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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:502539-Prosecna-zarada-u-junu-44883-dinara 

Просечна зарада у јуну 44.883 динара 
Тањуг  

Просечна нето зарада исплаћена у јуну у Србији износи 44.883 динара и у односу на мај 

номинално је већа за 1,6 а реално за 1,5 одсто 

 
БЕОГРАД - Просечна нето зарада исплаћена у јуну у Србији износи 44.883 динара и у односу на 
мај номинално је већа за 1,6 а реално за 1,5 одсто, објавио је данас Републички завод за 
статистику. 

Јунска нето плата номинално је већа за 1,1 одсто и реално мања за 0,2 одсто, у односу на 
зараду исплаћену у истом месецу 2013. године. 

Просечна јунска бруто зарада износи 61.992 динара и номинално је већа за 1,7 а реално за 1,6 
одсто од мајске. 

Бруто зарада исплаћена у јуну је номинално већа за један а реално мања за 0,3 одсто у 
поређењу са јуном 2013. године. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:502481-Vujovic-Plate-i-penzije-manje-do-10-odsto 

Вујовић: Плате и пензије мање до 10 одсто 
З. Р.   

Министар привреде Душан Вујовић најавио привредницима економске мере Владе, чији 

ће детаљи бити познати по ребалансу буџета. Рат сивој економији и шверцу дувана 

 
ВЛАДА Србије ће се трудити да плате и пензије не буду смањене ни за динар више од 10 
одсто. То је данас обећао министар привреде Душан Вујовић и вршилац дужности министра 
финансија. Он је после састанка премијера Александра Вучића са економистима, 
привредницима и банкарима у Савезу економиниста Србије рекао да ће детаљи тог смањења и 
других економских мера Владе бити познати по заврштку ребалса буџета. 

- Само део трошкова ће бити пребачен на плате и пензије јер ће мере бити пре свега усмерене 

на смањење сиве економије, и то највише на шверц цигарета - рекао је Вујовић. - Ефекти 

смањења плата и пензија ће бити отприлике две трећине потребног смањења дефицита, а 

једну трећину очекујемо у смањењу трошкова. Следеће године надам се да се неће више 

постављати питање смањења плата и пензија, главне мере ће се усмерити на приходну страну, 

а као резерву имаћемо повећање пореза на додату вредност (ПДВ). 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:502539-Prosecna-zarada-u-junu-44883-dinara
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:502481-Vujovic-Plate-i-penzije-manje-do-10-odsto
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Вујевић је најавио да ће се ребаланс буџета наћи у Скупштини Србије до 15. септембра и да би 

у тој седмици требало да буде и усвојен. Министар сматра да ће резултати 100 дана владе 

показати њену решеност да продужи реформе и створи повољан амбијент за планиране 

потезе. Економисти су данас оценили да се реформска агенда поклапа са мерама за дугорочну 

макроекономску стабилност коју предлажу већ годинама. 

- Разговор са економистима је показао да се реформе планирају на много ширем фронту него 

раније. Сада постоји основа да верујемо да ће закони бити примењени - рекао је министар. - 

Усвајање закона о приватизацији и стечају ће покренути процес разрешења статуса предузећа 

у реструктурирању. То је важно не само да би се знало да ли ће предузећа преживети или ће 

ићи у стечај, него ће се уклонити кључна препрека за побољшање пословног амбијента. У 

јавним предузећима може доста да се уштеди, што би смањило притисак да се решење за 

уштеде тражи у смањењу плата и пензија. 

ЈАВНИ СЕКТОР КОЧИ РЕФОРМЕ 

Председник Савеза економиста Србије Александар Влаховић, подсетио је да СЕС од 2007. 

године и почетка кризе у први план ставља реформу јавног сектора, као предуслов дугорочне 

макроекономске стабилности. 

- Говорили смо да је неопходно урадити хитну фискалну консолидацију, завршити 

реструктурирање јавних предузећа и приватизацију, реформу пензијско-инвалидског система, 

донети нови закон о раду - напоменуо је Влаховић. - Са задовољством могу да кажем да се 

реформска агенда Владе поклапа са оним што је упозоравао СЕС годинама уназад. 
 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:502666-Vulin-Zakon-o-radu-vazi-i-za-Srbe-na-KiM 

Вулин: Закон о раду важи и за Србе на КиМ 
Тањуг  

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

је данас у Призрену да закон о раду важи и за Србе на Косову и Метохији 

Министар за рад, запошљавање и борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 
данас у Призрену да закон о раду важи и за Србе на Косову и Метохији. 
 

Не постоји закон који се доноси на територији Републике Србије а који не важи за Србе на 
Косову и Метохији, изјавио је Вулин. 
"Како се буде одражавао на све друге, одразиће се и на Србе на КиМ. Наравно, увек постоји 
једна посебна пажња према онима који живе на КиМ, али закон је закон", изјавио је Вулин. 
Вулин је у манастиру Светог Архангела код Призрена присуствовао освећењу конака и 
манастирској слави. 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:502666-Vulin-Zakon-o-radu-vazi-i-za-Srbe-na-KiM


4 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:502733-Jankovic-Zakon-o-radu-se-ne-odnosi-na-sve-

zaposlene 

Јанковић: Закон о раду се не односи на све 

запослене 
Тањуг  

Један од аргумената који суштински "брани" нови Закон о раду је то да ће увести ред и 

направити јасну разлику између радника и нерадника, али се он не односи на запослене у 

јавним службама каже омбудсман Саша Јанковић 

Један од аргумената који суштински "брани" нови Закон о раду је то да ће увести ред и 
направити јасну разлику између радника и нерадника, али запослени у јавним службама не 
морају због тога да брину, јер за њих Закон о раду не важи. 

