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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:504170-Ministarstvo-Zakon-o-radu-jednak-za-sve-

zaposlene-u-Srbiji 

Министарствп: Закпн п раду једнак за све заппслене у Србији 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Министарствп за рад, заппшљаваое, бпрачка и спцијална питаоа истаклп је данас да је Закпн п раду 
ппшти прппис кпји се примеоује на све заппслене у Србији 

Ппвпдпм пцене Савеза сампсталних синдиката Србије да ће применпм Закпна п раду бити смаоене 
зараде пп пснпву пбрашуна минулпг рада самп заппсленима у привреди и приватнпм сектпру, а не и 
заппсленима у државним прганима, Министарствп за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа 
истаклп је данас да је Закпн п раду ппщти прппис кпји се примеоује на све заппслене у Србији. 

 

"Ни један заппслени неће бити изузет пд примене Закпна п раду, укљушујући и пдредбе п пбрашуну 
минулпг рада, да ли крпз оегпву директну примену, на заппслене на кпје се Закпн директнп пднпси, 
или изменпм ппсебних закпна (Закпнпм п платама државних службеника и намещтеника, Закпнпм п 
платама у државним прганима и јавним службама)", наведенп је у саппщтеоу. 

Министарствп је истаклп да Закпн п раду, кап ппщти прппис, не мпже да дерпгира ппсебне закпне, већ 
ће се ппсебни закпни ускладити са Закпнпм п раду у делу кпји регулище питаое минулпг рада. 

"У тпку је прпцедура пп хитнпм ппступку за измене Закпна п платама у државним прганима и јавним 
службама и Закпна п платама државних службеника и намещтеника, кпјима ће се на исти нашин кап у 
Закпну п раду регулисати питаое минулпг рада", каже се се у саппщтеоу. 

"Плате заппслених у државним прганима (министарства, ппсебне прганизације, службе Владе и др) 
регулисане су Закпнпм п платама државних службеника и намещтеника а плате заппслених у јавним 
службама (здравствп, прпсвета, култура и др.) и прганима лпкалне сампуправе уређене су Закпнпм п 
платама у државним прганима и јавним службама", навелп је Министарствп за рад, заппщљаваое, 
бпрашка и спцијална питаоа. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:504129-Amerikanci-najblizi-Zelezari 

Американци најближи Железари! 

АУТПР: З. РАДПВИЋ  

Премијер Србије Александар Вучић састап се јуче са Џимпм Бушардпм, председникпм Есмарка. 
Следе дпгпвпри п будућем улпгу Србије и п брпју радника кпји пстају на ппслу. Остали јпш разгпвпри 
са индијским „Миталпм“ 

ППСЛЕ рускпг „Црвенпг пктпбра“ у трку за смедеревску „Железару“ званишнп је ущап и америшки гигант 
„Есмарк“. Председник Пдбпра „Есмарка“ Џим Бущард јуше је дпщап у Србију и састап се са премијерпм 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:504170-Ministarstvo-Zakon-o-radu-jednak-za-sve-zaposlene-u-Srbiji
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:504170-Ministarstvo-Zakon-o-radu-jednak-za-sve-zaposlene-u-Srbiji
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:504129-Amerikanci-najblizi-Zelezari


8 

 

Србије Александрпм Вушићем у намери да дпгпвпри стратещкп партнерствп у српскпј шелишани. Вушић је 
истакап знашај пшуваоа щтп већег брпја радних места, кап и унапређеое и дпдатни снажан ппдстицај 
јашаоу српске привреде. 

Какп „Нпвпсти“ сазнају, премијер Вушић је инсистирап на тпме да се утврди ташан брпј заппслених, кпји 
би наставили да раде у смедеревскпј шелишани. На састанку на кпјем је ушествпвап и америшки 
амбасадпр у Бепграду Мајкл Кирби, председник Владе Вушић није крип да би најрадије уступип нащу 
шелишану гиганту из Питсбурга. 

Међутим, у прегпвприма ппстпје и препреке за склапаое пвпг капиталнпг ппсла, а тп су - кпликп би 
држава Србија у рпби и нпвцу мпрала да улпжи какп би привплела Американце да дпђу у Смедеревп. 
Ипак, фпрмирана је радна група кпја ће ппкущати да прпнађе пут дп кпнашнпг дпгпвпра. 

„Есмарк стил група“ је један је пд впдећих прерађиваша и дистрибутера равнп ваљанпг шелика и трећи 
прпизвпђаш шелишних плпша у Америци, а има вище ппстрпјеоа за прераду шелика. 

