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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-ne-placa-cak-40-odsto-gazda 

Плате не плаћа чак 40 пдстп газда 

АУТОР: Е. Дн. 
Закпнскп решеое п кпнтрпли ппслпдаваца кпји не исплаћују месечне зараде на време тешкп ће бити 
спрпведенп у пракси, такп да је пптребнп дпнети неки ппдзакпнски акт кпјим би била предвиђена 

кривишна пдгпвпрнпст и аутпматски стешај за таквпг ппслпдавца, изјавили су  представници Сампсталнпг 
синдиката и Уније ппслпдаваца Србије (УПС). Генерални секретар УПС-а Дущан Кпрунпски је изнеп 
ппражавајући ппдатак УПС-а из анкете ппслпдаваца да је у првпм трпмесешју пве гпдине самп пкп 40 
пдстп ппслпдаваца исплаћивалп месешне зараде на време. Кпрунпски је   рекап да закпнску мпгућнпст 
кпнтрпле ппслпдаваца види кап „лепу пппулистишку меру”, за кпју је изразип бпјазан да неће дати 
резултате. 

„Имате ту вище разлпга, а један је тај щтп неће сви радници да туже ппслпдавца кпји им дугује плату у 
страху да не изгубе свпј ппсап”, пбјаснип је Кпрунпски и ппдсетип да је предлпг УПС бип прилишнп 
једнпставнији, а ппдразумевап би аутпматски стешајни ппступак за предузеће кпје месец, два или три, 
не успева да исплати плате. Када би свакпм власнику над главпм бип тај стешајни ппступак, кап претоа 
за неисплаћиваое плата, увереое УПС-а је да би те плате биле мнпгп раније и мнпгп брже исплаћиване, 
нагласип је Кпрунпски. 

„Ја мислим, да та кпнтрпла не мпже да се прппище Закпнпм п раду негп мпра да се прппище нпвим 
закпнпм и инспекцијпм кпја се управп прави. Међутим, и ту смп скептишни, јер акп се кпмплетнп 
ппслпваое или скпрп све ппслпваое предузећа не пребаци пн-лајн, те инспекције ће бити једнпставнп 
немпгуће, затп щтп је немгуће пбезбедити дпвпљан брпј инспектпра кпји би прпверили сва предузећа”, 
пбјаснип је Кпрунпски. 

Пптпредседник Савеза сампсталних синдиката Србије Зпран Михајлпвић рекап је  Танјугу да је 
шиоеница да нпви Закпн п раду апсплутнп неће дпнети прпмене у делу кпји се пднпси на редпвнпст у 
исплати плата заппсленима. 

„Ми смп и даље у зашаранпм кругу, вище не ппстпји нашин да се ппслпдавац искпнтрплище и да се пн 
санкципнище затп щтп пн не исплаћује зараду”, пценип је Михајлпвић и ппдсетип да је тај синдикат 
тражип да се у нпви Закпн п раду унесе пдредба кпјпм би се неисплаћиваое зарада ппслпдаваца 
ценилп кап кривишнп делп. 

  

Судпви неспремни 
„Нажалпст, ппслпдавцима је крпз пвај закпн ппвећана мандатна казна пд неких 100.000 на неких 
200.000 динара и не ппстпји апсплутнп никаква мпгућнпст да се пн кпнтрлище”, предпшип је 
Михајлпвић. Тп щтп је у закпну дата мпгућнпст да заппслени мпже са платнпм листпм прекп суда 
наплати тп щтп му ппслпдавац дугује, једнпставнп је незамисливп у нащпј земљи, јер у Србији не 
ппстпје судпви рада кпји се баве, да тп заппслени реще на брз и ефикасан нашин, казап је Михајлпвић. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-srbiji-sve-manje-i-zaposlenih-i-nezaposlenih 

У Србији све маое и заппслених и незаппслених 
 
АУТОР: С. Глущшевић 
Српскп тржиште рада у пгледалу статистике ппказује да нам падају и заппсленпст и незаппсленпст. У 
Србији је на крају маја пве гпдине билп 778.577 незаппслених, штп је за 1,1 пдстп маое негп у априлу. 

У мају је  укупан брпј заппслених прпцеоен на 1.696.834 пспба, щтп је за 1.043 маое негп у априлу и тп 
је пад пд 0,1 пдстп. 

- Објащоеое за тп да нам падају и заппсленпст и незаппсленпст мпже се пптражити у нашину 
евидентираоа пних кпји немају ппсап. Наиме, акп некп из билп кпг разлпга направи прппуст у 
пријављиваоу губи свпјствп незаппсленпг. Дещава се  да се пни кпји су пријављени у Наципналнпј 
служби заппщљаваоа брищу из евиденције иакп нису нащли ппсап - пбјащоава за нащ лист 
дпскпращои државни секрета у Министарству тргпвине, прпфеспр струкпвних студија и кпнсултант 
Драгпван Милићевић. 

Елем, статистика није прпблем и не треба сумоати да су статистишари ваљанп пдрадили свпј ппсап, али 
је питаое кплику стварну вреднпст има брпј незаппслених акп се прате самп такпзвани активнп 
незаппслени, тп јест пни кпји се редпвнп пријављују на бирпу. 

Инаше, највећи пад заппсленпсти је у прерађивашкпј индустрији и тргпвини. Пад у прерађивашкпј 
индустрији не изненађује акп се има у виду пад прпизвпдое кпји се већ дугп бележи. Рецимп, смаоена 
је прпизвпдоа прерађених ппљппривредних, тп јест прехрамбених  прпизвпда, у првих пет месеци пве 
гпдине за пкп девет пдстп, а тај тренд имамп већ пар гпдина. Тргпвина је друга пп паду заппсленпсти, 
щтп на први ппглед у статистишке брпјке мпже бити шуднп с пбзирпм на тп да се стише утисак да у Србији 
нишу самп тржни центри. 

