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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=12&nav_id=898873 

Kolika će biti minimalna cena rada? 
 
IZVOR: TANJUG 

Beograd -- Sednica Socijalno ekonomskog saveta na kojoj će biti razmatrana minimalna cena 

rada, koja trenutno iznosi 115 dinara po satu, biće danas održana. 

Lideri Saveza samostalnog sindikata Srbije i UGS Nezavisnost, Ljubisav Orbović i Branislav Ĉanak, 

izjavili su novinarima da je pre tri dana odrţan sastanak komisije koja je trebalo da predloţi novu 

cenu rada ali se predstavnici sindikata i poslodavaca nisu saglasili. 

Sindikati smatraju da bi cena rada trebalo da se poveća na 137,9 dinara, navodeći da to propisuje 

Zakon o radu, a poslodavci da cena rada ne bi trebalo da se menja, jer se za to nisu stekli uslovi.  

 

Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković mišljenja je da minimalnu zaradu ne bi trebalo 

još uvek povećavati budući da nije došlo do povećanja BDP-a koji je na nivou iz 2008. godine.  

 

Budući da neki pokazatelji ukazuju na to da se moţe oĉekivati pad BDP-a, a nije došlo ni do 

znaĉajnog povećanja zaposlenosti, mislimo da nije potrebno povećavati zaradu, rekao je 

Atanacković ranije za Tanjug.  

 

On kaţe da ne bi bilo logiĉno da se minimalna zarada poveća jer ona utiĉe i na povećanje ukupne 

zarade, što bi, kako kaţe bilo kontra merama koje se oĉekuju, a odnose se na smanjenje plata i 

penzija.  

 

Predstavnici sindikata su na juĉerašnjoj konferenciji za novinare ukazali su da je minimalna zarada 

u Srbiji od 115 dinara za sat ispod granice siromaštva i da nije menjana dve ipo godine.  

 

Oni su naveli da bi cena po radnom satu trebalo da bude 137,9 dinara jer to propisuju nedano 

usvojene izmene Zakona o radu  

 

Ukoliko vlada odluĉi da ide ispod tog iznosa prekršiće Zakon o radu, rekao je predsenik UGS 

nezavisnost Branislav Ĉanak ukazavši da ĉlan 112. tog zakona propisuje formulu prema kojoj se 

izraĉunava minimalna zarada i kada se ta formula primeni rezultati je 137,9 dinara.  

 

Sindikati navode da ukoliko bi cena po radnom satu bila 137,9 dinara minimalna zarada za 2015. 

godinu iznosila bi 23.994,6 dinara.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=12&nav_id=898873
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Socijalno-ekonomski saveta je u februaru ove godine doneo odluku da se cena rada ne menja do 

juna, a i tada je radnik u Srbiji je sa minimalnom platom od 175 evra bio jedan od najmanje 

placenih u okruţenju. Vlada Srbije je polovinom jula donela odluku da minimalna zarada, bez 

poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period jul - decembar 2014. godine u Srbiji 

ostane 115 dinara po satu.  

 

To znaci da minimalna neto plata u Srbiji iznosi 20.010 dinara, i na tom je nivou od pre dve 

godine.  

 

Tolika zarada spada u najniţe u regionu, a poslednje povecanje zaposleni su dobili u aprilu 2012 . 

godine kada je minimalac po satu povecan sa 102 na 115 dinara. 
 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/ses-o-minimalnoj-ceni-rada_518094.html 

SES o minimalnoj ceni rada 

BEOGRAD -  

Sednica Socijalno ekonomskog saveta na kojoj će biti razmatrana minimalna cena rada, koja 

trenutno iznosi 115 dinara po satu, biće održana danas, potvrdili su predstavnici Saveza 

samostalnog sindikata Srbije i UGS nezavisnost. 

Lideri dva sindikata, Ljubisav Orbović i Branislav Ĉanak, na konferenciji za novinare su rekli da je 

pre dva dana odrţan sastanak komisije koja je trebalo da predloţi novu cenu rada ali se 

predstavnici sindikata i poslodavaca nisu saglasili. 

Sindikati smatraju da bi cena rada trebalo da se poveća na 137,9 dinara, navodeći da to propisuje 

Zakon o radu, a poslodavci da cena rada ne bi trebalo da se menja, jer se za to nisu stekli uslovi. 

Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković mišljenja je da minimalnu zaradu ne bi trebalo 

još uvek povećavati budući da nije došlo do povećanja BDP-a koji je na nivou iz 2008. godine. 

Budući da neki pokazatelji ukazuju na to da se moţe oĉekivati pad BDP-a, a nije došlo ni do 

znaĉajnog povećanja zaposlenosti, mislimo da nije potrebno povećavati zaradu, kaţe Atanacković 

ranije za Tanjug. 

On kaţe da ne bi bilo logiĉno da se minimalna zarada poveća jer ona utiĉe i na povećanje ukupne 

zarade, što bi, kako kaţe bilo kontra merama koje se oĉekuju, a odnose se na smanjenje plata i 

penzija. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/ses-o-minimalnoj-ceni-rada_518094.html
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Predstavnici sindikata, na današnjoj konferenciji za novinare ukazali su da je minimalna zarada u 

Srbiji od 115 dinara za sat ispod granice siromaštva i da nije menjana dve ipo godine. 

Oni su naveli da bi cena po radnom satu trebalo da bude 137,9 dinara jer to propisuju nedavno 

usvojene izmene Zakona o radu 

Ukoliko vlada odluĉi da ide ispod tog iznosa prekršiće Zakon o radu, rekao je predsednik UGS 

nezavisnost Branislav Ĉanak ukazavši da ĉlan 112. tog zakona propisuje formulu prema kojoj se 

izraĉunava minimalna zarada i kada se ta formula primeni rezultati je 137,9 dinara. 

Sindikati navode da ukoliko bi cena po radnom satu bila 137,9 dinara minimalna zarada za 2015. 

godinu iznosila bi 23.994,6 dinara. 

Socijalno-ekonomski saveta je u februaru ove godine doneo odluku da se cena rada ne menja do 

juna, a i tada je radnik u Srbiji je sa minimalnom platom od 175 evra bio jedan od najmanje 

plaćenih u okruţenju. Vlada Srbije je polovinom jula donela odluku da minimalna zarada, bez 

poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period jul - decembar 2014. godine u Srbiji 

ostane 115 dinara po satu. 

To znaci da minimalna neto plata u Srbiji iznosi 20.010 dinara, i na tom je nivou od pre dve godine. 

Tolika zarada spada u najniţe u regionu, a poslednje povećanje zaposleni su dobili u aprilu 2012 . 

godine kada je minimalac po satu povećan sa 102 na 115 dinara. 