Американци би мпгли пдмерити снагу са Русима, на тендеру кпји би требалп да буде расписан крајем 
пвпг или ппшеткпм следећег месеца. Руска кпмпанија „Црвени пктпбар“ такпђе је заинтереспвана за 
српску фабрику шелика, а делегација пве фирме бправила је пре десетак дана у Смедереву, и са оима је 
пдржан један састанак, на кпме се разгпваралп п мпгућим пблицима сарадое. 

ЧЕКАЈУ ТРЕЋИ ТЕНДЕРВЛАДА Србије је власник Железаре Смедеревп пд фебруара 2012. гпдине када се 
ппвукла америшка фирма „Ју-Ес стил“. Дп сада је два пута пбјављиван тендер за прпдају Жлезаре, али 
није стигла ниједна ппнуда, а нпви тендер, какп је најављенп, планиран је за крај августа или ппшетак 
септембра, када се пкпншају разгпвпри с пптенцијалним купцима. 

Вплгпградска шелишана „Црвени пктпбар“, кап деп кпрппрације „Уралвагпнзавпд“, један је пд највећих 
прпизвпђаша шелика за аутп и авип индустрију, енергетска и нафтна ппстрпјеоа у Русији. 

У рускп-америшку трку за српску шелишану укљушиће се и најппзнатији индијски прпизвпђаш „Митал 
група“, кпја је такпђе угпвприла састанак са премијерпм Вушићем. Влада Србије је, према нащим 
сазнаоима, дп сада прегпварала са пет пзбиљних кпмпанија п преузимаоу Железаре. 

У пвпј српскпј фабрици заппсленп је 5.200 људи, а јпщ 20.000 радника ангажпванп је у фирмама кпје за 
оу раде. Сви пни са нестрпљеоем ищшекују расплет и стратещкпг партнера кпји би дппринеп да 
Железара ппнпвп стане на нпге. 

РАЗГОВОРИ ГОТОВИ ДО ПЕТКА 

ДП краја пве недеље биће заврщен циклус разгпвпра са свим пптенцијалним инвеститприма п 
преузимаоу Железаре Смедеревп. Ппсле тпга, прикупљаће се кпнкретне ппнуде. Пвп је јуше у 
парламенту рекап нпвпизабрани министар финансија Дущан Вујпвић: 

- Мислим да ће пвих дана бити закљушен тај круг претхпдних кпнсултација и ппкренута прпцедура 
прикупљаоа кпнкретних ппнуда. 

 

 



9 

 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:504213-Takovo-osiguranje--Strajk-gladju-60-radnika 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/485596/Jos-20-novih-strajkaca-gladju-iz-Takovo-osiguranja 

Такпвп псигураое: Штрајк глађу 60 радника 

АУТПР: М.ЂПШПВИЋ  

Јпш двадесет заппслених прптестује у прпстпријама кпмпаније. Одлука п пдузимаоу дпзвпле за рад 
дпнета ппсле дугих кпнтрпла НБС 

Мирни прптест је прганизпван у дирекцији пве кпмпаније, а радници у щтрајку узимају самп впду и већ 
јуше су кпд ппјединаца забележене здравствене тегпбе и лекарске ургенције збпг ппвищенпг крвнпг 
притиска и малаксалпсти. 
НБС је саппщтила да је пдлука п пдузимаоу дпзвпле за рад дпнета на пснпву важећих прпписа и пна је 
епилпг интензивних кпнтрпла активнпсти у дужем временскпм перипду. Са тим су све време били 
уппзнати и рукпвпдствп и власници пвпг псигуравајућег друщтва. Нарпдна банка је пценила да је 
„крајое лицемернп инструментализпвати незавидан пплпжај заппслених кпји ће у ликвидаципнпм 
ппступку пстати без свпјих радних места, и кпјима нису адекватнп предпшене шиоенице п прпблемима 
псигуравајућег друщтва кпје су дпвеле дп пваквпг исхпда“. 
- Кпнтрпла НБС је дп сада била у мнпгим псигуравајућим друщтвима и ниједнп друщтвп није прпщлп без 
привремених мера или уппзпреоа - каже Драган Јпвпвић, већински власник „Такпвп псигураоа“. - Наща 
кпмпанија не спада у псигуравајуће куће кпје су биле у тещкпј ситуацији. Најгпре у целпј приши је тп щтп 
је пдлука дпнета у тренутку када смп са немашкпм псигуравајућпм кућпм ЕРГП привели крају разгпвпре 
п дпкапитализацији.  
 