"Рад запослених у државној служби и локалним самоуправама дефинисан је Законом о 

државним службеницима и Законом о раднима односима у државним органима. Ако узмемо у 

обзир да је држава јако велики послодавац и да су локалне самоуправе такође велики 

послодавац, онда испада да се на велики број радника не односи Закон о раду ", изјавио је 

Тањугу заштитник грађана Саша Јанковић. 

Ово је на известан начин потврдила и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори 

Удовички, која, додусе, најављује да ће се постојеће законодавство које регулише статус 

запослених у државној управи и локалној самоуправи усклађивати са новим законом о раду, 

али ће вероватно неке разлике остати. 

"Радни односи и плате у државној управи су регулисани шумом закона и наша је намера да то 

регулишемо и да учинимо јаснијим, систематичнијим и праведнијим", рекла је Удовички 

Тањугу. 

Она је додала да се у овом тренутку ради на уподобљавању свих тих закона са Законом о раду. 

"Промене које доноси Закон о раду везано за отпремнине, минули рад уносимо и у ову 

регулативу сразмерно.Тамо где је због нечег постојала разлика и раније, одржавамо сада исту 

разлику, а тамо где је било исто као у Закону о раду, оставићемо исто као у Закону о раду", 

објаснила је министарка. 

Заштитник грађана прецизира да су радна права запослених у државној управи регулисана 

Законом о државним службеницима, права радника у локалним самоуправа Законом о радним 

односима у државним органима. 

"Закон о раду се на њих односи само у оном сегменту који ова два закона нису сматрала 

битним, дакле занемарљиво", наводи он. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:502733-Jankovic-Zakon-o-radu-se-ne-odnosi-na-sve-zaposlene
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:502733-Jankovic-Zakon-o-radu-se-ne-odnosi-na-sve-zaposlene


5 

 

Заштитник грађана објашњава да су Законом о раду обухваћени приватни послодавци, јавне 

службе и агенције. 

"При томе, за неке агенције, попут Агенције за борбу против корупције, Закон о раду не важи, 

јер, иако се зову агенције, оне су, уствари, државни органи на који се примењује Закон о 

државним службеницима", наводи Јанковић. 

Он додаје и да је потребно бити субспецијалиста за радно право у јавном сектору да би се 

тачно знало када ће се, на коју ситуацију и ког радника применити које право. 

Упитан да ли се Закон о раду односи на запослене у школама и болницама, Јанковић одговара 

потврдно. 

"Пошто се на болнице односи Закон о раду, оне, на пример, нису дужне да расписују конкурс 

када запошљавају лекаре, што је потпуни нонсенс. Дакле, државне болнице, које су 

финансиране из јавних средстава, понашају се као приватници, тако да директори могу без 

икаквог конкурса да неког држе седам година у радном односу на одређено, а онда без 

икаквог конкурса да запосле трећу особу за стално, јер им тако закон омогућава", упозорава 

он. 

Упитан у којој мери се Закон о раду односи на јавна предузећа, када су у многим случајевима 

запослени заштићени колекетивним уговорима, Јанковић каже да таква могућност доводи до 

тога да се многи људи који раде у јавном сектору, а немају могућност закључивања 

колективних уговора, питају да ли раде за исту државу. 

Јанковић истиче да разлика у радним правима између запослених у јавном и приватном 

сектору треба да посотји. Он то објашњава чињеницом да државни службеник, да би штитио 

јавни интерес, мора бити изабран на конкурсу и отпуштен по тежим условима, јер на тај начин 

неће зависити од самовоље свог надређеног, и неће под претњом отказа бити присиљен да 

подржава решења која су лоша за јавни интерес. 

"На жалост, с обзиром на то да се претходних деценија као правило успоставило да се у 

државну службу долазило не само преко конкурса и да то нису били стручни људи, онда 

грађани оправдано виде државне службенике као повлашћену групу људи, чије су привилегије 

неоправдано истакнуте, што боде очи", каже заштитник грађана. 

То све значи, како је навео, да ће у државној управи и даље бити много теже отпустити 

радника него у приватном сектору, као и да је процедура за санкционисање државних 

службеника много сложенија него за радника у приватним фирмама. 
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:502734-Vucic-Reforme-rad-zakoni---odmah 

Вучић: Реформе, рад, закони - одмах 
Тањуг  

Председник Владе Србије Александар Вучић поручио је да Србија мора да почне да ради и 

да се мења, а да се Влада неће плашити и неће одступити од реформи и закона којима је 

рад сврха и који треба да омугуће брже и лакше запошљавање и нова радна места 

 
Председник Владе Србије Александар Вучић поручио је да Србија мора да почне да ради и да 
се мења, а да се Влада неће плашити и неће одступити од реформи и закона којима је рад 
сврха и који треба да омугуће брже и лакше запошљавање и нова радна места. 

