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ПОСЛОДАВЦИ ЗЛОУПОТРЕБЉАВАЈУ НОВИ ЗАКОН О 

РАДУПремештај, па мања отпремнина! 

 
М. Т. КОВАЧЕВИЋ  

Поједини послодавци већ покушавају да злоупотребе одредбе будућег Закона о раду. 

Синдикати сматрају да има још начина да се напише спорни члан 158 

НОВИ Закон о раду предвиђа да се отпремнине за технолошке вишкове исплаћују само за 
период које је запослени провео код последњег послодавца, а нашој редакцији јуче су се 
јавили радници једног београдског предузећа, забринути да би њихов послодавац законска 
решења могао да - злоупотреби.  
Газда је, наиме, позвао запослене да накратко пређу у фирму његовог кума, да би 
пријатељска фирма стекла могућност да конкурише на тенедеру. Прелазак је обавезан, уз 
обећање да ће се после одређеног времена опет вратити у стару фирму. 
- На тај начин прекидам радни однос у предузећу у ком сам провео двадесет година. Губим 
право да добијем обећану отпремину, јер се законски враћам на нулу - испричао нам је један 
од забринутих радника. 
На ово, али и на друга питања из Закона о раду јуче су се огласили Љубисав Орбовић и 
Бранислав Чанак, лидери Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских 
синдиката "Независност". Они тврде да нису сагласни са овим решењем, и траже да се 
организује састанак с врхом Владе Србије. 
- Упозоравамо на овај проблем, јер послодавац који има сто запослених има могућност да 
избегне исплату отпремнине. Наиме, он раднике може да пребаци у нову фирму, и на тај 
начин, законски, уштеди себи велику своту новца - каже Љубисав Орбовић, лидер Савеза 
самосталних синдиката Србије. 
Орбовић наводи да постоји и друга могућност да се напише спорни 158. члан. По његовом 
мишљењу, сав новац не мора да исплати последњи послодавац, већ би се у исплату 
отпремнина укључила држава. Он подсећа да је било и злоупотреба у претходном периоду, 
када су појединци више пута узимали отпремнине. 
Бранислав Чанак, лидер "Независности", сматра да би било најбоље да се овакав закон 
примењује на нове раднике, јер није поштен према оним старим. 
Поменути председници две синдикалне централе, Орбовић и Чанак, јуче су позвали премијера 
Александра Вучића да објасни шта доноси нови Закон о раду и која је његова важећа верзија. 
Орбовић од Вучића тражи да објасни шта значи проширено дејство колективног уговора. Он је 
рекао и да ће представници синдиката изаћи из Социјално-економског савета уколико се 
новим законом о раду укине социјални дијалог. 
Ресорни министар Александар Вулин подсетио је да ниједна седница Савета није прошла без 
премијера. 
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ВУЛИН: ШТО ПРЕ, УЗ КОНСЕНЗУС 
МИНИСТАР рада Александар Вулин изјавио је јуче да је неопходно што брже донети Закон о 
раду, али да ће се "чекати до последњег секунда" да се оствари консензус заинтересованих 
страна. Према његовим речима, главни спор код доношења Закона о раду је проширено 
дејство колективног уговора, јер послодавци и синдикати имају супротстављене ставове. 
- Држава мора да преломи и учиниће то у зависности од тога шта је већа друштвена корист, 
односно мања опасност за привреду и синдикате - рекао је Вулин. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:497911-VulinVerujem-u-kompromis-u-vezi-izmena-Zakona-

o-radu 

Вулин:Верујем у компромис у вези измена Закона о 

раду 

Тањуг  

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

изјавио је да очекује да ће седница Социјално-економског савета бити одржана што пре 

Министар за рад рад, запошљавање и борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 
данас да очекује да ће седница Социјално-економског савета (СЕС) бити одржана што пре, да 
ће на њој бити суочени сви спорни аргументи у вези измена Закона о раду и на основу тога 
бити донета коначна одлука.  

Вулин је новинарима у Београду рекао да би током дана требало да добије информацију када 
ће бити одржана седница тог тела. 

"На тој седници покушаћемо да још једном са синдикатима и послодавцима сагледамо 
последњи пут ставове и једних и других и да на основу тога преломимо", рекао је Вулин. 

Он је навео да би седница СЕС-а требало да се одржи и због тога да се би се донела одлука о 
висини минималне цене рада . 

"Не верујем да ће бити неких одлагања. Није Социјално-економски савет законска категорија 
која мора да донесе то мишљење, али Влада Србије има поштовања према социјалним 
партнерима и зато хоћемо да саслушамо њихово мишљење. Верујем у компромис и у 
могућност да се нађе најбоље заједничко решење", рекао је Вулин. 

Он је додао да не верује да је могуће да синдикати и послодавци буду у потпуности задовољни 
овим законом, али да осим оних који раде, треба мислити и о онима који тек треба да се 
запосле, али и на оне који су при крају свог радног века. 

"Ово су измене Закона о раду, а ја бих био најсрећнији да можемо да пишемо закон од 
почетка, али нажалост, због брзине али и отпора међу социјално-економским партнерима 
нисмо били у позицији да радимо од нуле", рекао је Вулин. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:497911-VulinVerujem-u-kompromis-u-vezi-izmena-Zakona-o-radu
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:497911-VulinVerujem-u-kompromis-u-vezi-izmena-Zakona-o-radu
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Министар је рекао да је једна од кључних тачака око које социјални партнери не могу да 
постигну сагласност проширено дејство колективних уговора и да не би било добро да се та 
тема избегава. 

"На седници Социјално-економског савета очекујем да се аргументи суоче и да на основу тога 
донесемо коначну одлуку", поручио је Вулин. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476295/4-modela-privatizacije-po-novom-zakonu-Ko-ide-u-raj-a-ko-u-pakao 

4 модела приватизације по новом закону: Ко иде 
у рај, а ко у пакао? 

Д. НИШАВИЋ, Б. ЈАНАЧКОВИЋ  

Нови закон о приватизацији имаће статус специјалног закона који ће у случају колизије са 

другим законима имати предност. 

 

 

(+) 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476295/4-modela-privatizacije-po-novom-zakonu-Ko-ide-u-raj-a-ko-u-pakao
http://www.blic.rs/data/images/2014-06-25/486325_1415_lb.jpg?ver=1403726815.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-06-25/486325_1415_lb.jpg?ver=1403726815.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-06-25/486325_1415_lb.jpg?ver=1403726815.jpg
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То је рекао министар привреде Душан Вујовић, који је јуче у Нишу отворио расправу о 

предлогу закона о приватизацији и о изменама закона о стечају. 

 

Предвиђено је да јавна расправа траје до 14. јула. Током идућег месеца у скупштинској 

процедури наћи ће се нацрт новог закона о приватизацији који ће омогућити да се под 

тржишним условима оконча приватизација 584 друштвена предузећа. Тренутно је у статусу 

реструктурирања 161 фирма. 

  

- Нови закон одредиће ко ће у рај, а ко у пакао. Понудиће 

могућност да се изађе из овог ћорсокака и да се ово чистилиште 

реструктурирања затвори и да видимо након тога ко иде у рај, а ко 

иде у пакао. Усвајање тог закона омогућиће и коначни завршетак 

приватизације друштвеног капитала до краја 2016. године. Нови 

закон неће покушавати да унапред наметне методе приватизације, 

као што је то био случај са старим законом, већ ће се накнадно 

одређивати шта је најбољи модел. Очекујемо да се новим законом 

ово крварење из буџета смањи и заустави - каже Душан Вујовић, 

министар привреде. 

 

Када је реч о Закону о изменама и допунама Закона о стечају, 

Вујовић је рекао да су циљеви бржи процес стечаја, појачана улога поверилаца, смањење 

трошкова тог поступка. 

 

- Очекује нас и усвајање новог закона о подстицајима, а једна од новина је да ће за давање 

подстицаја инвеститорима морати да буде постигнут консензус пет министара - истиче 

Вујовић. 