ПИСМО ВУЧИЋУ 
ЗАППСЛЕНИ су упутили писмп премијеру Александру Вушићу у кпме га мпле да надлежни јпщ једнпм 
преиспитају пдлуку п пдузимаоу дпзвпле за рад, какп стптине ппрпдица не би псталп без ппсла. Писмп 
слишне садржине на исту адресу је упутип и Драган Јпвпвић. У оему се између псталпг навпди и да је 
ппкривенпст технишких резерви вища пд 90 пдстп, кап и тп да је кпмпанија „Такпвп псигураое“ била 
међу прва три псигуравајућа друщтва у Србији. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:504216-Leskovac-Blokirana-gradska-autobuska-stanica 

Лескпвац: Блпкирана градска аутпбуска станица 

АУТПР: И. МИТИЋ  

Незадпвпљни радници на „ГАС“ у Лескпвцу збпг нелпјалне кпнкуренције затвприли шалтере 

ЛЕСКПВАЦ - Пет дана накпн једнпшаспвнпг щтрајка уппзпреоа, пкп 70 заппслених на Градскпј аутпбускпј 
станици (ГАС) у утпрак су пптпунп пбуставили рад захтевајући укидаое једнпмесешне блпкаде текућег 
рашуна и ппщтпваое правила да пва станица буде јединп пплазнп и заврщнп пдредищте свих 
превпзника. Пни траже да се пнемпгући прпдаја карата ван билетара станице и исплату три запстале 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:504213-Takovo-osiguranje--Strajk-gladju-60-radnika
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/485596/Jos-20-novih-strajkaca-gladju-iz-Takovo-osiguranja
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:504216-Leskovac-Blokirana-gradska-autobuska-stanica
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зараде. Путници и превпзници су мпрали да се сналазе, а на паркингу кпји се кпристип уместп станице 
ситуацију је регулисала сапбраћајна пплиција. 
 

Збпг нелегалних стајалищта самп у приградскпм сапбраћају лескпвашка Аутпбуска станица је у мају пве 
гпдине у пднпсу на исти месец пре пет гпдина имала пкп 1.000 пплазака маое. Тада је већина 
превпзника брпј плаћених перпнизација смаоила за пплпвину, а неки шак и за две трећине, дпк карте 
на дивљим стајалищтима наплаћују 20 пдстп маое у пднпсу на цену на станици. 
- Тп нам нанпси велику щтету, а ми се питамп кп је оима, мимп званишне пдлуке Скупщтине града, такп 
нещтп дпзвплип. Прпблем је и нелегална прпдаја карата испред нащих щалтера, а превпзнику „Френки 
кпмерц“ је шак пдпбренп да у близини станице птвпри свпј кипск. Ппједини превпзници карту дп 
Бепграда наплаћују пд 600 дп 1.200 динара, па се питамп щта ради инспекција - казап је шлан 
Штрајкашкпг пдбпра Ивица Јпванпвић. 
Радници тврде да је тп разлпг щтп прпщле гпдине нису били у стаоу да измирују ппрез, па је дуг 
нарастап на 10 милипна динара, али нису успели ни да наплате 14 милипна динара кпликп им дугују 
превпзници.  
 
НЕМА КОРИСТИ 
ДИРЕКТПР ГАС-а Мирпслав Кпстић је раније ппрушип да щтрајк не мпже никпме да кпристи јер ће 
станица дневнп да губи пд 300 дп 500 хиљада динара. Међутим, пн је медијима дпставип инфпрмације 
кпје иду у прилпг тврдоама радника. Навеп је и ппдатак да у превпзнишкпм ппслу у Србији сваке гпдине 
у сивпј зпни заврщи вище пд 200 милипна евра и да је пд свих надлежних тражип ппщтпваое закпна, 
али да никп није реагпвап да спреши щтету кпју трпе државни, лпкални бучет и аутпбуска станица. 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:504142-Na-crno-rade-i-Bugari-i-Kinezi 

На црнп раде и Бугари и Кинези! 

Инспектпрат за рад спрпвеп ванредну кпнтрплу на 66 градилишта у престпници. Ппднета 21 пријава, 
затвпренп шест лпкација 

ИНСПЕКТПРАТ за рад је, ппсле инспекцијске кпнтрпле 66 ппслпдаваца кпји извпде радпве 
виспкпградое и нискпградое на градилищтима у Бепграду, забранип рад на щест лпкација, ппднеп 21 
прекрщајну пријаву и 22 рещеоа кпјима је налпженп птклаоаое неправилнпсти. На два градилищта 
затешенп је 16 држављана Бугарске и 14 држављана Кине кпји нису имали пријаве бправка и радне 
дпзвпле. 
 
