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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:494015-Finski-kamioni-iz-Priboja 

Фински камиони из Прибоја 
Д. ГАГРИЧИЋ  

Потписан меморандум којим се најављује да ће „Сису ауто“ преузети ФАП од 1. 

септембра. Посао за 200 радника. План да се запосли укупно 600 људи. Прво израда 

компоненти 

ФИНСКА компанија „Сису ауто“ 1. септембра у ФАП ће започети производњу ауто-делова и 
компоненти, а затим и камиона. Најпре ће бити запослено 200 радника, а овде ће радити 
најмање 600 људи. Прибој и Србија опет ће се поносити камионима као што је то некад био 
понос ФАП. Опет ће ова фабрика доносити хлеб и бити носилац развоја краја - изјавио је у 
петак у Прибоју Александар Вучић, премијер Владе Србије, обраћајући се радницима највеће 
фабрике у рашкој области.  
У производној хали ФАП, уз присуство амбасадора Финске Пека Орпана у петаксу министар 
привреде Србије Душан Вујовић и Тимо Корхонен, директор и власник финске компаније 
потписивали меморандум о разумевању. 
Тимо Корхонен је рекао да је већ три пута боравио у Прибоју и да је најважније да је овде 
видео и срео вредне раднике. Он је изразио уверење да ће уз сазнање Финаца успети да 
направи профитабилно предузеће. 
Министар Вујовић је казао да овим чином започиње огроман број оваквих и сличних покушаја 
да се фабрике врате у производњу и живот. 
- Пронашли смо важног партнера, једну од најмоћнијих светских компанија која има 
најмодернију технологију и разгранато тржиште у Европи и целом свету - рекао је Вучић, 
Премијер каже да је ово велики дан за Србију и да је поносан на овај корак, чиме је испуњено 
обећање дато пре седам месеци, када су радници ФАП штрајковали и данима блокирали 
барску пругу. 
 

- Сви који желе да вредно раде имаће свој посао. Добро познајем Финце: они не газе дату реч 
и потписе, они се држе договора и увек поставе мање циљеве па ће најпре запослити 200 
радника, а онда још два пута толико. Надам се да ће и ту бројку премашити - рекао је Вучић и 
нагласио да се до сада трошило оно што није зарађено, а да ће радници показати своју 
марљивост и посвећеност послу. Финци ће, рекао је, преузети све производне раднике у 
фабрици камиона. 
 
 
ЗАВИСНА ПРЕДУЗЕЋА 
ПОДСЕЋАЈУЋИ да је ФАП 12 година у реструктурирању, да је годинама са много проблема и да 
је фабрика била на издисају, председник Владе Александар Вучић је нагласио да ће радници 
ФАП до почетка септембра имати помоћ државе. Он је рекао да Финци нису заинтересовани за 
четири зависна предузећа - Ливницу у Пријепољу и овдашње Топлану, Транспорт и Хотел 
„Лим“, са укупно 200 запослених, па се и за њих траже решења. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:494015-Finski-kamioni-iz-Priboja
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469834/Penali-za-rano-penzionisanje 

Пенали за рано пензионисање 

Сузана Лакић  

Свака година превременог пензионисања умањиће просечну пензију за хиљаду динара 

месечно. Прецизније, висина пензије од следеће године биће умањена за четири процента по 

години. 

 

 

(+) 

 

„Блиц” сазнаје да би Влада у јулу требало да објави одлуку о увођењу и висини казнених 

пенала за превремено пензионисање. Ова мера почеће да се примењује у јануару 2015, а 

најизвесније решење јесу пенали од четири одсто годишње. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469834/Penali-za-rano-penzionisanje
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На примеру просечне пензије од 25.000 динара, то би значило да ће примања за једну годину 

превременог пензионисања бити мања за хиљаду динара. Три године превременог 

пензионисања умањило би просечну пензију за 3.000, а пет година за 5.000 динара. 

Преверемено пензионисање биће могуће до пет година пре редовне старосне границе. 

 

Увођење пенала је неопходно јер чак 70 одсто мушкараца и око 50 одсто жена иде у пензију 

пре законом утврђене старосне границе. Од оних који су прошле године пензионисани, пун 

стаж одрадило 45,8 одсто. 

 

Извор „Блица” каже да се у Влади помињала и опција да пенали износе шест одсто по години 

стажа мање, али да је већина ипак била за немачки модел од четири процента.  

Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета, каже да је реформа пензијског система нужна 

како би се избегла криза јавног дуга. 

 

- Биће неопходно повећати и старосну доб за пензионисање, пре свега жена, јер само Србија у 

Европи дозвољава да се жене пензионишу пет година пре мушкараца - објаснио је за „Блиц“ 

Никола Алтипармаков. 

 

Влада је најавила да би се од 2015. граница за жене померала по шест месеци годишње. Тако 

би жене 2020. ишле у пензију са 63 године живота. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469952/Sindikati-i-poslodavci-blizu-dogovora 

ПРЕГОВОРИ О НОВОМ ЗАКОНУ О РАДУ 

Синдикати и послодавци близу договора? 

Танјуг 

Према најавама синдиката, назире се договор са послодавцима и Владом око изгледа новог 

Закона о раду. 

- Синдикати и послодавци близу су договора у вези већине спорних одредби у Закону о раду, а 

наредне недеље размотриће текст нацрта на основу кога би отклањали евентуалне даље 

недостатке, рекао је Тањугу потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Зоран 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469952/Sindikati-i-poslodavci-blizu-dogovora
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Михајловић. 

Михајловић, који је члан Радне групе, рекао је Тањугу да ће сагласност бити постигнута 

највероватније у вези начина исплате отпремнина, услова за давање отказа, минималне 

зараде и рада на одредјено, а да је спорна ставка и даље проширено дејство колективних 

уговора. 

 

Он је објаснио да је Влада Србије предложила да Привредна комора Србије (ПКС) буде 

преговарач, али да то, како је казао, није добро решење јер би поред Уније послодаваца 

постојао још један независан преговарач. 

На састанцима Радне групе за измене Закона о раду синдикати и послодавци постигли су 

сагласност о висини минималне зараде будући да сииндикати сматрају да она не сме бити 

мања од просечне потрошацке корпе. 

Михајловић је рекао да ће синдикати пристати да се она утврдјује једном годишње, али да 

уколико додје до пада стандарда, да се то чини чешће. 

Синдикати и послодавци раније су се договорили да рад на одредјено време траје две године. 

 

Што се тиче отпремнина, чланови радне групе разговарали су о томе да радници у 

предузећима која треба да се приватизују добију отпремнине за све године стажа, како не би 

били оштећени у односу на оне који су отпремнине добили раније у предузећима која су 

раније приватизована. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин рекао је јуче 

да ће Закон о раду бити донет у предвидјеном року, односно да ће бити усвојен до краја јуна и 

да ће штитити интересе послодаваца, али и радника. 

Он је прецизирао да ће Предлог закона до краја ове недеље бити завршен после чега ће се још 

једном наћи пред социјално-економским саветом када ће све стране још једном изнети своје 

мишљење. 

 

"Било је много прича о томе да је то антираднички закон, али није", рекао је Вулин и додао да 

он чак уводи нека нова права која радници до сада нису имали. 

Медјутим, напоменуо је да се уводи једна дисциплина посебно у јавним предузећима и да неке 

злоупотребе синдикалних права у јавним предузећима са овим законом о раду више неће моћи 

да се спроводе. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469687/Od-1-jula-poreske-olaksice-za-novozaposlene-radnike 

Од 1. јула пореске олакшице за новозапослене 
раднике 

Бета  

Скупштина Србије усвојила је данас измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана 

којима ће приватни послодавци од 1. јула добијати пореске олакшице за сваког 

новозапосленог радника, као и измене Закона о доприносима за обавезно социјално 

осигурање. 

За усвајање измена Закона о порезу на доходак грађана гласало је 169 

посланика, док је 18 било против. 

  

Како је предвидјено тим изменама, послодавац ће имати право на повраћај 65 одсто плаћеног 

пореза ако је засновао радни однос са најмање једним, а највише са девет радника, 70 одсто 

ако запосли од 10 до 99 радника и 75 процената за запошљавање најмање 100 нових радника. 

  

Усвојеним пореским олакшицама, како је образложено, омогућава се да 

послодавци смање трошкове пословања, док се пореске олакшице односе на запошљавање 

нових радника независно од старосне границе, односно радног искуства. 

  

Измене Закона о порезу на доходак, према предлагачу, примењиваће се 

од 1. јула, а пореске олашице може остварити послодавац који повећа број запослених у 

односу на број радника које је запошљавао 31. марта, као и онај који започне обављање 

делатности после тог датума. 