 

 

  

Закон о раду без 

расправе 

 

Министар привреде 

Србије Душан Вујовић 

изјавио је данас да су 

измене Закона о раду у 

надлежности другог 

министарства и да ће 

тај закон у 

скупштинску 

процедуру ући без 

јавне расправе. 
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По новом предлогу закона о приватизацији, продаја предузећа 

подразумеваће, осим продаје капитала и имовине, бесплатне 

поделе акција запосленима и могућност стратешког партнерства. 

 

- Метод непосредне погодбе је тотални новитет у односу на решења 

из претходног закона, а он ће се примењивати изузетно када је 

општи, односно стратешки интерес Републике Србије. Ригорозније 

је и утврђивање почетне цене, јер ће она износити најмање једну 

половину од процењене вредности капитала, односно имовине, а 

раније је било 20 одсто. Нова почетна цена на другом прикупљању 

понуде у јавном надметању је најмање једна трећина, док је пре 

била 10 одсто од процењене вредности капитала, односно имовине 

- каже за “Блиц” Љубодраг Савић, професор Економског факултета 

у Београду. 

 

Чланица Савета за борбу против корупције Јелисавета Василић 

оценила је да Нацрт закона о приватизацији представља одређени 

напредак, али да “оставља простор за коруптивне радње и прање 

новца”. 

 

- Овај предлог нема одредбе којима би се омогућила контрола 

прања новца, што значи да ће опет постојати могућност појаве 

Шарића и осталих - рекла је она. 
 

 

 

 

 

 

 

Претварање 

потраживања у 

капитал 

  

- Држава може да 

конвертује своја 

потраживања, да их 

пренесе у капитал и да 

их као свој удео у 

процесу приватизације 

пренесе стратешком 

инвеститору. Нешто 

што је иначе 

ненаплативо држава на 

овај начин претвара у 

капитал. Непосредну 

погодбу смо увели да 

бисмо легализовали 

оно што се дешава у 

реалности привреде 

Србије и великог броја 

привреда у свету - 

рекао је Вујовић. 

„Нема ништа лоше у 

томе ако постоји 

транспарентност у 

договорима и ако не 

постоје трансакције 

које се раде мимо 

закона“, појаснио је 

министар. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476403/Vujovic-U-aprilu-odluka-o-tome-koja-preduzeca-idu-u-likvidaciju 

Вујовић: У априлу одлука о томе која предузећа 
иду у ликвидацију 

Б. Анђелић  

Закон о приватизацији биће усвојен до краја јула, најкасније 1. августа, након чега ће 584 

предузећа која се налазе на портфолију Агенције за приватизацију добити рок од 30 до 45 дана 

да направе програм за опоравак, рекао је министар привреде Душан Вујовић током јавне 

расправе о овом закону у Привредној комори Србије. 

Душан Вујовић: Закон о приватизацији до 1. августа 

- Они би своје предлоге требало да доставе до половине октобра и тада ћемо видети ко од њих 

има шансу да опстане, а ко нема. Биће направљхена посебна независна и стручна комисија 

која ће на основу тих планова проценити која предузећа иду у стечај, а која не - каже Вујовић. 

 

Он наводи да ће коначна одлука бити донета најкасније у априлу 2015. године. Вујовић каже 

да је недопустиво да предузећа стоје у неком нерешеном статусу годинама, да то није 

нормалнао и да тога нема нигде у свету. 

 

- Ми имамо 161 предузеће у реструктурирају. То су предузећа која не плаћају струју, гас, 

комулане услуге и ти трошкови се преваљују на терет државе. Имамо 100.000 људи који не 

раде и то државу кошта 800 милиона долара годишње. То је неиздрживо и то мора да се реши, 

поручује Вујовић. 

 

Он каже да новим Законом о приватизацији управо ће се такви проблеми и решити, јер по 

актуелном закону адекватног ртешења за ова предузећа нема.  

Закон о приватизацији требало би да обезбеди фер и тржишне услове продаје. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476403/Vujovic-U-aprilu-odluka-o-tome-koja-preduzeca-idu-u-likvidaciju
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- Ми смо имали нереалне цене. Из страха од давања у бесцење отишли смо у другу крајност и 

покушавали да продамо предузећа по цени коју нико није хтео да плати - каже Вујовић. 

Он је због такве ситуације најавио и нове проицене предузећа и нагласио да ће нови Закон о 

приватизацији имати статус леx специјалиса. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476378/Zakon-koji-ce-spreciti-zloupotrebe 

Закон који ће спречити злоупотребе 

Б.Анђелић  

У Привредној комори Србије у Београду настављена је јавна расправа о нацртима закона о 

стечају и приватизацији. Главна промена у закону о стечају, односиће се на трошкове и време 

трајања стечајног поступка. 

Биће различити третман повезаних лица како би се спречиле злоупотребе. 

  

- У пракси су утврђене злоупотребе да су поједини повериоци успевали да прегласају и 

изгласају план реорганизације који њима одговара, а који је обично на штету предузећа. Наш 

циљ је да закон такве ситуације у будуће спречимо - каже Бранко Радуловић, члан радне групе 

за ираду закона о стечају. 

  

Радуловић је изнео и поразну статистику - на десет покренутих стечајева пред судовима имамо 

само један отворен стечајни поступак. Чак петина предузећа у Србији је блокирано. 

  

- У 2013. је отворено укупно 184 стечајна поступка што је у односу на више хиљада блокираних 

предузећа заиста мало - рекао је Радуловић. 

  

Он је навео да се од покретања стечајева и даље најчешће одустаје због високих трошкова. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476378/Zakon-koji-ce-spreciti-zloupotrebe
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- Новина је и увођење аутоматског стечаја, али не у буквалном смислу што ће значити да ће о 

томе постојати обавештење. Принудна ликвидација ће се спроводити по Закону о привредним 

друштвима - рекао је РАдуловић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476367/ZAKON-O-RADU-Vulin-Prelomicemo-posle-sednice-Socijalnoekonomskog-

saveta 

ЗАКОН О РАДУ Вулин: Преломићемо после 
седнице Социјално-економског савета 

Тањуг  

Александар Вулин, министар за рад, запошљавање и борачка и социјална питања, изјавио је 

данас да очекује да ће седница Социјално-економског савета (СЕС) бити одржана што пре, да 

ће на њој бити суочени сви спорни аргументи у вези са изменама Закона о раду и на основу 

тога бити донета коначна одлука. 

Вулин је новинарима у Београду рекао да би током дана требало да добије информацију када 

ће бити одржана седница тог тела. 

  

- На тој седници покушаћемо да још једном са синдикатима и послодавцима сагледамо 

последњи пут ставове и једних и других и да на основу тога преломимо - рекао је Вулин. 

 

Он је навео да би седница СЕС-а требало да се одржи и због тога да се би се донела одлука о 

висини минималне цене рада . 

  

- Не верујем да ће бити неких одлагања. Није Социјално-економски савет законска категорија 

која мора да донесе то мишљење, али Влада Србије има поштовања према социјалним 

партнерима и зато хоћемо да саслушамо њихово мишљење. Верујем у компромис и у 

могућност да се нађе најбоље заједничко решење - рекао је Вулин. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476367/ZAKON-O-RADU-Vulin-Prelomicemo-posle-sednice-Socijalnoekonomskog-saveta
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476367/ZAKON-O-RADU-Vulin-Prelomicemo-posle-sednice-Socijalnoekonomskog-saveta
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Он је додао да не верује да је могуће да синдикати и послодавци буду у потпуности задовољни 

овим законом, али да осим оних који раде, треба мислити и о онима који тек треба да се 

запосле, али и на оне који су при крају свог радног века. 

  

- Ово су измене Закона о раду, а ја бих био најсрећнији да можемо да пишемо закон од 

почетка, али нажалост, због брзине али и отпора међу социјално-економским партнерима 

нисмо били у позицији да радимо од нуле - рекао је Вулин. 

  

Министар је рекао да је једна од кључних тачака око које социјални партнери не могу да 

постигну сагласност проширено дејство колективних уговора и да не би било добро да се та 

тема избегава. 

