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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/518723/Stevanovic-Stopa-nezaposlenosti-ispod-20-odsto 

Stevanović: Stopa nezaposlenosti ispod 20 odsto 

Tanjug  

Stopa nezaposlenosti u Srbiji je po poslednjim podacima pala ispod 20 odsto, što je efekat 

usvajanja Zakona o radu i PIO, i taj trend se iz meseca u mesec nastavlja, izjavio je danas državni 

sekretar Ministarstva privrede Dragan Stevanović. 

"To nije u dovoljno velikom procentu, ali je dobro što se stopa nezaposlenosti smanjuje. Milslim da 

će i pokretanje proizvodnje Industrijski kombinat Guča dati svoj udeo u tome", naveo je on. 

 

Prema njegovim rečima proces privatizacije društvenog kapitala 502 preduzeća koja su bila u 

restrukturiranju biće okončan do kraja 2015. godine. 

 

"On se neće formalno završilti u svim kompanijama zbog dinamike, ali ukoliko uspemo da većinu 

fabrika prodamo kroz stečaj učinićemo veliki korak u kontekstu reklaksacije zdravog dela privrede i 

budžeta države", rekao je Stevanović. 

 

Prema njegovim rečima, deo te imovine koju sada niko ne koristi biiće stavljena u funkciju, a 

preduzeća neće više akumulirati dugove i generisati gubitke. 

 

"Ako uspemo da od 502 preduzeća suštinski rešimo 100, napravićemo veliku stvar", zaključio je 

državni sekretar. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/518348/OTKRIVAMO-Plate-nece-dobiti-ko--ne-otpusti-visak-radnika 

U BUDŢETU 30. JUN ROK ZA OTKAZE U JAVNOM SEKTORU 

OTKRIVAMO Plate neće dobiti ko ne otpusti višak 
radnika 

G. Bulatović  

Sve opštine i gradovi u Srbiji moraju da umanje fondove za plate za 2,5 odsto u narednoj godini. 

Ako to ne urade, neće dobijati novac iz republičke kase. 

 

 

(+) 

 

To je samo jedna od mera koje predviđa novi budžet u kontekstu racionalizacije broja zaposlenih u 

javnom sektoru na svim nivoima. Smanjenje broja zaposlenih mora, navodi se u nacrtu budžeta, da 

se okonča do kraja juna 2015. godine. 

  

Koliko ljudi će zbog planirane racionalizacije dobiti otkaz još se ne zna. Ipak, svi sagovornici 

„Blica“ juče su potvrdili da ćemo u 2016. sigurno ući sa oko 25.000 manje ljudi koji rade za državu. 

  

Otpremnine 

 

Za sve koji budu višak, kako se očekuje, otpremnine će biti 100 evra po godini staža. Isplaćivaće se 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/518348/OTKRIVAMO-Plate-nece-dobiti-ko--ne-otpusti-visak-radnika
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iz Tranzicionog fonda koji je u 2015. planiran u iznosu od 16 milijardi dinara. Iz tog fonda 

isplaćivaće se i otpremnine onima koji ostaju bez posla u današnjim firmama u restrukturiranju. 

- Vlada se obavezala da će u narednoj godini smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru na svim 

nivoima države za oko pet odsto, odnosno za oko 25.000 ljudi. To ne mora automatski da znači 

otpuštanja. To je posao koji niko nije radio dosad pa je sve neizvesno dok se ne završe analize za 

koje je zaduženo Ministarstvo finansija - tvrdi izvor „Blica“ iz Nemanjine 11. 

 

Racionalizaciju broja zaposlenih u skladu sa planom kontrolisaće Ministarstvo državne uprave i 

lokalne samouprave. 

 

„Svaki korisnik javnih sredstava koji ne postupi po planu racionalizacije platiće kaznu od 500.000 

do dva miliona dinara. Rukovodilac te institucije biće, u isto vreme, kažnjen iznosom do 150.000 

dinara“, predviđa Zakon o budžetu za 2015. 

  

Osmišljen je i mehanizam prestanka isplate zarada. Ko ne izvršava 

program racionalizacije, može da očekuje upravnu inspekciju. Na bazi 

njihovog rešenja, ministar finansija privremeno obustavlja isplate 

zarada tom organu, dok lokalnoj samoupravi obustavlja transfer iz 

budžeta, odnosno pripadajući deo poreza na zarade i poreza na dobit. 