"Свака од ових мера има само један циљ - да људи у Србији раде. Рад је једини начин да нам, 
заиста, буде боље. Рад мора да буде наша главна идеологија, основа наше вере, наш залог за 
сваку и свачију будућност", истакао је Вучић у Уводнику за најновији СНС Информатор. 
У тексту је подсетио на речи којима је ова влада и добила мандат на изборима: "Реформе 
одмах! Закони одмах! Рад одмах!". 

Премијер оцењује да је онај ко се сукоби са српским менталитетом, навикама и таборима, 
осуђен на пропаст. 

"Тај зачарани круг морамо да прекинемо и победимо себе. Нема завера, за све што нам се 
десило, у највећој мери, криви смо сами. Сањали смо и страдали, време је да се пробудимо", 
указао је премијер. 

Он каже и да је од френклина Деланора Рузвелта, демократског кандидата, уочи 
председничких избора у Америци 1933, научио да је једина ствар које треба да се плашимо - 
сам страх, јер је то кључно за сваког ко се бави јавним послом, посебно политиком. 

"Данас, када Србији предстоји усвајење низа реформских закона, Закон о раду, приватизацији, 
стечају, планирању и изградњи, као и сет закона који регулишу медијску сферу, што је 
свакако најсмелији политички потез у последњих двадесетак година, желим да вам кажем да 
се ова влада неће плашити. И да неће одустати", поручио је Вучић. 

Он је свима који сматрају да им је доста тешког живота, рекао да смо живели много боље од 
онога што смо заслужили и зарадили. 

"Својом неодговорношћу, пре свега, нас политичара, успели смо да, само у периоду од 2008. 
до 2012. повећамо незаспосленост са 14,4 на чак 26,1 одсто, као и да повећањем пензија и 
плата у јавном сектору, без економске подлоге, подигнемо јавни дуг са 34,2 на 62,5 одсто 
бруто домаћег производа", навео је Вучић. 

Премијер истиче и да данас, можда, први пут у савременој српској политици, Србија има јасан 
план за успостављање стабилне економије, чврсте државе са уређеним јавним финансијама. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:502734-Vucic-Reforme-rad-zakoni---odmah
http://www.sns.org.rs/dokumenti/sns-informator-br-17
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"До тог светла мораћемо да прођемо кроз много трња у мрачном тунелу, али сам потпуно 
сигуран да ће на крају мандата Владе, многи који нас критикују, морати да признају да смо 
урадили велики посао за нашу земљу и за нашу децу", уверен је Вучић. 

Он је указао да ће у супротном то бити његов и лични пораз иако у политици нема ничег 
лиочног. 

"Ако промашимо овај пут, у овом мандату, ја ћу морати заувек, ослобођен и сујете и патетике, 
да напустим политички терен. Биће то и мој, лични пораз, у послу у којем нема ничег личног", 
каже премијер. 

Он истиче да је за нашу земљу овде реч о насушној потреби да бар проба да се промени. 

"Земље у којој људи имају потребу да кажу да је увек неко други крив, да оног који искаче 
врате у исту раван, да ако немам ја, не можеш ни ти да имаш, да што мање радимо, да све 
завршимо на фору, да не устајемо за посао од триста евра...И на крају ону највећу, константну 
потребу, да ништа од тога не променимо". 

Он објашњава да и ако неко крене са реформама они који су били за ођедном буду против. 

"Ако се неко дрзне, ако неко проба, покуша, крене, рингишпил се заврти и они који су били за 
реформе, ођедном буду против, они који су били за законе, углас вичу како су закони лоши, 
заступници права послодаваца постану заступници права синдиката, левичари постану 
десничари, десничари пређу у левицу, интелектуалци машу песницом, радници одбијају да 
раде... 

Једини који у свему томе остане напуштен, ојађен, крив, јесте управо онај који је нешто 
покушао. Како си се усудио?! - виче му, сложно, Србија". 

Премјер је указао да Србија мора да почне да ради и да победи себе како би имала шансу, 
какву-такву. 

"Србија, једноставно, мора да почне да ради. И нека се буни ко год хоће, сваку расправу ћу и 
лично да подржим, али нећу одступити од реформи и закона којем је рад управо и сврха. Они 
треба да омогуће брже и лакше запошљавање (нова радна места), треба да подстакну 
инвестиције (нова радна места), да покрену привреду (опет нова радна места), да сузбију сиву 
економију (још једном: нова радна места)", поручио је Вучић у писму. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/483229/Stub-srama-Kradja-zarada-zrela-za-zatvor 

Стуб срама: Крађа зарада зрела за затвор  

Бојана Анђелић  

Увођење кривичне одговорности за фирме које не исплаћују зараде могло би да буде решење 
кад послодавац има новца а не испуњава обавезе. 

У Млекари Велика Плана не добијају ни плате, али немају ни оверене здравствене књижице.  

 
- Прескочили су да нам дају плате за јануар, фебруар и март, онда су исплатили април и мај, и 
поново престали да нам дају плату. Разумео бих да фирма нема посла, али дневно обрадимо 
6.000 литара млека. Предузеће ради - каже радница Млекаре која је желела да остане 
анонимна из страха од отказа.  