  

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

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

године. 

  

Скупштина Србије је усвојила је и измене Закона о доприносима за обавезно социјално 

осигурање, којим су повећање стопе доприноса за пензијско инвалидско осигурање за два 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469687/Od-1-jula-poreske-olaksice-za-novozaposlene-radnike
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одсто - са 24 на 26, док су смањене с=топе доприноса за здравствено осигурање - са 12,3 на 

10,3 одсто. 

  

За измене овог закона гласало је 168, док је против било 20. Примена нових стопа је 

амандманом Владе Србије, који је тако постао саставни део Закона, одложена за месец дана, 

односно за 1. август због поплава и ванредног стања, као и одлагања ребаласа буџета за јул. 

  

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

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

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

новозапослених. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Slovenci-vuku-Prvi-maj-u-stecaj.sr.html 

Словенци вуку „Први мај” у стечај 

Судбину пословног слома словеначке „Муре” поделиће, по свему судећи, ни криви ни дужни и 

пиротски текстилци 

Некадашња словеначка чувена модна кућа „Мура” све је ближа стечају. Та вест, међутим, за 

нас не би ништа значила да с том фирмом у економско-финансијски слом не иде и пиротски 

„Први мај”. Другим речима, наша индустрија одеће из Србије хтела то или не улази у стечајну 

масу „Муре”. 

То ће, по свему судећи, бити још један тужни епилог наше изнуђене и исхитрене 

приватизације. 

Енглеско-словеначка „АХА група”, у чијем саставу је пословала и „Мура”, купила је у 

септембру 2012. године за 2,1 милион евра три производне хале „Првог маја”. Нове газде су 

преузеле обавезу да у наредне три године инвестирају око 11 милиона евра и запосле 1.328 

радника. И то радника који су радили у „Првом мају”. Држава им је за узврат одобрила 

субвенције од 6,6 милиона евра, односно 5.000 евра по раднику. Држава је, истина, узела 

гаранцију од купца у истом односу, 6,6 милиона евра, с роком важења до краја 2016. Много је, 

наравно, после свега, питања о тој приватизацији. Прво, свакако, да ли је могуће доћи до тих 

пара назад. 

Много је, међутим, важније да ли држава Србија, која је до гуше у све ово уплетена, може 

нешто да учини не би ли заштитила свој и интерес тих радника „Првог маја”, који, судећи по 

телевизијским изјавама, појма немају шта им се дешава „на нивоу групе”? Које кораке држава 

може да предузме? Да поништи приватизацију и „Први мај” по други пут врати под своје скуте? 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Slovenci-vuku-Prvi-maj-u-stecaj.sr.html
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Или да све пусти да иде како иде, можда ће се из будућег стечаја појавити неко ко ће знати да 

раднике „Првог маја” и запосли? 

Љубодраг Савић, професор Економског факултета, каже да држава, ако не раскине уговор о 

приватизацији, једино може да стане у ред са осталим повериоцима и да чека. Од словеначког 

закона о стечају зависи у ком наплатном реду ће се наћи и у ком проценту ће намири 

депоновану гаранцију. Опште је познато да су, када предузеће оде у стечај, потраживања 

обично већа од имовине, тако да је питање у ком износу ће и да ли ће уопште моћи држава да 

се наплати. 

– Много је већа штета што та фабрика, која пуно значи за пиротски крај, неће више радити и 

радници ће бити препуштени сами себи, јер са стечајем сви губе посао – каже Савић. 

Он сматра да је пропуст при приватизацији и додели субвенција сигурно направљен, јер су 

људи у Министарству привреде и финансија, као и у Агенцији за страна улагања и промоцију 

извоза (Сиепа), морали да знају коме продају имовину „Првог маја” и коме додељују 

субвенције. 

 – Словенија је уређена земља, која функционише према правилима Европске уније. „Мура” је 

као и све остале фирме листирана на берзи, где су могли добити све тачне информације о 

купцу. Министарство и Сиепа су тим путем могли боље да се информишу, али неким људима 

је одговарало да се ради како се радило. И „Први мај” није усамљен случај. Тако се радило и 

са „Јумком” из Врања и многим другим предузећима – наводи Савић. 