- Када је тргпвина у питаоу, не шуди щтп је заппслених све маое јер су маои и прпмети. Куппвна мпћ 
грађана слаби, падају зараде заппслених и расте брпј пних кпји не примају плате, такп да ти ппдаци 
нису непшекивани - каже Милићевић и дпдаје да се мале тргпвинске радое маспвнп затварају. Рецимп, 
пве и прпщле гпдине затвпренп је десетак хиљада малих радои. Тпликп их је и птвпренп, али пна кп је 
ставип катанац на дућан птпустип је три-шетири радника, а пнај кп је тек ппшеп да ради заппслип је смп 
једнпг, примећује Милићевић. 

Какп гпд, у билтену макрпекпнпмских инфпрмација Привредне кпмпре Србије пбјављенп је да је у 
Србији на крају маја 2014. билп 778.577 незаппслених, щтп је за 1,1 пдстп маое негп у априлу, а 0,7 
пдстп маое негп у мају прпщле гпдине. Пад брпја незаппслених праћен је смаоиваоем стппе 
фпрмалне незаппсленпсти, кпја је у мају пве гпдине изнпсила 29,53 пдстп, навпди се у билтену. 

У јускпм издаоу билтена ПКС-а навпди се и да је укупан брпј заппслених у мају 2014. прпцеоен на 
1.696.834 пспба, щтп је за 1.043 маое негп у априлу (пад пд 0,1 пдстп). Брпј заппслених је у ппређеоу са 
мајем 2013. ппап за 1,4 пдстп или за 24.714 радника. 

Осим пве две институције заппсленпст и незаппсленипст израшунава и Статсистка и тп на пснпву анкете 
кпју спрпвпди , а рашуница је сасвим другашија . Такп пп Анкете Републишкпг завпда за статистику п 
раднпј снази  пбјављенпј прпщле недеље стппа незаппсленпсти у Србији била је у другпм кварталу пве 
гпдине 20,3 пдстп пд укупнпг брпја активних станпвника (заппслени и незаппслени). Тп је за 0,5 
прпцената маое у пднпсу на претхпднп трпмесешје. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Vucic-Vlada-obezbedila-investicioni-ambijent.sr.html 

Вучић: Овп је прва влада с планпм и намерпм да га испуни 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Премијер Србије Александар Вушић изјавип је да је Влада за 100 дана рада ппкущала да ппкаже какп на 
пдгпвпран, ппщтен и пзбиљан нашин мпже да се ппкрене пнп щтп, какп је рекап, деценијама није 
рађенп, ппрушивщи да је први пут у мпдернпј истприји Србије једна влада ппказала да има план и 
намеру да га се стриктнп придржава. 

Вушић је накпн пбиласка фарме „Мужлаи” у Башкпм Градищту рекап је пплитика државе и пве владе да 
мппаже успесне да ппстану јпщ успеснији, за разлику пд претхпдних влада кпје су увек ппмагале 
неуспесне. 

„Наща пплитика је да гледамп какп мпземп да направимп највећи резултат”, ппрушип је Вушић. 

Ми смп за пвих 100 дана ппкущали да грађанима Србије ппкажемп какп да на пдгпвпран, ппщтен, 
пзбиљан, нашин ппкренемп нещтп на щта никп деценијама није п браћап пажоу, рекап је Вушић, 
указавщи на ппкретаое ппслпвнпг амбијента, дпнпщеое закпна... 

Навеп је и да је влада дпнпсила закпне кпји нису наищли пдмах на пдпбраваое у јавнпсти, али да верује 
да ће грађани наредних гпдина умети да ппщтују щтп је пва влада ппшела да ствара темеље за буућнпст, 
а не самп да размищља п пплитишкпм рејтингу. 

„Овп наще путпваое биће испуоенп испитима, застпјима, и надам се да ће се пкпншати великим 
успехпм за Србију. Не мпжемп да предвидимп будућнпст, али заједнп смп ппшели да је пбликујемп”, 
истакап је Вушић. 

Према оегпвим решима за пбележаваое 100 дана рада Владе није мпглп да се изабере бпље местп пд 
фарме „Мужлаи”. 

„Нисмп мпгли да изабермп бпљу лпкацију. Сви ми мпжемп пд вас да се наушимп раду, марљивпсти, 
ппщтпваоу пбавеза. За вас не ппстпји викенд, мпрате да радите 365 дана, мпрате да устанете у 4. ујутру. 
Малп је пвакп узпрних, великих и успещних дпмаћинстава у нащпј земљи”, рекап је Вушић. 

Србија неће дпживети судбину Аргентине и Грчке 
БЕОГРАД – Председник Владе Србије Александар Вушић изјавип је данас да Србија неће дпживети 
екпнпмску судбину Аргентине или Гршке застп щтп има пдгпвпрну власт кпја не купује гласпве већ 
дпнпси тещке али спаспнпсне закпне. 

„Србија није у ппаснпсти пд банкрптства”, рекап је Вушић гпвпрећи на телевизији „Пинк” п првих стп 
дана рада владе. 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Vucic-Vlada-obezbedila-investicioni-ambijent.sr.html
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Он је рекап да се супшава са пгрпмним наслеђеним прпблемима, јер пни кпји данас критикују власт су у 
време дпк су били у ппзицији да пдлушују дпнпсили катастрпфалне пдлуке шија је ппследица била 
оихпвп лишнп бпгаћеое, а сирпмащеое државе. 

Затп ће влада, према оегпвим решима, мпрати јпщ две гпдине да се задужује да би ппкривала дефицит 
пре негп щтп финансије државе буду стављене на здраве пснпве. 

„Нама је ппшеп дуг драматишнп да се увећава јер дпвели су нас на ивицу банкрптства куппвинпм гласпва 
и спцијалнпг мира. Нащ је ппсап да средимп јавне финансије, да ппкажемп да мпжемп да направимп 
нещтп бпље и да направимп здраву екпнпмију, јер је данас немамп. Дпбар деп људи мисли да ће нещтп 
да нам падне са неба, неће, мпрамп на тпме сами да радимп”, рекап је Вушић. 

Према оегпвим решима, стп дана није дпвпљан перипд да се да се види дпвпљан ефекат пп живпте 
људе, али дпвпљнп да се види нешија ппсвећенпст, пзбиљнпст и рещенпст. 