 
Економиста Александар Стевановић из Центра за слободно тржиште за “Блиц” каже да је ово 
управо пример у коме би кривична одговорност имала ефекта.  

 
- Увођење кривичне одговорности због неисплаћених плата није једноставно. Имало би смисла 
у случају да послодавац има новца, а неће да плати. У пракси привреда Србије је у ситуацији 
да нема новца, па је питање како неко може због тога кривично да одговара. У том смислу то 
би било лоше решење.  

 
Бивши министар трговине и председник Привредне коморе Србије Слободан Милосављевић 
каже да држава прва мора да у својим редовима уведе ред.  

 
- Држава мора ревносно да плаћа обавезе. Тражити то од послодаваца привредника, а 
истовремено не бити и сам ревностан у плаћању сопствених обавеза, апсолутно је неодрживо - 
каже Милосављевић.  

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/483229/Stub-srama-Kradja-zarada-zrela-za-zatvor
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/483288/RADNICI-NA-CRNO-Za-njih-su-lecenje-staz-penzija-i-kredit-samo-pusti-san 

РАДНИЦИ НА ЦРНО За њих су лечење, стаж, 
пензија и кредит само пусти сан  

Горица Авалић  

Око 700.000 грађана Србије који раде на црно немају право на бесплатно лечење, не иде им 
стаж, неће моћи да остваре право на пензију, а о подизању кредита могу само да сањају.  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/483288/RADNICI-NA-CRNO-Za-njih-su-lecenje-staz-penzija-i-kredit-samo-pusti-san
http://www.blic.rs/data/images/2014-07-26/497635_1415-juce_lb.jpg?ver=1406391199.jpg
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Кликните на слику за увећање (+) 

http://www.blic.rs/data/images/2014-07-26/497635_1415-juce_lb.jpg?ver=1406391199.jpg
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- Док си млад и здрав, изрази као што су „здравствена књижица“, „стаж“ и „пензија“ не 
изгледају нарочито важно, али ту грешку у процени плаћам сада. Пре десетак година остао 
сам без посла, па сам се “привремено“ запослио на црно на грађевини. Недавно сам добио 
дете које би, када би моја жена остала без посла, остало без здравствене заштите - прича за 
“Блиц“ грађевински радник Предраг Р. (45).  

 
Међу радницима на црно највише је младих и оних који су у позним годинама постали 
технолошки вишак. Они неупоредиво чешће раде прековремено, викендом и празницима, 
често им се ускраћује право на годишњи одмор и боловање, а они који су цео радни век 
провели радећи на црно не могу да рачунају ни на какву пензију.  

 
- Радник на црно је потпуно невидљив радник, који се налази у вишеструко неповољном 
положају. Он ради за малу зараду, није пријављен, нема социјално, здравствено, пензионо 
осигурање. Рад на црно је проблем енормних размера, али држава затвара очи пред њим 
зарад социјалног мира. Нико не размишља о томе да на овај начин правимо армију људи који 
ће за 20, 30 година, када буду стари, немоћни и болесни, да падну на терет државе - каже за 
“Блиц“ Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката.  

 
Она објашњава да је још већи проблем то што људи који су запослени на црно не желе да 
пријаве послодавце, већ се грчевито држе за тај посао, свесни да им је он једини извор 
егзистенције. Оне који би се због тога можда и побунили убрзо поколеба скоро милион 
незапослених.  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/483000/Uskoro-tender-za-600-firmi 

План владе за предузећа у реструктурирању 

Ускоро тендер за 600 фирми  

Гордана Булатовић  

Премијер Александар Вучић и министар финансија Душан Вујовић договорили су се јуче да 
закони о приватизацији и стечају наредне недеље буду упућени у парлемент. 

Договор о новим законима: Вујовић и Вучић 

Влада ће, како сазнаје „Блиц“, чим закони буду усвојени, а најкасније у септембру, 
припремити јавни позив за око 600 компанија које се на разним нивоима налазе у процесу 
реструктурирања, односно још су у већинском државном власништву. 
   

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/483000/Uskoro-tender-za-600-firmi
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- Пре расписивања овог јавног позива, Влада ће максимално 
промовисати нове могућности које доносе закони о приватизацији и 
стечају. Како ће ускоро продаја државног власништва ићи много 
флексибилније, па ће се тако, на пример, омогућити и продаја 
делова фирми, њихове имовине... Очекујемо да ће бити 
интересената за бројне компаније које данас немају никакву 
могућност да нађу инвеститоре. У овом процесу јасно ће се 
искристалисати које фирме немају никакву перспективу и за њих 
ћемо морати да уђемо у процес ликвидације. Наравно, радници који 
раде у тим компанијама, могу да рачунају на адекватан социјални 
програм - објашњава извор “Блица” из Немањине 11.  

 
И за приватизацију компанија попут “Петрохемије”, а за чију 
продају је недавно у Влади формирана и радна група, чека се, 
кажу, нови закон о приватизацији.  