  

- На седници Социјално-економског савета очекујем да се аргументи суоче и да на основу тога 

донесемо коначну одлуку - поручио је Вулин. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476108/Vucic-Od-Djindjica-niko-nije-pomislio-da-izmeni-Zakon-o-radu 

Вучић: Од Ђинђића нико није помислио да 
измени Закон о раду 

Д. Нишавић  

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да још од премијера Зорана Ђинђића, 

тачније 12 година, нико није ни покушао да измени Закон о раду, јер би у супротном наишао 

на "жесток" отпор. 

Премијер је рекао да нико тим законом није хтео да се бави зато што су сви бринули само о 

себи, о политичким поенима, а нису мислили о будућности Србије. 

  

- Немојте да сметнете с ума да је пре 12 година био један кратак покушај у време владе 

Зорана Ђинђића, то је трајало два и по месеца, повучен је закон и више нико није имао 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476108/Vucic-Od-Djindjica-niko-nije-pomislio-da-izmeni-Zakon-o-radu
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храбрости да то питање уопште покрене, а камоли да нешто слично изгура до краја - рекао је 

Вучић у разговору са Саветом страних инвеститора.  

  

Вучић је изјавио и да реформе економског система неће каснити ни дан, јер Србија заслужује 

да буде нормална и успеš шна земља.  

  

- ЖŽ ивели смо на превару и у лажž има, троš шили смо вишš е него š то смо зарађивали - 

констатовао је премијер у разговору са Саветом страних инвеститора и нагласио да ће његова 

влада спровести реформе у правцу оздрављења економског система земље и већег 

запошš љавања без обзира на отпоре. 

  

Он је рекао да наредних дана у скупштинску процедуру улази Закон о раду, да су у јавној 

расправи Закон о приватизацији и о стечају, следи и Закон о планирању и изградњи, а данас 

се утврђује предлог Закона о пореском систему. 

  

- До краја јула донећемо све ове законе - најавио је Вучић и изразио наду да ће на тој основи 

бити створен амбијент у којем ће инвеститори повећати своја улагања. 

  

Планирано је, како је објаснио Вучић, да 400 људи из јавне администрације буде 

пребачено у Пореску управу и инспекције, што ће омогућити јачу контролу финансијске 

дисциплине и једнаке услове пословања у борби против сиве економије. 

Колективни уговор и даље тачка спорења 

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да је проширено дејство колективног 

уговора тачка спорења измедју владе и синдиката и додао да је поново спреман да се 

састане са синдикатима. 

- Три, четири пута сам се састао са синдикатиама, састаћу се и пети пут, ако је то потребно - 

рекао је Вучић новинарима након конференције Савета страних инвеститора. 

Два највећа српска синдиката - СССС и УГС Независност позвали су јуче премијера и министра 

рада Александра Вулина на састанак ради договора о новом закону о раду, односно верзији 

која ће бити разматрана у парламенту. 
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Преостало је да се усвоји и закон о инвестиционим пакетима који ће, према његовим речима, 

допринети привлачењу страних инвестиција. 

  

- Што се више људи буде опирало реформама, знаћемо да су реформе успешније - истакао је 

Вучић и позвао стране инвеститоре да помогну у спровођењу реформи и опоравку привреде. 

  

Он је додао да су људи у Србији научили да живе у самоуправном социјализму и да штите 

своју позицију, не мислећи о онима који тек треба да се запосле и о онима који инвестирају 

новац. 

  

Вучић је казао да ће, пре свега због ранијих задуживања државе, морати још више да се 

штеди у трошењу буџетског новца. 

  

- Србија 2018. неће бити економски богаљ - поручио је премијер. 

  

"Реформе битније него икад" 

Фредерик Куен 

Председник Савета страних инвеститора Фредерик Куен рекао је да након катастрофалних 

поплава које су заседиле Србију битније је више него икада да Србија спроведе реформе. 

  

Куен је навео да сада више него икада Србија треба да покрене и спроведе корените реформе. 

  

- Недавна катастрофа треба да буде окидач да се убрзају реформе, а не да се успоре - рекао 

је Фредрик Куен. 

  

Председник Савета страних инвеститора, отварајући четврту по реду "Реалитy Цхецк" 

конференцију, нагласио је да влада трена да створи једнаке услове пословања кроз 

приватизацију и створи ефикасан јавни сектор. 
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Конференција се одржава са циљем да се анализира статус економских реформи, настави 

дијалог измедју Савета и Владе Србије и пружи подршка у процесу транзиције привреде и 

друштва у целини. 

  

Председник Савета страних инвеститора Фредерик Куен раније је оценио је да Влада Србије 

треба да покрене и спроведе корените реформе јер, како је навео, тренутно окружење није 

одрживо ни за кога. 

  

Куен је истакао да је потребно хитно унапредити пет области у Србији, како би се побољшало 

пословно окружење - општи правни оквир, прописе из области пореза, радног права, 

некретнина и изградње и надзора над тржиштем. 

  

  

Контрола два пута месечно 

Министар финансија Лазар Крстић изјавио је да ће 

надлежни органи сваког пореског обвезника контролисати 

два пута месечно након што ступи на снагу нови закон о 

пореском поступку и пореској администрацији и још 

једном поновио да је фискална консолидација основни 

предуслов за економски развој. 

- Након усвајања закона држава кренути у 

бескомпромисну борбу против сиве економије. Данас је на 

влади нацрт овог закона - рекао је Крстић, најављујући 

много веће казне за оне који се буду бавили шверцом 

акцизне робе. 

Он је прецизирао и да су до сада само они који су имали 

факултетску диплому могли да иду у контролу пореских 

обвезника, а да ће од сада велики број људи и без високе 

стручне спреме моћи то да ради. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/476338/Prosvetari-protestuju-1-septembra 

Просветари протестују 1. септембра 

Бета  

Репрезентативни синдикати просветних радника Србије најавили су данас да ће одржати 

протест 1. септембра, на дан почетка нове школске године. 

"Због нагомиланих проблема у просвети, који се не тичу само лошег материјалног положаја 

запослених, креће се с припремама великог протеста 1. септембра", наводи се у саопштењу 

Уније синдиката просветних радника, Синдиката радника у просвети, Гранског синдиката 

"Независност" и Синдиката образовања Србије. 

  

Како се наводи, органи тих синдиката "донеће коначне одлуке о модалитету оправданог 

изражавања незадовољства" у договору са осталим синдикатима јавног сектора. 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/vucic-razgovoracu-sa-sindikatima-ali-ne-odustajemo-od-reformi_498224.html 

Вучић: Разговораћу са синдикатима, али не 
одустајемо од реформи 

БЕОГРАД  

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да је са представницима два 

репрезентативна синдиката спреман да о закону о раду поново разговара, "колико сутра", 

или било који други дан кад они то организују. 

"Никакав проблем немам с тим. Три-четири пута сам се састајао, састаћу се и пети", рекао је 

Вучић новинарима после учешћа на конференцији Савета страних инвеститора. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/476338/Prosvetari-protestuju-1-septembra
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/vucic-razgovoracu-sa-sindikatima-ali-ne-odustajemo-od-reformi_498224.html
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Он је оценио да је највећа несугласица са синдикатима одредба о приширеном дејству 

колективног уговора и да ће са њима покушати још једном да разговара на ту тему, али да 

Влада неће одустати од реформског карактера закона. 

 

"Ми то радимо за добробит радника у овој земљи и оних који треба да буду запослени. То 

хоћемо јер желимо да има више посла за људе у овој земљи, а не што неко подржава или не 

подржава", истакао је Вучић. 

Од Ђинђића нико није ни помислио да измени закон о раду 

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да још од премијера Зорана Ђинђића, 

тачније 12 година, нико није ни покушао да измени Закон о раду, јер би у супротном наишао 

на "жесток" отпор. 

Премијер је рекао да нико тим законом није хтео да се бави зато што су сви бринули само о 

себи, о политичким поенима, а нису мислили о будућности Србије. 