Какп је истакап, у прптеклих 12 гпдина никп није дпнеп такп важне закпне, јер није лакп дпнпсити 
закпне кпјима се људи супрпстављају збпг свпјих права или привилегија. 

Влада је, какп је пбјаснила, успела да направи пснпве за бпљи инвестиципни и екпнпмски амбијент и 
сви кпји улажу у Србију са тим су сагласни. 

„Стварамп услпве за кпнкуренцију и тржищте, желимп да млади имају щансу да дпбију ппсап, да људи 
мпгу да раде уместп да имамп пдређен брпј ушаурених и да никп други не мпже де дпбије ппсап”, 
пбјаснип је Вушић. 

Угпвпр Икарбуса и Мерцедеса у септембру 
Премијер Србије Александар Вушић изјавип је данас да ће 8. септембра „Мерцедес” пптписати угпвпр са 
„Икарбуспм” ппрушивщи да тп ппказује да држава брине п тпм предузећу. 

Вушић је пдгпварајуци на критике пппзиције у Скупщтини Србије у вези са предузећима ФАП и „Икарбус” 
рекап да није лепп щтп су га критикпвали збпг тих предузћа, те да није истина да валст није нищта 
урадила за оих. 

Каже да није истина кап щтп медији пищу да је са ФАП-пм пптписан угпвпр већ мемпрандум п 
разумеваоу. 

„Ми ћемп да рещимп пнп щтп у су нам пставили и платићемп и државним нпвецм да би тамп 600 људи 
мпглп да ради... Кап лавипви се бпримп за те раднике”, казап је Вушић гпстујући на ТВ Пинк дпдавщи и 
да у вези Железаре има бар један дневнп састанак какп би се рещилп и тп питаое. 

„Кад рещимп ФАП и Железарау и тад ћу да направим прву прпславу”, ппрушип је Вушић. 

Осврнуп се и на писаое медија да ће се Железара прпдати са дплар, Вушић је наппменуп да ће држава и 
да плати да је некп узме. 

„Дајте нам некпг кп хпће да плати да сашува раднике, а тпга нема”, рекап је премијер. 

Кпментарищући щтрајк радника у предузећу „14. пктпбар” рекап је да је за оега датп 300 милипна и да 
се тражи стратещки партнер. 

„Верујемп да ћемп их наћи”, истакап је Вушић. 
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Јавна предузећа крију паре 
Премијер Србије Александар Вушић изјавип је ппвпдпм 100 дана рада владе да прпблеми ппстпје у свим 
јавним предузећима, а најтежа је у пнима у кпјима се већина нпвца крије уместп да се тај нпвац враћа 
држави. 

Он је гпстујући на ТВ Пинку меначерима јавних предузећа ппрушип да „пни служе држави”. 

Осим у два три јавна предузећа кпја дпбрп ппслују, у псталим се недпвпљнп прпфитира, дпдап је 
премијер. 

„Те паре су државне, а у тим предузећима пни крију на десет рашуна разне нпвце, кап да је тп оихпва 
прћија, а не државнп. Ми смп вас пфпрмили, дали смп вам мпнппплску ппзицију да бисте тп држави 
плаћали. А ми мнпгима пд оих и даље плаћамп”, рекап је Вушић. 

Упитан за приватизацију ЈАТ-а, Вушић је рекап да се пна мпже пшекивати наредне гпдине и да би тп, какп 
је рекап, требалп да буде ппдстицај развпју српске екпнпмије. 

„Треба да седенемп са рукпвпдствпм, али пшекујем да тп буде заврщенп 2015, да тп буде дпдатни 
ппдстицај развпју српске екпнпмије и дп сада највећа инвестиција у Србији”, рекап је Вушић 
наппменувщи да је запдпвпљан ЈАТ-а, јер вище, какп је рекап, тп вище није прпблем. 

Влада на гприву уштедела 4,5 милипна динара 
Премијер Србије Александар Вушић изјавип је данас да је влада у јуну пве гпдине ущтедела 4,5 милипна 
динара, щтп није пшекивап, те да ће та и убудуће ущтеђена средства бити искприщћена за даље 
ппдстицаје. 

„Нећу да пдустанем пд државне ппмпћи за предузећа кпја улажу у нащу земљу. Хпћу да и даље 
ппдстишемп нащ извпз и заппщљаваое. Све щтп радимп највећи циљ је ппстиузаое щтп веће 
заппсленпсти”, ппнпвип је Вушић. 

„Ми смп данас паркираоем 2.029 впзила, пд укупнп 4.727, ущтедели у јуну пве гпдине у пднпсу на јун 
прпщле 4,5 милипна и тп самп за гпривп. Кад тп израшунате на гпдищоем нивпу биће вище”, казап је 
Вушић гпстујући на ТВ Пинк ппвпдпм 100 дана рада владе. 

Он је најавип нпве ущтеде на гприву кпје ће, какп каже, изнпсити вище пд ппла милипна евра. 

„Тп гпвприм самп крпз владина впзила, а не гпвприм п јавним предузћима, МУП и впјсци где је брпј 
впзила десетпструкп већи. Кад се тп израшуна кап и трпщкпви пдржаваоа и регистрације видите да тп 
преалази 20 милипна евра ущтеда”, истакап је премијер и дпдап да је тп један пдстп плата у јавнпм 
сектпру на гпдищоем нивпу. 

„Када ствари самп малп другашије ппставите мпжете дпмаћинским пднпспм да ппкажете да прпмене и 
успех мпгу да се направе. Жап ми је щтп тп други нису радили, али пвп је тек ппшетак... Сад ћемп и све 
друге ствари да радимп затп щтп је тп питаое пднпса”, нагласип је Вушић. 

Прпјекат Јужни тпк – Србија је заштићена 
Председник Владе Србије Александар Вушић изјавип је данас да је, када је реш п прпјекту Јужни тпк, 
каква гпд оегпва судбина била, Србија защтићена, на шему је захвалан председнику Русије Владимиру 
Путину и премијеру Дмитрију Медведеву. 
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„Хвала председнику Путину и премијеру Медведеву щтп су нам изащли у сусрет и щтп су свих пет нащих 
услпва прихватили. Имамп дпбар угпвпр п Јужнпм тпку”, рекап је Вушић гпстујући на ТВ Пинк ппвпдпм 
првих стп дана рада владе. 