 
- Веома тешко ћемо успети да “Петрохемији” нађемо једног стратешког партнера. Зато је 
добро што ће нови закон о приватизацији омогућити продају или стратешка партнерства и само 
за делове компаније. То би могла да буде добра шанса за ову фирму - додаје извор “Блица”.  

   

Продаја јавним позивом 
У Влади се, како нам је потврђено, не припрема продаја 
фирми коју већина економиста назива “породичном 
сребрнином државе”, попут Телекома, ЕПС-а... - О томе 
засад постоје само неформални контакти. Када дође време, 
кренуће се и у конкретан посао. Процес ће бити 
транспарентан и подразумеваће расписивање јавних позива. 
Томе ће претходити избор приватизационог саветника - каже 
извор “Блица”.  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/483127/Vujovic-Nema-privatizacije-javnih-preduzeca-u-ovoj-godini-ima-precih-

stvari 

Вујовић: Нема приватизације јавних предузећа у 
овој години, има пречих ствари  

Тањуг  

Министар привреде Душан Вујовић изјавио је данас да ове године неће бити приватизације 
јавних предузећа, али да ће у наредним годинама њихова приватизација, односно 
докапитализација, "остати на столу" као стални предлог. 

ЗАСАД ТРОШАК  

 411 милијарди 
динара били су 
губици предузећа у 
реструктурирању 
2013. 

 161 предузеће 
тренутно у фази 
реструктурирања 

 800 милиона долара 
годишњи минус 
због слабе 
продуктивности 
државних фирми 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/483127/Vujovic-Nema-privatizacije-javnih-preduzeca-u-ovoj-godini-ima-precih-stvari
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/483127/Vujovic-Nema-privatizacije-javnih-preduzeca-u-ovoj-godini-ima-precih-stvari
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У неким ситуацијама, као што је пример Електропривреде Србије (ЕПС), вероватно се не ради 

о приватизацији, него о докапитализацији 

"Биће ствар процене када је прави моменат да се крене са тим, процес приватизације 
Телекома и таквих јавних предузећа је доста дугачак", казао је Вујовић, додајући да ће јавност 
бити на време упозната са тим да је поменути процес отпочео. 
   

Ове године имамо других, пречих ствари на које ћемо се фокусирати, истакао је Вујовић, 
додајући да су сва предузећа, укључујући и јавна, на тржишту и да приватизација увек постоји 
као варијанта.  

 
"У неким ситуацијама, као што је пример Електропривреде Србије (ЕПС), вероватно се не ради 
о приватизацији, него о докапитализацији", напоменуо је Вујовић.  

 
Он је истакао да ће питање када и како ће бити реализована приватизација неког јавног 
предузећа бити предмет конкретног програма на нивоу сваке године. 
Када је реч о приватизацији Телекома, Вујовић је рекао да ће то бити питање интереса 
стратешких партнера из целе Европе.  

 
"Циљ нам је да Телеком буде ефикасна фирма која прати технологију и валоризује позицију 
Србије у региону, односно у целој Европи", казао је Вујовић.  

Вујовић о припремама ребаланса 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/483087/Smanjenje-plata-i-penzija-samo-jedna-od-mera 

Смањење плата и пензија само једна од мера  

Г:Б.  

Смањење плата и пензија од десет одсто биће предвиђено сетом мера која ће се пред 
републичким посланицима наћи средином септембра, потврдио је јуче министар Душан 
Вујовић, након састанка премијера Вучића са економистима, привредницима и банкарима у 
Савезу економиста Србије. 

Према Вујовићевим речима, смањење примања буџетских корисника неће бити једина уштеда 
у буџету. Мере ће, чак, углавном бити усмерене на смањење сиве економије и то највише на 
шверц цигарета.  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/483087/Smanjenje-plata-i-penzija-samo-jedna-od-mera
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Ребаланс буџета за ову годину биће усвојен најкасније 19. септембра.  

- До 11. августа биће познати сви параметри ребаланса буџета, договорени на нивоу владе, 
свих министарстава и са ММФ-ом, рекао је Вујовић.  

Министар напомиње и да  је важно да се ребалансом обезбеди довољно средстава да се 
структурне мере могу реализовати - довољно средстава за социјалне програме, наставак 
политике давања стимулација, привлачање нових инвеститора...  

Министар је нагласио да је ребаланс први корак у крупној фискалној консолидацији.  

Повереник кажњава државне институције и фирме које крију информације 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/483232/Sedam-miliona-kostalo-nas--cutanje-drzavnih-kompanija 

Седам милиона коштало нас ћутање државних 
компанија  

И.Крањчевић.  

Државним фирмама лакше је да плате казну из буџета Србије, тј. о трошку грађана, него да 
испоштују закон и дају информације које су по закону дужни да дају.  

Шабић: Кажњава за неиспуњавање законских обавеза 

Њихову бахатост смо платили више од седам милиона динара, а евидентирано је таквих 76 
случајева.  

 
У тим случајевима државне фирме нису испоштовале закон и поступиле по налогу повереника 
за информације од јавног значаја Родољуба Шабића, који је био принуђен да донесе и решење 
о кажњавању, прво од 20.000 динара, а потом и од 180.000 динара. 
Телеком, Железнице и „Србијагас“ у последње три године имају највише казни повереника 
због одбијања да дају информације које су били дужни да дају по закону, види се у документу 
који је Савет за мониторинг, људска права и борбу против корупције „Транспарентност” добио 
на свој захтев из канцеларије повереника.  