- Прптив трећине кпнтрплисаних ппслпдаваца практишнп су ппднете прекрщајне пријаве - саппщтили су 
у Министарству за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа. 
Највище неправилнпсти утврђенп је у пбласти безбеднпсти и здравља на раду - непријављиваое 
ппшетка рада на градилищту, заппслени без адекватне ппреме за безбедан рад, без пбављених 
редпвних лекарских прегледа, а на мнпгима не ппстпји ни пснпвни сет за пружаое прве ппмпћи. 
У пбласти радних пднпса највище пријава ппднетп је збпг ангажпваоа лица без закљушенпг угпвпра п 
раду - рад на црнп и неисплаћене зарада (кащоеое у исплати је пд једнпг дп некпликп месеци), а на 
месту рада већина ппслпдаваца нема угпвпре п раду ангажпваних радника. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:504142-Na-crno-rade-i-Bugari-i-Kinezi
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=08&dd=05&nav_id=884756 

БГ: Штрајк грађевинаца, радпви стпп 

ИЗВПР: БЕТА 

Бепград -- Окп 300 заппслених у бепградскпм предузећу "Раткп Митрпвић - нискпградоа" ппчели су штрајк на 

свим градилиштима на кпјима су ангажпвани.Фптп: Таоуг 

Радници щтрајкују јер им ппслпдавац дугује зараде, саппщтип је Синдикат радника грађевинарства и 

индустрије грађевинскпг материјала Србије. 

Какп је агенцији Бета казап ппвереник Синдикалне прганизације "Раткп Митрпвић - нискпградоа" Миле 

Чплић, радници щтрајкују пд јуше на пбилазници кпд Бпрше, пднпснп приступним путевима за мпст 

Бпрша-Земун, затим на земунскпј страни мпста, пбилазници пкп Бепграда на делу пд Дпбанпваца дп 

Пстружнице и у улици Впјвпде Степе кпја се рекпнструище.  

 

Пн је навеп да радници тпг грађевинскпг предузећа щтрајкују збпг неисплаћених зарада за април, мај, 

јун и јул 2014. гпдине, неисплаћених накнада за превпз за фебруар, март, април, мај, јун и јул 2014. 

гпдине и неисплаћених разлика у зарадама за пктпбар, нпвембар и децембар 2012.  

 

Чплић је казап да су радници тпг предузећа скпрп све свпје зараде у 2012. и 2013. пстваривали путем 

щтрајка.  

Према оегпвим решима, ппслпдавац и власник фирме "МБА Миљкпвић" за сада није спреман за 

прегпвпре.  

Чплић је казап да ће щтрајк трајати дпк се захтеви радника не испуне, навпдећи да је п целпм слушају 

пбавещтена и министарка грађевинарства, сапбраћаја и урбанизма Зпрана Михајлпвић. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/485549/Radnici-Ratka-Mitrovicaniskogradnja-poceli-strajk-na-svim-gradilistima 

Радници "Ратка Митрпвића-нискпградоа" ппчели штрајк на свим градилиштима 

ИЗВПР: БЕТА 

Пкп 300 заппслених у бепградскпм предузећу "Раткп Митрпвић - нискпградоа" ппшели щтрајк на свим 

градилищтима на кпјима су ангажпвани, збпг тпга щтп им ппслпдавац дугује зараде, саппщтип је данас 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=08&dd=05&nav_id=884756
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/485549/Radnici-Ratka-Mitrovicaniskogradnja-poceli-strajk-na-svim-gradilistima
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Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинскпг материјала Србије. Радници су у знак 

прптеста пд 12.30 дп 12.45 сати затвприли деп Зреоанинскпг пута кпд прилаза мпсту Земун-Бпрша. Пни 

су нпви щтрајк најавили за шетвртак у 7 сати. 

Какп је агенцији Бета казап ппвереник Синдикалне прганизације "Раткп Митрпвић - нискпградоа" Миле 

Чплић, радници щтрајкују пд јуше на пбилазници кпд Бпрше, пднпснп приступним путевима за мпст 

Бпрша-Земун, затим на земунскпј страни мпста, пбилазници пкп Бепграда на делу пд Дпбанпваца дп 

Пстружнице и у улици Впјвпде Степе кпја се рекпнструище. 

  

Пн је навеп да радници тпг грађевинскпг предузећа щтрајкују збпг неисплаћених зарада за април, мај, 

јун и јул 2014. гпдине, неисплаћених накнада за превпз за фебруар, март, април, мај, јун и јул 2014. 

гпдине и неисплаћених разлика у зарадама за пктпбар, нпвембар и децембар 2012. 

  

Чплић је казап да су радници тпг предузећа скпрп све свпје зараде у 2012. и 2013. пстваривали путем 

щтрајка. 

  

Према оегпвим решима, ппслпдавац и власник фирме "МБА Миљкпвић" за сада није спреман за 

прегпвпре. 

  

Чплић је казап да ће щтрајк трајати дпк се захтеви радника не испуне, навпдећи да је п целпм слушају 

пбавещтена и министарка грађевинарства, сапбраћаја и урбанизма Зпрана Михајлпвић. 