У Сиепи кажу да никаквих пропуста при додели субвенција није било. Међутим из електронске 

преписке између тадашњег Министарства економије и регионалног развоја и Сиепе, која је 

вођена у јануару 2012. године (а у јавност процурила прошле јесени) види се какав је однос 

„Мура” имала према овом послу. 

На њену пријаву за доделу субвенција за нова радна места постојале су примедбе, од тога 

колико ће радника задржати до тога колико ће инвестирати. Основна замерка је била то што 

су „подаци о инвеститору (’Мура’ и партнери) штури и што се нису видели биланси 

пословања”. 

„Чланство у АХА групи (иза које би наводно требало да стоји Хуго Бос) спомиње се често без 

назнака о коме се заправо ради и о њиховим референцама у текстилном сектору. У самој 

пријави не стоји ни у једном тренутку име партнера који подржавају пројекат, а на које се 

позивају, док се у једној реченици помиње да шију за ’Хуго Бос’ и још неколико брендова. 

Евидентно је да немају интерес да у Пироту шију за сопствени бренд, већ да наставе са 

дорадним пословима”, пише у електронској комуникацији између СИЕПЕ и Министарства 

економије и регионалног развоја. 

Уговор о продаји је ипак закључен уз субвенције. 

Од Александра Љубића, бившег државног секретара тог министарства и члана Сиепине 

комисије за доделу субвенција покушали смо да сазнамо на основу којих критеријума је 

„Мура” добила 5.000 евра по новом радном месту и да ли су проверавани њени биланси. 

Затекли смо га на годишњем одмору и није био у прилици да говори, а у Сиепи су нам 

одговорили: „Ово питање сматрамо крајње тенденциозним и злонамерним, те на њега нећемо 

одговарати”. 
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Занимљиво је да се „Мура” за субвенције пријавила у јануару 2012. Према подацима Агенције 

за приватизацију лицитација за продају имовине „Првог маја” објављена је тек 20. јула исте 

године. Почетна цена је била 4,1 милиона евра. Није било заинтересованих купаца. „Мура” се 

одазвала тек на други јавни позив 17. августа и као једини понуђач купила део имовине по 

почетној цени од 2,1 милиона евра. 

Пре ове приватизације у тој конфекцији радило је 1.500 радника. Након продаје дела имовине 

енглеско-словеначком инвеститору, од укупног броја запослених 840 је остало у старој фирми, 

која је наставила да постоји, јер су погони Трикотаже и малопродајни објекти остали 

непродати. Та фирма је у реструктурирању. Око 550 радника прешло је у новоформирану 

компанију „АХА Мура Први мај”. 

Текстилна фабрика у Пироту први пут је приватизована 2006. када ју је за 1,75 милиона евра 

купио домаћи бизнисмен Ђорђије Ницовић. Агенција за приватизацију је 2010. раскинула 

уговор о продаји, јер купац није уложио 2,8 милиона евра у уговореном року. 

Маријана Авакумовић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/stednja_preko_ledja_najsiromasnijih.4.html?news_id=282503 

Како ће се најављене мере владе одразити на стандард грађана 

Штедња преко леђа најсиромашнијих 

АУТОР: АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Још пре него што су поплаве направиле штету која се иницијално процењује на једну 
до две милијарде евра, Влада Србије је пред собом имала циљ да јавну потрошњу смањи за 
400 милиона евра, како би дефицит и јавни дуг почела да враћа у одрживе оквире. 
Са додатним трошковима због поплава и опасношћу да због њих ове године нећемо ни имати 
привредни раст, стезање каиша ће очигледно морати да буде још веће. До сада је на 
републичком нивоу урађено релативно мало, те се главни удари на џеп грађана очекују у 
другој половини године, када на снагу ступи смањење плата за 10 одсто у јавном сектору, 
увођење платних разреда и скоро сигурно смањење пензија од јесени. У међувремену, примат 
у поправљању биланса преузеле су локалне самоуправе, које су спас од смањених давања из 
буџета пронашле у подизању пореза на имовину грађана. Осим тога, неке су, на челу са 
Београдом, лек пронашле у укидању свих јавних услуга и социјалних давања која нису 
обавезна, а пуно их коштају. 