 

Da su lokalne samouprave već dobile uputstva u kojima im se „preti“ 

ukidanjem transfera, za „Blic“ potvrđuje i Saša Paunović, predsednik 

opštine Paraćin. 

 

- Ne znam kako ćemo da funkcionišemo. Već sada imamo u opštini 

nepopunjenih 30 radnih mesta koja su nam potrebna za normalno 

funkcionisanje. Pored toga, ako se delom računa na odlazak ljudi u 

penziju, mi od toga nemamo ništa. Nama recimo treba stručnjak, a u 

penziju nam odlazi čistačica - objašnjava Paunović. 

 

Prema predlogu koji je napravilo Ministarstvo finansija, ukoliko neka 

institucija koja ostvaruje sopstvene prihode ostvaruje manje nego što 

je planirala, mora da smanji rashode, odnosno ne može da računa na 

bilo kakve budžetske pozajmice. To važi i za PIO fond, kao i za RFZO. 
 

 

 

Kad fali para, samo 

prioritetima 

 

Ukoliko se smanje 

prihodi budžeta, rashodi 

će se izmirivati po 

prioritetima. Pre svega, 

namiriće se plate i 

penzije, a zatim i 

minimalni troškovi za 

normalno funkcionisanje 

institucija države. 

Ukoliko neko javno 

preduzeće zapadne u 

ozbiljne probleme 

izazvane vanrednim 

okolnostima, može da 

računa da će im se iz 

budžeta garantovati 

uzeti kredit, ali samo do 

300 miliona evra. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/518538/Verbic-Obustava-nastave-protivzakonita 

 

Verbić: Obustava nastave protivzakonita 

Beta  

Ministar prosvete Srbije Srđan Verbić ponovo je danas ocenio da je obustava nastave koju 

najavljuju sindikati prosvetnih radnika, protivzakonita. 

- Dogovor s nekim ko najavljuje borbu protiv zakona, nije moguć. Dogovaraćemo se samo za ono što 

je u okviru zakona - kazao je Verbić novinarima prilikom današnje posete Kuršumliji. 

  

Sindikati prosvetnih radnika najavljuju celodnevnu obustavu nastave 22. decembra, a u 

međuvremenu štrajkuju u zakonskim okvirima, skraćenjem časova na 30 minuta. Prosvetari traže 

da budu izuzeti od smanjenja plata u javnom sektoru, a iz vlade tvrde da je taj zahtev nemoguće 

ostvariti. 

  

Uporedo sa štrajkom traju pregovori o posebnom kolektivnom ugovoru za 

narednu godinu, a prosvetari traže i da se oroči uređenje platnih razreda u javnom sektoru. Time 

bi, kako tvrde, bile isključene situacije da nastavnici, s visokom stručnom spremom, budu manje 

plaćeni od vozača u pojedinim državnim službama. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/518413/Unija-prosvetnih-radnika-Obustava-rada-u-skolama-je-gradjanska-

neposlusnost-a-ne-krsenje-zakona 

Unija prosvetnih radnika: Obustava rada u školama 
je građanska neposlušnost, a ne kršenje zakona 

Fonet  

Da bi prosvetni radnici bili izuzeti od smanjenja plata potrebne su samo uštede u okviru 

projektovanog budžeta za prosvetu, ali Ministar Srđan Verbić prilikom razgovora sa sindikatima 

izgleda da nije pažljivo slušao da novac postoji, a nedostaje samo dobra volja, saopštila je danas 

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/518538/Verbic-Obustava-nastave-protivzakonita
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/518413/Unija-prosvetnih-radnika-Obustava-rada-u-skolama-je-gradjanska-neposlusnost-a-ne-krsenje-zakona
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Sindikati podsećaju da potpunu obustavu rada, koju ministar zove kršenjem zakona, oni vide kao 

vid građanske neposlušnosti, što je institucija ustanovljena u 19. veku, pa je red da je i Srbija 

otkrije u 21. veku. 