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/485433/Penzije-obaraju-Vucicev-rejting 

Пензије пбарају Вучићев рејтинг 

АУТПРКА: Тамара Спаић  

Најнпвије истраживаое јавнпг моеоа ппказује благи пад рејтинга премијера и лидера СНС Александра 

Вушића, а истраживаши пцеоују да је разлпг најава смаоеоа пензија. 

Једна угледна истраживашка агенција је напредоаке прпщлпг месеца измерила на 53 пдстп, спцијалисте 

Ивице Дашића на 12 пдстп, дпк су сви пстали исппд цензуса и иза ДС, кпји тренутнп ужива ппвереое 

свега шетири пдстп ппредељених бираша. 

Иакп се Вушићева пппуларнпст кптира вепма виспкп, а на видику нема никпга из пппзиције кп би га 

мпгап угрпзити, лидер напредоака је у интервјуу за Телевизију Б92 рекап да не мисли да је оегпв 

рејтинг у нарпду вепма виспк и да верује да ће, између псталпг, и збпг мера кпје предузима, бити све 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/485433/Penzije-obaraju-Vucicev-rejting
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нижи. 

  

- Српски нарпд је такав да лакп пригрли некпг и јпщ брже га пусти низ впду, а пни кпји су спрпвпдили 

пзбиљне и тещке рефпме никад неће бити пппуларни - пценип је премијер. 

Великих разлпга за бригу збпг рејтинга Вушић ипак нема и оегпва забринутпст да ће ппдрщка падати са 

усвајаоем непппуларних или, какп впли да каже, тещких и бплних рефпрми пре спада у пплитику 

маневрисаоа негп у ппказатеље да би заиста мпгап бити у прпблему. Истраживаши јавнпг моеоа 

забележили су мали пад у време дпнпщеоа Закпна п раду. 

  

- Приметнп је да је ппдрщка СНС-у нещтп маоа када се уппреди брпј гласпва псвпјен на избприма и 

прпцена брпја људи кпји би сада гласали за СНС. У јулу примећујемп и нещтп маое људи кпји 

ппзитивнп пцеоују рад премијера Вушића. Али без најмаое јпщ једнпг истраживаоа не мпже се рећи да 

ли се ради п негативнпм тренду или је у питаоу самп краткпрпшна ппјава. На пснпву пдгпвпра кпје су 

испитаници давали верујем да је главни разлпг пада најава смаоиваоа пензија, а не Закпн п раду или 

најава других рефпрмских закпна п кпјима већина малп зна. У Вушићевпм гласашкпм телу има дпста 

пензипнера и мпгли би да се разпшарају укпликп им из чепа избију некпликп хиљада динара - 

пбјащоава за “Блиц” Предраг Куршубић из ИПСПС Стратегиц Маркетинг.  

  

Пн дпдаје и да је питаое кпликп пбјащоеоима защтп је нека мера дпбра мпже да се брзп ппправи 

рејтинг, али и да акп не успе, не знаши да на другпј страни неће придпбити бираше кпји сматрају да је тп 

щтп ради дпбрп.  

  

Кпликп гпд се јавнп моеое буде кплебалп наредних месеци, једнп је сигурнп - Вушић је кљушна фигура 

пплитишкпг тржищта, цела Влада је у оегпвпј сенци и нищта га у дпгледнп време не мпже угрпзити. 

Ђпрђе Вукпвић, прпграмски директпр Цесида, сматра да Вушића нищта не мпже да угрпзи шак ни у 

Шта све утиче на рејтинг 

1. смаоеое пензија 

2. смаоеое плата 

3. рефпрмски закпни 

Вучић игра успешнп 

- Никакви рефпрмски закпни не мпгу да угрпзе Вушићев рејтинг. Пппуларнпст мпже да падне пд 

пплпвине септембра збпг смаоеоа пензија, али не верујем да нещтп знашајније мпже да се дпгпди за 

дуже време. Пн вепма успещнп игра, увек кпрак пре свих. Оегпва приша п тпме да ће му рејтинг 

падати вище је тактишкп предупређиваое да се тп не дпгпди - сматра Ђпрђе Вукпвић из Цесида. 
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наредна два или три избпрна циклуса, ппд услпвпм да се не дпгпди финансијски кплапс и банкрпт 

државе. Самп у катастрпфалнпм сценарију кплапса Вушић би бип угрпжен, јер, какп каже Вукпвић, тад 

наступа стихија и вище нема пплитике. 

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485586/Unija-poslodavaca-Plate-smanjiti-za-25-odsto-penzije-za-20 

Унија ппслпдаваца: Плате смаоити за 25 пдстп, пензије за 20 

ИЗВПР: БЕТА 

Унија ппслпдаваца Србије сматра да плате у јавнпм сектпру мпрају да се смаое за 25 пдстп, а пензије за 

20 прпцента да би смаоеое ималп ефекта, изјавип је данас шлан Уније, Славенкп Гргуревић. 

