликом умањења нето зарада водити рачуна о најугроженијима. 
 

ШВЕРЦ ДУВАНА 
Министар финансија очекује да ће измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији бити усвојене у парламенту у наредних неколико недеља, што ће помоћи у 
сузбијању сиве економије и повећати приходе у буџету. Закон предвиђа, како је рекао Крстић, 
ригидне мере за оне који се баве нелегалним прометом дувана, али и за оне регистроване 
који у промет стављају цигарете без маркица. Ускоро се очекују први конкретни потези у 
борби против илегалног промета дувана. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:496030-Krstic-Penzije-zasad-nisu-na-udaru
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/473332/Strajk-u-Papirpaku--najava-moguce-radikalizacije 

Штрајк у Папирпаку - најава могуће 
радикализације 

Тањуг  

Радници чачанске фабрике "Папирпак" настављају штрајк започет 2. јуна због неисплаћених 

зарада, неповезаног радног стажа и непоштовања уговора о раду, изјавио је данас председник 

синдиката Душан Поповић. 

Око 90 радника кажу да им нису исплаћене зараде за текућу годину, за 2012, као ни за 2007. и 

2009, које је послодавац самоиницијативно претворио у 18 месечних рата, од којих су 

исплаћене само четири, прецизира Поповић.  

- Остале ће исплаћивати од септембра ове године путем репрограма - рекао је председник 

синдиката. 

 

Штрајкачки одбор данас је најавио могућност радиклаизације и блокаде Ибарске магистрале 

од следеће седмице, јер, како кажу, није било помака у разговору са послодавцем. 

 

Према речима запосленог у овој фабрици Велише Драмићанина штрајкачи су поново били 

спремни за разговор, али нису наишли на разумевање послодавца. 

 

- Желимо да фирма опстане и ради, јер има посла, роба се производи, магацини су празни, 

позваћемо и повериоце који су углавном из иностранства, махом из Немачке, како бисмо 

заједнички решили проблем - рекао је он данас. 

 

Уколико њихови захтеви не уроде плодом, радници кажу да ће се упутити пред зграду Владе 

Републике Србије где ће наставити са протестима. 

 

Иначе, фабрика папира "Папирпак д.о.о." је настала из занатске радионице, основане 1984. 

године од стране оснивача и власника Милована Јовановића, и запошљава 140 радника. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/473332/Strajk-u-Papirpaku--najava-moguce-radikalizacije
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/473356/Radnici-Jumka-ne-odustaju-od-zahteva 

Радници Јумка не одустају од захтева 

Тањуг  

Радници "Јумка" незадовољни тиме што руководство није прихватило њихов позив за хитан 

састанак, самоиницијативно су се данас упутили на 9. спрат Управне зграде где их је сацекала 

полиција која није дозволила радницима да уду у канцеларије руководиоца, пренела је Радио-

телевизија Врање. 

Председник Самосталног синдиката Сладан Митић рекао је да су радници тражили хитан 

састанак са директором и председником Управног одбора, али да они то нису приватили. 

 

"Потом смо отишли на девети спрат и тамо нас је сачекала полиција која није дозволила 

радницима да уђу", рекао је Митић за РТВ Врање и додао да су "док су покушавале да пробију 

кордон" лакше повређене две раднице, међу којима је представница АСНС Снежана 

Величковић. 

 

Њима је након тога, указана медицинска помоћ, додао је он.  

Након указане лекарске помоћи Величковићева се вратила у Управну зграду, придружила се 

осталим штрајкацима који неће напуштати спрат док се њихови захтеви не испуне. 

 

Како је рекао Митић, радници ће остати на 9. спрату и тражиће оставку руководства и свих 

који "нанели зла фирми" и неће напустити зграду док се сви захтеви не испуне. 

 

Штрајк у "Јумку", који траје од јануара, организовали су Самостални синдикат и Асоцијација 

слободних и независних синдиката (АСНС) у тој компанији. Радници траже исплату шест 

заосталих плата, као и уплату пореза и доприноса. 