AKTER 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-103923-kolika-e-biti-minimalna-cena-rada.html 

ZASEDA SOCIJALNO EKONOMSKI SAVET 

KOLIKA ĆE BITI MINIMALNA CENA RADA? 
Tanjug  

Sednica Socijalno ekonomskog saveta na kojoj će biti razmatrana minimalna cena rada, koja 

trenutno iznosi 115 dinara po satu, biće danas odrţana 

Lideri Saveza samostalnog sindikata Srbije i UGS Nezavisnost, Ljubisav Orbović i Branislav Ĉanak, 
izjavili su novinarima da je pre tri dana odrţan sastanak komisije koja je trebalo da predloţi novu 
cenu rada ali se predstavnici sindikata i poslodavaca nisu saglasili. 

Sindikati smatraju da bi cena rada trebalo da se poveća na 137,9 dinara, navodeći da to propisuje 
Zakon o radu, a poslodavci da cena rada ne bi trebalo da se menja, jer se za to nisu stekli uslovi.  
 
Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković mišljenja je da minimalnu zaradu ne bi trebalo 
još uvek povećavati budući da nije došlo do povećanja BDP-a koji je na nivou iz 2008. godine.  
 
Budući da neki pokazatelji ukazuju na to da se moţe oĉekivati pad BDP-a, a nije došlo ni do 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-103923-kolika-e-biti-minimalna-cena-rada.html
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znaĉajnog povećanja zaposlenosti, mislimo da nije potrebno povećavati zaradu, rekao je 
Atanacković ranije za Tanjug.  
 
On kaţe da ne bi bilo logiĉno da se minimalna zarada poveća jer ona utiĉe i na povećanje ukupne 
zarade, što bi, kako kaţe bilo kontra merama koje se oĉekuju, a odnose se na smanjenje plata i 
penzija.  
 
Predstavnici sindikata su na juĉerašnjoj konferenciji za novinare ukazali su da je minimalna zarada 
u Srbiji od 115 dinara za sat ispod granice siromaštva i da nije menjana dve ipo godine.  
 
Oni su naveli da bi cena po radnom satu trebalo da bude 137,9 dinara jer to propisuju nedano 
usvojene izmene Zakona o radu  
 
Ukoliko vlada odluĉi da ide ispod tog iznosa prekršiće Zakon o radu, rekao je predsenik UGS 
nezavisnost Branislav Ĉanak ukazavši da ĉlan 112. tog zakona propisuje formulu prema kojoj se 
izraĉunava minimalna zarada i kada se ta formula primeni rezultati je 137,9 dinara.  
 
Sindikati navode da ukoliko bi cena po radnom satu bila 137,9 dinara minimalna zarada za 2015. 
godinu iznosila bi 23.994,6 dinara.  
 
Socijalno-ekonomski saveta je u februaru ove godine doneo odluku da se cena rada ne menja do 
juna, a i tada je radnik u Srbiji je sa minimalnom platom od 175 evra bio jedan od najmanje 
placenih u okruţenju. Vlada Srbije je polovinom jula donela odluku da minimalna zarada, bez 
poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period jul - decembar 2014. godine u Srbiji 
ostane 115 dinara po satu.  
 
To znaci da minimalna neto plata u Srbiji iznosi 20.010 dinara, i na tom je nivou od pre dve 
godine.  
 
Tolika zarada spada u najniţe u regionu, a poslednje povecanje zaposleni su dobili u aprilu 2012 . 
godine kada je minimalac po satu povecan sa 102 na 115 dinara. 

BETA 

http://www.naslovi.net/2014-09-11/beta/povecanje-minimalne-cene-rada-nerealno/11598582 

Povećanje minimalne cene rada nerealno 
   

Beta  

BEOGRAD, 11. septembra 2014. (Beta) - Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković ocenio 
je u ĉetvrtak da bi bilo nerealno i nemoguće povećanje minimalne cene rada sa 115 na 137,9 dinara 
po satu, koje traţe predstavnici reprezentativnih sindikata. 
 
"Poslodavci uvaţavaju potrebe da minimalna zarada, a time i sve ostale zarade budu veće, 
medjutim to je nemoguće u ovom momentu, jer je privreda i ovako preterano opterećena, tako da 
dalje povećanje ne bi bilo normalno i moguće", rekao je Atanacković za agenciju Beta. 

http://www.naslovi.net/2014-09-11/beta/povecanje-minimalne-cene-rada-nerealno/11598582
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Dodao je da je povećanje zarada nemoguće i zbog toga što se ove godine oĉekuje pad bruto-
domaćeg proizvoda (BDP), kao i zato što situacija u privredi nije ni najmanje poboljšana. 
 
Po reĉima Atanackovića, zahtevi Medjunarodnog monetarnog fonda (MMF) i makroekonomskih 
struĉnjaka ukazuju da Srbija, zbog velikih gubitaka i deficita u budţetu, treba da razmišlja o 
smanjivanju plata i penzija, a ne o njihovom povećavanju. 
 
Predstavnici reprezentativnih sindikata u Srbiji - Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih 
granskih sindikata "Nezavisnost" zatraţili su u ĉetvrtak da se minimalna cena rada poveća sa 
sadšnjih 115 na 137,9 dinara po satu. 
 
Sindikati su ukazali da se do tog iznosa minimalne satnice dolazi na osnovu parametara koji su 
propisani novim Zakonom o radu. "Treba uvaţiti te razloge, mi zaista teško ţivimo, mada bi se tom 
povećanju i mnogi poslodavci obradovali, jer bi to znaĉilo i povećanje prometa, ali jednostavno 
novca nema", ocenio je Atanacković. 
 
Minimalna cena rada, prema ĉlanu 112. Zakona o radu, odredjuje se na osnovu potrošaĉke korpe, 
inflacije, proseĉne zarade, kretanja stope zaposlenosti, produktivnosti i BDP. 
 
Cena rada u Srbiji poslednji put je menjana pre dve i pogodine i minimalna meseĉna zarada 
trenutno iznosi 20.010 dinara. 

(Beta, 11.09.2014) 

MONDO 

http://mondo.rs/a726632/Info/Ekonomija/Minimalna-zarada-ispod-granice-siromastva.html 

"Minimalna zarada ispod granice siromaštva" 
Autor: Tanjug 

Minimalna zarada u Srbiji od 115 dinara za sat je ispod granice siromaštva, a trebalo bi da 

iznosi 137,9 dinara po radnom satu kao što to propisuju nedano usvojene izmene Zakona o 

radu, ukazali su danas predstavnici sindikata 

Ukoliko vlada odluĉi da ide ispod tog iznosa prekršiće Zakon o radu, rekao je predsenik UGS 

nezavisnost Branislav Ĉanak ukazavši da ĉlan 112. tog zakona propisuje formulu prema kojoj se 

izraĉunava minimalna zarada i kada se ta formula primeni rezultati je 137,9 dinara. 

