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СССС: Одустати од смањења плата 
 
ИЗВОР: БЕТА, ТАНЈУГ 

Београд -- Савез самосталих синдиката Србије поздравио је најаву Владе да до октобра 

одложи смањење плата од 10 одсто запосленима у државној управи и јавним 

предузећима. 

Истовремено, Савез позива владу да трајно одустане од намере да смањи "ионако ниске 

зараде, као и да одмах укине солидарни порез, јер се политика искључивог 'стезања каиша' у 

свету показала као погрешна". 

С С С С је такође саопштио да најновији нацрт измена и допуна Закона о раду које је 

припремило Министарство рада, није прихватљив и позвао министра рада Александра Вулина 

да се у директном разговору с представницима репрезентативних синдиката усагласе ставови 

и дође до решења које ће задовољити све стране.  

 

"Нацрт није усаглашен са синдикатима и није резултат рада Радне групе за измене Закона 

о раду", тврде у синдикату и додају да тај документ не одсликава оно за шта су се залагали и 

"јасно рекли шта је оно што никада неће прихватити".  

 

"У новом тексту самоиницијативно су унете измене које са синдикатима нису усаглашене, 

иако је према ранијем договору са премијером Александром Вучићем, јасно утврђен оквир за 

преговарање", истичу у С С С С-у.  

 

Како се додаје, чланови тог савеза су у Радној групи током претходних месеци покушали да са 

социјалним партнерима усагласе ставове о пет најважнијих тема које треба да р  

 

"Упркос доброј вољи и флексибилности синдиката током преговора, о појединим 

одредбама ставови се нису приближили и до неког заједничког именитеља није се 

стигло", наводи се у саопштењу.  

 

Од владе тражимо и да организује јавну расправу поводом измена и допуна тог закона или 

ћемо, у супротном, ми иницирати организовање прикупљања потписа грађана за расписивање 

референдума против оваквог закона, поручили су из С С С С, захтевајући да њихови 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=17&nav_id=862952
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представници буду укључени и у решавање других законских решења која се тичу света рада, 

попут закона о приватизацији и стечају.  

 

Они су навели да се никада неће сагласити са укидањем проширеног дејства колективног 

уговора, нити са изменама које би довеле до смањења зарада. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=17&nav_id=862949 

Колективни уговор камен спотицања 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Преговори о новом Закону о раду још нису завршени а тренутно је предмет 

спора између синдиката и послодаваца проширено дејство колективних уговора. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је за Тањуг да су 

представници синдиката јуче разговарали са премијером Александром Вучићем и министром за рад 

Александром Вулином о проширеном дејству колектиног уговора као и смањењу зарада на које 

синдикати не пристају. 

Орбовић је рекао да се у наредним данима очекује седница Социјално економског савета, али 

би пре ње, требало да буде одржан још један састанак са премијером. Он је нагласио да су 

Вучићу и Вулину предочили да синдикати не могу пристати на укидање проширеног дејства 

колективног уговора јер би то значило укидање колективног преговарања - дијалога између 

синдиката и послодаваца.  

 

"Имали смо потпуно разумевање од стране премијера и договорено је да у наредним данима 

покуша да се пронађе решење", рекао је Орбовић.  

 

Синдикати су премијеру такође предочили да не пристају на било какво смањење зарада у 

јавним предузећима, а одлагање смањења зарада за октобар је за њих прихватљиво, нагласио 

је он.  

 

Председник УГС Независност Бранислав Чанак потврдио је за Тањуг да главна препрека у 

наставку преговарања о новом Закону представља проширено дејство колективног уговора.  

 

Директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић рекао је за Тањуг да послодавци и даље 

сматрају да проширено дејстово колективног уговора није добро, посебно за мале фирме, које 

не могу да испоштују све што неке веће могу.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=17&nav_id=862949
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=17&nav_id=862883
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=17&nav_id=862883


4 

 

Рајић је нагласио да се Унија послодаваца залаже да колективно преговарање постоји, али на 

нивоу сваке фирме посебно, јер је реалније да се запослени у некој фирми организују у 

синдикат и са својим послодавцем у директним преговорима постигну договор. Он је указао да 

у Србији данас послује око 235.000 фирми које имају до 10 запослених, и управо би њима 

проширено дејство колективног уговора правило проблеме у пословању.  

 

Према његовим речима, то на чему наши синдикати инсистирају, не постоји ниуједној земљи 

ЕУ, а уколико до компромиса не дође, Влада Србије ће сама морати да донесе одлуку и 

преузме одговорност. 

 
http://www.pressonline.rs/info/drustvo/316178/sindikati-trajno-da-se-odustane-od-smanjenja-plata-svuda-se-u-svetu-

to-pokazalo-pogresno.html 

Синдикати: Трајно да се одустане од смањења 

плата, свуда се у свету то показало погрешно! 

Савез самосталих синдиката Србије поздравио је најаву Владе Србије да до октобра одложи 

смањење плата од 10 одсто запосленима у државној управи и јавним предузећима и 

истовремено је позвао да трајно одустане од те намере. 

У саопштењу Синдиката наводи се да је упућен позив Влади да трајно одустане од намере да 

смањи ионако ниске зараде, као и да одмах укине солидарни порез, јер се политика 

искључивог "стезања каиша“ у свету показала као погрешна.  

 

Синдикат је такође указао да најновији нацрт измена и допуна Закона о раду, који је 

припремило Министарство рада није усаглашен са синдикатима и да као такав није 

прихватљив за Савез самосталних синдиката Србије. 

 

Нацрт није резултат рада Радне групе за измене Закона о раду не одсликава оно зашта смо се 

залагали и јасно рекли шта је оно што никада нећемо прихватити, наводи се у саопштењу.  

 

Синдикат истиче да су у новом тексту самоиницијативно унете измене које са синдикатима 

нису усаглашене, иако је према ранијем договору са премијером Александром Вучићем, јасно 

утврђен оквир за преговарање.  

 

Зато је Савез самосталних синдиката Србије позивао министра рада Александра Вулина да, у 

директном разговору с представницима репрезентативних синдиката, усагласи ставове, како 

би се дошло до решења које ће задовољити све стране.  

 
Извор: Тањуг 
 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/316178/sindikati-trajno-da-se-odustane-od-smanjenja-plata-svuda-se-u-svetu-to-pokazalo-pogresno.html
http://www.pressonline.rs/info/drustvo/316178/sindikati-trajno-da-se-odustane-od-smanjenja-plata-svuda-se-u-svetu-to-pokazalo-pogresno.html
http://www.pressonline.rs/info/drustvo/314398/sindikati-ne-damo-da-nas-uvuku-u-spiralu-siromastva-moguci-su-protesti.html
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АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-93252-anak-nema-dogovora-o-zakonu-o-radu.html 

ЧАНАК: НЕМА ДОГОВОРА О ЗАКОНУ О РАДУ 
 

Бета  

 

Председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Бранислав Чанак изјавио је да још 

није постигнут договор око спорних одредби у Закону о раду 

Те одредбе, како је рекао, тичу се проширеног дејства колективног уговора и да ће разговори 
о томе бити настављени наредних дана. 
 
Он је агенцији Бета казао да је у јучерашњим разговорима представника два репрезентативна 
синдиката - "Независности" и Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) с премијером 
Александром Вучићем закључено да то питање треба да буде решено што пре. 
 
Чанак је подсетио да синдикати захтевају да у новом закону о раду колективни уговор има 
проширено дејство, јер се тренутно колективни уговори односе на чланице Уније послодаваца, 
а питање је, како је рекао, да ли Унија и постоји као организација. 
 
"О репрезентативности Уније послодаваца луксуз је говорити, питање је да ли они и постоје 
као организација, а индикативно је и да се нико не жали на њихову репрезентативност", 
нагласио је Чанак. 
 
Он је додао да колективни уговори који се примењују у Србији не одскачу од европских 
стандарда, и послодавци немају разлога да се плаше колективних уговора. 
 
"Ако се укине проширено дејство колективног уговора и овако настави, укидају се и 
колективни уговори", навео је Чанак и додао да синдикати нису измислили проширено дејство 
колективног уговора, већ послодавци. 
 