"Немојте да сметненте с ума да је пре 12 година био један кратак покушај у време владе 

Зорана Ђинђића, то је трајало два и по месеца, повучен је закон и више нико није имао 

храбрости да то питање уопште покрене, а камоли да нешто слично изгура до краја", рекао је 

Вучић у разговору са Саветом страних инвеститора. 

Истакавши да је поносан на чињеницу што ће ова влада то изгурати до краја, као и друге 

реформе јер Србија, како је рекао, заслужује да буде нормална и успешна земља. 
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На Видовдан почиње изградња кућа 

Премијер је изјавио је данас да ће грађани који су претрпели штету од поплава добити 

накнаду од државе када се заврши процена целокупне штете и да очекује почетак изградње 

првих кућа на Видовдан 28. јуна. 

Вучић је новинарима, упитан када ће бити исплаћено 2.000 евра које су обећане грађанима, 

рекао да ће новац од државе добити грађани који су претпрели штету, а не сви и да ће се 

радити све како не би било пљачке и малверзација. 

Он је поновио да се процена штете ради заједно са Уједињеним нацијама и Европском унијом 

како не би било злоупотреба и како се не би поновила ситуација после земљотреса у Краљеву 

и околини Ваљева. 

"То неће да буде бацано из авиона. Завршавамо у најхитнијем могућем року процене, заједно 

са ЕУ и УН, како не би било крађа и пљачке и чим то окончамо грађани ће добити новац", 

рекао је Вучић новинарима на Ријалити чек конференцији и додао да очекује да већ ове суботе 

почне изградња кућа. 

Упитан да ли постоји могућност да се укине порез на хуманитарну помоћ која долази из Србије 

као што је то учињено са оном која долази из иностранства, Вучић је рекао да држава 

покушава да предупреди сваку злоупотребу. 

Како је рекао, та могућност постоји, али је додао и да разуме Министарство финансија и да се 

наилазило на различите злоупотребе. 

"Стидели бисте се на шта смо спремни, шта су људи радили и чиме су се бавили", истакао је 

премијер. 

Сваки грађанин у Србији мисли да је прислушкиван 

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да су предложене измене закона о БИА 

донете на основу одлуке Уставног суда и захтева заштитника грађана и да ће допринети 

транспарентнијем раду те агенције. 

"Ми поштујемо институције система. Мислим да је важно да то буде транспарентан и 

контролисан процес и да све институције система које служе заштити људских права буду 

задовољне овим законом", рекао је Вучић новинарима у Београду. 
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Вучић је рекао да сваки грађанин у Србији мисли да је прислушкиван и поручио да ће рад 

надлежних органа у том сегменту бити по закону и транспарентан. 

Влада је јуче усвојила предлог измена закона о БИА које се односе на неколико одредби тог 

закона које по оцени Уставног суда нису биле у складу са Уставом Србије, а тичу се 

прислушкивања. 

БЕТА 

http://www.naslovi.net/2014-06-26/beta/vucic-spreman-da-razgovara-sa-sindikatima/10577691 

Вучић спреман да разговара са синдикатима 

  Бета  

БЕОГРАД, 26. јуна 2014. (Бета) - Премијер Србије Александар Вучић изјавио је у четвртак да је 

спреман да "већ сутра" с представницима два репрезентативна синдиката разговара о 

изменама Закона о раду, али је поновио да се неће одустати од реформског карактета тог 

закона. 

 

"Никакав проблем немам с тим. Већ сам се три-четири пута састајао са синдикатима, састаћу 

се и пети пут", рекао је Вучић новинарима на конференцији у Београду Савета страних 

инвеститора "Ријалити чек" посвећеној побољшању услова за пословање. 

 

Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати "Независност" у среду су 

изразили незадовољство начином на који се припремају новине у Закону о раду и позвали 

премијера да још једном разговарају о предложеним решењима. 

 

Вучић је казао да се тај закон доноси за добробит садашњих и будућих радника, наводећи да 

Влада Србије жели да се усвоји тај закон како би било више посла за све људе, а не зато што 

га неко подржава или не. 

 

Он је истакао да се до сада на састанцима представника владе, послодаваца и синдиката 

разговарало о пет области у Закону о раду, иако синдикати тврде да се изашло из тих оквира. 

 

Према Вучићевим речима, синдикати су тренутно незадовољни једино предложеном одредбом 

о проширеном дејству колективних уговора, о чему се њихов став разликује од владиног. 

 

 

http://www.naslovi.net/2014-06-26/beta/vucic-spreman-da-razgovara-sa-sindikatima/10577691
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=26&nav_id=868061 

Вучић: Реформе неће каснити ни дан 
 
ИЗВОР: БЕТА, ТАНЈУГ 

Београд -- Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да планиране реформе неће 

каснити ни дан и да ће до краја јула бити усвојени важни реформски закони. 

Вучић је на конференцији Савета страних инвеститора "Ријалити чек" посвећеној побољшању 

услова за пословање у Србији, казао да ће, и поред отпора, бити усвојене измене Закона о 

раду, као и нови Закон о приватизацији и измене Закона о стечају и планирању и изградњи. 

"Живели смо на превару и у лажима, трошили смо више него што смо зарађивали", рекао је 

премијер.  

 

Он је рекао да наредних дана у скупштинску процедуру улази закон о раду, да су у јавној 

расправи закон о приватизацији и о стечају, следи и закон о планирању и изградњи, а данас се 

утврдјује предлог закона о пореском систему.  

 

"До краја јула донећемо све ове законе", најавио је Вучић и изразио наду да ће на тој основи 

бити створен амбијент у којем ће инвеститори повећати своја улагања.  

 

"Имате нашу подршку, а ја очекујем од вас да инвестиртате још више, разуме се у складу са 

профитом", истакао је председник владе и закључио да је циљ свих реформи да 2018. година 

Србија "не буде богаљ економија".  

 

Он је додао да ће влада данас усвојити и предлог измена Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији, како би се појачала борба против сиве економије. Планирано је, 

како је објаснио Вучић, да 400 људи из јавне администрације буде пребачено у Пореску управу 

и инспекције, што ће омогућити јачу контролу финансијске дисциплине и једнаке услове 

пословања.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=26&nav_id=868061
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О борби против сиве економије и јачој пореској контроли говорио је и министар Лазар 

Крстић.  

 

Преостало је да се усвоји и закон о инвестиционим пакетима који ће, према његовим речима, 

допринети привлачехњу страних инвестиција.  

 

"Што се више људи буде опирало реформама, знаћемо да су реформе успешније", истакао је 

Вучић и позвао стране инвеститоре да помогну у спровођењу реформи и опоравку привреде.  

 

Он је додао да су људи у Србији научили да живе у самоуправном социјализму и да штите 

своју позицију, не мислећи о онима који тек треба да се запосле и о онима који инвестирају 

новац. Вучић је казао да ће, пре свега због ранијих задуживања државе, морати још више да 

се штеди у трошењу буџетског новца.  

 

"Савет страних инвеститора зна колико је тешко променити Закон о раду", рекао је Вучић 

подсетивши да је само у једном периоду, за време некадашњег премијера Зорана Дјиндјића 

постојао покушај доношења таквог закона, али да до тога није дошло.  

 

Зато је, како је рекао, поносан на чињеницу што ће ова влада то да уради до краја јер Србија 

заслужује да буде "нормална земља и успешна" и ми ћемо, макар морали да радимо кроз 

"трње и муке", тај посао да завршимо до краја. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1633789/Radnici+%22Zastava+kova%C4%8Dnice%22+pre

kinuli+%C5%A1trajk.html 

Радници "Застава ковачнице" прекинули штрајк 

На састанку министра Александра Вулина са представницима пословодства и синдиката 

фабрике "Застава ковачница", постигнут је договор да радници прекину генерални штрајк 

и од сутра наставе производњу. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=26&nav_id=868074
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=26&nav_id=868074
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1633789/Radnici+%22Zastava+kova%C4%8Dnice%22+prekinuli+%C5%A1trajk.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1633789/Radnici+%22Zastava+kova%C4%8Dnice%22+prekinuli+%C5%A1trajk.html
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Одлуком синдиката, штрајк је замрзнут на 30 дана, током којих би требало да буде потписан 

нови колективни уговор са послодавцем Валентином Закаријевим из Бугарске, сазнаје РТС. 