"Taj iznos ne traţe sindikati već propisuje zakon. Ko god da primeni ĉlan 112. Zakona o radu doći 

će do ovog rezultata. Oni kaţu - nema para. Pa neka objave fajront ako nema para", rekao je Ĉanak 

na konfereniciji za novinare podsetivši da je prethodni Zakon o radu promenjen sa obrazloţenjem 

da se ne primenjuje. 

http://www.beta.rs/?tip=article&kategorija=ekonomija&ida=3121031&id=&ime=
http://mondo.rs/a726632/Info/Ekonomija/Minimalna-zarada-ispod-granice-siromastva.html
http://mondo.rs/topicv39/Tanjug/1
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Predsednik SSSS Ljubisav Orbović je podsetio da sadašnja minimalna cena rada koja iznosi 115 

dinara po radnom satu nije menjana dve ipo godine. 

On se zapitao zbog ĉega se Zakon o radu uopšte menjao ako se sada ne primenjuje. 

"Mi smo bili protiv tih izmena, ali zakon je usvojila skupština, on je legalan i mora se primenjivati", 

rekao je on. 

Prema vaţećem Zakonu o radu, u ĉlanu 112. navedeno je da se za utvrĊivanje minimalne cene rada 

koristi šest parametara - potrošaĉka korpa, kretanje stope zaposlenosti na trţištu rada, stope rasta 

BDP-a, kretanja potrošaĉkih cena, kretanje produktivnosti i proseĉne zarade u Srbiji, precizirao je 

generalni sekretar S S S S Zoran Mihajlović. 

Prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija minimalna potrošaĉka korpa za 

jun 2014. iznosila je 34.280 dinara, što je više za 12,4 odsto u odnosu na april 2012. godine kada je 

minimalna potrošaĉka korpa iznosila 30.491 dinara, naveo je on. 

Stopa zaposlenosti takoĊe beleţi povećanje, jer je u aprilu prošle godine iznosila 36,3 odsto a u 

prvom kvartalu 2014. je bila 38,4 odsto, rekao je Mihajlović. 

Bruto domaći proizvod u 2013. godini iznosio je 2,5 odsto a u prvom kvartalu ove godine 01, 

procenat. 

U periodu januar-jun 2014. godine u odnosu na isti period prethodne godine, potrošaĉke cene 

povećane su 2,0 odsto, a planirani rast potrošaĉkih cena ove godine je 5,5 odsto, rekao je 

Mihajlović. 

Prema njegovim reĉima, u 2012. godini rast zarada, bez poreza i doprinosa, iznosio je 9,0 

procenata, u 2013. je bio 6,2 odsto a u sedam meseci 2014. godine zarade su rasle po stopi od 1,5 

odsto. 

Kada se primene svi ti parametri dolazi se do cene od 137,9 dinara neto po radnom satu, što znaĉi 

da bi minimalna zarada za 2015. godinu trebalo da iznosi 23.994,6 dinara, naveo je on i podsetio da 

je prag rizika siromaštva u 2012. godini za troĉlanu porodicu iznosio 24.624 dinara, što znaĉi da bi 

cena rada trebalo da bude veća od 141,52 dinara da bi pokrila liniju siromaštva. 

Izvršna sekretarka UGS Nezavisnost Zlata Zec je podsetila da su sindikati ranije predlagali da se 

miminalna zarada veţe za minimalnu potrošaĉku korpu, ali je vlada bila protiv i predloţila ovu 

formulu koju sada ne moţe da primeni jer kaţe da "para nema". 

"Nikakvi parametri njih ne interesuju. Jednini njihov odgovor je - nema para", rekla je ona. 
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STUDIO B 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=106543 

Sindikati traže veću cenu rada  
Izvor : Beta 

Povećanje minimalne cena rada u Srbiji sa sadašnjih 115 dinara po satu, na 137,9 dinara, 
zatražili su predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata 
"Nezavisnost". 

Povećanje minimalne cene rada nerealno, tvrdi predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković. 

Predsednici Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS "Nezavisnost" Ljubisav Orbović i Branislav 
Ĉanak ukazali su da se do tog iznosa minimalne cene satnice dolazi na osnovu parametara 
propisanih novim Zakonom o radu, prenosi Beta. 

 
"Koristili smo zvaniĉne podatke na osnovu kojih minimalna cena rada po satu treba da iznosi 137,9 
dinara. To nije karikiranje i ukoliko se ovo ne poštuje postavlja se pitanje ĉemu Zakon o radi i 
ĉemu parametri", rekao je Orbović. 

Minimalna cena rada, prema ĉlanu 112. Zakona o radu, odreĊuje se na osnovu potrošaĉke korpe, 
inflacije, proseĉne zarade, kretanja stope zaposlenosti, produktivnosti i bruto domaćeg proizvoda 
(BDP). 

Cena rada u Srbiji poslednji put je promenjena pre dve i po godine, a minimalna meseĉna zarada 
sada iznosi 20.010 dinara. 

Ukoliko bi se cana rada po satu povećala na 13,9 dinara, to bi bilo povećanje od 19,91 odsto i 
minimalna meseĉna zarada bi iznosila 32.994. dinara. 

Minimalna potrošaĉka korpa za jun 2014. koštala je 34.280 dinara, a pre dve i po godine cena je 
bila 30.491 dinara. 

Sindikati su ukazali da bi i uvećani "minimalac" bio ispod "praga rizika od siromaštva" koji je pre dve 
godine bio utvrĊen na 24.624 dinara. 

Na sutrašnjem zasedanju Socijalno-ekonomskog saveta trebalo bi da bude usvojen predlog o 
minimalnoj zaradi, ali kako Unija poslodavaca insistira da se ona ne menja, Orbović je ocenio da će 
se teško doći do kompromisa. 

"Saĉekaćemo da vidimo da li će Vlada izaći s nekim predlogom. Za sada nije bilo nikakvih razgovora 
o protestima", rekao je Orbović, upitan koji će biti koraci sindikata ukoliko Vlada ne prihvati 
povećanje minimalne zarade. 

Ĉanak je ukazao da Vlada, ukoliko ne bude poštovala Zakon o radu, usporava svoje evropske 
ambicije. 

"Mi ništa ne traţimo i samo insistiramo da se pri utvrĊivanju minimalne cene rada poštuje zakon. To 
je matematiĉka, a ne politiĉka ili ekonomska ĉinjenica", rekao je Ĉanak. 