Према његовим речима, функција синдиката свуда у свету је колективно преговарање, због 
тога синдикати постоје, а без тога се затварају. 
 
"Уколико нема колективних уговора, нема ни синдиката", нагласио је Чанак. 
 
Он је потсетио и да синдикат "Независност" и Савез самосталних синдиката Србије тражи да се 
у фазу примене закона о раду, а не креирања, укључи и Привредна комора Србије. 

 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-93252-anak-nema-dogovora-o-zakonu-o-radu.html
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1625492/Kolektivni+ugovor+kamen+spoticanja.html 

Колективни уговор камен спотицања 

Преговори о новом Закону о раду још нису завршени а тренутно је предмет спора између 
синдиката и послодаваца проширено дејство колективних уговора. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да су 
представници синдиката јуче разговарали са премијером Александром Вучићем и министром 
за рад Александром Вулином о проширеном дејству колектиног уговора као и смањењу зарада 
на које синдикати не пристају. 

Орбовић је рекао да се у наредним данима очекује седница Социјално економског савета, али 
би пре ње, требало да буде одржан још један састанак са премијером. 

Нагласио је да су Вучићу и Вулину предочили да синдикати не могу да пристану на укидање 
проширеног дејства колективног уговора јер би то значило укидање колективног преговарања 
- дијалога између синдиката и послодаваца. 

"Имали смо потпуно разумевање од стране премијера и договорено је да у наредним данима 
покуша да се пронађе решење", рекао је Орбовић за Тањуг. 

Председник УГС "Независност" Бранислав Чанак потврдио је да главна препрека у наставку 
преговарања о новом Закону представља проширено дејство колективног уговора. 

"Договорено је да у току ове недеље нађемо решење. Што пре то боље. Ми не можемо од тога 
да одустанемо. Мислим да је Вучић схватио да ми не можемо да се одрекнемо једине 
функције коју синдикат има, а то је колективно преговарање. Ако нема колективног 
преговарања, нема разлога да синдикат постоји", рекао је Чанак. 

Чанак каже да је премијер схватио да је то суштина останка синдиката, и да би, уколико се та 
функција укине, могло да дође до гашења синдиката посредним путем. 

"Разговараћемо свако са својим партнерима. Он ће да разговара са европским бизнисменима у 
Србији, а ми ћемо да разговарамо са нашим колегама у Бриселу и Берлину", рекао је Чанак и 
најавио да би седница Социјално економског савета највероватније требало да буде одржана 
следеће недеље. 

Директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић каже да послодавци и даље сматрају да 
проширено дејстово колективног уговора није добро, посебно за мале фирме, које не могу да 
испоштују све што неке веће могу. 

Рајић је нагласио да се Унија послодаваца залаже да колективно преговарање постоји, али на 
нивоу сваке фирме посебно, јер је реалније да се запослени у некој фирми организују у 
синдикат и са својим послодавцем у директним преговорима постигну договор. 

Он је указао да у Србији данас послује око 235.000 фирми које имају до 10 запослених, и 
управо би њима проширено дејство колективног уговора правило проблеме у пословању. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1625492/Kolektivni+ugovor+kamen+spoticanja.html
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Према његовим речима, то на чему наши синдикати инсистирају, не постоји ниуједној земљи 
ЕУ, а уколико до компромиса не дође, Влада Србије ће сама морати да донесе одлуку и 
преузме одговорност. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1625728/Anti%C4%87%3A+Rudare+ne%C4%87emo+pustiti+niz+

vodu.html 

Антић: Рударе нећемо пустити низ воду 

Министар рударства и енергетике Александар Антић обећао је Синдикату Јавног 
предузећа за подземну експлоатацију угља (ЈП ПЕУ) "Ресавица" да рударе "неће пустити 
низ воду". 

Антић је истакао да се рудници морају сачувати, али да држава, пошто нема новаца за 
инвестирање у њих, мора да налази инвеститоре за отварање нових програма, преносиТањуг. 

"Ја вас нећу пустити низ воду, разговараћемо и са Министарством за привреду, јер сте у фази 
реструктуирања, али за вас морамо наћи решење како би нормално производили угаљ, а 
морамо причати и о евентуалним вишковима у администрацији", рекао је Антић јуче у 
разговору са синдикатом ЈП ПЕУ. 

У записнику са састанка коју је сачинио Синдикат а одобрио Антић, а који је достављен 
дописнику Тањуга, наводи се да је министар напоменуо "да још није детаљно упознао са 
Планом консолидације ЈП ПЕУ, који је Влада донела 1. новембра 2013. године, као и да још 
није комплетирао кабинет". 

"Србија своју будућност и привредни раст мора да базира на развоју, пре свега, енергетике и 
пољопривреде. Највећи потенцијал у ЈП ПЕУ је лежиште Штаваљ и о тој инвестицији се 
интензивно преговара", рекао је Антић синдикалцима. 

Председник Синдиката ЈП ПЕУ Горан Николић рекао је да су синдикалци министра упознали с 
тим да су "рудари уплашени за своју судбину јер се најављује доношење новог Закона о 
приватизацији и стечају". 

"Нас је занимало шта држава планира са рудницима угља јер би приватизација за њих значила 
експресно затварање. Стечајем би многа места у Србији, где су сада рудници, остала и без 
последњег привредног субјекта и без последње наде", рекао је Николић. 

"На нашу иницијативу да се припојимо ЕПС-у где смо били до 2003. године, јер преко 60 одсто 
производње пласирамо у ЕПС, Антић је оценио да је у ЕПС "због небриге у претходном периоду 
ситуација веома тешка, лоши биланси и немогућности даљњег сопственог инвестирања", 
додао је Николић. 

Према речима Николића, Синдикат није добио одговор, да ли ће бити субвенција и после 
септембра. 

На питање зашто се у ЈП ПЕУ не примају производни радници, "чак нема ни редовног 
попуњавања радних места рудара који су отишли у пензију па су рударске јаме све празније, 
министар је обећао да ће дати сагласност за пријем производне радне снаге до броја 
утврђеног Програмом пословања ЈП ПЕУ". 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1625728/Anti%C4%87%3A+Rudare+ne%C4%87emo+pustiti+niz+vodu.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1625728/Anti%C4%87%3A+Rudare+ne%C4%87emo+pustiti+niz+vodu.html
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Договорено је да се врло брзо закаже састанак у Министарству привреде, где ће се 
разговарати о овим питањима, додао је Николић. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:496525-Nis-Slepa-pruga-za-metalce 

Ниш: Слепа пруга за металце 
Д. МИЉКОВИЋ  

Наставља се агонија „МИН вагонке“ па радници прете протестима и блокадама. 

Упосленици у раљама синдикалиста, директора и бившег министра 

 
НИШ - Радници МИН „Вагонке“ су шест месеци на принудном одмору, не примају плату и 
најављују протесте и блокаде. За то време захуктава се вербални дуел између заступника 
капитала и директора Ивице Радосављевића и бившег министра привреде Саше Радуловића, 
који се међусобно оптужују, јер ово предузеће са 270 радника није наплатило посао вредан 79 
милиона динара за „Железнице Србије“. И Синдикат металаца, један од четири 
репрезентативна, страхује да је ово почетак краја фабрике са традицијом од 130 година.  
- Радници не примају зарађено, јер је бивши министар привреде одбио да нам плати средства 
које је Влада Србије пренела још пре избора по Програму подршке железничкој индустрији - 
категоричан је директор „Вагонке“ Радосављевић. Он подсећа да им је по том Програму био 
поверен ремонт вагона „Железница Србије“ вредан 200 милиона динара. 
По тврдњи представника синдиката Мирољуба Георгијевског, Зорана Рацића и Александра 
Богдановића, новац нису добили јер посао нису ни завршили. 
- Не само да нисмо завршили, него смо сада остали без средстава да набавимо сировине и 
окончамо наше обавезе. Упозоравали смо да ће до овог доћи, јер се није домаћински 
пословало. Држава је исплатила 122 од 200 милиона динара. Спорно је што нисмо ремонтовали 
40 од 75 вагона и због тога и нема пара - кажу синдикалци који као искључивог кривца за ову 
тешку ситуацију виде Радосављевића. 
У истом тону је реаговао и покрет бившег министра „Доста је било“, након прозивке 
директора да је Радуловић запечатио судбину „Вагонке“. 
- Ситуација превазилази оквире синдикалне борбе јер смо очајни и забринути за предузеће. 
Успели смо да преживимо два лоша већинска власника, а сада имамо човека који је узурпирао 
обе функције, директора и заступника капитала - кажу саговорници из синдиката. 
Радосављевић одбацује све оптужбе и тврди да су 122 милиона динара потрошили строго 
наменски са заштићеног рачуна, по фактурама за набавку сировине и плате радницима. 
- Посао од државе смо добили као једино друштвено предузеће које је од 2011. године 
испунило све обавезе. Сваки наш рачун прошао је кроз пет нивоа контроле државних 
институција, али је неко био толико моћан да одбије да реализује решење Владе Србије - 
изричит је Радуловић. 
ШТЕДЊА 
Радосављевић каже да се прихватио обе функције да би уштедео, јер прима плату само по 
једном основу. Назвао је смешним наводе радника да месечно прима више стотина хиљада 
динара. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:496525-Nis-Slepa-pruga-za-metalce
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:496655-Svaka-treca-firma-nema-ni-jednog-zaposlenog 