Тако је београдска локална власт одлучила да своје најсиромашније пензионере лиши новчане 
помоћи од 5.000 динара, коју су све до ове године редовно добијали на свака три месеца. 
Мада 1.300 динара, колико је то излазило на месечном нивоу, многим грађанима не делује 
превише, најстаријима који добијају мање од 20.000 динара пензије - некад и много мање - 
овај новац је био од егзистенцијалног значаја. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/stednja_preko_ledja_najsiromasnijih.4.html?news_id=282503
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Градоначелник Синиша Мали одлучио је да укине и новац за Свратиште за децу, које брине о 
младим бескућницима, затим помоћ за самосталан живот одраслима и старијим лицима са 
инвалидитетом, право на повремену помоћ деци без родитељског старања, ученицима и 
студентима и ђацима са сметњама у развоју. Правила су промењена и за родитеље са 
тројкама, четворкама, петоркама, шесторкама и дуплим близанцима, који ће сада моћи да 
добију помоћ само једном годишње и то 80 одсто од висине просечне зараде. 

Запосленим породиљама је смањена помоћ са 50.000 динара на 20.000, а незапосленим са 
20.000 на 10.000. 

Објављено је и да Град размишља да студентима и пензионерима укине повлашћени статус у 
градском превозу, тако да ће они вероватно скупље плаћати месечне карте, а питање је и да 
ли ће опстати одлука да старији од 65 година само по симболичној цени једном годишње 
оверавају легитимацију. 

Штедња о трошку најугроженијих изазвала је оштре критике јавности и бројне сатиричне 
коментаре, али највише чуди у каквом је она контрасту са предизборним обећањима актуелне 
власти. 

И док је главни град брзо после избора сматрао да је најбољи начин за штедњу да се смање 
социјална давања, републичка власт је одлучила да јој то буде последњи избор. Тако је 
премијер Александар Вучић рекао да се о смањењу пензија неће разговарати све до октобра, а 
да до тада цела влада мора да ради на повећању ефикасности у другим областима. 

Прво међу њима је укидање солидарног пореза и смањење плата за 10 одсто у јавном сектору. 
Ова мера ће највише погодити средњи слој, односно професоре, лекаре, полицајце и друге, 
при чему ће, за разлику од солидарног пореза који се наплаћивао онима са платама вишим од 
60.000 динара, смањење обухватити све у јавном сектору, осим оних на минималцу. 

Осим увођења платних разреда који би такође требало да смање масу зарада из буџета, када 
дође октобар, на ред ће доћи и пензије. Министар финансија Лазар Крстић је већ најавио 
њихово смањење, због чега га је одмах критиковао први потпредседник владе Ивица Дачић, а 
како је рекао сам Вучић, и министарка Кори Удовички такође сматра да ће пензије морати да 
буду смањене. 

Коначно, ради подстицања нових инвестиција, биће промењен и Закон о раду, што значи мање 
отпремнине, а ако буду усвојени све гласнији захтеви послодаваца, и мање плате током 
боловања и годишњих одмора. 

Два писма пензионерима 

Непосредно пред локалне изборе 16. марта, претходни градоначелник Драган Ђилас 
престоничким пензионерима је послао писмо у којем их подсећа да је за свог мандата увео 
новчану помоћ од 4.000 динара, коју је добијало 100.000 грађана са најнижим примањима. 

У писму је наведено: "Знате да сам са места градоначелника смењен у новембру прошле 
године. Знате и да је помоћ коју смо давали престала да стиже на време... Привремени орган 
који данас води Београд није обезбедио новац за овај вид помоћи. Питање је ко ће од вас, да 
ли ће уопште и када добити следећу рату, осим можда још једном у јеку предизборне 
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кампање. Нажалост, исто је и са додатком за труднице и породиље... а разматра се и 
могућност укидања бесплатног превоза за најстарије." 

Одмах после Ђиласовог писма, на адресе тих истих пензионера стигао је и одговор Синише 
Малог, у коме се дословно наводи: "Влада Србије ме је пре три месеца именовала за 
председника Привременог органа. Затекао сам празну касу јер је бивша власт задужила наш 
град за скоро милијарду евра!?... Одмах сам спровео оштре мере штедње... укинули смо 
непотребне трошкове и одустали од скупих политичких пројеката од којих народ није имао 
користи... Једино нисам дозволио да се "штеди" на пензионерским додацима и социјалним 
давањима за најугроженије и децу. Ваше пензије су крваво зарађене, на вашем раду се 
градило ово друштво и ту нема шта да се штеди... Прва рата пензионерског додатка за ову 
годину биће исплаћена до средине марта. Наши најстарији суграђани ће користити бесплатан 
превоз... геронтодомаћице, њих 770, сваког дана ће обилазити по три пензионера који су 
непокретни или слабопокретни... Планирамо отварање нових клубова за пензионере." 