 
- Поводом информације да се велики државни новац плаћа на те казне, само због бахатог 
односа јер не поступају по актима повереника, желели смо да видимо који су то државни 
органи који се најчешће оглушују на захтев повереника и да видимо да ли су покретане 
прекршајне пријаве против одговорних.  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/483232/Sedam-miliona-kostalo-nas--cutanje-drzavnih-kompanija
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Уставно право на доступност информација не би смело да зависи од добре воље руководилаца 
државних предузећа. Казну за непоступање плаћала је чак и Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета, па и МУП.  

 
Чим се информације скривају, ту сигурно има кршења закона, што ћемо у наредном периоду 
испитивати - најавио је Марио Спасић, генерални секретар „Транспарентности”.  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/483196/I-sindikat-Sloga-trazi-ostavku-Vulina 

И синдикат Слога тражи оставку Вулина  

Бета  

Удружени синдикати Србије "Слога" подржали су данас захтев за смењивање министра рада 
Александра Вулина, што траже синдикат "Независност" и Савез самосталних синдиката Србије.  

У саопштењу "Слоге" наведено је да је повод "целокупно ангажовање" Вулина при доношењу 
измена Закона о раду.  

 
"Грубо су нарушени механизми легитимитета и институционалног доношења закона, а грубим 
искључивањем синдиката и јавности из самог процеса рада и усаглашавања, Србији је као 
држави нанета несагледива штета у развоју демократских процеса и политичке културе", 
сматра у синдикату "Слога".  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/483145/TRAGEDIJA-U-AGROZIVU-Radnica-umrla-tokom-strajka-za-plate 

ТРАГЕДИЈА У АГРОЖИВУ Радница умрла током 
штрајка за плате  

Бета, Тањуг  

Радници индустрије живинског меса Агрожива блокирали су данас кружни ток на уласку у 
Житиште захтевајући исплату зарада и социјалног програма.У току протеста једној од бивших 
радница те компаније, која је дошла да подржи бивше колеге, је позлило и она је током дана 
преминула.  

Грански синдикат Независност саопштио је да је радница Агрожива из Житишта М.М. (55), 
којој је позлило током данашњег протеста радника те фирме, преминула од можданог удара.  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/483196/I-sindikat-Sloga-trazi-ostavku-Vulina
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/483145/TRAGEDIJA-U-AGROZIVU-Radnica-umrla-tokom-strajka-za-plate
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Радиотелевизија Војводине пренела је претходно да су јутрос око 6.00 сати незадовољни 
радници компаније Агрожив блокирали кружни ток на уласку у Житиште, а у штрајку су од 19. 
маја захтевајући исплату заосталих зарада и социјалног програма.  

 
Према сазнањима РТВ-а, радница М.М. којој је јутрос током протеста позлило, преминула је 
данас око поднева у зрењанинској болници где је довезена због можданог удара.  

 
М.М. је, како је известила РТВ, управо ових дана стекла услов за пензију, а поред ње у 
Агроживу су запослене и њене две ћерке.  

 
Грански синдикат Независност је у саопштењу тврди да одговорност за тешку ситуацију више 
од 1.000 радника Агрожива сносе Министарство привреде и Министарство рударства и 
енергетике, јер, како оцењују, "нису хтели да решавају питање запослених у Агроживу и 
одбијали пријем представника запослених".  

 
"Одговорност сноси Министарство правде и полиција, јер нису желели да реагују на апеле 
запослених који су их упозоравали да у Агроживу постоји основана сумња о присуству 
привредног криминала, као и да није било транспарентости свих правних и имовинских 
промена око Агрожива", наведено је у саопштењу тог синдиката.  

 
Грански синдикат Независност је најавио да ће покренути питање одговорности за све 
надлежне у случају Агрожив.  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/483067/U-Srbiji-u-maju-778577-nezaposlenih 

У Србији у мају 778.577 незапослених  

Бета   

Београд - У Србији је на крају маја 2014. било 778.577 незапослених, што је за 1,1 одсто мање 
него у априлу, а 0,7 одсто мање него у мају прошле године, објављено је данас у билтену 
макроекономских информација Привредне коморе Србије (ПКС). 

Пад броја незапослених праћен је смањивањем стопе формалне незапослености, која је у мају 
ове године износила 29,53 одсто, наводи се у билтену.  

   

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/483067/U-Srbiji-u-maju-778577-nezaposlenih
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Према подацима Националне службе за запошљавање, укупан број особа које на посао чекају 
дуже од годину дана у мају је повећан на 528.594. У поређењу с априлом број дугорочно 
незапослених је увећан за 481 особу, а у односу на мај 2013. за 4,5 одсто.  

 У јуском издању билтена ПКС-а наводи се и да је укупан број запослених у мају 2014. 
процењен на 1.696.834 особа, што је за 1.043 мање него у априлу (пад од 0,1 одсто).  

 Број запослених је у поређењу са мајем 2013. опао за 1,4 одсто или за 24.714 радника.    