Он је ппдсетип да је вреднпст радпва на „Јужнпм тпку” крпз Србију 2,1 милијарду евра, а да ће Србију тп 
кпщтати самп 19 милипна евра. 

„Нећемп да угрпжавамп ппзицију Србије, изабран сам на местп председника владе да бих се бприп за 
интересе Србије и српскпг нарпда, а не неких других земаља и нарпда. Када за тп будем изабран, а не 
пада ми на памет да за тп будем и биран, нити је тп мпгуће, пнда бих се мпжда и неким другим ппслпм 
бавип”, рекап је премијер. 

Вушић је нагласип да, када је реш п сппљнппплитишким активнпстима владе, не треба забправити 
напредак у пднпсима са Немашкпм, шија предузећа имају највећи брпј заппслених у Србији у ппређеоу 
са свим другим земљама шије су кпмпаније пвде присутне. 

Вепма је, према Вушићевим решима, знашајна и пплитишка ппдщка Немашке еврппскпм путу Србије. 

Ппзив грађанима и синдикатима да се придруже рефпрмама 
Председник Владе Србије Александар Вушић ппзвап је све грађане и синдикате да ппмпгну у 
спрпвпђеоу владиних рефпрми и изградои бпље Србије за све грађане и будуће генерације. 

Вушић је пбећап дпдатну ппмпћ за све кпји желе да инвестирају у Србију. Влада ће, дпдап је, ппсебнп 
ппдстицати дпмаће привреднике, сељаке, раднике и предузетнишки дух. 

„Ми смп дп сада ппдстицали и дпмаћа и страна улагаоа у нащу земљу. Тп ћемп да радимп и у 
будућнпсти, али самп мплим све нас у влади али и све друге и медије да разумеју да је будућнпст у 
приватнпм ппслу, у приватнпј иницијативи затп щтп ћемп изједнашавати и права и пбавезе приватнпг и 
јавнпг сектпра и никада се неће дпгпдити да плате у јавнпм сектпру буду 50-60 пдстп вище пд зарада у 
приватнпм сектпру”, рекап је премијер у Башкпм Градищту ппвпдпм пбележаваоа 100 дана рада владе. 

Он је указап да држава живи пд ппреза приватника и да затп мпра да се ппдстише и јаша приватни 
сектпр. 

Истакап је да прпмене неће бити нималп лаке и да ће дпнети и прпблеме, а мпжда и пплитишке сукпбе. 

„Али без тих прпмена Србија неће мпћи да ппстане”, рекап је Вушић. 

Грађане и синдикате је ппзвап да се придруже влади у оенпм раду на спрпвпђеоу рефпрми истакавщи 
да је пред опм пунп ппсла. 

„Мпрамп да будемп истрајни у изврщаваоу плана и тп је план за кпји знамп да ће нам дпнети бпљу 
Србију пд пне у кпјпј данас живимп”, рекап је Вушић уверен да ће актуелна влада успети да изгради 
бпљу Србију и да ће будућим генерацијама пставити државу у кпјпј ће мпћи да живе без страха пд 
банкрптства. 

„Сада је тренутак да кренемп заједнп напред. Захвалан сам шланпвима владе на ппжртвпваоу, 
пдгпвпрнпсти на пзбиљнпсти...”, рекап је премијер. 

Ппмагаћемп успешнима да буду јпш успешнији 
Премијер Александар Вушић изјавип је да је пплитика оегпве владе да ппмаже успещнима да буду јпщ 
успещнији, за разлику пд претхпдних влада кпје су немилице трпщиле да ппкрију губитке неуспещних. 
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Он је накпн пбиласка дпмаћинства ппрпдице Мужлаи у Башкпм Градищту, рекап да влада није мпгла да 
изабере бпљи амбијент да пбележи стп дана рада. 

„Нисмп мпгли да изаберемп бпљу лпкацију. Да се пд вас наушимп марљивпсти, раду и ппщтпваоу 
пбавеза и пдгпврнпсти, јер знам да вам је пптребнп да радите за пвакав успех 365 дана у гпдини, да за 
вас не ппстпје викенди”, рекап је Вушић пбраћајући се дпмаћинима: 

Дпдап је да је реш п дпмаћинству кпје ће пве гпдине прпизвести милипн литара најквалитетнијег млека, 
те да је у Србији малп такп узпрних, великих и успесних дпмаћинстава. 

„Затп је наща пплитика да ппмажемп успещне да буду јпс успещнији, да гледамп какп мпжемп да 
направимп највећи резултат за државу и тп ћемп и да шинимп”, ппруцип је премијер, навпдећи да је 
пракса претхпдних влада била да се немилице ппкривају губици пних кпји су лпще радили. 

Не зна се јпш кп ће бити министар финансија 
Премијер Александар Вушић рекап је данас да се јпщ не зна кп ће у Влади Србије бити министар 
финансија. 

Он је на кпнференцији за нпвинаре ппвпдпм стп дана рада владе у Башкпм Градищту пдгпварајући на 
кпнкретнп питаое зна ли се кп ће бити министар финансија уместп Лазара Крстића кпји је дап пставку, 
пдгпвприп краткп: Не. 

Крстић је пставку дап накпн кпнсултација с премијерпм, а с пбзирпм да се нису слпжили у вези с 
брзинпм рефпрми и драстишним смаоеоем пензија и плата, и оегпв је респр у међувремену преузеп 
минисртар привред е Дущан Вујпвић. 

Сутра би у Скупстини Србије требалп да буде пдлушенп кп ће бити нпви министар финансија, а кандидат 
је управп Вујпвић. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/485129/Sindikat-novinara-trazi-od-Nikolica-da-ne-potpise-medijske-zakone 

Синдикат нпвинара тражи пд Никплића да не пптпише медијске закпне 

ИЗВОР: Бета  

Синдикат нпвинара Србије и Кпалиција заппслених у медијима затражили су данас пд председника 

Тпмислава Никплића да не пптпище медијске закпне јер су пни, какп се навпди у писму, у супрптнпсти 

са Уставпм, Медијскпм стратегијпм и еврппскпм пракспм, и јер дискриминищу грађане. 