На крају, Мали је додао: "Београд брине о својим пензионерима. Зато вас позивам да не 
дозволите да вас обмањују поједини бивши политичари који вам шаљу писма и лажу вас да ће 
због мера штедње у Београду помоћ пензионерима на било који начин бити ускраћена. То је 
нетачно, а они који то раде спремни су да злоупотребе сваког зарад јефтиних политичких 
поена... Ја сам економиста и нисам политичар. Говорим само чињенице и не знам да 
обмањујем људе као они који су водили Београд пре мене... Београд је на вашој страни и 
никада вас нећемо изневерити. Ваш, Синиша Мали." 

Платни разреди 

Најављено увођење платних разреда је мера којом ће се постићи да се у различитим 
институцијама за исти посао прима иста плата, то јест да рецимо секретарица у некој агенцији 
прима исто колико и секретарица у министарству. Иако би било могуће да се платни разреди 
тако формирају да маса зарада остане иста, економисти сматрају да би најкорисније било да 
се она смањи, то јест да просечна плата секретарице у јавном сектору буде мања после 
увођења платних разреда него што је данас. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pomoc_i_za_radnike_u_strajku.4.html?news_id=282502 

План реструктурирања Јумка за двадесетак дана 

Помоћ и за раднике у штрајку 

АУТОР: ВОЈКАН РИСТИЋ 

Врање - Након разговора које смо имали у Министарству економије и Агенцији за 

приватизацију припремамо план реструктуирања целокупног предузећа, на шта се чекало 

готово четрнаест година. После тога биће сасвим јасна даља судбина Јумка, јер ми од државе 

као већинског власника не тражимо новац, већ само посао - рекао је на конференцији за 

новинаре в.д. директора Јумка Горан Ђорђевић.  

Он је рекао да се на посао након вишемесечног штрајка вратило око 800 радника, а да је 
знатно мањи број и даље у штрајку. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pomoc_i_za_radnike_u_strajku.4.html?news_id=282502
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- Настављамо преговоре са штрајкачима, и обећали смо позајмице од петнаестак хиљада 
динара и за њих уз услов да им заостале зараде исплатимо када почну да раде. За сада нећемо 
предузимати ригорозније мере у, већ нам је у интересу да сви почну да раде - прецизирао је 
Ђорђевић. Он је за двадесетак дана најавио и исплату прве редовне зараде свима који су сада 
ангажовани на пословима за војску Финске. 

На основу „повлашћених тендера“ за јавна предузећа Јумко би требало до краја године да 
уради послове вредне 1,2 милијарде динара, а предстоји и обнова машинског парка, као и 
промене у функционисању појединих технолошких целина. 

Ђорђевић је рекао и то да је Јумко као највећи систем са заокруженом целином за производњу 
у наменској индустрији „био на мети неких мањих предузећа која су желела пропаст врањског 
текстилног предузећа, а зарад великих послова који би они радили за државу“. Он, међутим, 
није прецизирао о којим се то предузећима ради. 

- У Јумку тренутно борави екипа државног ревизора, како бисмо сагледали како је пословано. 
Једино је сигурно да је вредност капитала овог предузећа већа од обавеза које у овом 
тренутку износе око 470 милиона динара и то само према држави, док дугова према банкама 
немамо - објаснио је председник Надзорног одбора Јумка Бранислав Поповић. 

У Јумку је формирано и саветодавно тело на чијем је челу некадашњи директор Влајко Јовић, 
као и Ристо Чалија, власник компаније „Сент Џорџ“, и некадашњи директори у овој компанији. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/olaksice_za_nove_radnike.4.html?news_id=282500 

Посланици Скупштине Србије јуче завршили пролећно редовно заседање 

Олакшице за нове раднике 

АУТОР: М. Р. МИЛЕНКОВИЋ 

Београд - Скупштина Србије усвојила је измене Закона о порезу на доходак грађана, 

захваљујући коме ће приватни послодавци од 1. јула добити пореске олакшице за сваког 

новозапосленог радника. 