Povećanje nerealno 

Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković ocenio je da bi bilo nerealno i nemoguće 
povećanje minimalne cene rada sa 115 na 137,9 dinara po satu, koje traţe predstavnici 
reprezentativnih sindikata. 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=106543
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"Poslodavci uvaţavaju potrebe da minimalna zarada, a time i sve ostale zarade budu veće, 
meĊutim to je nemoguće u ovom momentu, jer je privreda i ovako preterano opterećena, tako da 
dalje povećanje ne bi bilo normalno i moguće", rekao je Atanacković za agenciju Beta. 

Dodao je da je povećanje zarada nemoguće i zbog toga što se ove godine oĉekuje pad bruto-
domaćeg proizvoda (BDP), kao i zato što situacija u privredi nije ni najmanje poboljšana. 

Po reĉima Atanackovića, zahtevi MMF-a i makroekonomskih struĉnjaka ukazuju da Srbija, zbog 
velikih gubitaka i deficita u budţetu, treba da razmišlja o smanjivanju plata i penzija, a ne o 
njihovom povećavanju. 

Atanacković oĉekuje da će predstavnici Vlade na sutrašnjem SES-u izneti konkretan predlog o 
minimalnoj zaradi, a pošto se odluke SES-a donose konsenzusom, ocenio je do tog konsenzusa skoro 
sigurno neće doći. 

 

ŠUMADIJA PRESS 

http://sumadijapress.co.rs/raca-jura-ne-moze-da-smisli-sindikat/ 

Rača: „Jura“ ne može da smisli Sindikat 
Autor / izvor: Šumadijapress 

 
Preduzeće „Jura korporacije“ u Rači podnelo je Ministarstvu za rad zahtev da se iz registra 
briše Sindikalna organizacija „Jura korporacija“, osnovana kod ovog poslodavca. 

U savezu samostalnih sindikata Kragujevca ocenjuju da to predstavlja bezobrazluk i prema drţavi 

Srbiji, a ne samo prema radnicima, i da, na taj naĉin, „Jura korporacija“ ponovo pokazuje bahatost 

i nepoštovanje gostoprimstva koje je pruţeno ovoj kompaniji od graĊana Srbije i posebno opštine 

Raĉa. 

- U slobodnom demokratskom svetu, ne postoji mogućnost da poslodavac podnese Zahtev za 

brisanje Sindikata osnovanog kod poslodavca, inače sindikati bi bili “retka pojava”, što danas oni 

nisu i njihovim postojanjem se ponose sva demokratska društva. Zapanjujući su razlozi koje „Jura 

korporacija“ u Rači ističe kao razloge, a to su različiti nazivi poslodavca i sindikata (Yura 

corporation, odnosno Yura korporacija), pri tome prilaže iznuđene izjave radnika da oni nikada 

nisu formirali Sindikat, tvrdeći da je zahtev za upis Sindikata podnelo nenadležno lice, pa čak 

tvrde i da Ministarstvo nije dobro obavilo svoj posao, jer je registrovalo Sindikat bez potrebne 

dokumentacije– istiĉe Savez samostalnih sindikata Kragujevca, u saopštenju za javnost. 

Sindikalci navode i da tvrdnja da je predsednik Sindikata izabran na nezakonit naĉin dopunjuje 

apsurde kojima vrvi ovaj zahtev. 

- Pozivamo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, da bez obzira na tešku 

ekonomsku situaciju u zemlji ne podleže ovim imperijalno-nedemokratskim zahtevima i štiti 

dostojanstvo svog naroda – navodi se u saopštenju. 

 

http://sumadijapress.co.rs/raca-jura-ne-moze-da-smisli-sindikat/
http://sumadijapress.co.rs/raca-jura-ne-moze-da-smisli-sindikat/
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/494598/Socijano-ekonomski-savet-o-minimalnoj-ceni-rada 

Socijano ekonomski savet o minimalnoj ceni rada 

Tanjug  

Sednica Socijalno ekonomskog saveta na kojoj će biti razmatrana minimalna cena rada, koja 

trenutno iznosi 115 dinara po satu, biće danas odrţana, potvrdili su predstavnici Saveza 

samostalnog sindikata Srbije i UGS nezavisnost. 

Lideri dva sindikata, Ljubisav Orbović i Branislav Ĉanak, izjavili su novinarima da je pre tri dana 

odrţan sastanak komisije koja je trebalo da predloţi novu cenu rada ali se predstavnici sindikata i 

poslodavaca nisu saglasili. 

 

Sindikati smatraju da bi cena rada trebalo da se poveća na 137,9 dinara, navodeći da to propisuje 

Zakon o radu, a poslodavci da cena rada ne bi trebalo da se menja, jer se za to nisu stekli uslovi. 

 

Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković mišljenja je da minimalnu zaradu ne bi trebalo 

još uvek povećavati budući da nije došlo do povećanja BDP-a koji je na nivou iz 2008. godine. 

 

Budući da neki pokazatelji ukazuju na to da se moţe oĉekivati pad BDP-a, a nije došlo ni do 

znaĉajnog povećanja zaposlenosti, mislimo da nije potrebno povećavati zaradu, rekao je 

Atanacković ranije za Tanjug. 

 

On kaţe da ne bi bilo logiĉno da se minimalna zarada poveća jer ona utiĉe i na povećanje ukupne 

zarade, što bi, kako kaţe bilo kontra merama koje se oĉekuju, a odnose se na smanjenje plata i 

penzija. 

 

Predstavnici sindikata su na juĉerašnjoj konferenciji za novinare ukazali su da je minimalna zarada 

u Srbiji od 115 dinara za sat ispod granice siromaštva i da nije menjana dve ipo godine. 

 

Oni su naveli da bi cena po radnom satu trebalo da bude 137,9 dinara jer to propisuju nedano 

usvojene izmene Zakona o radu 

 

Ukoliko vlada odluĉi da ide ispod tog iznosa prekršiće Zakon o radu, rekao je predsenik UGS 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/494598/Socijano-ekonomski-savet-o-minimalnoj-ceni-rada
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nezavisnost Branislav Ĉanak ukazavši da ĉlan 112. tog zakona propisuje formulu prema kojoj se 

izraĉunava minimalna zarada i kada se ta formula primeni rezultati je 137,9 dinara. 

 

Sindikati navode da ukoliko bi cena po radnom satu bila 137,9 dinara minimalna zarada za 2015. 

godinu iznosila bi 23.994,6 dinara. 

 

Socijalno-ekonomski saveta je u februaru ove godine doneo odluku da se cena rada ne menja do 

juna, a i tada je radnik u Srbiji je sa minimalnom platom od 175 evra bio jedan od najmanje 

placenih u okruţenju. Vlada Srbije je polovinom jula donela odluku da minimalna zarada, bez 

poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period jul - decembar 2014. godine u Srbiji 

ostane 115 dinara po satu. 

 

To znaci da minimalna neto plata u Srbiji iznosi 20.010 dinara, i na tom je nivou od pre dve godine. 