  

- Dok više od 1.100 škola u Srbiji štrajkuje, niko ne traži rešenje, a najmanje oni koji mogu da ga 

pronađu - ministar finansija Dušan Vujović, ministarka lokalne samouprave Kori Udovički i ministar 

prosvete - navodi se u saopštenju Unije 

sindikata prosvetsnih radnika. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pekari-na-crno-los-hleb-mese 

Пекари на црно лош хлеб месе 

 

Нека се пекари прво позабаве квалитетом хлеба па онда траже поскупљења, поручила је 
Национална организација потрошача Србије пре неколико дана, када је Унија пекара, 
савим неоправдано, затражила од државе 

да уредбом подигне цену најважније намирнице. 

– Половина те индустрије је у сивој зони, меси и послује мимо закона па самим тим и не 
постоји редовна контрола тих објеката, а хтели би да нам продају хлеб још скупље – каже за 
„Дневник” председник те организације Горан Паповић. 

Потрошачи се НОПС-у жале на квалитет хлеба јер векна, знамо сви, често уме бити надувана, 
жива, празна, гњецава, лакша од пола килограма... Иза таквих штруца, веле стручњаци, 
најчешће стоји брашно слабијег квалитета, али и то што се адитиви користе одока, што у 
највећем броју малих пекара нема технолога, што нису техничко-технолошки опремљене... А 
опет, иза свега тога је рад на црно на милнарско-пекарском тржишту, који све те пропусте 
аминује и обара квалитет хлеба. 

– Пекаре су посебна тема у оквиру продаје хране, чији се укупан нерегистрован промет 
процењује и на две милијарде годишње – каже за „Дневник” економиста Драган Радовић, који 
се и као стручњак те бранше и као предузетник бави проблематиком сиве економије на 
српском тржишту. – Најсмешније је када пекари кажу да раде с губитком, а од килограма 
брашна најчешће наплате и до 500 динара од направљених погачица и осталих производа. 
Бројне пекаре до прошле године нису биле у систему ПДВ-а, а промет од четири милиона 
динара су оства- 

ривале месечно. Код многих се све ради на црно, од набавке сировина па до продаје. 

По његовим речима, чак свака друга векна хлеба је произведена и продата на црно те је, 
наглашава, неопходно да инспекција спроведе брзе, десетоминутне контроле пекара у свим 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pekari-na-crno-los-hleb-mese
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градовима, и по неколико пута у истим објектима, с провером пазара, пријава затечених 
радника и уговора о закупу. Поменимо, у Србији је регистровано 6.180 пекара, што малих, што 
индустријских, а укупна потрошња хлеба је 650.000 тона годишње. 

И словеначка компанија „Дон Дон” упозорила је јуче на то да рад малих пекара на црно обара 
квалитет хлеба у Србији, наводећи да је хлеб у нашој земљи, по недавној оцени Удружења за 
заштиту потрошача, све лошијег ква- 

литета. То се може закључити и по изгледу векне, која је далеко од стандардизоване, указују 
из „Дон Дона”, напомињући да се та констатација пре свега односи на мале произвођаче јер 
се изглед, укус и квалитет векне у истој пекари током само једне недеље мења и по неколико 
пута. По истраживањима, на тржишту Србије више од 60 одсто пекарске индустрије чине мале 
пекаре, које, како се тврди у саопштењу „Дон Дона”, у највећој мери послују у сивој зони у 
којој не постоји редовна контрола сировина и финалног производа. Многи од њих не поштују 
ни минимум прописаних стандарда производње. 

С. Глушчевић 
  

Цео текст прочитајте у нашем штампаном издању за петак, 12. децембар 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/svi_bi_iz_firme_uz_otpremninu.4.html?news_id=294105 

Radnici Autosaobraćaja obustavili blokadu upravne zgrade 

Svi bi iz firme uz otpremninu 
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Deo zaposlenih u kragujevačkom Autosaobraćaju (AS-u) obustavili su trodnevnu 

blokadu upravne zgrade koju su, predvođeni Slobodnim sindikatom, organizovali zbog navodno 

pripremljenih rešenja o otkazima za 43 radnika tog preduzeća. Sindikalci su tokom blokade tvrdili 

da se, u ovom slučaju, radi o odmazdi prema zaposlenima koji su podneli krivične prijave protiv 

poslovodstva, zbog malverzacija u preduzeću. 