Поред потписивања колективног уговора, радници траже и поштовање рокова исплата, као и 

преиспитивање приватизације те фабрике. 

Вулин је поручио радницима приватизованог предузећа "Застава ковачница", који су у штрајку 

од 16. јуна, да могу да рачунају на подршку државе у решавању проблема.  

Он је истакао да држава мора да поштује приватно власништво, али и да власник мора да 

поштује законе Србије и обавезе преузете према запосленима. 

Према његвоим речима, радници морају да буду плаћени и заслужују да се о њима брине, о 

безбедности на раду и хигијенским условима. 

Вулин је подржао захтев радника да се направи колективни уговор, који не постоји од 2005. 

године, и захтев да се преиспита проблем неуплаћених доприноса за последње четири године. 

"Застава ковачница" која се бави производњом отковака, приватизована је 2005. године и има 

око 300 запослених. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vulin-Verujem-u-kompromis-u-vezi-izmena-Zakona-o-radu.sr.html 

Вулин: Верујем у компромис у вези измена 
Закона о раду 

БЕОГРАД –Министар за рад рад, запошљавање и борачка и социјална питања Александар Вулин 

изјавио је данас да очекује да ће седница Социјално-економског савета (СЕС) бити одржана 

што пре, да ће на њој бити суочени сви спорни аргументи у вези измена Закона о раду и на 

основу тога бити донета коначна одлука. 

Вулин је новинарима у Београду рекао да би током дана требало да добије информацију када 

ће бити одржана седница тог тела. 

„На тој седници покушаћемо да још једном са синдикатима и послодавцима сагледамо 

последњи пут ставове и једних и других и да на основу тога преломимо”, рекао је Вулин. 

Он је навео да би седница СЕС-а требало да се одржи и због тога да се би се донела одлука о 

висини минималне цене рада . 

„Не верујем да ће бити неких одлагања. Није Социјално-економски савет законска категорија 

која мора да донесе то мишљење, али Влада Србије има поштовања према социјалним 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vulin-Verujem-u-kompromis-u-vezi-izmena-Zakona-o-radu.sr.html
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партнерима и зато хоћемо да саслушамо њихово мишљење. Верујем у компромис и у 

могућност да се нађе најбоље заједничко решење”, рекао је Вулин. 

Он је додао да не верује да је могуће да синдикати и послодавци буду у потпуности задовољни 

овим законом, али да осим оних који раде, треба мислити и о онима који тек треба да се 

запосле, али и на оне који су при крају свог радног века. 

„Ово су измене Закона о раду, а ја бих био најсрећнији да можемо да пишемо закон од 

почетка, али нажалост, због брзине али и отпора међу социјално-економским партнерима 

нисмо били у позицији да радимо од нуле”, рекао је Вулин. 

Министар је рекао да је једна од кључних тачака око које социјални партнери не могу да 

постигну сагласност проширено дејство колективних уговора и да не би било добро да се та 

тема избегава. 

„На седници Социјално-економског савета очекујем да се аргументи суоче и да на основу тога 

донесемо коначну одлуку”, поручио је Вулин. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Promene-zakona-koji-nam-menjaju-zivot.sr.html 

Промене закона који нам мењају живот 

Шта је измењено у законима о приватизацији, раду, стечају, планирању и изградњи 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Promene-zakona-koji-nam-menjaju-zivot.sr.html
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 Јулску скупштинску дебату подгреваће готово свакодневно и сет економских закона – о 

приватизацији, стечају, раду и планирању и изградњи... Ови прописи су кључ за наговештене 

реформе, привлачење инвестиција и побољшање привредног амбијента. 

У каквим условима послује српска привреда најбоље показује Дуинг бизнис листа Светске 

банке која нас по лакоћи пословања сврстава тек на 93. место. У поређењу са земљама из 

окружења бољи смо само од Босне и Херцеговине. 

Разлог је једноставан – наша земља није спровела ниједну реформу у периоду од јуна 2012. до 

јуна 2013. када су посматрани услови пословања у 198 земаља света. 
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Осим растерећења привреде, нови закони о приватизацији, стечају и изградњи услов су за до-

бијање кредита Светске банке од 250 милиона долара буџетске подршке. Првобитни план је 

био да буду усвојени до краја прошле године. Чак су прва два и прошла владу, али је тадашњи 

министар привреде Саша Радуловић, који је написао предлоге закона о приватизацији и стеча-

ју – поднео оставку, а влада Ивице Дачића је привредне законе заједно за законом о раду пову-

кла из процедуре „на дораду”. 

После поправки сва три закона, о којима се ових дана расправља, више не личе на оне о који-

ма се причало пре шест месеци. И сам Радуловић је јуче потврдио да се у Нацрту закона о при-

ватизацији „у потпуности одустало од предлога закона који је предложило Министарство при-

вреде док сам ја био министар”.  

Он сматра да Предлог новог закона представља наставак пљачкашке приватизације, јер је уве-

дена непосредна погодба као метод продаје. Одредба о непосредној погодби без јавног тенде-

ра, као равноправни метод продаје предузећа, практично, по њему, омогућава наставак бе-

срамне пљачке државе уз пуно законско покриће. Он је рекао да је та одредба уврштена у за-

кон на предлог кабинета премијера Александра Вучића, уз његово пуно знање. Радуловић твр-

ди да се одустало од транспарентности, испитивања пословања пре приватизације, демонтира-

ња партијских надзорних одбора и детаљне контроле након приватизације. А у приватизацији 

ће и даље моћи да учествују компаније из пореских рајева иза којих се крију грађани Србије. 

У његовој верзији закона постојала је могућност продаје целог капитала, али и одређеног уде-

ла у власништву предузећа. Односно могло је да се купи и мање од 100 одсто уз докапитализа-

цију или чак пет одсто и да се добије вођење менаџмента. А само у изузетним случајевима мо-

гла је да се продаје имовина. Према том закону купци нису могли да долазе из офшор зона, 

нити су као купци могли да се појаве они који су већ учествовали у неуспешним и раскинутим 

приватизацијама, као и њихова повезана лица. 

Закон актуелног министра Душана Вујовића који се налази на јавној расправи предвиђа равно-

правне моделе продаје и  капитала и имовине, али уводи и стратешко партнерство и пренос 

капитала без надокнаде запосленима (30 одсто у акцијама или уделима) или пренос капитала 

без накнаде стратешком инвеститору што представља доделу бонуса инвеститору у случају по-

зитивних резултата пословања.  

Он осим тендера предвиђа могућност непосредне погодбе, али само у изузетним случајевима 

уз одобрење владе и када је то у општем интересу. Државни повериоци могу да отпишу дуго-

ве, а као једна од мера за растерећење субјекта приватизације наводи се финансијска консо-

лидација, то јест поступак преузимања дугова поверилаца субјекта приватизације од стране 

државе.  

Заједничко за оба предлога јесте да ће предузећа која не успеју да нађу инвеститора, а не мо-

гу да опстану, завршити или у ликвидацији или у стечају, зависно од њихове имовине и обаве-

за.  
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Али у закону о стечају предлози бившег и садашњег министра немају готово никакве слично-

сти.  

– Предлог прописа који се налази на јавној расправи представља само побољшану верзију тре-

нутно важећег закона. Он је добар, усклађен са ЕУ и немачким законодавством и није било по-

требе драстично га мењати већ само побољшати у циљу повећања транспарентности и спреча-

вања злоупотреба. Њиме су повећана права поверилаца и степен њиховог намирења, а тро-

шкови стечајног поступка су смањени – каже за „Политику” Ивана Матић, директорка Агенције 

за лиценцирање стечајног управника. 

Уместо Радуловићевог предлога о оснивању коморе стечајних управника, која би надзирала 

њихов рад, тај посао ће радити Агенција за лиценцирање стечајних управника, као и до сада. 

Он је предлагао аутоматски стечај и да стечајни управници добију шира овлашћења.  