 

Tolika zarada spada u najniţe u regionu, a poslednje povecanje zaposleni su dobili u aprilu 2012 . 

godine kada je minimalac po satu povecan sa 102 na 115 dinara. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/494589/Udovicki-Cilj-je-bolje-upravljanje-platama-u-javnom-sektoru 

Udovički: Cilj je bolje upravljanje platama u javnom 
sektoru 

Tanjug  

Potpredsednica Vlade Kori Udovicki izjavila je da je cilj Vlade da se bolje i jasnije upravlja platama 

u javnom sektoru i da se zna ko i koliko zaraĊuje.Gostujući u veĉernjem Dnevniku RTS-a, Udoviĉki 

je, upitana o smanjenju plata i penzija, rekla da su još u toku raĉunanja, ali da će najniţe zarade i 

penzije biti zaštićene.  

 Kako je navela, vodi se racuna o tome da smanjenje plata i penzija bude najpravednije moguće, 

ali nije precizirala kada i koliko će u procentima smanjenje iznositi.  

 Potpredsednica Vlade je naglasila da je potrebno postaviti merila koja vrednuju posao, a ne samo 

strucnu spremu. 

 Upitana da li je MMF traţio smanjenje plata i penzija, Udovicki je istakla da je pitanje da li mi 

ţelimo odrţiv budţet i da li moţemo dodatno da se zaduţujemo, jer će doći trenutak kada svetski 

kapital to više neće dozvoliti. 

 "Cilj Vlade je da se u naredne tri godine zaustavi rast zaduţenosti i to zahteva da se uštedi 

milijardu i po evra", navela je Udoviĉki. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/494589/Udovicki-Cilj-je-bolje-upravljanje-platama-u-javnom-sektoru
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 Ona je izjavila da je osnovan Sekretarijat za javne politike ĉiji će posao biti da uvede i predloţi 

propise i red kojim će propisi biti donošeni. TakoĊe, na taj naĉin će se paziti da propisi meĊusobno 

budu usklaĊeni. 

 Udoviĉki je dodala da je potrebno raditi analizu efekata propisa sistematiĉno i prema takvim 

metodologijama koje ne dozvoljavaju greške. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/494389/Udovicki-Usvajanje-zakona-o-platama-do-kraja-godine 

Udovički: Usvajanje zakona o platama do kraja 
godine 

Tanjug  

Nastojaćemo da zakon o platama donesemo do kraja godine, izjavila je danas potpredsednica vlade 

Srbije Kori Udoviĉki i poruĉila da niko ne treba da se plaši tog zakona. 

 - Najvaţnije je da postane jasno i transparentno ko koliko zaradjuje i da onda promislimo koji bi 

odnos zarada bio fer", rekla je Udoviĉki na javnoj debati o analizi efekata propisa i koordinaciji 

javnih politika u Palati Srbije. 

 

Ona je navela da su za zakon o platama pripremljeni projekti, ali i konsultanti koji bi trebalo da 

pomognu "da napredujemo brzo na širokom frontu". 

 

 - Moramo da uredimo plate velikog broja ljudi, ali to ne znaĉi da nam je cilj da ih smanjujemo. 

Smanjivanje plata ima veze sa fiskalnom politikom koja će uskoro biti poznata, a cilj ovog zakona 

je da plate svih u javnom sektoru uĉini jasnim -  rekla je Udoviĉki, koja je i ministarka drţavne 

uprave i lokalne samouprave. 

 

Ona je rekla da više niko od tih ljudi neće moći da kaţe kako im je plata onolika ili ovolika, a da ne 

raĉuna stimulacije, dodatke, naknadne ĉlanstva u komisijama itd. 

 

 - Tek kad sve bude jasno da moţemo da uporedimo i da vidimo šta je fer, moći ćemo i da vidimo 

koga moţemo više da stimulišemo, a koga ne, ali da to bude u skladu sa onim što budţet moţe da 

podnese -  rekla je Udoviĉki. 

 

Govoreći o drţavnim agencijama, ona je rekla da će se do kraja godine razmotriti i spisak tih 

institucija. Trenutno, kaţe ona, ni šta se sve definiše kao agencija. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/494389/Udovicki-Usvajanje-zakona-o-platama-do-kraja-godine
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Tek kad se razmotri spisak, dodaje, videće se koje od njih su neophodne, a koje bi trebalo ugasiti 

ili pripojiti nekom drugom telu. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Udovicki-Zakon-o-platama-ne-treba-nikoga-da-plasi.sr.html 

Удовички: Закон о платама не треба никога да 
плаши 
 

БЕОГРАД –Министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички изјавила је данас 
да нико не треба да се плаши закона о платним разредима и да тај закон мора да буде донет 
до краја године. 

Министарка је казала да сада треба упоредити плате, и да је битно да постане познато и јасно 
ко колико зарађује, а онда промислити који је однос зарада поштен. 

„Поента је само да неко не може да каже плата ми је оволика, а да у ствари има и неку 
симулацију и додатак и још је у некој комисији... Прво да то буде јасно, а онда да можемо да 
упоредимо и да видимо шта је фер, шта је потребно држави, кога држава треба више да 
стимулише, а кога можда не може оволико да стимулише”, казала је Удовички. 

Министарка је казала да је сада најбитније да „зацртамо пут како да постигнемо те фер плате 
у складу са оним што буџет може да издржи, а то ће бити један процес од више година”. 

Удовички је додала да није нацрт самог закона кључан, већ да је „кључан процес преговора и 
договора”. 

Бета 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bitka-za-veci-minimalac 

Битка за већи минималац 
 

Повећање минималне цена рада у Србији са садашњих 115 динара по сату на 137,9 динара 
затражили су представници репрезентатитвних синдиката. На конференцији за новинаре 
председници Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката 
„Независност” 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Udovicki-Zakon-o-platama-ne-treba-nikoga-da-plasi.sr.html
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bitka-za-veci-minimalac
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Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак указали су на то да се до тог износа минималне цене 
сатнице долази на основу параметара прописаних новим Законом о раду. 

– Користили смо званичне податке на основу којих минимална цена рада по сату треба да 
износи 137,9 динара. То није карикирање и уколико се то не поштује, поставља се питање 
чему Закон о раду и чему параметри? – рекао је Орбовић. 

Минимална цена рада, по члану 112 Закона о раду, одређује се на основу потрошачке корпе, 
инфлације, просечне зараде, кретања стопе запослености, продуктивности и бруто домаћег 
производа. 

Цена рада у Србији последњи пут је промењена пре две и по године, а минимална месечна 
зарада сада износи 20.010 динара. Уколико би се цена рада по сату повећала на 137,9 динара, 
то би било повећање од 19,91 одсто и минимална месечна зарада би износила 32.994. динара. 
Минимална потрошачка корпа за јун 2014. коштала је 34.280 динара, а пре две и по године 
била је 30.491 динара. Синдикати су указали на то да би и увећани минималац био би испод 
прага ризика од сиромаштва који је пре две године био утврђен на 24.624 динара. 