Direktor AS-a Srećko Aleksić negirao je da se radi o otkazima i tvrdio da je od pravne službe 
preduzeća tražio da, na osnovu Zakona o radu i kolektivnog ugovora, pripremi upozorenja o 
disciplinskom postupku prema onim radnicima koji već godinu dana ne dolaze na posao, ili rade „na 
crno“. 

- Na sastanku sa direktorom Aleksićem ustanovljeno je da je to upozorenja tražio na osnovu 
pogrešnih informacija saradnika zaduženih za evidenciju. Kad smo to raspravili, direktor je pristao 
da povuče zahtev o upozorenjima za radnike - rekla je našem listu predsednica Slobodnog sindikata 
Suzana Marković. 

Ona ističe, pritom, da je ovonedeljna anketa među zaposlenima u AS-u pokazala da svih 157 
preostalih radnika te firme želi da napusti preduzeće, ukoliko im država ponudi novi socijalni 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/svi_bi_iz_firme_uz_otpremninu.4.html?news_id=294105
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program. Nevolja je, međutim, u tome što nadležna ministarstva zaposlenima u AS-u, za razliku od 
radnika u većini ostalih preduzeća u restrukturiranju, nisu ponudila, niti planiraju da im ponude 
socijalni program. U Slobodnom sindikatu kažu da socijalni program za radnike te firme nije 
predviđen, jer poslovodstvo AS-a Agenciji za privatizaciju nije dostavilo pismo o zahtevima 
zaposlenih za stimulativno napuštanje radnih mesta, kao ni program konsolidacije preduzeća. Da li 
će ipak moći da računaju na otpremnine znaće se, najverovatnije, danas, kada se zvanično 
okončava izjašnjavanje o državnom socijalnom programu za preduzeća u restrukturiranju. 

U sindikatu podsećaju da je zbog namirivanja enormnih potraživanja rasprodat kompletan vozni 
park i da je preduzeće ostalo bez svih linija. Na glavnoj autobuskoj stanici u Kragujevcu, koja je u 
njihovom vlasništvu, struja je zbog neplaćenih računa isključena još u oktobru prošle godine, a i 
radnici i sadašnji sindikati saglasni su da odgovornost za takav položaj preduzeća, tokov dvadeset i 
više godina snose direktori, članovi upravnih odbora i pojedini sindikalci. 

AKTER 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-112326-polovina-radnika-naputa-fabriku.html 

POLOVINA RADNIKA NAPUŠTA FABRIKU 
FoNet  

Za dobrovoljni odlazak iz fabrike, uz jednu od četiri ponuđene opcije socijalnog programa, nakon 

trodnevnog izjašnjavanja opredelilo se 160, od ukupno 386 zaposlenih u kragujevačkoj fabrici 

"Zastava kamioni" 

Predsednik Samostalnog sindikata fabrike Zastava kamioni Goran Miletić rekao je FoNetu da 
izjašnjavanje radnika predstavlja jednu vrstu ankete o njihovim namerama, a da će se tačan broj 
zaposlenih koji napuštaju fabriku znati kada im država uplati novac i oni potpišu ugovore. 

Broj ljudi koji ostaje u fabrici mora da se poveća, kao i da se prijemom mladih radnika ona 
kadrovski podmladi. Mladi ljudi i nova tehnologija, koja se očekuje od strateškog partnera, 
obezbediće opstanak fabrike, rekao je Miletić. 

Agencija za privatizaciju predložila je da se fabrika Zastava kamioni privatizuje strateškim 
partnerstvom sa nekom od zainteresovanih inostranih kompanija. 

Za privatizaciju kragujevačke fabrike zainteresovano je šest inostranih firmi i fondova, među 
kojima su i kineske kompanije JAK motori i Huang hai. 
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1772833/Mali%3A+Cilj+je+bezbedniji+gradski+prevoz.html 

Mali: Cilj je bezbedniji gradski prevoz 

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaţe da je cilj da gradski saobraćaj bude što bezbedniji i za 
građane Beograda i za vozače, zbog čega svi nadleţni raditi na tome da se ta bezbednost i 
poveća. 

Mali je, povodom za danas najavljenog protesta nekoliko sindikata zaposlenih u GSP-u, rekao da 
prema njegovim informacijama, reprezentativni sindikati neće učestvovati u tom protestu. 

Most na Adi večeras dobija osvetljenje 

Siniša Mali je izjavio da će Most na Adi večeras dobiti funkcionalno osvetljenje, a da će do nedelje, 
14. decembra, biti postavljena i dekorativna rasveta. 