Свака трећа фирма нема ни једног запосленог 
Танјуг  

Близу трећине укупног броја свих привредних субјеката чине друштва без иједног 

запосленог, а у њима је ангажована десетина укупних средстава привреде и на њих 

отпада 20 одсто кумулираних губитака 

- У Србији је у 2013. пословало 26.248 привредних друштава без иједног запосленог, што је 
близу трећине укупног броја свих привредних субјеката, изјавила је данас Ружица 
Стаменковић из Агенције за привредне регистре.  
"Ова предузећа су прошле године исказала губитак од 35 милијарди динара, који је за око 38 
одсто мањи у односу на претходну годину", навела је она на конференцији за новинаре. 
Према њеним речима, у њима је ангажована чак једна десетина укупних средстава привреде, 
на њих отпада око 20 одсто кумулираних губитака привреде, а своје пословање су 
финансирали са 65 одсто од позајмљених средстава. 
"Предузећа без иједног запосленог су најбројнија у секторима трговина на велико и мало, у 
прерађивачкој индустрији и у сектору стручне, научне, иновативне и теххничке делатности. 
Највећи број ових друштава су мала привредна друштва", изјавила је Стаменковић 
представљајући резултате пословања привреде у 2013.години. 
Овим предузећима припада и велики број друштава која су у стечају и ликвидацији, блокади, 
део је из групе новооснованих, део је приватизован, али, као је рекла представница АПР-а, 
око 15.000 је оних за која се претпоставља да су основана за додатно обављање неких 
делатности. 
"Интересантно је да 22 предузећа имају приход већи од 4,4 милиона евра, односно испуњавају 
услове за обављање ревизије", закључила је она. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:496587-Dogovor-bolji-od-blokade-firme 

Договор бољи од блокаде фирме 
З. Р.  

Привредна комора Србије помаже привредницима и банкама да медијацијом постигну 

споразум. Чак 49.750 привредних друштава са замрзнутим рачунима 

Блокаде рачуна испразниле су хале хиљада предузећа у Србији 

НЕЛИКВИДНОСТ и презадуженост су ноћна мора српске привреде. Према подацима НБС, у 
блокади је 49.750 привредних друштава, са укупним неизмиреним обавезама од 253,1 
милијарду динара, и то ако се не рачунају камате. У протеклих годину и по дана свега 26 
привредних друштава покушало је да искористи могућност да медијацијом, односно договором 
са повериоцем, реше проблем и избегну блокаду.  
Законом о споразумном финансијском реструктурирању регулисан је најједноставнији и 
најбржи начини да дужник у договору са својим повериоцима, најчешће банкама, изађе из 
финансијских тешкоћа, а да дуг ипак буде намирен. Посредник у овом поступку мирног 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:496655-Svaka-treca-firma-nema-ni-jednog-zaposlenog
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:496587-Dogovor-bolji-od-blokade-firme
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решавања спора је Привредна комора Србије, али у овој институцији кажу да је одзив 
привредних друштава био изузетно мали. 
- Погодност за дужнике је што могу да репрограмирају порески дуг на 60 месеци са грејс-
периодом од 12 месеци, док повериоци добијају умањење пореза за отпис дела дуга - 
објаснила је Нермина Љубовић, директорка Центра за услуге и посредовање ПКС, на 
конференцији „Дан медијације“. - И поред тога, досадашње интересовање за овај поступак је 
мало, а од привредних друштава која су се јавила, највише их је из области производње, 
трговине и водопривреде. Десет фирми се касно јавило, а у 16 случајева је вођен поступак, од 
којих је пет још у току, осам је успешно завршено, а три су прекинута. 
Љубовићева претпоставља да је узрок слабог одзива неинформисаност представника 
привредних друштава, али и њихових адвоката, који као заступници не препознају значај овог 
поступка. 
Наша саговорница напомиње да могу учествовати само привредна друштва, и то она која на 
време препознају да ће се због промена на тржишту наћи у проблемима. Када дође до 
предстечајног поступка, већ је касно. 
 

САМО ЗА “ПЕРСПЕКТИВНЕ“ ДУЖНИКЕ 
ЦИЉ реструктурирања је благовремено препознавање и решавање финансијских тешкоћа, 
односно стварање услова за одржив наставак пословања дужника - наводи Нермина Љубовић. 
- Овај поступак покреће се када се процени да је опстанак и опоравак дужника економски 
оправдан и изводљив, односно да је вероватно да ће дужник, по спроведеном 
реструктурирању, моћи да настави да одрживо послује на дужи рок, и да ће повериоци моћи 
да остваре повољно намирење својих потраживања. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/474234/Standard-Kostolac-Prekinut-strajk-gladju 

Стандард Костолац: Прекинут штрајк глађу 

М. Маринковић  

Чланови синдиката предузећа „Стандард Костолац“, прекинули су данас, после 18 сати, штрајк 

глађу започет синоћ око 19 сати. 

Радници већ више од две недеље моле да им се исплате 36 заостале зараде, тачније од јуна 

2011. до маја ове године, као и да им се регулишу права из радног законодавства. 

 

Главни повереник синдиката „Стандард Независност” Перица Рајковић подсетио је да 

запослени немају повезан радни стаж, нити оверене здравствене књижице дуже од годину и 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/474234/Standard-Kostolac-Prekinut-strajk-gladju
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по дана. 

  

- Синоћ је почео штрајк глађу радника који је трајао све до поднева, а онда смо се договорили 

да је неодговорно то што радимо, пошто нико нема оверену здравствену књижицу, а могло би 

врло брзо некоме да позли. Сложили смо се да у четвртак ујутру потпуно обуставимо рад. До 

сада смо поштовали минимум рада и уговор који имамо са Привредним друштвом „ТЕ-КО“ 

Костолац - каже Рајковић.  

  

Он је поновио да су радници имали неке разговоре са представницима владе пре петнаестак 

дана и да ће обустава трајати све док се не направи помак у решавању нагомиланих проблема 

тог предузећа. 

  

- Ступили смо у контакт са представницима владе, тачније са Драганом Ђоковићем, 

помоћником премијера за издвојена предузећа у реструктуирању. Сви подаци који су тражени 

од нас су послати, а одговор још нисмо добили, чак ни да ли су подаци стигли на право место 

и коме су прослеђени. Ово је просто изнуђена ситуација јер немамо други излаз. Изненадило 

нас је и то што се нико из управе није појавио у хотелу од како је почео штрајк глађу иако су 

били обавештени - прича Рајковић 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/473720/Advokati-Teraju-nas-da--radimo-na-crno 

Адвокати: Терају нас да радимо на црно 

Иван Милићевић, Мирослав Ђорђевић, Предраг Вујанац  

Адвокати широм Србије најавили су потпуну обуставу рада ако Влада не повуче уредбу о 

повећању паушалног пореза. 

Они инсистирају на томе да је реч о незаконитом повећању које је у појединим случајевима 

достигло и 300 одсто. Адвокат Драган Палибрк из београдске коморе каже да је овакав потез 

Министарства финансија скандалозан и незапамћен. 