У дебати п ушиницима Владе Србије у првих 100 дана кпју је прганизпвала Балканска нпвинарска 

истраживашка мрежа (БИРН), Гргуревић је истакап да ппслпдавци траже и знатнп щмаоеое намета на 

плате са садащоих 65 на 40 пдстп. 

  

- Укпликп тпга (смаоеое плата, пензија и намета на рад) не буде билп, бпјим се да ће, без призиваоа 

армагедпнскпг сценарија, крајем пве гпдине или у првпм трпмесешје наредне гпдине, бити врлп, врлп 

лпще - рекап је Гргуревић. 

  

Да је привреди неппхпднп смаоеое намета на плате, истакла је и директпрка за регулатпрну рефпрму у 

Наципналнпј алијаси за лпкални екпнпмски развпј (НАЛЕД) Јелена Бпјпвић. 

  

Пна је рекла да привреда тражи да се уведе прпгресивнп ппрезиваое зарада и да се ппрез на најниже 

зараде укине или смаои. 

  

- Тп би ималп знашајан ефекат на привреду и на заппщсљаваое и превпђеое радника кпји раде на црнп 

или у сивпј екпнпмији у легалне тпкпве - да буду пријављени и да бар пстварују правп на здравственп 

псигураое, а да се држава прпстп пдрекне ппреза на зараде, пре свега на најниже плате - рекла је пна. 

  

Гпвпрећи п прпгресивнпм ппрезиваоу плата, Бпјпвићева је истакла да тп "ппстпји свуда у свету" и да је 

разлика у висини пптерећеоа између најниже и највище плате у Србији 1,2 пдстп, а у развијеним 

земљама 17 или 18 пдстп. 

  

Члан Уније ппслпдаваца Србије Славенкп Гргуревић је рекап и да је неликвиднпст у привреди "дпстигла 

катастрпфалне размере", а ппслпдавци кап рещеое предлажу мултилатерану кпмпензацију. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485586/Unija-poslodavaca-Plate-smanjiti-za-25-odsto-penzije-za-20
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- Тп је катастрпфалнп. Педесет пдстп предузећа, пп ппследоим ппдацима из 2013, билп је щест месеци 

у блпкади. Какп ће изгледати пва гпдина, јежим се кад ппмислим - рекап је пн. 

  

Идеја Уније ппслпдаваца је, какп је навеп, да се иде на мултилатералну  кпмпензацију. 

  

- Међутим, ми јпс немамп закпнска ресеоа за тп, али имамп распплпжеое да се тп рещи - рекап је 

Славенкп Гргуревић. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vestvud_bi_zelezaru_za_jedan_dolar.4.html?news_id=286689 

Вествуд би Железару за један дплар 

АУТПР: А. М. 

Бепград - Међу пет пзбиљних кпмпанија са кпјима Влада Србије прегпвара п прпдаји Железаре 
Смедеревп налази се и кпнсултантска кућа Вествуд, кпја је изразила спремнпст да је преузме за један 
дплар и да у оенп ппслпваое улпжи дп 450 милипна дплара у рпку пд пет гпдина, али самп ппд 
услпвпм да дпгпвпр п куппвини ппстигне у директним прегпвприма са државпм, пднпснп без икаквпг 
расписиваоа тендера и разгпвпра са другим пптенцијалним инвеститприма. 

Вествуд је, какп сазнаје Данас, пвакву ппнуду Влади Србије дпставип јпщ у марту, а 17. јула је пдржап и 
састанак са раднпм группм за прпдају Железаре на кпјем је српскпј страни представип све детаље свпг 
предлпга. Пп тпј ппнуди, у кпју је Данас имап увид, Вествуд је спреман да за дплар купи Железару, али 
без икаквих дугпва и ппреских пбавеза. 

Кпмпанија се пбавезала и радницима ппдигне зараде, такп да прпсешна нетп плата у железари дпстигне 
500 евра, али је навела да задржава правп да у наредних пет гпдина птпущта пп пет пдстп радне снаге 
гпдищое, щтп знаши да би у тпм перипду птказ у Железари мпглп да дпбије вище пд 1.100 људи. 
Вествуд се пбавезап и на пдржаваое прпизвпдое у наредних пет гпдина и пбећап инвестиције пд 450 
милипна дплара, с тим щтп се највећи деп оих не пднпси на улагаое у мпдернизацију прпизвпдое, већ 
у пбртна средства. 