На данашњем заседању Социјално-економског савета требало би да буде усвојен предлог о 
минималној заради, али пошто Унија послодаваца инсистира на томе да се она не мења, 
Орбовић је оценио да ће се тешко доћи до компромиса. 

– Сачекаћемо да видимо да ли ће Влада изнети неки предлог. За сада није било никаквих 
разговора о протестима – казао је Орбовић на питање који ће бити кораци синдиката уколико 
Влада не прихвати повећање минималне зараде. Чанак је указао на то да Влада, уколико не 
буде поштовала Закон о раду, успорава своје европске амбиције. 

С. Г. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/rezu-iznad-25000-dinara 

Режу изнад 25.000 динара 
 

Уколико се остваре незваничне најаве да нове мере штедње у буџету, односно смањење 
зарада у јавном сектору и пензија, неће обухватити оне с најнижим примањима, то би 
значило да највећем броју пензионера примања неће ни бити смањивана. 

С друге стране, такав потез значио би да ће смањење заобићи тек веома мали број запослених 
– вероватно само спремачице и евентуално возаче, с обзиром на то да у јавном сектору 
углавном имају плате веће од најнижих. 

За сада се не зна како ће се спровести смањење плата и пензија као мера штедње у буџету, 
али се најчешће спекулише о тме да би оне могле бити смањене осам или десет процената. У 
јавности се спекулише и о томе да би плате и пензије ниже од 25.000 динара могле бити 
„сачуване”, односно да би њих те мере могле заобићи да би се сачувао социјални мир. 
Такође, помиње се и могућност прогресивног смањења примања, па би онима с приходима 
већим од, на пример, 65.000 динара, она могла бити снижена и више од десет одсто. 

Уколико се то покаже као тачно, испоставило би се да би готово 60 одсто пензионера, односно 
њих отприлике 1,05 милион, заправо задржало пензију исту као до сада. Испод 25.000 динара 
у јуну је, по подацима Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, примило око 800.000 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/rezu-iznad-25000-dinara
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„редовних” пензионера, готово сви корисници пољопривредних пензија – њих нешто више од 
200.000, неколико десетина хиљада „самосталаца” те неколико стотина војних пензионера. 

На другом крају те скале је веома мали број пензионера с примањима већим од 65.000 динара 
која би могла бити додатно опорезована. Реч је о двадесетак хиљада бивших запослених, око 
5.000 војних пензионера, нешто више од хиљаду „самосталаца”, док се пољопривредни 
пензионери с толиким примањима могу набројати и буквално на прсте једне руке. Ту би се 
могло поставити питање сврсисходности прогресивног резања примања, пошто је јасно да 
смањење тих пензија не би донело никакву видљиву штедњу у буyету. 

Ствари стоје прилично обрнуто када је реч о платама запослених у јавном сектору. Додуше, ту 
се прецизна рачуница као с пензијама једноставно не може направити, пошто подаци о 
примањима оних који раде за државу ни на који начин нису систематизовани. По онима које је 
изнео бивши министар финансија Лазар Крстић, у јавном сектору је укупно 780.000 
запослених, али је могуће да чак ни тај податак није коначан. Просечна плата у Србији је у 
јуну, по подацима Завода за статистику, износила 45.000 динара. Колика је просечна плата у 
јавном сектору – не зна се, али различите процене говоре да су оне 20 или 30 одсто веће од 
оних у приватном. 

При том је јавни сектор код нас веома разуђен јер не постоје платни разреди који би 
гарантовали да запослени који обављају исте послове у различитим деловима државне управе 
примају исту плату. Напротив, разлике у платама су огромне између, на пример, оних који 
раде у администрацији или школству и оних запослених у државним агенцијама или појединим 
јавним предузећима. 

Извесно је да би смањење плата могло заобићи само оне запослене с најнижом стручном 
спремом, односно основном школом. Тако, на пример, спремачице у јавној администрацији, 
просвети или, на пример, на факултетима, примају између 18.000 и 20.000 динара и њима 
плате не би биле смањене. 

Слично је и с ниже образованим возачима у администрацији који примају, такође, испод 
25.000 динара. Сви остали, укључујући и нискообразоване кадрове у јавним предузећима и 
агенцијама, зарађују преко тог износа и њима ће примања, сва је прилика, бити смањена. 

В. Чворков 
  

Где ће се узети највише 
Када је реч о онима с високим примањима која би могла бити снижена прогресивно за износ 
већи од десет одсто, њих је много више, али је немогуће израчунати колико, пошто не постоје 
подаци о томе. Извесно је да зараду од 65.000 динара, која се помиње као могућа граница за 
прогресивно смањење, у просвети, на пример, не прима практично нико. С друге стране, у 
појединим државним агенцијама плату већу од тог износа имају практично сви, изузев 
чистачица и возача. При том треба имати у виду да директори и руководиоци у низу јавних 
установа и предузећа имају дискреционо право да стимулишу запослене додајући им по 20 или 
30 одсто на плату. Неки од њих то право користе на штедљив начин, док су други много шире 
руке према својим подређенима. 
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Синдикати: Минимална зарада испод границе 
сиромаштва 
 

Минимална зарада у Србији од 115 динара за сат је испод границе сиромаштва, а требало 
би да износи 137,9 динара по радном сату као што то прописују недано усвојене измене 
Закона о раду, 

указали су данас представници Савеза самосталног синдиката Србије и УГС Независност. 
Уколико влада одлучи да иде испод тог износа прекршиће Закон о раду, рекао је предсеник 
УГС независност Бранислав Чанак указавши да члан 112. тог закона прописује формулу према 
којој се израчунава минимална зарада и када се та формула примени резултати је 137,9 
динара. 

"Тај износ не траже синдикати већ прописује закон. Ко год да примени члан 112. Закона о раду 
доћи ће до овог резултата. Они кажу - нема пара. Па нека објаве фајронт ако нема пара", 
рекао је Чанак на конференицији за новинаре подсетивши да је претходни Закон о раду 
промењен са образложењем да се не примењује. 

Председник С С С С Љубисав Орбовић је подсетио да садашња минимална цена рада која 
износи 115 динара по радном сату није мењана две ипо године. 
Он се запитао због чега се Закон о раду уопште мењао ако се сада не примењује. 

"Ми смо били против тих измена, али закон је усвојила скупштина, он је легалан и мора се 
примењивати", рекао је он. 
Према важећем Закону о раду, у члану 112. наведено је да се за утврђивање минималне цене 
рада користи шест параметара - потрошачка корпа, кретање стопе запослености на тржишту 
рада, стопе раста БДП-а, кретања потрошачких цена, кретање продуктивности и просечне 
зараде у Србији, прецизирао је генерални секретар С С С С Зоран Михајловић. 