"Обраћамп Вам се у нади да ће аргументи кпје изнпсимп успети да Вас убеде да не пптпищете медијске 

закпне и да ћете аутпритетпм пплитишара кпји је изабран на неппсредним избприма, спрешити да на 

снагу ступе закпни кпји ће, ппред шиоенице да су у супрптнпсти са Уставпм, Медијскпм стратегијпм и 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/485129/Sindikat-novinara-trazi-od-Nikolica-da-ne-potpise-medijske-zakone
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еврппскпм пракспм, на најгрубљи нашин дискриминисати и дпвести у неравнпправан пплпжај грађане 

Бепграда, Шумадије, јужне Србије, у пднпсу на грађане Впјвпдине и 

Кпспва", навпди се у писму Никплићу. 

  

Синдикат нпвинара је пценип да је прпцес израде медијских закпна бип недемпкратски и 

нетранспарентан и да су у раду ушествпвали самп представници приватних медија, нпвинарска 

удружеоа "кпја су заступала оихпве интересе", дпк Синдикату нпвинара Србије и представницима 

медија шији су псниваши лпкалне сампуправе није пмпгућен ни статус ппсматраша. 

  

Такпђе се дпдаје да такп усвпјени закпни служе да щтите интересе самп власника медија кпји су 1990-их 

гпдина финансирани страним нпвцем, ппсредствпм медијских удружеоа и аспцијација кпје су дале 

ппдщку тим закпнским рещеоима. 

  

"Сущтина пваквих закпнских рещеоа јесте преливаое нпвца лпкалних медија на рашуне медија шији су 

пни власници", дпдаје се. 

  

У писму Никплићу пище да није истина да таква закпнска рещеоа захтева Еврппска унија, а указује се и 

да је непдржива тврдоа да нема нпвца за финансираое регипналних сервиса јер је за финансираое 

щест регипналних сервиса пптребнп три пдстп нпвца пд најављене таксе. 

  

"Нпвим закпнским рещеоима неће бити испуоен ни експлицитан захтев ЕУ да власнищтвп у медијима 

буде јавнп и транспарентнп. Закпни уппщте не гпвпре п великим пглащивашима, сппнзприма и 

зајмпдавцима, а пстаће невидљиви и страни дпнатпри. Такпђе, ппстпји мпгућнпст да медије пснивају и 

пфщпр кпмпаније и инвестиципни фпндпви", навпди се. 

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485153/Sindikat-Sloga-Prvi-se-odazivamo-na-Vucicev-poziv 

Синдикат Слпга: Први се пдазивамп на Вучићев ппзив 

ИЗВОР: ФпНет  

Удружени синдикати Србије "Слпга", ппсле данащоег јавнпг ппзива председника владе Александра 

Вушића, кпјим је ппзвап све грађане и синдикате да ппмпгну у спрпвпђеоу рефпрми и изградои бпље 

Србије, први се пдазивају ппзиву и нуде кпнкретна рещеоа за предузећа у реструктуираоу и фирме у 

ппртфплију Агенције за приватизацију, саппщтенп је. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485153/Sindikat-Sloga-Prvi-se-odazivamo-na-Vucicev-poziv
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Какп се навпди, "Слпзи" се врлп шестп сппшитава да је синдикат кпји сталнп критикује Владу и не нуди 

кпнкретна рещеоа кпјим би се предузећа у реструктуираоу ппправила, ппкренула прпизвпдоа, а 

хиљаде радника спасилп пд птказа кпји ће их пдвести у јпщ већу беду и сирпмащтвп. 

 

Тп апсплутнп није ташнп, јер је нама кап синдикату итекакп сталп дп защтите свих радника, ппсебнп пних 

у предузећима у реструктуираоу и шија судбина и будућнпст виси п кпнцу, навпди "Слпга" у саппщтеоу. 

 

Врлп пзбиљнп пратимп ситуацију у привреди, а нащ тим је у сталнпм раду на мпгућим рещеоима, те се 

у складу са јавним ппзивпм премијера псећамп ппзваним да Влади Србије, премијеру, али и јавнпсти у 

кратким цртама представимп нащ План за рещеое предузећа у реструктуираоу и фирме у ппртфплију 

Агенције за приватизацију, истише "Слпга". 

 

Наравнп, укпликп су намере ппзива искрене, спремни смп увек да седнемп и детаљније прикажемп 

кпнкретна рещеоа, наведенп је у саппщтеоу у кпјем је садржан и предлпг мера кпје пвај синдикат 

предлаже. 

 

 

 

 
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/industrija_precizne_mehanike_na_ivici_stecaja.4.html?news_id=286547 

Саппштеое ГСИЕР „Независнпст“ 

Индустрија прецизне механике на ивици стечаја 

АУТОР: Р. Д. 

Бепград - Дпк се Милану Беку нуди да ппправи девастирани систем Железница Србије, а Мипдрагу 

Кпстићу да стане на шелп предузећа „Путеви Србије“, дптле се п власнику кпмпаније ИТМ Тпплици 

Спаспјевићу приша кап п будућем рукпвпдипцу два највећа прпизвпђаша трактпра у Србији: ИМТ и ИМР - 

навпди се у саппщтеоу Гранскпг синдиката индустрије, енергије и рударства „Независнпст“ кпје је 

дпстављенп нащпј редакцији. 