У новом закону судија не може директно да бира стечајног управника, већ одбор поверилаца, 

а аутоматски стечај се уводи у складу са одлуком Уставног суда. Када је реч о наплати потра-

живања запослени су на првом месту, потом следи држава, остали повериоци и на последњем 

месту су повезана лица, која не могу бити чланови одбора поверилаца. 

Закон о раду који би требало да релаксира услове пословања и омогући послодавцима отвара-

ње нових радних места у већој мери се ослања на оно што је бивши министар привреде пред-

лагао и послодавци тражили у погледу укидања минулог рада, отпремнина, рада на одређено 

време... Синдикати су ипак успели да се изборе да за време годишњег одмора или боловања 

радници примају тромесечни просек зараде у који би ушли и топли оброк, превоз, бонуси. 

Иако јавне расправе још није било синдикати прете да ни ову верзију закона неће пустити у 

Скупштину због колективног уговора. 

И најзад нови закон о планирању и градњи, о коме се најмање говори у јавности, предвиђа из-

давање грађевинске дозволе на једном шалтеру у периоду до 60 дана, што је био захтев већи-

не инвеститора. А када је реч о конверзији права коришћења у право својине на грађевинском 

земљишту Уставни суд је отклонио све дилеме рекавши да власници приватизованих предузе-

ћа куповином фабрика нису стекли и својину на земљишту. ако хоће да буду власници плацева 

мораће да плате пуну тржишну цену. 

Сузити простор за корупцију и прање новца 

Чланица Савета за борбу против корупције Јелисавета Василић оценила је да Нацрт закона о 

приватизацији представља одређени напредак у односу на постојећи, али да постоји још доста 

простора за измене, те да ће о свим његовим лошим аспектима тај савет обавестити Владу Ср-

бије. 

Василићева, наиме, сматра да Нацрт закона о приватизацији „оставља простор за коруптивне 

радње и прање новца”. „Овај предлог нема одредбе којима би се омогућила контрола прања 

новца, што значи да ће опет постојати могућност појаве Шарића и осталих”, рекла је за Танјуг. 
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Навела је и да поново остаје „непокривена” контрола извршења уговора након приватизације, 

што је Савету било најпроблематичније у раду на бројним предметима. „Та контрола мора би-

ти јако добро регулисана тако да не може Агенција за приватизацију да оставља десет рокова 

за испуњење уговора. На крају се и не изврши уговор, фирма оде у стечај, а то може да се де-

си и након усвајања овог закона”, тврди она. 

Маријана Авакумовић 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Generalni-strajk-zaposlenih-u-Zelvozu.sr.html 

Генерални штрајк запослених у Желвозу 

Незадовољни радници траже исплату заосталих петнаест зарада, оверу здравствених 

књижица, које истичу 1. јула, месечне карте за превоз и топли оброк 

Смедерево – Радници смедеревског „Желвоза” у реструктурирању јуче су ступили у генерални 

штрајк јер им се након прошлонедељног штрајка упозорења нико од надлежних није ни 

обратио, а камоли испунио захтеве. Траже исплату заосталих петнаест зарада, оверу 

здравствених књижица, које истичу 1.јула, месечне карте за превоз и топли оброк. 

–У овој години примили смо два минималца. Последњи је исплаћен 12.фебруара, а пре месец 

дана добили смо 4000 динара линеарно. Сви запослени. Велико је незадовољство у фирми. 

Радници су на ивици беде. Деца су нам гладна. Замислите, породицама 57 наших радника 

искључена је струја, а сви смо скоро без хлеба месецима, прича за „ Политику” Горан Станић, 

лидер синдиката АСНС „Желвоз”. 

Радницима ће се придружити и око 80 мајстора из погона који месецима раде без топлог 

оброка, који се састоји од чистог пиринча без комадића меса, тврде синдикати. 

– Шта да вам кажем докле смо дошли кад неки радници пакују сув пиринач и хлеб из мензе и 

носе својој деци да једу,а они раде гладни, каже Владан Коцић, лидер синдиката „Слога 

Желвоз”. 

Коцић тврди да у генерални штрајк ступају искључиво због плата. До краја недеље очекују 

коначну пресуду Привредног апелационог суда у вези са нелегалним одлукама Скупштине 

„Желвоза” и сменом бившег руководства. Кажу, ако мали акционари правоснажно добију 

спор, сви судски трошкови и трошкови Скупштине на којој је актуелни директор и заступник 

капитала Милорад Стојковић извршио „пуч”, платиће опет радници. Тај цех биће већи од пола 

милиона динара, сложни су синдикати АСНС, „Слога”, „Металац” и Самостални, који предводе 

раднике у штрајку. 

–Директор се хвали да нам је исплатио 4.000 динара, док он добија месечно 140.000 само од 

Агенције за приватизацију. На посао долази око 130 радника, остали су на плаћеном. Седимо и 

гледамо се, посла нема,а оно што има људи неће да раде за џабе. Директор наводно погоди 
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неки посао, позове људе да раде, а онда нема гаса, па нема делова.Излаз се не назире, 

сматра Владан Коцић из „Слоге”. 

Да ли излаз ипак постоји, зависи од преговора државе са потенцијалним купцима. Незванично, 

у игри су фирма „Ћимолаја” из Италије и једна румунска компанија. Синдикати траже да и они 

буду укључени у преговоре како се не би поновиле грешке из претходне неуспеле 

приватизације са румунским „Ремар – Грампетом”.Уколико надлежни „остану глуви” на 

захтеве „Желвозових радника”, најављују радикализацију протеста – блокаде улица, градске 

скупштине, моста... 

О. Милошевић 

Из протеста у протест 

Радници „Желвоза” су у јануару месец дана протестовали – запосели су градску скупштину 

након вишесатне борбе са полицијом, штрајковали глађу, блокирали саобраћајнице, а све то 

уз захтев да се исплате отпремнине и сачини социјални програм. Протест је окончан уплатом 

два минималца, а потом је 512 радника добило отпремнине. Остало је око 350 радника у 

фабрици за ремонт вагона у Смедереву. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Sve-je-na-prodaju.sr.html 

У 161 фирми у реструктуирању запослено је 
100.000 радника који државу годишње коштају 
800 милиона долара 
 

Душан Вујовић, министар привреде је у Привредној комори Србије рекао да непосредна 

погодба у продаји предузећа постоји у многим земљама и она се примењује као изузетна мера 

у проналажењу инвеститора, али у случајевима где јавни позиви нису дали резултате. Такву 

одлуку доносиће влада. Она ће бити потписник уговора који ће бити објављен на њеном сајту 

и доступан свима. 

Овим речима Вујовић је одговорио на замерке Савета за борбу против корупција и учесника 

јавне расправе, пре свега синдиката, да продаја друштвених предузећа путем непосредне 

погодбе, коју предвиђа нови закон о приватизацији, носи ризик нетранспарентности и 

корупције. 

Он, напротив, сматра да ризика нема. Много већи ризик по њему носи непоштовање фер 

тржишних услова, погрешна процена имовине или склапање уговора у договору локалне 

власти, менаџмента и купца по нереално ниским ценама. 
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Сумњу да би преостала 584 друштвена предузећа могла да послуже некоме за прања новца 

министар привреде је покушао да отклони обећавши да ће на сваки начин спречити да се 

новац који је илегално стечен укључи у процес приватизације. Купопродајни уговор неће моћи 

да буде склопљен ако не добије позитивно мишљење Агенције за контролу прања новца. 

Позвао је друштвене фирме да спреме планове опоравка. Крајем септембра или половином 

октобра видеће се ко од њих има шансу да опстане, а ко нема. Он је изнео податак да 100.000 

људи запослених у фирмама у реструктурирању, који заправо не раде, државу годишње 

коштају 800 милиона долара. 

Упитан колико ће људи у 161 фирми у реструктурирању, међу којима су „Галеника”, „Јумко”, 

ИМТ, ИМР, „Прва петолетка” остати без посла министар привреде је одговорио: „Наш циљ је 

да број радника који ће користити социјалне програме буде минималан. Али то не зависи од 

нас већ од квалитета програма”, и додао да је намера закона ефикасно, транспарентно и по 

тржишним условима окончање приватизације. 