Највећи пад запослености забележен је у прерађивачкој индустрији за 9.614 особа, трговини 
(5.261), грађевинарству (3.982), стручним, научним, иновационим и техничким делатностима 
(3.093) и финансијским делатностима (1.352).  

 Насупрот томе, највећи раст запослености у наведеном периоду периоду евидентиран је у 
административним и помоћним услужним делатностима (2.995) и образовању (1.775).  

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Jos-jedno-uspesno-polugodje-FAM-a.sr.html 

Још једно успешно полугође ФАМ-а 

Без динара државних субвенција ово крушевачко предузеће, после слома у приватизацији, 
бележи раст производње и извози трећину робе  

Крушевац – Предузеће ФАМ – Крушевац и ове године, на основу шестомесечних резултата, 
показује да је успешно као ретко које са списка од 163 предузећа у реструктурирању, на који 
је доспело после погубне приватизације и утапања у систем НИБЕНС групе Мила Ђурашковића. 
Полугодишњи извештај показује да је 209 радника произвело 3.400 тона моторних уља, мазива 
и других деривата од нафте, а продало 3.468,4 тоне, што је за око два одсто више у односу на 
план и за осам процената више у односу на исти период лане. 

Остварење физичког обима производње и реализације прате и одговарајући финансијски 
ефекти. Према речима финансијског директора Милоја Петровића, пословни приход за шест 
месеци 2014. износи 723,615 милиона динара. Ако се зна да су пословни расходи у том 
периоду 719,559 милиона, јасно је да остварена добит износи 4,056 милиона. Можда у 
апсолутном износу тај резултат није импресиван, али ако се зна да је ФАМ служио за јемство и 
подизање вишемилионских кредита (у еврима) чланицама НИБЕНС групе, због чега је уништен 
у финансијском смислу, постигнути резултат је више него задовољавајући. 

Генерални директор Владица Петровић каже да је јако важно што ФАМ и после свега, а сада и 
у условима изузетно јаке конкуренције, успева да остане лидер на тржишту. Извози око 
трећину произведене робе, измирује све своје обавезе према држави и пословним партнерима 
и исплаћује зараде, чији је просек 64.310,00 динара у нето износу. Истина, треба знати да од 
209 запослених чак 86 има високу или вишу стручну спрему. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Jos-jedno-uspesno-polugodje-FAM-a.sr.html
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– Ми смо ових дана у ситуацији да планирамо радну снагу за производњу антифриза, чија 
сезона долази, и констатујемо да немамо довољно производних радника. Због тога смо 
одлучили да обучимо потребан број запослених у администрацији, који ће наредне седмице 
привремено ући у производне погоне. Нико се томе не противи, јер сви знају да је извршење 
уговорених количина светиња за све нас. На добар резултат, поред мотивисаности, утиче и 
техничко-технолошка дисциплина и стриктно поштовање европских стандарда. Моторна уља и 
мазива, са нашом робном марком „феникс”, извозимо у Словенију, Бугарску, Румунију, Ирску, 
Чешку и у земље у окружењу Србије. Јавили смо се и на тендер Министарства одбране за 
снабдевање Војске Србије, па тендер за Колубару, ЕПС и још неких значајних пословних 
партнера, верујући да ћемо успети, јер на залихама имамо сировина у вредности већој од 
седамстотина милиона динара– истиче Петровић. 

Ипак, како се ближи крај процеса реструктурирања и овде страхују због последица „боравка” 
у НИБЕНС групи. Против те групације и Мила Ђурашковића поднет је одштетни захтев пред 
Специјалним судом од 55 милиона евра (у динарској противвредности), а ових дана 
припремљен је и захтев од 20 милиона евра због нових обавеза, насталих на основу 
потраживања камата и других трошкова од стране банака које ФАМ није створио, већ НИБЕНС 
група. Зато у ФАМ-у прижељкују да се процес суђења Милу Ђурашковићу оконча што пре, као 
битан услов за ослобађање вишемилионских дугова (у еврима) у које су упали без сопствене 
кривице. 

Р. Станковић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/udar_na_sindikate_.1118.html?news_id=286048 

Удар на синдикате  

Аутор: Слађанка Милошевић 

Усвојене су измене и допуне Закона о раду и сада, према речима предлагача и усвајача, 
очекујемо смањење стопе незапослености, односно већу запосленост. Страни инвеститори 
стоје у реду, чекали су само усвајање измена и допуна Закона о раду, па запошљавање може 
да почне. Да ли ће смањење радничких права и трошкова радне снаге заиста привући стране 
инвестиције? Ја у то не верујем. Ипак, док нису усвојили измене закона, властодршци су 
пуцали из свих оружја у синдикате. Зашто?  