 

У "Јумку", који је у реструктурирању, држава има 60 одсто власништва, а то предузеће 

запошљава око 1.700 радника. 
 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/473356/Radnici-Jumka-ne-odustaju-od-zahteva
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/473117/OTKRIVAMO-Zelezara-prva-na-tenderu 

ПЛАН ВЛАДЕ СРБИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ 

ОТКРИВАМО Железара прва на тендеру 

Гордана Булатовић  

Рок за почетак приватизације 157 фирми у реструктурирању је крај године, а процес мора да 

се оконча у 2015, сазнаје „Блиц”. 

Орочавање рока за завршетак приватизације у Србији предвиђено је новим законом о 

приватизацији, о коме ће се парламент изјаснити до средине јула. 

 

Одмах после тога уследиће продаја, прва на тендеру биће Железара Смедерево, па 

панчевачке Азотара и Петрохемија, Галеника, РТБ Бор... 

 

Министар привреде Душан Вујовић признао је да је Влада добила додатно време да се 157 

предузећа у реструктурирању “пропусти кроз филтер” и обећао да ће се за све њих направити 

прецизан план. 

 

- Намера нам је да поделимо предузећа у најмање три групе, да се системски закони за 

решавање њиховог статуса до краја јула усвоје и да сва предузећа уђу у процес до краја 

године - тврди Вујовић. 

Маџар: Научили из искуства 

 

- Постављање рокова који се стално померају дискредитује власт. С друге стране поздрављам 

одлуку да се уђе и у продају делова фирми или њихове имовине. Очито да су у држави нешто 

научили из искуства с приватизацијом. Показало се да су многи који су куповали кроз процес 

приватизације распарчавали те фирме - каже проф. Љубомир Маџар. 

  

Поред померања рока, самим тим и наставка финансирања ових фирми за које се годишње из 

буџета даје око 750 милиона долара, нови закон о приватизацију предвиђа и бројна друга, 

нова решења. 

 

Влада се, сазнајемо, определила да за једну групу предузећа за које се верује да могу као 

целине да нађу стратешког партнера примени јединствени модел. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/473117/OTKRIVAMO-Zelezara-prva-na-tenderu
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- За групу од десетак компанија предвиђено је формирање посебних радних група. Исто како 

је то у мају учињено за Железару, а ове недеље за Петрохемију. Радна група имаће обавезу 

контаката са свим потенцијалним инвеститорима. Када се искристалише шта инвеститори 

желе, биће расписан и тендер. Данас има седам-осам фирми заинтересованих за неки вид 

стратешке сарадње са Железаром. Када буде јасно да ли је њихово већинско интересовање за 

део компаније или за целу Железару, желе ли да у тај посао уђу са државом или сами, биће 

расписан и јавни позив. Почетни критеријум за то која ће фирма бити на тендеру јесте 

процена да се за њу може добити више од 100 милиона евра - објашњава извор “Блица”. 

 

Власник “Ист поинта” Зоран Дракулић, заинтересован за приватизацију РТБ Бор, за “Блиц” 

каже да би било добро да тендери буду расписивани после анкетирања потенцијалних 

улагача. 

 

- Заинтересовани смо за РТБ Бор, али морамо да видимо шта је то што бисмо преузели, 

отписују ли нам се дуговања која фирма има - објашњава Дракулић. 

 

Компаније за које не буде заинтересованих купаца имаће, по новом закону, друге могућности. 

 

- Инвеститори ће моћи да купују не само фирме већ и само неке њихове делове и имовину - 

наводи извор “Блица” из Немањине 11. 

 

Уз нови закон о приватизацији, у процедури ће се почетком јула наћи и закони о стечају и 

инвестицијама који би додатно требало да олакшају решење 157 фирми у реструктурирању у 

којима има 161.114 радника. 
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Неке од фирми које иду на тендер 

  

Железара Смедерево 

запослено 5.225 радника 

8 фирми показало заинтересованост за партнерство 

Петрохемија, Панчево 

запослено 1.796 радника 

Галеника, Земун 

запослено 2.000 радника  

две фирме показале заинтересованост за партнерство 

Азотара, Панчево 

запослено 1.036 радника 

партнер мора бити фирма из нафтног сектора 

РТБ Бор, Бор 

запослено 1.630 радника 

две фирме показале заинтересованост за партнерство 

 

АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-92796-sindikati-o-ekuju-sednicu-ses-a-slede-e-nedelje.html 

ЗАКОН О РАДУ 

СИНДИКАТИ ОЧЕКУЈУ СЕДНИЦУ СЕС-А СЛЕДЕЋЕ 
НЕДЕЉЕ 
Тањуг  

Седница Социјално-економског савета (СЕС) могла би да се одржи тек половином идуће 

седмице 

Синдикати верују да би на том састанку могле да се усагласе спорне ставке у предложеним 
изменама Закона о раду. 
 
Лидер УГС Независност и председник СЕС-а Бранислав Чанак рекао је Тањугу да би најпре 
требало да се одржи колегијум, а тек онда закаже седница тог тела. 
 
Чанак верује да седница може бити заказана најраније у среду или четвртак следеће недеље. 
 
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић, који је и члан Радне 
групе за измене Закона о раду рекао је да претходних дана није било речи о Закону о раду и 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-92796-sindikati-o-ekuju-sednicu-ses-a-slede-e-nedelje.html
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да се очекује одржавање седнице СЕС-а на којој би се опет разговарало о томе. 
 
Он такође очекује да ће седница бити одржана следеће недеље и да ће на њој бити речи о 
спорним ставкама у Закону о раду како би се отклониле све нејасноће и дошло до договора 
око спорних ставки. 
 
Премијер Србије Александар Вучић најавио је почетком ове недеље да ће Закон о раду већ 
следеће недеље ући у скупштинску процедуру. 
 
"Нема чекања нити стајања нити ће се ишта одлагати", поручио је Вучић. 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин је раније 
рекао да ће Скупштина Србије дати задњу реч када се ради о Закону о раду , али ће се 
слушати и реч социјално-економског савета, синдиката и послодаваца. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bez_intervencije_policije_nema_pretucenih_radnika_.4.html?news_id=28338

0 

Група радника Јумка која наставља штрајк блокирала руководство предузећа у управној 

згради 

Без интервенције полиције нема претучених 
радника 

АУТОР: ВОЈКАН РИСТИЋ 

Врање - У управној згради Јумка јуче је десетак полицајаца спречавало да дође до било каквог 
инцидента између радника и тренутно блокираног руководства овог предузећа на челу са 
председником Надзорног одбора Браниславом Поповићем и в.д. генералног директора 
Гораном Ђорђевићем.  

- Никаквих инцидената није било, нити је било ко од чланова руководства, штрајкача и 
синдикалаца повређен - рекао је за Данас начелник ПУ у Врању Слађан Велиновић. 

Он је на тај начин демантовао поједине локалне медије који су известили „о инцидентима 
руководства са представницима синдиката АСНС и Самосталног у данашњој блокади управне 
зграде Јумка“ 

- Не осећам се безбедно и не знам када ћу напустити просторије канцеларије генералног 
директора. Никаквих инцидената није било, одговорно тврдим, али штрајкачи као да губе 
нерве па по сваку цену желе инциденте. Производња се одвија нормално у свим погонима сем 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bez_intervencije_policije_nema_pretucenih_radnika_.4.html?news_id=283380
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bez_intervencije_policije_nema_pretucenih_radnika_.4.html?news_id=283380
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у конфекцији - рекао је за Данас в.д. директора Јумка Горан Ђорђевић, наводећи да је 
„најновији захтев штрајкача његова и оставка председника Надзорног одбора“. 

Слађан Митић, председник Самосталног синдиката у Јумку, рекао је за локални ОК радио да су 
у четвртак послали допис генералном директору и председнику Надзорног одбора у коме су 
тражили састанак. 

- Желимо да преговарамо, да се договарамо и да коначно почнемо да решавамо нагомилане 
проблеме у компанији. Они очигледно то не желе, па је састанак одржан само између 
руководиоца фабрике. Блокирали смо девети спрат на коме се састанак одржавао, а додатно 
нас је изнервирало то што састанак обезбеђује полиција. Нисмо ми криминалци па да се неко 
од нас чува уз помоћ органа реда. Полицајци нам нису дозволили улазак у наше просторије и 
ту је настао први инцидент у коме је било и повређених - рекао је Митић. 