На питање да ли ће продавати „Телеком”, Аеродром и ЕПС он је одговорио: „Све је на продају 

само нека понуде цену коју не можемо да одбијемо”. 

Вујовић је подсетио да је премијер Вучић већ најавио да је „Телеком” једна од фирми која је 

по објективним критеријумима кандидат за продају. „Код Електропривреде Србије (ЕПС) не 

мислим да је реч о продаји него тражењу партнера за доинвестирање, а то је различито.”  

Вида Узелац иде у пензију 

Вида Узелац, вршилац дужности директора Агенције за приватизацију, која је прошле године у 

новембру дошла на то место на предлог бившег министра Саше Радуловића, није смењена, већ 

јој је истекло наименовање и поднела је захтев за пензију, рекао је Вујовић. – Ми тражимо 

најбољег човека за то место. Ако знате некога предложите нам. Узећемо сваког кандидата у 

обзир – рекао је Вујовић позивајући новинаре да дају своје предлоге и готово правдајући се 

додао: 

– Стварно неман никога ко би ни по бабу ни по стричевима могао да дође на то место – био је 

јасан министар. 

Упитан какав кандидат му треба, одговорио је да тражи некога ко је енергичан и компетентан 

и ко ће моћи да ради са економским тимом владе. 

– Нема никаквих политичких и професионалних предуслова, сем оног да људи буду добри, 

одговорни, поштени и радни – рекао је Вујовић. 

М. Авакумовић 
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Реформе неће каснити ни дан 

Премијер Вучић обећао страним инвеститорима усвајање најважнијих реформских закона до 

краја јула и много боље услове пословања 

Упркос последицама катастрофалних поплавама реформе неће каснити ни дан, па докле 

будемо могли да издржимо, изјавио је премијер Александар Вучић на конференцији Савета 

страних инвеститора, посвећеној резултатима предузиманих мера за побољшање услова 

пословања. Премијер је нагласио да ће, иако очекује отпоре, до краја јула бити усвојене 

измене закона о раду, приватизацији и стечају. 

Представницима око 130 страних компанија, које су у Србију уложиле више од 20 милијарди 

евра и запошљавају око 95.000 људи, Вучић је рекао да је влада усвојила и Предлог измена 

закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

Према његовим речима, измене овог закона и премештање 400 људи из јавне администрације 

у Пореску управу и инспекције, омогућиће сузбијање сиве економије, финансијску дисциплину 

и једнаке услове пословања. 

– Живели смо на превару и у лажима. Трошили смо више него што смо зарадили, 

неодговорним подизањем плата и пензија бацили смо милијарде евра, рекао је Вучић. „Само 

за камате на дуг ове године треба да платимо милијарду и 50 милиона евра, а наредне 1,21 

милијарду евра. Ова влада ће на јесен предузети све да прекине драматично повећавање 

државног дуга.” 

– Српска економија 2018. године неће бити богаљ, а на Европској унији је да одлучи да ли хоће 

такву Србију – рекао је Вучић.  

Надлежни органи ће сваког пореског обвезника контролисати два пута месечно после ступања 

на снагу новог закона о пореском поступку и пореској администрацији, реко је министар 

финансија Лазар Крстић, а казне ће бити ригорозне. Нови закон ће омогућити привредницима 

електронско подношење пореских пријава, што ће допринети смањењу дискреционих права 

пореских службеника да мењају износе на неким пореским пријавама. 

Према Крстићевим речима, државна администрација није кадра да ефикасно сузбија 

неплаћања обавеза и незаконито трошење народних пара. Као пример навео је да Буџетска 

инспекција има свега шест људи који би требало да контролишу буџетске расходе. 

Јавна расправа о Нацрту закона о приватизацији и изменама Закона о стечају почиње данас, 

трајаће 20 дана, рекао је министар привреде Србије Душан Вујовић. Предлози ће бити 

објављени на сајту Министарства привреде. Биће организована у Београду, Крагујевцу, Новом 

Саду и Нишу. На основу Закона о приватизацији из 2001. године приватизовано је мање од 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Reforme-nece-kasniti-ni-dan.sr.html
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2.300 предузећа, 584 још чекају власника, од чега је 161 предузеће у реструктурирању. – Циљ 

новог закона о приватизацији је да се на ефикасан и фер начин по тржишним условима оконча 

приватизација државних и друштвених фирми до децембра 2016. године, казао је Вујовић. 

Најавио је нове моделе продаје фирми и истакао да ниједан од тих модела неће бити унапред 

одабран, већ ће се бирати најбоље решење. 

Вујовић је рекао да је циљ измена Закона о стечају повећање транспарентности, спречавање 

злоупотреба, отклањање проблема у пракси и повећање права поверилаца. Нови закон о 

јавним предузећима очекује се у септембру. Намера је да се обезбеди ефикасна употреба 

државног капитала и остваривање добити, контрола и професионално управљање тим 

предузећима. 

Нови закон о подстицајима, који је у припреми, треба да створи бољи пословни амбијент, а 

новина је да ће бити потребан консензус пет министара да би се дала стимулација неком од 

привредника. 

У свом уводном обраћању, председник Савета страних инвеститора Фредерик Куен истакао је 

да влада треба да покрене и спроведе корените реформе, јер тренутно окружење није 

одрживо ни за кога. Од ње се очекује да створи једнаке услове пословања кроз приватизацију, 

ефикасан јавни сектор, да унапреди прописе, нарочито њихову примену. 

А. Микавица 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/trecina-privrede-u-ilegali 

Трећина привреде у илегали 
 

Сива економија прогута трећину домаћег бруто производа, а и даље нема прецизног 

одговора на питање шта је главни покретач илегалног пословања. Како нема прецизне 

дијагнозе, тако нема ни ефикасног лека, а то је и најгоре. 

Порези нису решење за сиво тржиште 

Државни секретар Министарства финансија Никола Ћорсовић казао је да није толико битно да 

ли је сива економија 30 или 32 одсто, али како је нагласио, то је изузетно велики проценат и 

највећи у Европи. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/trecina-privrede-u-ilegali
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– Сама чињеница да је тај проценат око шест одсто виши од региона, говори о томе колико је 

наш институционални капацитет да се боримо с том појавом опао у претходној деценији – 

казао је Ћорсовић. 

Он је нагласио да питање сиве економије није само питање институционалних капацитета већ 

и свести друштва о томе колико је уопште та појава опасна јер, како је додао, не само што 

држава нема довољно прихода да финансира своје обавезе већ сива економија уништава онај 

прави део економије, који ради и плаћа порез. 

Професор Економског факултета у Београду Милојко Арсић изјавио је да није тачно то да су 

високи порези главни фактор за високу стопу сиве економије у Србији. Он је на округлом 

столу „Стоп сивој економији” казао да се сузбијањем сиве економије повећавају порески 

приходи, али, како је нагласио, погрешно је то што се у Србији сива економија меша с 

пореским дуговима. 

Арсић је додао да није могуће прецизно одредити колики је тачно проценат сиве економије, 

али је нагласио да је у 2012. она у Србији била 30 одсто бруто друштвеног производа, а да је 

прошле и ове године порасла, због чега држава губи одређена срества која би се слила у 

буyет. По његовим речима, разлог за раст сиве економије су продужена економска криза, 

висока незапосленост као и одсуство институционалног напретка. 

Професорка на Факултету за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Милица Бисић 

навела је да је разлог за пословање у сивој економији и толерисање рада у сивој зони, 

односно велики притисак на тржишту рада и послодавци не могу да оптимизују број 

запослених по потреби. По њеним речима, пореска оптерећења нису кључна за сиву 

економију, а у Србији још не постоји развијена свест о значају пореза и не прихвата се 

чињеница да је онај ко не може да плати порез – неуспешан. 

Она је нагласила да је избегавање плаћања пореза најзаступљеније тамо где је опорезивање 

паушално, и навела да прошле године 20 милијарди динара од акциза на дуванске производе 

није ушло у буyет. 