Наиме, Вествуд би улпжип 150 милипна дплара свпјих средстава и јпщ 300 милипна би ппзајмип пд 
банака, пп пшекиванпј камати пд девет пдстп гпдищое и рпкпм птплате пд щест гпдина. Кпмпанија би 
пве гпдине улпжила седам милипна дплара у ппшетак рада пећи брпј 1, какп би се оен прпизвпдни 
капацитет ппвећап на 2,2 милипна метришких тпна шелика гпдищое. Јпщ щест милипна би улпжила у 
три нпве пећи за угаљ у Кушеву, дпк би у 2015. изградила пругу између Смедерева и Луке за пет 
милипна дплара, а 2016. би пптрпщила 17 милипна дплара за замену дптрајале аутпматске и 
електришне ппреме. Вествуд би истпвременп улпжип и 22 милипна дплара у унапређеое система ради 
смаоеоа загађеоа, 2017. би улпжип 23 милипна дплара у изградоу ппстрпјеоа за третман птпадних 
впда, а 2020. јпщ седам милипна за инсталацију нпвпг трансппртнпг система за шелик унутар фабрике. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vestvud_bi_zelezaru_za_jedan_dolar.4.html?news_id=286689
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Укупна улагаоа у Србији би стпга била 87 милипна дплара, а не 450 милипна. Пстатак пбећаних 
инвестиција пднпси се на куппвину рудника руде гвпжђа у Републици Српскпј за 100 милипна дплара и 
на куппвину прпизвпдне ппреме за рудник гвпжђа у Македпнији, пп цени пд 30 милипна дплара. 

Вествуд је пбећап да ће ступити у прегпвпре са Фијатпм п тпме да италијански гигант ппстане купац 
500.000 метришких тпна галванизпванпг лима гпдищое, у кпм слушају би у Железари Смедеревп пд 
2016. ппшела градоа фабрике за галванизацију пп цени пд 130 милипна дплара. Пва инвестиција, 
међутим, није извесна, јер се не зна да ли би Вествуд и Фијат ппстигли пбпстранп задпвпљавајући 
дпгпвпр. 

Пва инвестиципна кућа предвиђа да би Железара пве гпдине пстварила губитак пд 19,1 милипн дплара, 
али да би већ следеће нетп прихпд дпстигап 197,7 милипна дплара. 

Вествуд је пбећап и да ће редпвнп измиривати све свпје пбавезе, а нарпшитп за струју и гас, али уз услпв 
да пве енергенте дпбија пп 10 пдстп нижпј цени пд редпвне. 
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Минули рад исти за државне службенике кап и за приватнике 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Министарка државне управе и лпкалне сампуправе Кпри Удпвички изјавила је данас да је Влада 
Србије усвпјила измене четири закпна кпји се пднпсе на рад државних службеника у циљу 
прилагпђаваоа оихпвих радних права са најнпвијим изменама Закпна п раду и нагласила да се тп 
усклађиваое пднпси на минули рад,  а да циљ никакп није птпущтаое заппслених у јавнпм сектпру. 

"Главна измена је да у слушају заппслених у државнпј управи минули рад кпји је пстварен кпд једнпг 
ппслпдавца неће мпћи да се пренпси кпд другпг", рекла је Удпвишки нпвинарима у Влади Србије. 

Кап пример пна је навела да пни кпји раде у бплницама, па пптпм пређу у државну управу у оихпв 
минули рад неће бити укљушен рад у бплници, и пна је дпдала да ће се минули рад рашунати истп пнакп 
кап щтп тп предвиђа Закпн п раду кпји се примеоује на приватни сектпр. 

Министарка је навела да се изменама пвих закпна прпфесипнализује рад државне управе и оихпве 
пдгпвпрнпсти крпз пдредбу да ппстављена лица мпрају да буду изабрана на кпнкурсу у рпку пд девет 
месеци. 

Пна је рекла да се пвим изменама ппвећава и пдгпвпрнпст заппслених јер се мпра пдгпварати за 
недпвпљнп пдгпвпран рад. 

Удпвишки је прецизирала да ће изменама пвих закпна пмпгућава флексибилнији закпнски пквир да се 
из дисциплинских разлпга птпусти заппслени. 
"Циљ пвих закпна јесте да се ппвећа ефикаснпстз и пдгпвпрнпст јавне управе пред кпјпм леже 
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пдгпвпрни ппслпви, а не птпущтаоа заппслених у јавнпм сектпру. Птпущтаоа мпрају бити фпкус кпд 
јавних предузећа, прави вищкпви су тамп", рекла је Удпвишки. 

Пна је дпдала и да данащои пакет закпна представља први кпрак у свепбухватнпм регулисаоиу статуса 
и права заппслених у државнпј управи, щтп не укљушује јавна предузећа и кап кљушни кпрак у тпм 
системскпм рещаваоу статуса заппслених у јавнпј управи навела закпн п платама за кпји ће се кренути у 
дискусију са свим заинтереспваним странама у септембру. 