- Самп ппмиоаое мпгућнпсти да се Тпплици Спаспјевићу ппвери да кпнсплидује два предузећа кпја се 
налазе у ппступку реструктурираоа ИМТ и ИМР, изазвалп је у најмаоу руку шуђеое и запрепащћеое 
радника Индустрије прецизне механике, шији је власник кпмпанија ИТМ на шијем се шелу налази 
Тпплица Спаспјевић. Знају ли премијер и министри у Влади Србије, какп је, и из каквих намера Тпплица 
Спаспјевић купип престижну фабрику Индустрије прецизне механике, једну пд најуспещнијих фабрика 
из перипда ппстпјаоа СФРЈ.. Да ли су премијер Вушић и респрни министри инфпрмисани да је 
дпнедавнп једна изузетнп успещна фабрика, шији је прпизвпд тражен на светскпм тржищту, 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/industrija_precizne_mehanike_na_ivici_stecaja.4.html?news_id=286547
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несппспбнпщћу или намерпм, Тпплице Спаспјевића и оегпвих сарадника дпведена на ивицу стешаја, а 
радници Индустрије прецизне механике већ месецима щтрајкпвима и прптестима траже свпје 
неисплаћене плате - навпди се у саппщтеоу. 

Грански синдикат индустрије, енергије и рударства „Независнпст“ и ппверенищтвп Синдиката 
„Независнпст“ у ИПМ, какп се навпди у саппщтеоу, уппзнали су скпрп све надлежне државне пргане и 
институције да се у индустрији прецизне механике крще раднишка права, да су синдикат и радници 
вище заинтереспвани за ппстанак фабрике пд власника Тпплице Спаспјевића. 

- Уппзправали смп претхпдне и актуелну Владу Србије да је апсурд да се Тпплица Спаспјевић третира 
кап рефпрматпр српске привреде, те да се именује у некакве фантпмске савете за оен ппправак. Сада 
му се кап „успещнпм“ привреднику, кпји је дпвеп дп прппасти дпбру фабрику кап щтп је Индустрија 
прецизне механике, нуди да ппправи ИМТ и ИМР. Ппзивамп премијера Вушића и респрне министре у 
Влади Србије да ппслущају глас радника и синдиката „Независнпст“ и да ппставе питаое Тпплици 
Спаспјевићу: да ли у дпгпвпру и ппслпвнпм аранжману са Мирпславпм Мищкпвићем, већ реализује 
план да затвпри фабрику ИПМ и да на тпј изванреднп дпбрпј лпкацији изгради ппслпвнп-стамбени 
кпмплекс на кпме ће зарадити десетине милипна евра. Да ли се исти такав план спрема и за лпкације на 
Нпвпм Бепграду и Ракпвици, где се налази ппслпвни прпстпр два предузећа ИМТ и ИМР - пище у 
саппщтеоу Гранскпг синдиката индустрије, енергије и рударства „Независнпст“ и дпдаје да радници 
Индустрије прецизне механике траже пд премијера Вушића да им наредних дана пдгпвпри на 
ппстављена питаоа, уз кпнстатацију да их је „Тпплица Спаспјевић дпвеп на руб егзистенције“. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/korupcija_i_politicki_pritisci_na_pravosudje_glavni_problemi.1118.

html?news_id=286542 

Влада Србије није дпбрп прпшла у анализи Еврппске кпмисије п ппглављима 23 и 24 - п стаоу правде, 

слпбпде, правпсуђа, безбеднпсти и пснпвних људских права 

Кпрупција и пплитички притисци на правпсуђе главни прпблеми 

АУТОР: АЛЕКСАНДАР РОКНИЋ 

Бепград - Влада Србије није дпбрп прпщла у анализи Еврппске кпмисије п стаоу правде, слпбпде и 
правпсуђа и пснпвних људских права, такпзвани скрининг за ппглавља 23 и 24. Еврппска кпмисија 
пбјавила је свпј извещтај на пснпву састанака са српскпм делегацијпм кпји су пдржани 25. и 26. 
септембра прпщле гпдине, кап и на пснпву билатералнпг састанка 9. и 10 децембра 2013.  

Оба извещтаја кпја су заврщена 15. маја имају укупнп 73 стране анализе ппглавља 23 и 24 - правда, 
слпбпда и безбеднпст, и правпсуђе и пснпвна права. 

Област кпја је највище критикпвана је бпрба прптив кпрупције, јер "кпрупција у Србији препвлађује у 
мнпгим пбластима јавнпг живпта и наставља да буде узрпк забринутпсти". Такпђе, кпрупцију Еврппска 
кпмисија пзнашава кап "најпрпблематишнији фактпр за ппслпваое у Србији". 

Преппрука Еврппске кпмисије је да бпрба прптив кпрупције треба да ппстане припритет за Србију и да 
држава прпщири пплитишку и институципналну бпрбу прптив кпрупције, кап и да се пбезбеди 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/korupcija_i_politicki_pritisci_na_pravosudje_glavni_problemi.1118.html?news_id=286542
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/korupcija_i_politicki_pritisci_na_pravosudje_glavni_problemi.1118.html?news_id=286542
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систематскп разматраое преппрука Савета за бпрбу прптив кпрупције, али и правнп усклађиваое са ЕУ 
и УН кпнвенцијпм за бпрбу прптив кпрупције. Еврппска кпмисија тражи пд Владе Србије да пбезбеди 
пуну примену Закпна п кпнтрпли финансираоа пплитишких партија и предизбпрних кампаоа, 
укљушујући и "ефикасне казне" у слушајевима када се не ппднесу извещтаји, кап и да ппбпљща 
закпнпдавни и административни пквир за превенцију сукпба интереса. ЕК у прилишнп пбимнпм 
ппглављу са преппрукама п бпрби прптив кпрупције навпди и да је пптребнп наћи адекватна закпнска и 
институципнална рещеоа за ефикаснп рещаваое слушајева незакпнитпг бпгаћеоа. Тражи се и 
ппбпљщаое слпбпде приступа инфпрмацијама п приватизацијама, јавним набавкама, јавним 
расхпдима или дпнацијама пплитишким партијама из инпстранства. 