 - Не можемо то назвати повећањем пореза већ безобзирним иживљавањем. Управни одбор 

донео је одлуку да се у среду, 18. јуна, ступи у петодневни штрајк уколико се не врате 

прошлогодишња решења - каже за “Блиц” Палибрк. И на адресе осталих предузетника који 

порез плаћају паушално стижу решења са износима пореза са повећањем од пет до свих 150 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/473720/Advokati-Teraju-nas-da--radimo-na-crno
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одсто.  

  

Већ су ми блокирали рачун 

Претпрошле године имао сам промет 400.000, а морао сам 

да платим на име пореза 800.000 динара. На крају, када 

нисам имао одакле, наравно, блокирали су ми рачун. И 

како да им платим ако не наставим да радим на црно? - 

поставља питање Радиша Микић и не очекује договор.  

  

Смедеревац Радиша Микић има регистровану браварску радњу, бави се производњом машина 

и алата које он и његов син сами пројектују, а за које су добијали протеклих година бројна 

признања и у земљи и у иностранству.  

  

- Најзанимљивије је било кад су дошли да ми пописују имовину. 

Шетали су се по радњи, загледали машине, да би ме један на крају 

питао: „А зашто аутомобил не гласи на фирму?“. Очигледно од 

свега што су видели једино ауто им се учинио као нешто што има 

вредност и што би могло лако да се уновчи! А те машине које мене 

и моју породицу хлебом хране, од којих у крајној линији и њима 

треба порез да платим, то им није било интересантно - јада се 

Радиша, са зебњом ишчекујући ново пореско решење, 

објашњавајући како „још испаде да је срећа што смо овде у 

Смедереву сиротиња, просек мањи од републичког, па ће ваљда и 

порез такав да буде“.  

  

По речима Ваљевца Јована Грујића, председника Регионалне 

асоцијације малих и средњих предузећа западне Србије, мали 

предузетници, од којих су већина паушалци, и до сада су практично 

ове године “само за државу радили од 1. јануара до 24. јуна”. 

  

Затворићу канцеларију 

  

- Порез ми је већи 50 одсто, месечно ћу морати да 

издвајам 70.000 динара. Овај потез нам не оставља другу 

могућност осим да затварамо канцеларије. Не могу да 

Одосмо у сиву зону 

- Уместо да се смање 

намети на рад, да се 

помогне онима који 

највише пуне буџет, 

наставља се погрешна 

економску политика. 

Повећање ће угасити 

велики број легалних 

фирми и изазвати 

прелазак у сиву зону и 

отпуштања - тврди 

Ваљевац Јован Грујић, 

маркетиншка агенција 

“Гати”. 
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зарадим толико да покријем трошкове, порез и да ми 

остане за живот - каже Душан Клиска из Суботице. Д. Ш. 

  

- Држава нас тера у црну зону. Порез сам плаћала 25.000 динара, а по новом, уколико 

повећање буде 150 одсто, плаћаћу 62.500. Терају нас да смањимо број запослених и да 

затворимо радње. Најбоље пролазе они који раде на црно и не плаћају никакве доприносе - 

каже Љиљана Зарић, фризерка која држи салон у центру Београда. 

  

Шеширџија: На крају све плате купци 

Немам велику конкуренцију, али ће и мени тешко бити да 

опстанем, а камоли занатлијама који се боре за купце. На 

крају намет би могао да се превали на купце ионако без пара. 

Последица је мањи промет - каже Жељко Чокањев из 

Зрењанина. С.С. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/474191/Gubitak-javnih-preduzeca-51-milijardu-dinara-u-2013 

Губитак јавних предузећа 51 милијарду динара у 
2013. 

Бета  

Укупан губитак 510 јавних предузећа у Србији у 2013. износио је 51 милијарду динара, што је 

за 6,7 одсто мање него претходне године, али је 2,2 пута више од укупних губитака целе 

привреде, саопштила је данас Агенција за привредне регистре (АПР). 

- Јавна предузећа запошљавала су 98.182 радника, што је 1,248 више него претходне године, 

односно што је 10 одсто укупног броја раднику у привреди - рекла је на конференцији за 

новинаре регистратор у АРП Ружица Стаменковић. 

  

Према њеним речима, 2013. је било регистривано 150 предузећа у реструктурирању, а највише 

у сектору прерађивачке индуструје, пољопривреде, шумарства и рибарства. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/474191/Gubitak-javnih-preduzeca-51-milijardu-dinara-u-2013
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Та предузеће су, како је казала, запошљавала 47.789 радника, нешто мање него 2012, и имала 

су губитке од 48 милијарди динара, односно за петину мање него 2012, али је то двоструко 

више од губитака целе привреде. 

  
- Та предузећа су 85,4 одсто пословања финансирала из позајмљених извора, односно туђег капитала, 

а за њихово редовно пословање недостајало је 264 милијарде динара - казала је Стаменковићева. 

Губици предузећа у реструктурирању износили су 411 милијарди динара 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/474303/Sutra-strajk-upozorenja-radnika-Zelvoza 

Сутра штрајк упозорења радника Желвоза 

ФоНет  

Око 350 преосталих радника смедеревске фабрике "Желвоз" сутра ће одржати једносатни 

штрајк упозорења, захтевајући да им се најкасније до петка исплати једна зарада, а уколико 

она изостане од понедељка најављују генерални штрајк, саопштли су данас Удружени 

Синдикати Србије (УСС) Слога - Желвоз. 

Поред вишемесечних изостанка зарада радници су забринути за будућност фабрике и својих 

радних места, будући да је, како се наводи су саопштењу, садашњи директор и заступник 

капитала Миодраг Стојковић, злоупотребом својих овлашћења постао директор. 

 

Стојковић је у априлу сазвао ванредну седницу Скупштине акционара фабирке, на којој је 

противзаконито именован за новог генералног директора, због чега је поднета тужбу 

Привредном суду на којем су доказане нелегалне радње, саопштио је УСС Слога. 

 

Због тога су мали акционари и синдикати од Агенције за приватизацију затражили његову 

смену, али се Стојковић не обазире и супротно томе наставља да обавља функцију генералног 

директора, пише у саопштењу. 

 

Фабрика радницима дугује 15 зарада, а последњи минималац "као милостињу" су добили од 

Владе Србије у фебруару, додаје се у саопштењу. 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/474303/Sutra-strajk-upozorenja-radnika-Zelvoza
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Gubitak-javnih-preduzeca-51-milijarda-dinara-u-2013.sr.html 

Губитак јавних предузећа 51 милијарда динара у 
2013. 

БЕОГРАД – Укупан губитак 510 јавних предузећа у Србији у 2013. износио је 51 милијарду 
динара, што је за 6,7 одсто мање него претходне године, али је 2,2 пута више од укупних 
губитака целе привреде, саопштила је Агенција за привредне регистре (АПР). 

„Јавна предузећа запошљавала су 98.182 радника, што је 1,248 више него претходне године, 
односно што је 10 одсто укупног броја раднику у привреди”, рекла је на конференцији за 
новинаре регистратор у АРП Ружица Стаменковић. 

Према њеним речима, 2013. је било регистровано 150 предузећа у реструктурирању, а највише 
у сектору прерађивачке индустрије, пољопривреде, шумарства и рибарства. 

Та предузеће су, како је казала, запошљавала 47.789 радника, нешто мање него 2012, и имала 
су губитке од 48 милијарди динара, односно за петину мање него 2012, али је то двоструко 
више од губитака целе привреде. 

„Та предузећа су 85,4 одсто пословања финансирала из позајмљених извора, односно туђег 
капитала, а за њихово редовно пословање недостајало је 264 милијарде динара”, казала је 
Стаменковићева. 

Губици предузећа у реструктурирању износили су 411 милијарди динара. 

Бета 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Arsic-Neizbezno-kresanje-plata-i-penzija.sr.html 

Арсић: Неизбежно кресање плата и пензија 

Професор Економског факултета у Београду Милојко Арсић верује у могућност уштеда у јавним 

предузећима али тврди да оне неће бити довољне 

Мањи трошкови, уз раст ефикасности пословања у јавним предузећима, неће донети уштеде у 
буџету којим би се, сматрају економисти, избегло умањење пензија и плата запослених у 
јавном сектору. Економисти поздрављају намеру министра привреде Душана Вујовића да 
„минимизира потребу сечења пензија и плата”, али сматрају да је огромна разлика између 
могућих уштеда и објективне потребе да се негде пронађе 1,5 милијарда евра. 