"S obzirom na krađu četiri kilometra kabla, most je bio bez osvetljenja. Radnici 'Javnog osvetljenja' 
brzo su reagovali kako bi se obezbedila bezbednost u saobraćaju", rekao je Mali, prenosi Tanjug. 

Most na Adi ostao je bez javnog osvetljenja, nakon što su nepoznate osobe isekle veću količinu 
kablova kojima se napaja javno osvetljenje mosta. 

"Rukovodstvo GSP-a je u stalnom konktaktu sa predstavnicima sindikata, a na osnovu mojih 
informacija, reprezentativni sindikati neće učestvovati u štrajku. Njihovi zahtevi koji su vezani za 
bezbednost saobraćaja su ono na čemu ćemo raditi u budućnosti i na čemu već radimo", rekao je 
Mali novinarima u Skupštini grada, prenosi Tanjug. 

Dodao je da, ukoliko su zahtevi učesnika protesta vezani za bezbednost, oni imaju pravo da svoj 
protest na neki način iskažu, a na nadležnima je da zajedno rade da se taj problem reši. 

Međutim, kako je rekao, statistika koju pojedini predstavnici sindikata navode nije tačna, jer je u 
poslednja dva meseca broj nezgoda u kojima su učestvovali vozači GSP-a smanjen u odnosu na isti 
period prošle godine. 

"Ono što je bitno je da ćemo svi zajedno raditi na tome da se poveća bezbednost saobraćaja u 
Beogradu i bezbednost javnog prevoza", zaključio je Mali. 

U saopštenju "Saobraćajnog sindikata" GSP-a, koji će učestvovati u protestu "Naša borba za pravo 
na pauzu, odmor i poštovanje zakona", tvrdi se da vozači, osim što su umorni i neispavani, ponekad 
voze i po osam sati bez pauze. 

Oni tvrde i da je, od kada je uvedeno osmočasovno radno vreme, broj saobraćajnih nezgoda sa 
krivicom vozača GSP-a povećan. 

"Nema potrebe za štrajkom taksista" 

Mali takođe ne vidi potrebu za štrajkom taksista i smatra da do njega neće ni doći, ali i da treba 
nastaviti razgovore kako bi bili rešeni postojeći problemi, što je u interesu i taksi prevoznika i svih 
građana. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1772833/Mali%3A+Cilj+je+bezbedniji+gradski+prevoz.html
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Mali je rekao i da Grad ima vrlo aktivnu saradnju sa taksistima u Beogradu, koja je bolja nego 
prethodnih godina, a u tom cilju je formirana i radna grupa koja, zajedno sa taksistima, radi na 
rešavanju problema. 

"Rezultati su već vidljivi. Zahtevi taksista se odnose na neke stvari koje su u interesu ne samo njih, 
nego i građana Beograda, a prevashodno je to rešenje problema divljih taksista", naveo je Mali. 

On je dodao da je prošle sedmice sprovedena uspešna akcija u cilju rešavanja problema divljih 
taksista i naveo da se sa legalnim taksistima, Komunalnom policijom i inspekcijom, radi se na tome 
da se iz saobraćaja isključi što veći broj divljih taksista. 

"To jeste bio zahtev taksista i mi na tome radimo, a rezultati su već vidljivi", rekao je Mali i dodao 
da je drugi zahtev taksista, na kome se takođe radi, vezan za davanje popusta. 

Kako je objasnio, taksisti su protiv davanja popusta jer, prema njihovom mišljenju, ne postoji 
zakonska osnova za to u taksi prevozu. 

Treći zahtev se, kako je naveo, odnosi na rešavanje pitanja divljih taksista na aerodromu Nikola 
Tesla, a i u tom pravcu su već preduzeti koraci, pa se Mali juče ponovo sastao sa direktorom i 
direktorom za bezbednost Aerodroma "Nikola Tesla". 

Najavio je da će u subotu posetiti Aerodrom da se na licu mesta uveri kako sve funkcioniše po ovom 
pitanju. 

Kako je dodao, poslednji zahtev taksista je bio vezan za sastanak u Ministarstvu finansija oko 
reprograma njihovih poreskih obaveza. 

 

 

 

 