Пна је рекла да ће пвај закпн усппставити јединствене критеријуме за заппслене у јавнпј управи щтп 
никакп не знаши уравнилпвку. 

Влада је данас усвпјила предлпг закпна п изменама и дппунама Закпна п државним службеницима и 
предлпг закпна п платама државних службеника и намещтеника, предлпг закпна п дупуни закпна п 
платама у државним прганима и јавним службама и предлпг закпна п изменама и дппунама закпна п 
државнпј управи. 
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Александар Вулин: Спцијализма има самп у спцијализму 

АУТПР: Љ. Малещевић 
Министар за рад, заппшљаваое, бпрачка и спцијална питаоа Александар Вулин пцеоује за 
„Дневник” да је у прптеклих 100 дана оегпвп министарствп дпста тпга урадилп, али да пн није 
задпвпљан ппстигнутим јер је мпглп и више. 

Ипак, какп наглащава, сви ппстављени задаци су испуоени, пд ушещћа у санираоу ппследица ппплава и 
ппмпћи страдалима, дп дпнпщеоа измена Закпна п раду и Закпна п ПИП, а ппсебнп издваја увпђеое 
Канцеларије за брзе пдгпвпре. Вулин истише да сви у Србији дпбрп знају да Влада нема правп да 
пдустане пд сущтинских рефпрми, ма кпликп пне биле непппуларне, јер је држава дптакла екпнпмскп 
днп. 

– Нема другпг дп пщтрих резпва и непппуларних рефпрми, и тп сви дпбрп знају. Дпк је била у тпку 
расправа п изменама и дппунама Закпна п ПИП, највећи деп примедаба бип је шистп пплитишки јер 
друге, праве и сущтинске аргументе, никп није ни имап, нити има. Најтеже ствари су се увек пдлагале и 
шекалп да тп уради некп други – каже министар Вулин. 

Пп оегпвим решима, пва власт се разликује пд пређащоих пп тпме щтп најтеже неће да пставља свпјпј 
деци. 

– Пвп хпћемп да рещимп ми и пп сваку цену. Мпгла би пва влада – а пнда бих ја бип најбпљи и 
најпппуларнији министар рада на свету – прпдати „Телекпм” и јпщ ппнещтп, задужити се јпщ шетири-пет 
милијарди и с тим бисмп мпгли без смаоеоа пензија и плата изгурати дп краја мандата. Наравнп, ппсле 
тпга настаје пакап за државу, аргентински сценарип, па банкрптствп, а пнда ће прпдавнице бити празне 
и биће нпвца кпји нищта не вреди. Такп раде пни кпји хпће да буду „мили, драги и пппуларни”, и тп 
јесте дп сада и рађенп. Сада такп нећемп, па кпликп кпщта – нека кпщта, али има наде за будућнпст пве 
земље – каже Вулин. 

Вулин је лидер Ппкрета спцијалиста, бпрбене левице кпја је себе увек видела кап будућу централну 
снагу наципналнпг, раднишкпг и екпнпмскпг преппрпда Србије па су пд оега кап министра рада, 
заппщљаваоа, бпрашке и спцијалне пплитике мнпги пшекивали да се и у рефпрмама залаже за 

http://www.dnevnik.rs/politika/aleksandar-vulin-socijalizma-ima-samo-u-socijalizmu


18 

 

левишарске идеје. Али, прптеклих 100 дана ппказалп је да има мнпгп разлике између теприје и праксе, 
пднпснп пнпга за щта се залагап кап лидер странке и пнпга щтп спрпвпди. На питаое пткуд тај раскпрак, 
Вулин пдгпвара да је та разлика неминпвна. 

– Увек ппстпји разлика између теприје и праксе. Маркс, упсталпм, и каже да ппстпји јаз између пптреба 
и мпгућнпсти. Нажалпст, тп у живпту шестп није мпгуће, или барем не у пвпм тренутку српскпг развпја. 
Реалан сам шпвек: знам у каквпј реалнпсти живимп и знам да пвакп мпра. Акп се ја питам, спцијализам 
је бип мнпгп успещнији и ефикаснији мпдел живпта, али спцијализам у екпнпмску смислу мпже 
функципнисати самп у спцијализму. Не мпже се живети у капитализму, с тржищнпм кпнкуренцијпм, а у 
истп време пшекивати да елементи спцијализма апсплутнп важе за вас. Тп једнпставнп није мпгуће – 
дпдаје Вулин. 

Пн навпди да и у Закпну п раду има „мнпгп изузетних левишарских идеја кпје заиста стпје на страни 
радника”, али да пн не мпже кап министар за рад да буде „самп министар за синдикате, кап ни 
министар за ппслпдавце”. 

– Ја сам министар за рад, а тп знаши и једних и других, а тещкп их је истим мерама задпвпљити – каже 
Александар Вулин. 
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