Зато ће бити неопходно да се остваре крупне уштеде и на другим буџетским расходима, 
укључујући и плате и пензије, тврде саговорници „Политике”, али без спровођења годинама 
избегаваних реформи ни та жртва неће донети равнотежу јавних финансија, нити може бити 
трајна брана од избегавања непријатних последица даљег задуживања. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Gubitak-javnih-preduzeca-51-milijarda-dinara-u-2013.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Arsic-Neizbezno-kresanje-plata-i-penzija.sr.html
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Могуће су уштеде у јавним предузећима „у стотинама милиона евра”, како је најавио министар 
Вујовић, сматра Милојко Арсић, професор Економског факултета Београдског универзитета, 
али ће бити потребно бар годину дана да се оне остваре. 

– Међутим, и кад се остваре те уштеде, оне неће бити довољне да се фискални дефицит у 
наредне три године смањи са овогодишњих 2,5 на одрживих испод милијарде евра – указује 
Арсић. – Разлика између укупно потребних уштеда од око 1,5 милијарде евра и уштеда које се 
могу остварити на јавним предузећима је огромна, па ће стога бити нужно да се остваре 
крупне уштеде и на другим позицијама расхода, укључујући и „државне плате” и пензије. 

Арсић наглашава да је за успешну фискалну консолидацију неопходно да се у кратком року 
остваре значајне уштеде на неколико крупних позиција – јавним предузећима, платама и 
пензијама, као и да се покрене неселективна, снажна и истрајна борба за сузбијање сиве 
економије. 

– Само на овај начин могуће је да се обнови прилично пољуљано поверење инвеститора у 
Владу Србије, која је већ неколико пута најављивала оштру фискалну консолидацију, али су 
након тога изостајале конкретне мере на њеном спровођењу – каже Арсић. 

Према његовим речима, уштеде у јавним предузећима су врло важне не само са становишта 
буџета, него и са становишта успостављања нормалног тржишног амбијента у оквиру кога сви 
учесници на тржишту редовно плаћају своје обавезе. 

На опаску да чуди како се до сада нико није сетио да постоји могућност толиких уштеда у 
јавним предузећима, Арсић одговара да су политичари за то знали, али да нису били спремни 
да плате цену такве одлуке. 

– За спречавање губитака „Србијагаса” треба обуставити испоруке гаса предузећима, 
државним установама и грађанима који га не плаћају. Уштеде у „Србијагасу” имале би за 
последицу да многи радници у неефикасним предузећима изгубе посао, да локалне 
самоуправе наплаћују економску цену грејања, да се преиспитају међудржавни споразуми о 
куповини гаса, као и да се смање трошкови рада у самом предузећу. Ништа од претходног није 
популарно и лако, мада је неспорно економски оправдано, и то је разлог што није до сада 
реализовано – каже Арсић. 

Иван Николић, сарадник Економског института, сматра да је исправан став владе да преиспита 
смањивање плата и пензија у овој години. Од те мере, сматра он, боља је реформа јавних 
преузећа и њихов ефикаснији рад, као и наплата пореских дажбина од дела сиве економије. 

– Смањивање плата и пензија смањује домаћу тражњу. У економијама попут Србије, које нису 
довољно извозно оријентисане, такав потез додатно подстиче рецесију и поништава почетни 
учинак таквих мера – указује Николић. 

Саша Ђоговић, сарадник Института за тржишна истраживања (ИЗИТ), смањивање плата у 
јавном сектору и пензија очекује са великом вероватноћом. С том разликом што линеарно 
смањење плата неће бити у јулу, него у октобру, а од смањења вероватно ће бити поштеђене 
ниже пензије. 

– Ово одлагање ће само повећати буџетски дефицит на 8,7 одсто БДП, а почетак реформских 
захвата, као што су професионализација управљања јавним предузећима и завршетак 
реструктурирања 157 фирми се одлаже, зато што још нису припремљени – каже Ђоговић. 
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– Почетак реформи чека законе о стечају, приватизацији и раду. Ови прописи ће бити донети 
до краја јула, а затим долазе одмори, што значи да неопходних реформских потеза неће бити 
ни у овој години. 

Још нема назнака реформе пензионог система, али ни приватизације спортских клубова, који 
се такође финансирају из буџета, подсећа наш саговорник. Смањивање плата и пензија без 
реформи јавног сектора неће ништа значајно променити. Као што ни од продаје „Телекома” 
неће бити неке вајде, јер ће новац бити потрошен на једнократно смањивање дефицита, без 
јачања конкурентности државе и привреде. 

А. Микавица 
 
Домаћинства располагала са 56.414 динара 
Домаћинства у Србији просечно су месечно располагала са 56.414 динара у првом кварталу ове 
године, а највише новца трошила су на храну, саопштио је Републички завод за статистику. 

Издаци за личну потрошњу домаћинстава у Србији месечно износе 55.240 динара, од чега је 
највећи удео издатака за храну и безалкохолна пића – 37,1 одсто и становање, воду, 
електричну енергију, гас и остала горива – 17,3 одсто. 

Следе издаци за транспорт – 9,7 одсто, одећу и обућу – 5,4 одсто, остали лични предмети и 
остале услуге – 5,1 одсто, алкохолна пића и дуван – 4,8 одсто и комуникације – 4,7 одсто. 

Од укупно расположивих средстава 95,9 одсто чине приходи у новцу, а 4,1 процента приходи у 
натури. 

Највећи удео у расположивим средствима имају приходи из редовног радног односа – 47,8, 
пензије – 31,5, а остала примања: од социјалног осигурања – 4,4 и натурална потрошња – 4,1 
одсто. 

Танјуг 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Novi-pocetak-Agroziva.sr.html 

Нови почетак „Агрожива” 

Београдска фирма „БГ МИБРАС” закупљује кланицу у којој ће бити око 500 радника 

Житиште – Сада је сасвим извесно да ће производњу у овдашњој кланици за прераду 
живинског меса преузети фирма „ БГ МИБРАС” из Београда. То је као пријатну вест јуче 
новинарима саопштио председник општине Житиште Митар Вучуревић. Производне траке 
кренуће почетком следеће недеље, а посао очекује око 500 радника. 
Према Вучуревићевим речима београдска фирма је на лицитацијама већ купила значајне 
капацитете који су припадали фирми „Агрожив”. Због тешкоћа у пословању ти делови фирме, 
који су пословали и као посебна предузећа, запали су у кризу и углавном су продавани из 
стечаја, а неке делове Београђани ће узети у закуп. 

– Као локалној самоуправи, нама је најважније да се у Житишту настави производња и то ће се 
остварити на овај начин, јер је очигледно да је „Агрожив” на коленима и у дуговима па му 
нема спаса. Он је у таквом стању из кога нема изласка, оценио је председник Житишта. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Novi-pocetak-Agroziva.sr.html
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„Агрожив”је основан 1992. са намером да се у овом крају подстакне развој живинарства. У 
Банату су основане многе пилићарске фарме. Производила се сточна храна и почели су да се 
развијају прерађивачки капацитети. Касније је у компанију ушао Мирослав Живанов из 
Панчева, остварен је још већи развој и компанија се ширила и у централној Србији. Међутим 
2008. избила је велика финансијска афера у којој је Живанов осумњичен да је „претакањем” 
друштвеног у приватни капитал направио штету од око 1,5 милијарду динара. С њим је 
осумњичено још двадесетак директора, а суђење у највећој банатској новчаној афери још увек 
траје и не види му се крај. 

Како радници не би остали без посла „Агроживу” је у помоћ прискочио „Србијагас”, као 
државна фирма. Инвестирањем у производњу, и у радничке плате, постали су власници 
компаније из Житишта чије растакање ипак није престало, јер су силни повериоци судом 
тражили дуговања настала у пословању с „Агроживом”. У међувремену је било све више 
проблема. Радници нису примали плате, фирма није могла да подмирује обавезе па су почели 
да јој искључују струју. Почели су раднички протести. Из „Србијагаса” стижу притужбе на 
менаџмент из Житишта да је новац, који је давала и ова фирма и држава директно, трошен без 
контроле. 