Такпђе, пд Владе Србије се тражи и да депплитизује државну администрацију, да пјаша јавнпст оенпг 
рада и интегритет крпз јашаое унутращое кпнтрпле и тела за ревизију, али и да дпнесе нпви закпн п 
"звиждашима", пднпснп п људима кпји пријављују кпрупцију у државнпј администрацији и да предузме 
"неппхпдне кпраке" за оихпву защтиту. Еврппска кпмисија тражи и мере за јашаое кпнтрпле система за 
јавне набавке и праћеое оихпвих ефеката. Истпвременп, пд Владе Србије се тражи и да усвпји 
специфишне мере за превенцију и санкципнисаое кпрупције у приватизацији, кап и кпрупције у 
приватнпм сектпру, али и да ппбпљща јавнпст рада и пдгпвпрнпст кпмпанија кпје су у власнищтву или 
кпје кпнтрплище држава. Тражи се и даљи напредак и примена антикпрупцијских мера у здравству, 
пппрезиваоу, пбразпваоу, пплицији, царини и лпкалнпј администрацији, али и да невладине 
прганизације буду укљушене у антикпрупцијски план. 

У извещтају Еврппска кпмисија ппсебнп ппдвлаши да је пптребнп ефикаснп истражити све пптужбе п 
кпрупцији тпкпм приватизације и пбезбедити пуну транспарентнпст и пдгпвпрнпст да би се такви 
слушајеви избегли у будућнпсти. Такпђе, тражи се пд Владе да предлпжи мере за спрпвпђеое закпна у 
делу кпји се пднпси на цуреое ппверљивих ппдатака из истраге медијима. 

Еврппска кпмисија критикпвала је нашин избпра, селекцију, именпваое, напредпваое и разрещеое 
судија, али и навела да председници судпва, тужипци "треба да буду независни и лищени пплитишкпг 
утицаја" и да "пстану ппд пдгпвпрнпщћу Виспкпг савета судства (ВСС) и Државнпг већа тужилаца (ДВТ)". 
Навпди се и да ВСС и ДВТ треба да буду лищени мещаоа Скупщтине Србије "са најмаое 50 пдстп 
шланпва кпји дплазе из правпсуђа" и тп из разлишитих нивпа. Закпнпдавна и изврщна власт не би смела 
да кпристи мпћ да надгледа и кпнтрплище рад правпсуђа. Еврппска кпмисија пд Србије тражи и да 
преиспита прпбни перипд пд три гпдине за судске и тужилашке кандидате, али и да разјасни услпве за 
разрещеое судија, кап и правила за пкпншаое мандата судија Уставнпг суда. Ппдсећа се и да је 
пптребнп устанпвити и јаван, транспарентан нашин напредпваоа судија и тужилаца. 

Од Србије се тражи и да пбезбеди јасну прпцедуру да би ВСС и ДВТ мпгли да јавнп реагују у слушајевима 
пплитишкпг мещаоа у суђеоа и кривишнп гпоеое. Тражи се и да се пбезбеди ушещће невладиних 
прганизација и прпфесипналних прганизација у дефинисаоу даљих кпрака рефпрме правпсуђа, кап и 
мпнитпринг и имплементација акципних планпва. 

Истпвременп, пд Србије се тражи и да пбезбеди дпнпщеое ппсебнпг закпна с пбзирпм на тп да Србија 
има правпсудне институције са јурисдикцијпм на Кпспву. Та пбавеза прпизилази из српских пбавеза 
првпг сппразума Бепграда и Прищтине пд априла 2013. 

Када је реш п защтити лишних ппдатака, Еврппска кпмисија предлаже да Србија усвпји акципни план и 
преппруке Еврппскпг кпмитета за превенцију тпртуре и нехуманпг ппступаоа и кажоаваоа, али и да 
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пјаша улпгу защтитника грађана и лпкалних канцеларија пмбудсмана. Преппрушује се и ппбпљщаое 
затвпрских услпва и предузимаое мера за смаоеое затвпрске пппулације, нарпшитп алтернативним 
санкцијама, кап и предузимаое мера за смаоеое злпстављаоа у пплицијскпм притвпру. Тражи се пд 
државе да пстане неутрална у унутращоим ппслпвима верских прганизација и да пбезбеди правп 
наципналним маоинама на једнак приступ религијским пбјектима. 

Тражи се и дпнпщеое антидискриминаципне стратегије са акципним планпм, а ппсебан фпкус би 
требалп да буде на пкпншаоу дискриминације ЛГБТ пппулације и ппщтпваоу оихпвих права и слпбпда, 
кап и усвајаое закпна са циљем защтите пспба са инвалидитетпм и ппбпљщаое права и защтите деце у 
складу са ЕУ стандардима. Србија треба и да ппшне припреме за усвајаое нпве вищегпдищое стратегије 
и акципнпг плана за ппбпљщаое права Рпма, али и да ппбпљща ситуацију са избеглицама, 
пбезбеђујући им пуна права, укљушујући и лишна дпкумента и живптне услпве најраоивијима. Такпђе, 
пд владе се тражи и закпнска защтита у пбласти лишних ппдатака и псигураое дпвпљне финансијске 
ппдрщке Канцеларији ппвереника за инфпрмације пд јавнпг знашаја и защтиту ппдатака п лишнпсти. 

У делу кпји се пднпси на права ЕУ држављана, навпди се да Србија треба да усвпји закпн кпји би 
пмпгућип држављанима ЕУ да гласају и да се кандидују на избприма за Еврппски парламент, кап и да 
пбезбеди диплпматску и кпнзуларну защтиту грађанима ЕУ. 

Защтитите нпвинаре 

Еврппска кпмисија у брпјним преппрукама навпди и да Влада Србије треба да пбезбеди защтиту 
нпвинара пд насиља и претои прекп ефикасних истрага и стрпгпг кажоаваоа напада у прпщлпсти, кап и 
да усвпји закпне кпји би пбезбедили защтиту медијских слпбпда и пуну примену Медијске стратегије и 
престанак државне кпнтрпле медија, пднпснп излазак државе из власнищтва медија. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/uzicanima_cisterne_a_zaposlenima_pozajmice.55.html?news_id=286554 

Ужички Впдпвпд збпг загађенпг система и губитака частип свпје раднике 

Ужичанима цистерне, а заппсленима ппзајмице 

АУТОР: НЕНАД КОВАЧЕВИЋ 

Ужице - Уместп да пбезбеди деп нпвца за рекпнструкцију застарелпг ппстрпјеоа за прешищћаваое впде 
за пиће и преузме бар деп пдгпвпрнпсти за незапамћене прпблеме у впдпснабдеваоу града, ЈКП 
Впдпвпд шастилп је свпје заппслене бескаматним ппзајмицама.  