У Закону је прецизирано да ће власник фирме имати право на повраћај 65 одсто плаћеног 
пореза ако је засновао радни однос са најмање једним, а највише са девет радника, 70 одсто 
ако запосли од 10 до 99 радника и 75 процената за запошљавање најмање 100 нових радника. 
Сваки послодавац који повећа број новозапослених у односу на број које је имао 31. марта ове 
године, имаће право да оствари повраћај дела плаћеног пореза по основу зараде 
новозапосленог лица. Ова мера се односи на запошљавање нових људи независно од старосне 
границе, чиме престаје да важи досадашњи систем пореских олакшица који се односио на 
запошљавање млађих од 30 и старијих од 45 година. 

Посланици су усвојили и измене Закона о доприносима којим се мења стопа за пензијско и 
инвалидско и здравствено осигурање. Законом је прецизирано да се висина опште стопе 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање повећа са 24 на 26 одсто, а да се истовремено 
стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање смањи са 12,3 одсто на 10,3 одсто. 
Примена нових стопа почиње да важи од 1. августа . Усвојен је и закон који регулише услове 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/olaksice_za_nove_radnike.4.html?news_id=282500
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кредита за буџет у износу од милијарду долара од УАЕ са роком отплате од десет година, уз 
фиксну годишњу камату од два одсто. Посланици су ратификовали и кредит за наводњавање 
који је Србија добила од Фонда за развој Абу Дабија у износу од 97 милиона долара, по 
фиксној каматној стопи од 2,5 одсто годишње. Потврђен је и финансијски уговор АПЕКС зајма 
за мала и средња предузећа, са укупним обимом средстава од 500 милиона евра. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=31&nav_id=855368 

Договор синдиката и послодаваца? 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Синдикати и послодавци близу су договора у вези већине спорних одредби у 

Закону о раду, каже потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Зоран 

Михајловић. 

Према његовим речима, наредне недеље размотриће текст нацрта на основу кога би 

отклањали евентуалне даље недостатке. 

Михајловић, који је члан Радне групе, рекао је Тањугу да ће сагласност бити постигнута 

највероватније у вези начина исплате отпремнина, услова за давање отказа, минималне 

зараде и рада на одређено, а да је спорна ставка и даље проширено дејство колективних 

уговора.  

 

Он је објаснио да је Влада Србије предложила да Привредна комора Србије (ПКС) буде 

преговарач, али да то, како је казао, није добро решење јер би поред Уније послодаваца 

постојао још један независан преговарач. На састанцима Радне групе за измене Закона о раду 

синдикати и послодавци постигли су сагласност о висини минималне зараде будући да 

сииндикати сматрају да она не сме бити мања од просечне потрошацке корпе.  

 

Михајловић је рекао да ће синдикати пристати да се она утврђује једном годишње, али да 

уколико дође до пада стандарда, да се то чини чешће. Синдикати и послодавци раније су се 

договорили да рад на одређено време траје две године.  

 

Што се тиче отпремнина, чланови радне групе разговарали су о томе да радници у 

предузећима која треба да се приватизују добију отпремнине за све године стажа, како не би 

били оштећени у односу на оне који су отпремнине добили раније у предузећима која су 

раније приватизована.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=31&nav_id=855368
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Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин рекао је јуче 

да ће Закон о раду бити донет у предвиђеном року, односно да ће бити усвојен до краја јуна и 

да ће штитити интересе послодаваца, али и радника.  

 

Он је прецизирао да ће Предлог закона до краја ове недеље бити завршен после чега ће се још 

једном наћи пред социјално-економским саветом када ће све стране још једном изнети своје 

мишљење.  

 

"Било је много прича о томе да је то антираднички закон, али није", рекао је Вулин и додао 

да он чак уводи нека нова права која радници до сада нису имали.  

 

Међутим, напоменуо је да се уводи једна дисциплина посебно у јавним предузећима и да неке 

злоупотребе синдикалних права у јавним предузећима са овим законом о раду више неће моћи 

да се спроводе. 
 

 

http://www.pressonline.rs/info/biznis/313834/sindikati-i-poslodavci-blizu-dogovora.html 

Синдикати и послодавци близу договора? 

Према најавама синдиката, назире се договор са послодавцима и Владом око изгледа 

новог Закона о раду. 

- Синдикати и послодавци близу су договора у вези већине спорних одредби у Закону о 

раду, а наредне недеље размотриће текст нацрта на основу кога би отклањали 

евентуалне даље недостатке, рекао је Тањугу потпредседник Савеза самосталних синдиката 

Србије Зоран Михајловић. 