Београдска фирма „БГ МИБРАС”, чији је директор Жељко Милошевић и за коју се зна да се 
бави и прерадом меса, јер су поред осталог купили и некад познату фирму „Биг Бул” спремна 
је одмах да упосли 450 до 500 радника. Иначе свих 1.150 радника „Агрожива” вероватно ће 
морати на тржиште рада одакле ће неки бити повучени када се створе услови, док се део 
радника ослања на социјални програм који треба да понуди држава. 

Ђ. Ђукић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ko_je_na_listi_od_780000_zaposlenih_u_javnom_sektoru.4.html?news_id=28

3672 

Анализа Агенције за привредне регистре о пословању привреде у прошлој години 

Ко је на листи од 780.000 запослених у јавном 

сектору 

АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ 

Београд - Током прошле године дошло је до „благог стишавања економских тензија“ и 

„скромног опоравка домаће економије“, па је укупан негативан финансијски резултат српске 

привреде од 23 милијарде динара за скоро три четвртине мањи од оног из претходне године, 

али су домаћа привредна друштва запошљавала 991.030 радника или за 18.970 људи мање 

него 2012. године, закључак је анализе финансијских извештаја за 2013. коју је обавила 

Агенција за привредне регистре. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ko_je_na_listi_od_780000_zaposlenih_u_javnom_sektoru.4.html?news_id=283672
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ko_je_na_listi_od_780000_zaposlenih_u_javnom_sektoru.4.html?news_id=283672
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 Чак 26.248 привредних друштава, од укупно 94.362 која су поднела финансијске извештаје, 
нема ниједног запосленог и број таквих фирми повећан је за пет одсто, рекла је Ружица 
Стаменковић из АПР-а. 

- Генерално имам примедбу на податак који је изнело Министарство финансија да у државном 
сектору ради 780.000 људи, јер су тим податком обухваћена и јавна предузећа која послују на 
тржишту и чији запослени не добијају плату из буџета - одговорила је Стаменковићева на 
питање новинара и додала како мисли да је ту цифру ипак требало „раслојити и јасно рећи 
шта је ту просвета, полиција, војска, а шта су јавна предузећа која послују на тржишту“ и чији 
запослени не примају плату из буџета иако се из буџета покривају њихови евентуални губици. 

Пошто се ова цифра веома често користи за одмеравање оптерећења које јавни сектор чини 
привреди, лист Данас је недавно затражио од Министарства финансија објашњење о томе шта 
је цифром од 780.000 запослених обухваћено и да ли је, на пример, обухваћен Телеком? 
Одговорено нам је да је том цифром обухваћено све што је дефинисано чланом 93а Закона о 
буџетском систему и да је обухваћен и Телеком. Према члану 93а, на који је Данас упутило 
Министарство финансија у регистар запослених, изабраних и ангажованих лица у државном 
сектору укључени су: директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике 
Србије, односно локалне власти изузев Војно-безбедносне агенције, Војно обавештајне 
агенције и БИА и њеног индиректног корисника. Укључене су и организације за обавезно 
социјално осигурање и корисници средстава тих организација, али су укључена и јавна 
предузећа основана од стране Републике Србије односно локалних власти, као и правна лица 
која су основала та јавна предузећа, али и правна лица у којима Република Србија односно 
локалне власти имају директну или индиректну контролу над више од 50 одсто капитала и 
више од 50 одсто гласова у органима управљања, као и агенције и органи на које се примењују 
прописи о јавним агенцијама или су контролисани од стране државе. 

Иначе, 510 јавних предузећа у Републици Србији и прошле је године пословало са губитком, 
који је износио 51 милијарду динара и био за 2,2 пута већи од укупног нето губитка целе 
привреде. Број запослених у јавним предузећима повећан за 1.248 и износио је 98.182 
радника. 

Појединачно гледано, и међу јавним предузећима и у целој привреди највећи губитак је 
прошле године имао Србијагас (50 милијарди динара), а највећу добит НИС (52 милијарде 
динара). 

- Према поднетим финансијским извештајима за прошлу годину у Републици Србије је 150 
предузећа у реструктурирању и њима је запослено 47.789 радника или нешто мање него 2012. 
године - рекла је Ружица Стаменковић. Ова предузећа су пословала са губитком од 48 
милијарди динара, који је за једну петину мањи него 2012. године, али два пута већи од 
укупног нето губитка целе привреде. Њихови кумулирани губици износе 411 милијарди динара 
или 14,4 одсто кумулираних губитака целе привреде, а 85,4 одсто свога пословања 
финансирају из позајмица. А за финансирање сталне имовине и текућих расхода недостаје им 
249 милијарди динара. 

Списак није коначан 
На конференцији за штампу је подацима о броју запослених у јавном сектору стављена 
примедба да не обухватају чак 104 кћерке фирме које су формирала предузећа у 
реструктурирању. Те би бројке могле да буду још поразније, а Стаменковићева је рекла да ће 
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и ти подаци бити анализирани са анализом консолидованих финансијских извештаја ових 
предузећа. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fabrika_dobro_radi_ali_moze_jos_bolje.4.html?news_id=283662 

Министар одбране Братислав Гашић посетио фабрику „Први партизан“ у Ужицу 

Фабрика добро ради, али може још боље 

АУТОР: Н. КОВАЧЕВИЋ 

Ужице - Братислав Гашић, министар одбране, посетио је јуче фабрику „Први партизан“, једну 

од најуспешнијих у комплексу војне индустрије. Та фабрика, иако ради у три смене, извози 

комерцијалну муницију на готово сва светска тржишта, има уговорене послове и остварује 

завидну добит, последњих месеци суочена је са проблемом избора новог директора. 
 

 Готово свих 1.500 радника и синдикати су, почетком маја ове године, подржали садашњег и 
дугогодишњег директора Добросава Андрића, сматрајући да нема разлога за његову смену, јер 
је предузеће успешно водио. 

- Очекујемо да буде запослено 100 плус 100 нових радника. Желимо да видимо шта морамо да 
учинимо, јер је тешко време, како би наменска индустрија пословала боље него у претходном 
периоду - рекао је министар одбране и додао да је задовољан организацијом рада и 
резултатима, али, то не значи да не може да буде боље, посебно у запошљавању и већем 
промету. 

Одговарајући на питање Данаса да ли ће садашњи генерални директор Андрић остати на тој 
функцији, с обзиром на то да је конкурс поништен, а да су представници синдиката изразили 
сумњу у закулисне и страначко-политичке игре како би садашњег директора заменио нови, 
што би, како процењују, изазвало велику кризу у фабрици, Гашич је рекао да „избор 
директора није ни у његовој, ни у надлежности Министарства одбране, већ да за то постоји 
конкурс и законска регулатива“. 

- Свако ко буде могао да гарантује резултате моћи ће да конкурише, а Надзорни одбор 
изабраће директора - рекао је Гашић, а потом објаснио да ће нови конкурс бити расписан за 
три месеца, те да је садашњем директору продужен мандат. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radikalno_socijalni_antidijalog.4.html?news_id=283676 

У Јумку не престају инциденти између штрајкача и менаџмента предузећа 

Радикално социјални (анти)дијалог 

АУТОР: ВОЈКАН РИСТИЋ 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fabrika_dobro_radi_ali_moze_jos_bolje.4.html?news_id=283662
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radikalno_socijalni_antidijalog.4.html?news_id=283676
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Врање - Након што је приватно обезбеђење које је ангажовао менаџмент Јумка спречило 
штрајкаче да уђу у хол управне зграде, јуче је дошло до још једног инцидента између радника 
који одбијају да се укључе у процес производње и пословодства компаније на челу са в.д. 
директора Гораном Ђорђевићем. 

- Приватно обезбеђење нас је спречило да уђемо у хол зграде који води у амфитеатар где смо 
планирали синдикални скуп. Дошло је до инцидента када су поломљена стакла на улазу у 
управну зграду, након чега је лекарску помоћ затражило четворо запослених. У штрајку је 780 
радника, а одређени број њих је на боловању - каже за Данас Снежана Величковић из 
синдиката АСНС. 