Стручни сарадник за регулаторне реформе у привреди пројекта УСАИД Милан Стефановић је 

казао да ће се стопа сиве економије смањивати у мери у којој се у земљи буде побољшавало 

стање легитимног пословања. Он је најавио да су у припреми и системски закони о 

инспекцијском надзору јер та област у Србији још није регулисана у потпуности. Стефановић 

је подсетио на то да у Србији има 37 инспекција и да њих 26 има привреду у надлежности. 

Д. Урошевић 
 

 

 

 



31 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nadbantic-zaposljavanje-da-se-poveca-15-odsto 

Надбантић: Запошљавање да се повећа 15 одсто 
 

Циљ Националне службе за запошљавање је да уз активне мере и агресиван приступ, 

запошљавање у Србији повећа најмање 15 одсто. Директор те службе Синиша Надбантић 

је новинарима 

у Регионалној привредној комори у Крагујевцу, где су представници НСЗ-а представљали 

послодавцима из Шумадије и Поморавља програме за интензивирање запошљавања, казао да 

НСЗ до краја ове године треба да унапреди модел рада и повећа степен запосливости у Србији. 

Надбантић је истакао и да НСЗ оствари годишње 215.000 запошљавања, од чега је 55 одсто 

запошљавање на одређено време, што је „неповољна структура”. Он је навео да се сада 

потребе послодаваца и понуда с тржишта рада разликују, што треба убудуће усклађивати. 

По његовим речима, НСЗ је припремио активне мере, али и „агресиван приступ”, који се 

односи на контакте с послодавцима и с незапосленима у Србији. 

Надбантић је навео да послодавце треба пожурити у развоју и према исказаним потребама 

обезбеди им квалитетна радну снагу кроз обуке незапослених, док незапослени треба да се 

подстакну на активно тражење посла. Он је најавио да ће планиране обуке за незапослене 

према потребама послодаваца почети да се спроводе од јесени, прецизирајући да се највећи 

број обука односи на дефицитарна занатска занимања у металском и грађевинском комплексу, 

као и преради хране. Надбантић је додао да је новац за обуку издвојен кроз Национални 

акциони план, као и пројекте из ИПА фондова ЕУ. Он је најавио и формирање још три тренинг 

центра у Србији, попут оног који постоји у Новом Саду, где ће се спроводити обуке. 

По подацима НСЗ-а, у Србији је евидентирано 767.000 незапослених. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vujovic-jasan-model-privatizacije-za-svako-preduzece 

Вујовић: Јасан модел приватизације за свако 
предузеће 
 

Закон о приватизацији треба да буде донет до краја јула, најкасније у првим данима 

августа, најавио је данас министар привреде Душан Вујовић и позвао сва предузећа која 

треба да се приватизују да у том периоду 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nadbantic-zaposljavanje-da-se-poveca-15-odsto
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vujovic-jasan-model-privatizacije-za-svako-preduzece
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идентификују потенцијалне инвеститоре и припреме "сушстински коректне програме". 

Представљајући Нацрт закона о приватизацији на јавној расправи у Привредној комори Србије, 

он је објаснио да ће, кад закон постане правоснажан, заинтересовани инвеститори имати рок 

од 30 дана да доставе предлоге који иду у Агенцију за приватизацију. 

"У року од 30 до 40 дана, значи у периоду септембар до половине октобра, очекујемо да ћемо 

имати јасну слику ко ће имати шансу, а ко неће", рекао је Вујовић, истичући да тај процес 

мора да буде "транспарентан и максимално одговоран" и да ће, "до половине октобра, сва 

предузећа бити информисана да ли њихов предлог 'пије воду'". 

Он је изјавио да ће предузећа која немају шансу ићи у стечај, по одредбама које ће се 

дефинисати кроз Закон о изменама и допунама Закона о стечају, који је такође на јавној 

расправи, док ће за предузећа која имају кредибилан програм бити донета одлука о моделу, 

методама и мерама приватизације. 

"Рок предвиђен законом у коме тај процес треба да се заврши је 180 дана", рекао је Вујовић, 

најављујући да би "до почетка априла или најкасније током априла сва та предузећа требало 

да доведемо до тачке у којој или имају неко решење и потписане уговоре о приватизацији или 

иду у процес стечаја". 

Као главну мотивацију за доношење новог Закона о приватизацији, министар је подсетио да је 

"после закона из бивше Југославије, нови закон у овој области био донет 2001. и по његовим 

одредбама је приватизовано 2.288 предузећа". 

"Већина тих приватизација је завршена, неке су поништене, имамо предузећа где 

приватизације није успела или није завршена или није ни отпочела и она су се нашла на 

списку Агенције за приватизацију", рекао је Вујовић и додао да сад имамо 584 привредних и 

друштвених субјеката који треба да изађу из те ситуације. 

Истичући да је то разлог што је "законом понуђен много флексибилнији приступ како се 

одређују модел, методе и мере приватизације", Вујовић је рекао да је економска логика 

предлога да сва предузећа нађу прави модел да изађу из садашње ситуације и наставе да 

функционишу или да уђу у стечај или на неки други начин да престану да функционишу. 

Министар је објаснио да су "постојећи модели неадекватни за завршетак тог процеса", због 

недоречености регулативе или чак конфликта неких закона, и да је отклањање постојећих 

блокада разлог што "овај предлог закона има статус лекс специјалиса". 

Према његовим речима, нови закон се користи и за постављање коначног рока за 

приватизацију друштвеног капитала. 

"Децембар 2016. је крај друштвеног капитала наслеђеног из социјализма", нагласио је Вујовић. 

Говорећи о предузећима која ће морати у стечај, он је објаснио да ће том процесу претходити 

социјални програм којим ће се за раднике који губе посао обезбедити "социјални и економски 

падобран". 

Циљ је да број радника који ће користити социјалне програме буде минималан, као и број 

предузећа у којима ће морати да се покрене процес стечаја, рекао је министар. 
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Одговарајући на питања новинара у паузи јавне расправе, он је најавио да се планира много 

већи степен контроле потписивања уговора и много веће прихватање одговорности свих 

актера, укључујући и мере да се спречи да се илегално стечени новац укључи у процесе 

приватизације. 

(Танјуг) 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vulin_kovacima_obecao_pomoc_drzave_.4.html?news_id=284247 

Министар рада јуче обишао штрајкаче у Застава Ковачници 

Вулин ковачима обећао помоћ државе 

АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Побуњене раднике Застава Ковачнице, који штрајкују од 16. јуна, захтевајући 

потписивање колективног уговора, јуче је посетио министар рада, запошљавања и социјалне 

политике Александар Вулин, који им је обећао помоћ и подршку државе, уз напомену да 

проблеме и захтеве ковача њихови синдикати треба да решавају у преговорима са 

послодавцем. 

- Ни радници, ни држава не оспоравају права из приватног власништва, која се морају 

поштовати. Али, исто тако власник мора да поштује законе Републике Србије и обавезе које је 

преузео према запосленима- рекао је Вулин у разговору са синдикалцима и радницима 

Ковачнице. Нагласио је притом да је посебно важно да се преиспитају неплаћени доприноси, 

што је, према његовим речима, озбиљна ствар. 

Јуче се писаним саопштењем огласило и пословодство Ковачнице које је почетком недеље 

поднело колективну оставку али власник фабрике, Бугарин Валентине Захаријев, како тврде, 

то не прихвата до окончања преговора са радницима. За понедељак је заказан састанак 

пословодства са власником Захаријевим, који је јуче наложио и менаџменту и синдикалцима 

да се у року од 30 дана договоре о свим спорним питањима. У среду 2. јула, менаџмент 

Ковачнице разговараће да надлежнима у Министарству привреде. Синдикати су након 

разговора са Вулином прихватили да данас отпочну са радом, под условом да се отворе и 

преговори о колективном уговору, као и да се заврше у року од 30 дана. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vulin_kovacima_obecao_pomoc_drzave_.4.html?news_id=284247