Михајловић, који је члан Радне групе, рекао је Тањугу да ће сагласност бити постигнута 

највероватније у вези начина исплате отпремнина, услова за давање отказа, минималне 

зараде и рада на одредјено, а да је спорна ставка и даље проширено дејство колективних 

уговора.  

Он је објаснио да је Влада Србије предложила да Привредна комора Србије (ПКС) буде 

преговарач, али да то, како је казао, није добро решење јер би поред Уније послодаваца 

постојао још један независан преговарач. 

На састанцима Радне групе за измене Закона о раду синдикати и послодавци постигли су 

сагласност о висини минималне зараде будући да сииндикати сматрају да она не сме бити 

мања од просечне потрошацке корпе. 

Михајловић је рекао да ће синдикати пристати да се она утврдјује једном годишње, али да 

http://www.pressonline.rs/info/biznis/313834/sindikati-i-poslodavci-blizu-dogovora.html
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уколико додје до пада стандарда, да се то чини чешће. 

Синдикати и послодавци раније су се договорили да рад на одредјено време траје две године.  

 

Што се тиче отпремнина, чланови радне групе разговарали су о томе да радници у 

предузећима која треба да се приватизују добију отпремнине за све године стажа, како не би 

били оштећени у односу на оне који су отпремнине добили раније у предузећима која су 

раније приватизована. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин рекао је јуче 

да ће Закон о раду бити донет у предвидјеном року, односно да ће бити усвојен до краја јуна и 

да ће штитити интересе послодаваца, али и радника. 

Он је прецизирао да ће Предлог закона до краја ове недеље бити завршен после чега ће се још 

једном наћи пред социјално-економским саветом када ће све стране још једном изнети своје 

мишљење. 

Извор: Тањуг 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikati-i-poslodavci-blizi-dogovoru_491321.html 

Синдикати и послодавци ближи договору? 

БЕОГРАД  

Синдикати и послодавци близу су договора у вези већине спорних одредби у Закону о 

раду, а наредне недеље размотриће текст нацрта на основу кога би отклањали 

евентуалне даље недостатке, рекао је Тањугу потпредседник Савеза самосталних 

синдиката Србије Зоран Михајловић. 

Михајловић, који је члан Радне групе, рекао је Тањугу да ће сагласност бити постигнута 

највероватније у вези начина исплате отпремнина, услова за давање отказа, минималне 

зараде и рада на одређено, а да је спорна ставка и даље проширено дејство колективних 

уговора. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikati-i-poslodavci-blizi-dogovoru_491321.html
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Он је објаснио да је Влада Србије предложила да Привредна комора Србије (ПКС) буде 

преговарач, али да то, како је казао, није добро решење јер би поред Уније послодаваца 

постојао још један независан преговарач. 

На састанцима Радне групе за измене Закона о раду синдикати и послодавци постигли су 

сагласност о висини минималне зараде будући да синдикати сматрају да она не сме бити мања 

од просечне потрошачке корпе. 

Михајловић је рекао да ће синдикати пристати да се она утврђује једном годишње, али да 

уколико дође до пада стандарда, да се то чини чешће. 

Синдикати и послодавци раније су се договорили да рад на одређено време траје две године. 

Што се тиче отпремнина, чланови радне групе разговарали су о томе да радници у 

предузећима која треба да се приватизују добију отпремнине за све године стажа, како не би 

били оштећени у односу на оне који су отпремнине добили раније у предузећима која су 

раније приватизована. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин рекао је јуче 

да ће Закон о раду бити донет у предвиђеном року, односно да ће бити усвојен до краја јуна и 

да ће штитити интересе послодаваца, али и радника. 

Он је прецизирао да ће Предлог закона до краја ове недеље бити завршен после чега ће се још 

једном наћи пред социјално-економским саветом када ће све стране још једном изнети своје 

мишљење. 
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"Било је много прича о томе да је то антираднички закон, али није", рекао је Вулин и додао да 

он чак уводи нека нова права која радници до сада нису имали. 

Међутим, напоменуо је да се уводи једна дисциплина посебно у јавним предузећима и да неке 

злоупотребе синдикалних права у јавним предузећима са овим законом о раду више неће моћи 

да се спроводе. 

 

 

 