У крајње напетој и више него инцидентној ситуацији и директор Ђорђевић се, према оценама 
представника медија, понашао „вулгарно и крајње непримерено“. У изјави за Данас Ђорђевић 
то демантује, наводећи „да штрајкачи крше права радника који су одлучили да раде“. 

- Ја сам био под блокадом у управној згради у петак, а данас се суочавам са новим притиском 
дела радника у штрајку који се крајње некоректно понашају према мени и оним радницима 
који су за машинама, а њих је око хиљаду. Ми морамо да испоштујемо уговорене рокове за 
испоруку готових производа према наручиоцима посла. Данас је са радом почео и погон 
дораде, а ускоро ћемо ангажовати и нове раднике у погонима ван Врања који се налазе у 
систему Јумка - објаснио је за наш лист Ђорђевић и најавио исплату мајске зараде за све 
раднике „који нормално раде и суочавају се са притиском штрајкача“. Ђорђевић тврди и да 
иза „подршке штрајкачима стоји Зоран Антић, градоначелник Врања“ који, по његовим 
речима, „неће успети да уништи обнову Јумка“. 

У вишечасовној напетој атмосфери затечена је и повереница Самосталног синдиката за 
Пчињски округ Мира Димитријевиће, која је то прокоментарисала као „опасну радикализацију 
једног социјалног инцидента који није од јуче“. 

Начелник ПУ Врање Слађан Велиновић каже да је двадесетак припадника полиције током дана 
било у холу управне зграде Јумка, како би се спречили „озбиљни сукоби“. 

- Полиција је позвана да спречи озбиљније инциденте, који могу да се десе и ми нисмо 
интервенисали, али све ово добија озбиљне димензије. Испада да полиција треба да штити 
људе који су до јуче заједно радили, али сада имају проблеме. Ми ћемо поступати само по 
законским овлашћењима, али бојим се да све може да измакне контроли - рекао је за наш 
лист Велиновић. 

Антић: Тужићу директора Јумка 

- За неосноване оптужбе, да наводно ја и СПС стојимо иза штрајка у Јумку, против в.д. 
директора Горана Ђорђевића поднећу кривичну пријаву. Нека он пред надлежним органима 
докаже како и ко од социјалиста урушава Јумко и подржава штрајкаче. Проблем Јумка није 
проблем једне партије којој припада Ђорђевић, већ Владе Србије - прокоментарисао је за 
Данас градоначелник Врања Зоран Антић (СПС) оптужбе упућене од стране менаџмента Јумка, 
на чијем су челу људи из редова напредњака. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/javna-preduzeca-izgubila-vise-nego-cela-privreda 

Јавна предузећа изгубила више него цела 
привреда 

 

Српска привреда је у прошлој години забележила губитак од 23 милијарде динара, што је 
четири пута мање него у 2012. години, показују објављени подаци Агенције за привредне 
регистре о пословању домаћих предузећа. Подаци су још једном указали на рак-рану 
српске економије: јавна предузећа изгубила су лане више новца него целокупна домаћа 
привреда. 

Регистраторка Агенције за привредне регистре Ружица Стаменковић је навела да су јавна 
предузећа 2013. годину завршила с губитком од 51 милијарде динара, што је 7,6 одсто мање 
него 2012. године. 

– Губици јавних предузећа су били 2,2 пута већи од укупних губитака целе привреде – рекла је 
Ружица Стаменковић, и навела да су јавна предузећа у Србији у протеклој години имала 1.248 
запослених више него у 2012. години. – Секторски посматрано, најгоре резултате у пословању 
остварили су сектори саобраћај и складиштење те прерађивачка индустрија. 

На конференцији за новинаре приликом представљања резултата пословања привреде у 2013. 
години, она је навела да је сектор саобраћај и складиштење у протеклој години остварио 
губитак од 62 милијарде динара, што је чак 2,7 пута више од губитка целокупне привреде. 
Прерађивачка индустрија је у истом периоду свој негативан резултат увећала с три милијарде 
динара у 2012, на 41 милијарду динара у 2013. години. 

– Разлози за тако лоше пословање у та два сектора су у томе што они имају велику 
презадуженост коју не могу да превазиђу из редовног пословања као ни коришћењем 
позајмљеног новца – рекла је Ружица Стаменковић. 

Најбоља компанија у сектору рударства у 2013. години била је НИС с добити од 52 милијарде 
динара, док у телекомуникацијама предњачи Телеком с 15 милијарди динара. У сектору 
снадбевању електричном енергијом највећи профит остварила је Електросрбија – четири 
милијарде динара, а најрофитабилнији трговац је био „Делез” са четири милијарде динара, 
показују подаци АПР-а. По питању највећих губиташа по секторима, у рударству је највећи 
минус направио Србијагас – 50 милијарди динара. 

– У прерађивачкој индустрији с највећим губицима је Железара Смедерево с 15 милијарди 
динара, затим Робне куће „Београд” у пословима с некретнинама с осам милијарди динара, а 
у грађевинарству Предузеће за путеве Београд са четири милијарде динара – навела је она. 

Ружица Стаменковић је такође рекла да је смањење губитака целе привреде у 2013. години 
знак да је дошло до благог стишавања економских тензија и да је скроман опоравак домаће 
економије осликао годишњи раст БДП-а од 2,5 одсто. Она је такође навела да је извоз у 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/javna-preduzeca-izgubila-vise-nego-cela-privreda
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поређењу с 2012. годином повећан чак четвртину, и да је то био кључни генератор лаганог 
оживљавања привреде. 

Она је навела и да су кумулирани губици српске привреде у 2013. години порасли 13,9 одсто у 
поређењу с 2012. годином, и да износе 2.857 милијарди динара. 

– Последично, стопа изгубљеног капитала привредних друштава повећана је с 35,9 одсто на 
38,9 одсто – изјавила је Ружица Стаменковић. 

Као пример, она је навела да је у 2007. години стопа изгубљеног капитала привредних 
друштава била 23,7 одсто, што указује на то да су тенденције биле негативније. 

В. Чворков 
  

У привреди мање од милион радника 
Прошле године привреда Србије први пут је, додала је Ружица Стаменковић, имала број 
запослених испод једног милиона. У 2013. је настављен тренд смањења броја запослених па су 
привредна друштва запослила укупно 991.030 радника, што је 18.970 мање у поређењу с 
претходном годином. С друге стране, јавна предузећа у Србији протекле године повећала су 
број запослених за 1.248 у односу на 2012. У 510 јавних предузећа лане је било запослених 
98.182 радника. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bez-dogovora-o-zakonu-o-radu 

Без договора о закону о раду 

Председник Уједињених гранских синдиката „Независност” Бранислав Чанак изјавио је да 
још није постигнут договор о спорним одредбама у закону о раду 

који се тичу проширеног дејства колективног уговора и да ће разговори о томе бити 
настављени наредних дана. Он је казао да је у прекјучерашњим разговорима представника два 
репрезентативна синдиката – „Независности” и Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) – 
с премијером Александром Вучићем закључено да то питање треба да буде решено што пре, 
пренели су медији. 

Чанак је подсетио на то да синдикати захтевају да у новом закону о раду колективни уговор 
има проширено дејство јер се тренутно колективни уговори односе на чланице Уније 
послодаваца, а питање је, како је рекао, да ли Унија и постоји као организација. 

– О репрезентативности Уније послодаваца луксуз је говорити, питање је да ли они и постоје 
као организација, а индикативно је и да се нико не жали на њихову репрезентативност – 
нагласио је Чанак. 

Он је додао да колективни уговори који се примењују у Србији не одскачу од европских 
стандарда, и послодавци немају разлога да се плаше колективних уговора.  

– Ако се укине проширено дејство колективног уговора и овако настави, укидају се и 
колективни уговори – навео је Чанак, и додао да нису синдикати измислили проширено дејство 
колективног уговора већ послодавци. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bez-dogovora-o-zakonu-o-radu
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По његовим речима, функција синдиката свуда у свету је колективно преговарање, због тога 
синдикати постоје, а без тога се затварају.  

– Уколико нема колективних уговора, нема ни синдиката – нагласио је Чанак. 