Зато што држава не може да укине или распусти синдикат; што је слобода синдикалног 
удруживања гарантована Уставом и конвенцијама Међународне организације рада; што је 
право свих радника да се учлањују у синдикате по свом избору и без пристанка државе; што је 
право синдиката да без мешања власти израђује сопствене статуте и правилнике, обликује 
своје програме, слободно бира своје представнике; слободно организује своје управљање и 
активности; штити синдикална средства од власти.  
Према истраживањима, одређени проценат грађана не верује у синдикате и њихову борбу зато 
што власт, у недостатку аргумената, користи све своје ресурсе да нахушка грађане на 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/udar_na_sindikate_.1118.html?news_id=286048
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синдикате. Замислите, синдикати су против реформи, ремете политичку и економску 
стабилност Србије, правну сигурност, владавину права и комплетно добар привредни 
амбијент?! Какви неваљалци!  
Синдикати су независне организације које оснивају радници ради заштите својих интереса. 
Они се добровољно учлањују у синдикат и добровољно га финансирају. Уколико су радници 
незадовољни радом синдиката, могу, врло једноставно, да обуставе уплату чланарине. 
Синдикати су колективни орган као и Влада Србије или Народна скупштина. Међутим, разлика 
је огромна јер Владу Србије и Народну скупштину финансирамо ми грађани, а не можемо да 
утичемо на њихове одлуке о томе где ће да уложе наше паре. Према мом мишљењу, било би 
добро да наша власт пре него што реши да среди стање у синдикату почисти своје двориште, 
односно среди стање у предузећима где седе њени представници као управљачи и праве 
губитке. Нека то буде показна вежба!  
Синдикати нису савршени, али једини штите радничка права, и важно је да им верују радници 
које представљају и који их финансирају. Синдикална права су она која имају чланови на 
основу свог чланства, а радничка су она која радници имају на основу свог рада. Ни радничка 
ни синдикална права нису поклон Владе Србије. Та права је неко борбом освојио. Дужност 
сваког члана синдиката јесте да пружи отпор због себе, својих запослених и незапослених 
чланова породице, комшија, пријатеља, будућности своје деце, а не због било ког 
синдикалног лидера. Синдикат су сви чланови синдиката, а синдикални лидер је лице за 
заступање и представљање синдиката, који дефинише заједничке захтеве и налази се између 
две ватре. Прва су послодавци који би желели синдикат као послушног партнера, а друга 
незадовољни радници који би да добију гаранције да ће једним штрајком решити све своје 
животне проблеме.  
И на крају, веома важно за све раднике јесте то да знају да је спречавање и забрана 
синдикалног и другог удруживања кривично дело прописано чланом 152 Кривичног законика. 
Да би се заштитила радничка права, потребно је јединство, солидарност, масовност и лична 
храброст за замерање самовољним послодавцима.  
 

 

http://www.pressonline.rs/info/biznis/320957/odluka-o-minimalnoj-ceni-rada-pred-ustavnim-sudom.html 

Одлука о минималној цени рада пред Уставним 

судом 

Савез самосталних синдиката Србије (СССС) упутиће Уставном суду иницијативу за утврђивање 
законитости одлуке да минимална цена рада остане 115 динара по сату. 

Потпредседник тог синдиката Зоран Михајловић подсетио је да је Влада Србије донела одлуку 
о минималној цени рада, а да се о томе претходно није изјаснио Социјално економски савет 
(СЕС). 

http://www.pressonline.rs/info/biznis/320957/odluka-o-minimalnoj-ceni-rada-pred-ustavnim-sudom.html
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Михајловић је Тањугу рекао да је према новоусвојеном Закону о раду, најпре о томе требало 
да се изјасне чланови Социјално-економског савета, а да уколико се договор на седници тог 
трипартитног тела не постигне, одлуку може да донесе влада након 15 дана. 

"Социјално-економски савет није заседао по том питању и социјални партнери се о томе 
нису изјашњавали, већ је директно одлуку донела Влада Србије чиме је прекршен Закон о 
раду", рекао је Михајловић додајући да су представници Савеза самосталних синдката и УГС 
Независност и даље чланови СЕС-а, иако се не слажу са изменама Закона о раду. 

Говорећи о висини минималне зараде Михајловић је рекао да она у Србији не може да 
обезбеди егзистенцијални минимум будући да је већ две и по године на истом нивоу - 115 
динара по сату, односно око 20.000 на месечном нивоу. 

"Она би требало да буде изузетак, а не правило, односно да се исплаћује само када 
послодавац није у могућности да исплати више", казао је Михајловић. 

Рачуница синдиката показала, додао је, да би минимална цена рада сада у Србији требало да 
износи између 125 и 130 динара по сату. 

АСНС саопштио је пре два дана да највећу одговорност одлуку да цена рада остане на истом 
нивоу сносе лидери два синдиката - Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак који су "учествовали 
у раду СЕС-а, а нису успели да издејствују да се минимална цена рада повећа бар за један 
динар". 

Тај синдикат подсећа да су за то време трошкови живота порасли за 15,5 одсто, а потрошачка 
корпа са 63.800 на 66.000 динара. 

Асоцијација тражи од Владе Србије да формира нови Социјално-економски савет и започне 
прави социјални дијалог како би коначно почели да се решавају бројни проблем, као и да тај 
синдикат, али и други који се сада сматрају нерепрезентативним буду укључени у социјални 
дијалог. 

Михајловић сматра да је реч о "потреби тог синдиката (АСНС) да буде свуда" и да је реч о 
"незбиљној организацији". 

Такође је указао да СССС и Независност и даље учествују у раду СЕС-а и да је лоше што се пре 
доношења одлуке владе о минималној цени рада чланови СЕС-а нису састали и разговарали о 
томе. 

Извор: РТС,Тањуг  
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