Према подацима Министарства трговине, туризма и телекомуникација минимална потрошачка 
корпа за јун 2014. износила је 34.280 динара, што  је више за 12,4 одсто у односу на април 
2012. године када је минимална потрошачка корпа износила 30.491 динара, навео је он. 
Стопа запослености такође бележи повећање, јер је у априлу прошле године износила 36,3 
одсто а у првом кварталу 2014. је била 38,4 одсто, рекао је Михајловић. 

Бруто домаћи производ у 2013. години износио је 2,5 одсто а у првом кварталу ове године 01, 
проценат. 
У периоду јануар-јун 2014. године у односу на исти период претходне године, потрошачке 
цене повећане су 2,0 одсто, а планирани раст потрошачких цена ове године је 5,5 одсто, рекао 
је Михајловић. 

Према његовим речима, у 2012. години раст зарада, без пореза и доприноса, износио је 9,0 
процената, у 2013. је био 6,2 одсто а у седам месеци 2014. године зараде су расле по стопи од 
1,5 одсто. 
Када се примене сви ти параметри долази се до цене од 137,9 динара нето по радном сату, 
што значи да би минимална зарада за 2015. 
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годину требало да износи 23.994,6 динара, навео је он и подсетио да је праг ризика 
сиромаштва у 2012. години за трочлану породицу износио 24.624 динара, што значи да би цена 
рада требало да буде већа од 141,52 динара да би покрила линију сиромаштва. 

Извршна секретарка УГС Независност Злата Зец је подсетила да су синдикати раније 
предлагали да се миминална зарада веже за минималну потрошачку корпу, али је влада била 
против и предложила ову формулу коју сада не може да примени јер каже да "пара нема". 
"Никакви параметри њих не интересују. Једнини њихов одговор је - нема пара", рекла је она. 

(Танјуг)   
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/srpski_radnici_jeftiniji_od_kineskih.4.html?news_id=288868 

Investicije u tekstil dobrodošle, ocenjuju stručnjaci projekte koje su najavili Vučić i Li Kećang 

Srpski radnici jeftiniji od kineskih 

AUTOR: A. MILOŠEVIĆ 

Beograd - Srpska struĉna javnost sumnjiĉavo je reagovala na vest da će kineske kompanije graditi 
brzu prugu od Beograda do Budimpešte, ne verujući da će Kina pristati da taj projekat finansira 
koncesijom, kako to ţeli premijer Srbije Aleksandar Vuĉić, već da će insistirati da Srbija uzme 
kredit kojim će platiti izgradnju. U isto vreme, najava da će Kinezi kupiti neke od naših posrnulih 
tekstilnih kompanija doĉekana je pozitivno, jer se radi o sektoru koji već decenijama propada, 
upravo pod pritiskom jeftine kineske odeće i raširenog šverca, koji srpski tekstil ĉini skupim. 

Saradnik Instituta za evropske studije Goran Nikolić kaţe da bi bilo odliĉno ako bi Kinezi uloţili u 
srpsku tekstilnu industriju, „jer je taj sektor u stalnoj krizi već 23 godine“. 

- Te firme rade na ivici rentabilnosti, tako da svako ulaganje treba pozdraviti. Moguće je i da 
Kinezi imaju nameru da preko ulaganja u srpski tekstil lakše uĊu na evropsko trţište - kaţe Nikolić, 
komentarišući ĉinjenicu da trenutno velika koliĉina odeće iz Kine „sivim“ kanalima stiţe u Srbiju i 
na druga trţišta. 

Nikolić je skeptiĉniji prema najavama o izgradnji brze pruge Beograd - Budimpešta zbog opasnosti 
da taj projekat bude finansiran kreditom. 

- Model finansiranja pruge je kljuĉni problem. Idealno bi bilo da to bude koncesija, jer onda sav 
rizik rentabilnosti projekta pada na koncesionara. Ali, Kinezi zato do sada nijednom nisu pokazali 
da su zainteresovani za koncesiju, pošto ne ţele da preuzmu rizik da ta pruga ne bude isplativa. 
Dve godine se priĉalo o tome da će kineska strana koncesijom finansirati putne deonice Obrenovac 
- Surĉin i Poţega - Ĉaĉak, pa od toga do danas nije bilo ništa. Problem je što su pruge retko gde 
rentabilne, osim u Kini, Japanu, Švajcarskoj i Francuskoj. A pošto se ovde radi o meĊunarodnoj 
deonici, onda je rentabilnost još teţe postići - tvrdi Nikolić. 
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ĐorĊe Momirović, vlasnik koţne konfekcije Mona, kaţe da interesovanje kineske strane da u Srbiji 
uloţi u tekstilnu industriju predstavlja „najbolju sliku i priliku toga kolika je cena radne snage u 
našoj zemlji“. 

- To znaĉi da su plate ovde manje nego u Kini i da oni procenjuju da će cena radne snage u Srbiji i 
dalje padati. Kina nije velika zato što pomaţe drugima nego zato što se bori za svoje interese. Malo 
mi je ţao kada ĉujem takve vesti, jer oni nisu rekli da će ovde ulagati u IT, nego u sektor sa 
najniţom cenom radne snage. Naravno, to za Srbiju nije loše, jer će neki ljudi koji sada nemaju 
posao dobiti radno mesto. Ali za zemlju u srcu Evrope, da ima najjeftiniju radnu snagu - to je 
moţda moglo nekada da se prihvati za Albaniju, ali za drţavu koja je u poslednjih 50 godina navikla 
na automobil, da sada preĊe na bicikl, to je pomalo tuţno - kaţe Momirović. 

Konsultant za strana ulaganja Mahmut Bušatlija potez kineskih investitora tumaĉi kao znak da je 
tekstilna roba koja se proizvodi u toj zemlji postala manje konkurentna na evropskom trţištu, zbog 
ĉega oni sada nastoje da smanje svoje troškove. 

- Zbog krize u Evropi, kineska roba postaje pomalo nekonkurentna. Evropa je napravila stratešku 
grešku kada je više od 80 odsto svoje proizvodnje preselila u Kinu kako bi uštedela na troškovima 
proizvodnje. MeĊutim, Kina je od tada doţivela veliki rast, a sa takvim rastom ide i povećanje 
plata, pa je i kineska roba poskupela, zbog ĉega su evropski potrošaĉi poĉeli da je manje kupuju. 
Sada Kinezi nastoje da smanje cenu svojih artikala tako što će proizvodnju pribliţiti mestu prodaje 
kako bi uštedeli na transportnim troškovima - kaţe Bušatlija 

Ovaj struĉnjak podseća da je Kina tako pre dve godine napravila dogovor sa Turskom o tome da deo 
tekstilne proizvodnje preseli u tu zemlju, kako bi bila bliţe evropskom trţištu. Takav dogovor je 
odgovarao i Turskoj koja je na taj naĉin obezbedila plasman za svoj pamuk. 