Он је подсетио и на то да синдикат „Независност” и СССС траже да се у фазу примене закона о раду, а 

не креирања, укључи и Привредна комора Србије. Неслагање с Нацртом закона о раду раније је 

изразио и челник СССС-а Љубисав Орбовић.  

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/svako-peto-preduzece-u-blokadi-zbog-dugova 

Свако пето предузеће у блокади због дугова 

У Србији је сваком петом предузећу и сваком десетом предузетнику рачун у блокади, а у 
Привредној комори Србије поручују да би тај проблем било боље решавати кроз 
медијације него кроз скупе судске процесе. 

Директорка Центра за услуге и посредовање у ПКС-у Нермина Љубовић изјавила је да мере 
које су до сада предузимане да би се превазишао проблем задужених предузећа нису дале 
очекиване резултате и зато је, каже, дошло до покушаја да се проблеми реше медијацијом. 

Презентујући размере проблема презадужених фирми, она се позвала на податке НБС-а по 
којима је на крају априла у блокади било 49.750 предузећа, чији је укупан дуг износио 253,1 
милијарде динара, и то без камата. 

– Медијација у великом броју случајева омогућава налажење прихватљивог решења, и то уз 
велике уштеде, будући да растерећује пословање од вођења дуготрајних судских поступака у 
којима ни исход није известан – рекла је Нермина Љубовић наа конференцији „Дан 
медијације”. 

Доношењем Закона о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава 2011, 
како наводи, отворена су врата да се ПКС бави медијацијом. 

– У протекле три године развили смо добро уређен систем и формирали своју листу 
компетентних посредника – казала је она. 

Љубовић је прецизирала да се за годину и по дана за медијацију у ПКС пријавило 26 фирми, 
али се 10 касно пријавило и нису могле да уђу у процедуру. Према њеним речима, од 16 
фирми у којима је вођен поступак, у пет поступак и даље траје, у три је прекинут, док је у 
осам фирми поступак успешно окончан. 

Директорка Центра за услуге и посредовање је као позитиван пример навела Италију, где се 
свих 105 привредних комора бави медијацијом. 

– У Италији је успешност медијације била 52 одсто, а просечно трајање поступка 56 дана. 
Процењена уштеда за привреду је у тој земљи износила 123 милиона евра – казала је Нермина 
Љубовић. 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/svako-peto-preduzece-u-blokadi-zbog-dugova
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МОНДО 

http://mondo.rs/a702215/Info/Ekonomija/Poziv-vladi-da-odustane-od-smanjenja-plata.html 

Позив влади да одустане од смањења плата 

Савез самосталих синдиката Србије поздравио је најаву Владе Србије да до октобра 

одложи смањење плата од 10 одсто запосленима у државној управи и јавним предузећима 

и истовремено је позвао да трајно одустане од те намере. 

У саопштењу Синдиката наводи се да је упућен позив Влади да трајно одустане од намере да 

смањи ионако ниске зараде, као и да одмах укине солидарни порез, јер се политика 

искључивог "стезања каиша" у свету показала као погрешна. 

Синдикат је такође указао да најновији нацрт измена и допуна Закона о раду, који је 

припремило Министарство рада није усаглашен са синдикатима и да као такав није 

прихватљив за Савез самосталних синдиката Србије. 

Нацрт није резултат рада Радне групе за измене Закона о раду не одсликава оно зашта смо се 

залагали и јасно рекли шта је оно што никада нећемо прихватити, наводи се у саопштењу. 

Синдикат истиче да су у новом тексту самоиницијативно унете измене које са синдикатима 

нису усаглашене, иако је према ранијем договору са премијером Александром Вучићем, јасно 

утврђен оквир за преговарање. 

Зато је Савез самосталних синдиката Србије позивао министра рада Александра Вулина да, у 

директном разговору с представницима репрезентативних синдиката, усагласи ставове, како 

би се дошло до решења које ће задовољити све стране. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-ne-smanjujte-plate_495755.html 

Синдикати: Не смањујте плате 

БЕОГРАД -  

Савез самосталих синдиката Србије поздравио је најаву Владе Србије да до октобра 

одложи смањење плата од 10 одсто запосленима у државној управи и јавним предузећима 

и истовремено је позвао да трајно одустане од те намере. 

http://mondo.rs/a702215/Info/Ekonomija/Poziv-vladi-da-odustane-od-smanjenja-plata.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-ne-smanjujte-plate_495755.html
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У саопштењу Синдиката наводи се да је упућен позив Влади да трајно одустане од намере да 

смањи ионако ниске зараде, као и да одмах укине солидарни порез, јер се политика 

искључивог "стезања каиша" у свету показала као погрешна. 

Синдикат је такође указао да најновији нацрт измена и допуна Закона о раду, који је 

припремило Министарство рада није усаглашен са синдикатима и да као такав није 

прихватљив за Савез самосталних синдиката Србије. 

Нацрт није резултат рада Радне групе за измене Закона о раду не одсликава оно зашта смо се 

залагали и јасно рекли шта је оно што никада нећемо прихватити, наводи се у саопштењу. 

Синдикат истиче да су у новом тексту самоиницијативно унете измене које са синдикатима 

нису усаглашене, иако је према ранијем договору са премијером Александром Вучићем, јасно 

утврђен оквир за преговарање. 

Зато је Савез самосталних синдиката Србије позивао министра рада Александра Вулина да, у 

директном разговору с представницима репрезентативних синдиката, усагласи ставове, како 

би се дошло до решења које ће задовољити све стране. 

Чанак: Нема договора о закону о раду 

Председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Бранислав Чанак изјавио је данас 

да још није постигнут договор око спорних одредби у Закону о раду који се тичу проширеног 

дејства колективног уговора и да ће разговори о томе бити настављени наредних дана. 

Он је агенцији Бета казао да је у јучерашњим разговорима представника два репрезентативна 

синдиката - "Независности" и Савеза самосталних синдиката Србије (СССС), с премијером 

Александром Вучићем закључено да то питање треба да буде решено што пре. 

Чанак је подсетио да синдикати захтевају да у новом закону о раду колективни уговор има 

проширено дејство, јер се тренутно колективни уговори односе на чланице Уније послодаваца, 

а питање је, како је рекао, да ли Унија и постоји као организација. 

"О репрезентативности Уније послодаваца луксуз је говорити, питање је да ли они и постоје 

као организација, а индикативно је и да се нико не жали на њихову репрезентативност", 

нагласио је Чанак. 

Он је додао да колективни уговори који се примењују у Србији не одскачу од европских 

стандарда, и послодавци немају разлога да се плаше колективних уговора. 

"Ако се укине проширено дејство колективног уговора и овако настави, укидају се и 

колективни уговори", навео је Чанак и додао да синдикати нису измислили проширено дејство 

колективног уговора, већ послодавци. 
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Према његовим речима, функција синдиката свуда у свету је колективно преговарање, због 

тога синдикати постоје, а без тога се затварају. 

"Уколико нема колективних уговора, нема ни синдиката", нагласио је Чанак. 

Он је подсетио и да синдикат "Независност" и Савез самосталних синдиката Србије тражи да се 

у фазу примене закона о раду, а не креирања, укључи и Привредна комора Србије. 

Колективни уговор камен спотицања у преговорима 

Преговори о новом Закону о раду још нису завршени а тренутно је предмет спора између 

синдиката и послодаваца проширено дејство колективних уговора. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је за Тањуг да су 

представници синдиката јуче разговарали са премијером Александром Вучићем и министром 

за рад Александром Вулином о проширеном дејству колектиног уговора као и смањењу зарада 

на које синдикати не пристају. 

Орбовић је рекао да се у наредним данима очекује седница Социјално економског савета, али 

би пре ње, требало да буде одржан још један састанак са премијером. 

Он је нагласио да су Вучићу и Вулину предочили да синдикати не могу пристати на укидање 

проширеног дејства колективног уговора јер би то значило укидање колективног преговарања 

- дијалога између синдиката и послодаваца. 

"Имали смо потпуно разумевање од стране премијера и договорено је да у наредним данима 

покуша да се пронађе решење", рекао је Орбовић. 

Синдикати су премијеру такође предочили да не пристају на било какво смањење зарада у 

јавним предузећима, а одлагање смањења зарада за октобар је за њих прихватљиво, нагласио 

је он.  

 

 

 

 

 