Иако је јучерашњи протест на деветом спрату Управне зграде потрајао до касних поподневних 
сати и обезбеђивала га је и полиција, у осталим деловима предузећа нормално се одвијала 
производња, уз најаву из менаџмента компаније да ће наредне недеље онима који раде бити 
исплаћена редовна мајска зарада. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Preduzeca-privatnicima-ulice-radnicima.lt.html 

Предузећа приватницима, улице радницима 

На одлуку крагујевачке власти да највећи део комуналних делатности препусти приватним 

фирмама, одговорићемо масовним уличним протестима, поручују из Синдиката комуналаца 

Србије 

Крагујевац – Одлука градске власти о рационализацији јавне потрошње и консолидацији 
јавних и комуналних предузећа, која подразумева поверавање највећег дела комуналних 
делатности приватним фирмама и отпуштање знатног броја радника, изазвала је велико 
незадовољство синдиката који заступа интересе запослених у том сектору. 
Са јучерашњег састанка у Крагујевцу, Синдикат комуналаца Србије поручио је да ће, уколико 
се „крагујевачки рецепт” буде примењивао и у другим градовима, организовати протесте 
широм земље. 

– Нећемо имати другог избора него да раднике изведемо на улицу. Наша организација има 
70.000 чланова – подсетио је Милан Грујић, председник Синдиката комуналаца. 

Према речима Бранка Петрашиновића, председника Синдиката комуналаца Шумадијског 
округа, протести су нужни да би се предупредио „низ лоших последица” одлуке о уласку 
приватног сектора у јавну комуналну делатност. 

– Цене услуга биће веће када послове преузму приватне фирме, а то би могло да доведе до 
социјалних немира. Немамо ништа против приватног сектора и инвестиција, али основне 
комуналне делатности морају да остану под управом градова и општина. А проблем вишка 
радника треба да се решава кроз адекватан социјални програм – навео је Петрашиновић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Preduzeca-privatnicima-ulice-radnicima.lt.html
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Одлука о рационализацији и консолидацији изазвала је незадовољство и у многим јавним и 
комуналним предузећима, нарочито онима која су „виђена” за гашење. 

– Сви градови и општине имају предузеће какво је Предузеће за изградњу града у Крагујевцу. 
Она артикулишу све инвестиције једне локалне самоуправе и не видим како их је могуће 
угасити – нагласио је Драгослав Илић, помоћник директора крагујевачког Предузећа за 
изградњу града. 

Због огромних дугова, ненаплативих потраживања и прекобројних радника који су, углавном, 
запошљавани по партијском кључу, у неким предузећима, попут „Чистоће“ и „Зеленила“, већ 
су организовани штрајкови, а најављени протести могли би се одразити и на политичку сцену 
Крагујевца, добрано уздрману после распада владајућег УРС-а и узлета опозиционог СНС-а. 

Присталице ове две стране међусобно се оптужују за „политичка запошљавања“, а поменути 
Васиљевић, до јуче први сарадник градоначелника Крагујевца Верољуба Стевановића, 
„осумњичен“ је за шуровање са напредњацима. Нарочито после одлуке о рационализацији и 
консолидацији која садржи битне елементе премијеровог експозеа, у коме је, између осталог, 
наведено да запослене у јавном треба преместити у приватни сектор.     

Баласт фиктивно запослених 
Иако суочен са бројним негативним реакцијама откако је у среду „Политика“ објавила текст 
„Крагујевачка јавна предузећа прелазе у руке приватника“, члан градског већа Небојша 
Васиљевић, аутор контроверзне одлуке, остаје при свом ставу. 

– Морамо да се ослободимо непотребних издатака за плате фиктивно запослених и у органима 
града и у предузећима. Од инвестиција приватника Крагујевчани могу да рачунају на нове и 
квалитетније садржаје за које град више нема пара – појаснио је овај градски већник. 

Бране Карталовић 

 