On misli da će dolazak kineskih investitora u srpski tekstilni sektor biti od koristi za nas, „ali samo 
pod uslovom da u tim fabrikama budu radili srpski graĊani, a ne da dovedu Kineze da rade, kao što 
su uĉinili prilikom izgradnje mosta Zemun - Borĉa“. 

O poslu profesionalci, ne politiĉari 

- Saradnja sa Kinezima je teška, uglavnom zato što naši politiĉari ne slušaju šta im oni govore. Tako 
je kineski premijer još na sastanku u Bukureštu jasno rekao da je njihov cilj da izvoze što više svoje 
robe i usluga, a u kontekstu izgradnje brze pruge od Beograda do Budimpešte, ponudio nam je 
kredit. Nikada nam nisu ponudili koncesiju. Za koga se pravi ta pruga? Ko će se voziti udobno, ali 
skuplje nego avionom do Budimpešte? Malo je takvih ljudi. Zato Kinezi ţele da nam daju kredit, a 
ne da oni to sami finansiraju - smatra Mahmud Bušatlija i dodaje da je zato bitno da sa Pekingom o 
poslu pregovaraju „profesionalci, a ne politiĉari“. 

 

 

 

 



19 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/restrukturiranje_sluzi_samo_da_se_ne_bi_platili_dugovi.4.html?news_id=288

806 

Otvoreno pismo jednog poverioca Internacional CG-a državnom vrhu 

Restrukturiranje služi samo da se ne bi platili 
dugovi 
AUTOR: E. D. 

Beograd - Iako je novac od prodaje imovine Geneksa i njegove ćerke firme Internacional CG odavno 

na raĉunima Agencije za privatizaciju, brojni poverioci tih firmi ni uz pravosnaţne presude domaćih 

sudova već godinama ne uspevaju da naplate svoja potraţivanja. 
Direktor jednog od preduzeća, Dragan Pavlović iz Forest komerca, juĉe je uputilo javni apel za 
pomoć novoimenovanom ministru privrede Ţeljku Sertiću, ministru finansija Dušanu Vujoviću i v.d. 
direktorki Agencije za privatizaciju Marijani Radovanović. 

U pismu Pavlović ukazuje da je firma drastiĉno oštećena i njeno poslovanje ugroţeno, ne svojom 
krivicom, već zbog nezakonitog ponašanja drţave i neĉije samovolje. On objašnjava da je 
pravosnaţnom presudom Trgovinskog suda u Beogradu, koja je postala izvršna još pre pet 
godinama, kompaniji Internacional CG naloţeno da na ime duga iz 2007. godine Forest komercu 
isplati 11 miliona dinara. Na tu isplatu još se ĉeka. 

„Drţava je 2008. prodala veći deo imovine ICG-a i u istoj godini naplatila 171,8 miliona evra. Taj se 
novac nalazi na posebnom raĉunu Agencije za privatizaciju, koja se programom privatizacije 
obavezala da iz tih sredstava isplati obaveze prema poveriocima. Struktura obaveza ICG-a u tom 
trenutku iznosila je manje od 100 miliona evra (prema podacima sa sajta Agencije za 
privatizaciju)“, navodi Pavlović u pismu i dodaje da poverioci do danas nisu isplaćeni a da je ICG 
zadrţao status firme u restrukturiranju. 

On postavlja pitanje zbog ĉega zaštita radnih mesta u drţavnim preduzećima ide na teret armije 
malih, i zašto nema podataka o tome koliko firme u restrukturiranju duguju preostaloj privredi, 
iako su ta potraţivanja u prethodna tri meseca prijavljena Agenciji. 

- Zašto od 2008. do danas nije ukinuto restrukturiranje u preduzeću Internacional CG, kada ono 
postoji samo na papiru, nema zaposlenih - pita Pavlović i zakljuĉuje da u tom sluĉaju 
restrukturiranje sluţi jedino da bi se onemogućila isplata potraţivanja poveriocima. 

Pavlović kaţe da iako se tokom proteklih pet godina stalno obraćao Agenciji za privatizaciju, 
odgovora nije bilo. Takvim odnosom drţava guši mala preduzeća umesto da ih podstiĉe, što je 
iskusio i mali kolektiv Forest komerca ĉija je proizvodnja sada ugroţena. Uz to, problem je to što 
ovakvim stavom drţava šalje poruku da sudske presude ne treba poštovati, što je direktno 
urušavanje i pravosuĊa i privrede. 

- Otkud drţavi pravo da prodaje imovinu i uzme novac a da ne namiri dugove prodatih preduzeća - 
pita se u javnom apelu direktor Forest komerca i traţi od Agencije za privatizaciju, kojoj je 
uplaćen novac od prodaje ICG-a, da u što kraćem roku, najduţe za mesec dana, isplati dug kako bi 
se spasila radna mesta i proizvodnja u toj firmi. On najavljuje da će će, ukoliko se to ne dogodi, 
biti prinuĊen da se obrati i sudu u Strazburu. 
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Poslodavci: Povećanje minimalne cene rada 
nerealno 
AUTOR: BETA 

Beograd - Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković ocenio je da bi bilo nerealno i 

nemoguće povećanje minimalne cene rada sa 115 na 137,9 dinara po satu, koje traţe predstavnici 

reprezentativnih sindikata. 

 „Poslodavci uvaţavaju potrebe da minimalna zarada, a time i sve ostale zarade budu veće, 
meĊutim to je nemoguće u ovom momentu, jer je privreda i ovako preterano opterećena, tako da 
dalje povećanje ne bi bilo normalno i moguće“, rekao je Atanacković. 

Dodao je da je povećanje zarada nemoguće i zbog toga što se ove godine oĉekuje pad BDP-a, kao i 
zato što situacija u privredi nije ni najmanje poboljšana. Po reĉima Atanackovića, zahtevi MMF-a i 
makroekonomskih struĉnjaka ukazuju da Srbija, zbog velikih gubitaka i deficita u budţetu, treba da 
razmišlja o smanjivanju plata i penzija, a ne o njihovom povećavanju. Predstavnici 
reprezentativnih sindikata u Srbiji - Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih 
sindikata „Nezavisnost“ zatraţili su da se minimalna cena rada poveća sa sadašnjih 115 na 137,9 
dinara po satu, i ukazali da se do tog iznosa došlo na osnovu parametara koji su propisani novim 
Zakonom o radu. 
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