Према сазнаоима Данаса, заппсленима у тпм предузећу, шији је псниваш Град Ужице, исплаћени су 
изнпси дп 50.000 динара, кпје ће враћати без камате тпкпм десет месешних рата. Исплата је пбављена 
18. јула, дан пре негп щтп је утврђенп да је впда у градскпј мрежи, други пут за седам месеци, загађена 
птрпвним алгама и нематпдама, накпн шега је забраоенп оенп кприщћеое за пиће и припрему хране и 
прпглащена ванредна ситуација, кпја и даље траје. Збпг тпга су Ужишани, кпји су се некада дишили 
квалитетпм впде за пиће, принуђени да кпристе впду из цистерни и флащирану впду из прпдавница. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/uzicanima_cisterne_a_zaposlenima_pozajmice.55.html?news_id=286554
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Пптврдивщи сазнаоа Данаса, Милпмир Средпјевић, ппмпћник директпра Впдпвпда, тврди да су 
ппзајмице исплаћене „на пснпву Закпна п раду и кплективнпг угпвпра“, а пптпм пбјащоава да сва јавна 
предузећа, па и пстала предузећа, сваке гпдине набављају радницима пгрев, зимницу и учбенике. 

- Ппщтп се некп греје на угаљ, некп на струју, а некп има парнп грејаое, пракса је прпмеоена пре 
десетак или петнаест гпдина и, уместп тпга, заппсленима се даје ппзајмица. Тп није пракса самп у 
Впдпвпду, већ и у другим предузећима и тп се ради сваке гпдине, али збпг прпблема са впдпм у граду, 
тп је пд свих дпшеканп на нпж, каже Средпјевић. 

Он дпдаје да је „директпр знап да ће тп да се деси, исплату би сигурнп зауставип за неку другу 
прилику“, али не збпг тпга щтп је тп мимп закпна, „негп затп щтп, збпг прпблема са впдпм, тп делује 
малп ружнп и ружнп се кпментарище“. Средпјевић навпди и да је „пд 186 заппслених у тпм предузећу, 
ппзајмице узелп оих 140, али да нису сви узели максимални изнпс пд 50.000 динара“. 

На ппдсећаое да ужишки Впдпвпд ппслује са губиткпм, Средпјевић је навеп да се тај изнпс сваке гпдине 
смаоује, да је прпщле гпдине бип 26 милипна динара и да је смаоен и пве гпдине. 

- Тп није реални губитак, већ се пн исказује збпг нашина пбрашуна ампртизације на импвину кпју имамп - 
впдпвпдне и канализаципне пбјекте и мрежу. Ампртизација се исказује кап трпщак, али када би се 
примеоивали еврппски закпни, Впдпвпд не би имап губитак. Ми смп ликвидни и ппслујемп из 
сппствених прихпда, без дптација из бучета - казап је ппмпћник директпра ужишкпг Впдпвпда. 

С друге стране, представници градске власти псуђују ппнащаое пдгпвпрних у Впдпвпду и тврде да нису 
знали за исплату ппзајмица, ппрушивщи да се збпг прпблема са впдпснабдеваоем у граду ппставља 
питаое пправданпсти сппрних исплата. 

- О тпме нисмп били пбавещтени и тп је урађенп мимп знаоа Надзпрнпг пдбпра Впдпвпда. Иакп у 
Впдпвпду тврде да таква мпгућнпст ппстпји у Закпну п јавним предузећима, у градскпј управи сматрају 
да је исплата ппзајмица сппрна - казап је за Данас Зпран Кпвашевић, градски већник у шијем су респру 
јавна предузећа. 

На питаое щта ће тим ппвпдпм предузети градска власт, пн је рекап да не зна, јер је, збпг пставке 
градпнашелника кпју му је пре некпликп дана изнудила Влада Србије збпг прпблема у впдпснабдеваоу 
града, измеоен и састав Градскпг већа. Дпдавщи да је тп и „мпрални прпблем“, јер, какп је рекап, 
„мнпги Ужишани нису у мпгућнпсти да дпбију такве ппзајмице“. 

На Средпјевићеву тврдоу да исплата ппзајмица није самп ексклузивитет Впдпвпда, већ и псталих јавних 
предузећа, Кпвашевић тврди да је „та пракса раније била упбишајена, али да је прекинута“. 

- Осим Впдпвпда, кпликп знам, ниједнп другп јавнп предузеће у граду није исплаћивалп ппзајмице 
тпкпм пве гпдине - тврди Кпвашевић. 

На питаое Данаса збпг шега Надзпрни пдбпр Впдпвпда већ пдавнп нема председника, већ ту дужнпст 
пбавља оегпв заменик Владан Лушић, Кпвашевић је рекап да је председник „ппднеп пставку, а да нпви 
јпщ није предлпжен“. Истакавщи да „НО није пдлушивап п ппзајмицама“, Владан Лушић каже за Данас 
да је тај прган накнаднп сазнап за исплате. 
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- Правник у Впдпвпду рекап ми је да није билп пптребе да п тпме пдлушује Надзпрни пдбпр, јер пд 
раније ппстпје неке пдлуке и да је тп устаљена пракса у предузећу - каже за Данас Лушић, а пптпм 
истише да, збпг прпблема у впдпснабдеваоу града, „није билп дпбар тренутак за исплату ппзајмица“. 

Нема тајни 

- Свакп јавнп предузеће има прпграм ппслпваоа, кпји усваја Надзпрни пдбпр, Градскп веће и 
Скупщтина града. Нищта у исплати ппзајмица нема скривенп и није лпгишнп да се за сваки ппслпвни 
пптез кпнсултује псниваш, јер су те ствари предвиђене закпнпм и другим актима - ппрушип је Милпмир 
Средпјевић, ппмпћник директпра Впдпвпда. 

 

 


