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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1981088/%C5%A0ta+je+potrebno+da+bi+srpski+radnik+bi

o+sre%C4%87an%3F.html 

Šta je potrebno da bi srpski radnik bio srećan? 

Prema najnovijim istraţivanjima, Danci su najsrećniji radnici. Iza njih su Austrijanci, Belgijanci, 
Finci, HolanĎani. Na dnu liste se nalazi Grčka, kao jedina zemlja Evropske unije u kojoj je više od 
polovine radnika nezadovoljno uslovima rada. Šta nedostaje da bi radnici u Srbiji zadovoljni odlazili 
na posao? 

Redovna i dovoljna plata - osnovni su preduslov da idemo srećni na posao. Neizvesni i posao i plata 

radniku u Srbiji ne dozvoljavaju da se raduje poslu. 

Pripremila Milica Pujkilović 

"Prvi razlog je jedna potpuna nesigurnost koja je podstaknuta stalnom pričom o otpuštanju, 

tehnološkim viškovima, nesigurnosti za poslom, nesigurnosti za platom, što stvara veliki revolt kod 

radnika", ističe predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović. 

Podataka o zadovoljstvu srpskih radnika nema. Istraţivanje u EU kaţe da su skoro svi Danci 

zadovoljni uslovima rada u svojim kompanijama. Osam od deset ispitanika u Finskoj, Luksemburgu i 

Holandiji kaţe da su u njihovim zemljama dobri uslovi rada. 

Druga strana evropske medalje je Grčka. Jedina je članica Unije u kojoj je manje od polovine 

radnika zadovoljno uslovima, a samo 16 odsto Grka svoju drţavu ocenjuje dobrim mestom za rad. 

Da bi poslodavac imao zadovoljnog radnika, sa njim mora da razgovara, opominju poznavaoci. 

"Komunikacije na svim nivoima od top menadţmenta do srednjeg menadţmenta, ka zaposlenima i 

obrnuto. U smislu da i zaposleni vole i ţele da se i njihov glas čuje, odnosno da oni mogu svoje 

poruke da prenesu", ističe menadţer za ljudske resurse Sonja Jovanović. 

Bolji poslovni rezultati ključ su za bolju saradnju na poslu. Sonja Jovanović navodi da je potrebno 

pohvaliti radnike za ono što su dobro uradili. 

Stručnjaci procenjuju da bi u Srbiji do 2020. godine trebalo da se otvori deset hiljada novih malih i 

srednjih preduzeća koja uspešno posluju. To bi onda moglo da garantuje i redovne zarade, pa 

samim tim i više zadovoljnih radika. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1981088/%C5%A0ta+je+potrebno+da+bi+srpski+radnik+bio+sre%C4%87an%3F.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1981088/%C5%A0ta+je+potrebno+da+bi+srpski+radnik+bio+sre%C4%87an%3F.html
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:558212-Sertic-Do-kraja-oktobra-cemo-znati-koja-

ce-preduzeca-opstati 

Sertić: Do kraja oktobra ćemo znati koja će preduzeća 

opstati 
Tanjug  

Do 31. okotobra ćemo znati koja su od 44 preduzeća privatizovana, a koja odlaze u steĉaj, ili 

im predstoji neka druga vrsta zatvaranja firme, izjavio je jutros ministar privrede Ţeljko Sertić 

 
Do 31. okotobra ćemo znati koja su od 44 preduzeća privatizovana, a koja odlaze u stečaj, ili im 
predstoji neka druga vrsta zatvaranja firme, izjavio je jutros ministar privrede Ţeljko Sertić. 

On je za jutranji program RTS-a, kazao da "s druge strane imamo 50 medija za koja su objavljeni 

pozivi za privatizaciju i koji su u istom postupku". 

Od preduzeća u restrukturiranju, 43 su ona koja nemaju više zaštitu, jedan deo radi na planu 

reorganizacije, drugi su podneli zahtev za predstečajni postupak, čime je privremeno imovina 

preduzeća zaštićena od naplate sudskih poverilaca. 

To ne moţe da traje predugo, ali moţe da da prostor, ukoliko preduzeće ima mogućost da sa 

poveriocima napravi dogovor oko isplate dugova, da se dug isplaćuhe kroz neki reprogram, kazao je 

ministar. 

On je dodao da će jedan deo preduzeća neminovno otići u stečaj i da je zato obezbeĎen socijalni 

program. 

"Sutra ćemo početi pojedinačne razgovore sa 17 preduzeća, da vidimo šta su u prethodnih mesec i 

po dana uradili. Jedan deo moţe da funkcioniše na trţišnim princima, a primer je kompanija FAM", 

kazao je on. 

Serić je podsetio da je vlada donela odluku o privatizaciji fAP-a i od ponedeljka teče rok od 65 

dana za završetak tih pregovora, tako da se u kratkom roku očekuje dogovor i početak proizvodnje 

u Priboju. 

Ni za jedno od ovih preduzeća neće biti produţenja rokova, a očekujemo da će u septembru biti 

objavljena privatizacija PKB-a, jer se sprema privatizaciona dokumetacija, kazao je Sertić. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:558212-Sertic-Do-kraja-oktobra-cemo-znati-koja-ce-preduzeca-opstati
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:558212-Sertic-Do-kraja-oktobra-cemo-znati-koja-ce-preduzeca-opstati
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:558032-Rupe-u-stazu-postaju-proslost 

"Rupe" u staţu postaju prošlost 
M. Lj. POPOVIĆ  

Odliĉni rezultati objedinjene naplate poreza i doprinosa. Osim što je obogatio drţavnu kasu, 

objedinjeni sistem unapredio je poslovni ambijent i smanjio troškove administriranja 

OBJEDINjENA naplata poreza i doprinosa koja se u Srbiji primenjuje od 1. marta 2014. godine 
obezbedila je više novca u budţetu. Naime, u toku prošle godine na ime javnih prihoda za zarade 
zaposlenih, poslodavci su uplatili 175 miliona evra više, nego 2013. godine, a i ovogodišnje prihod 
Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje je znatno veći nego lane. 

Prema rečima mr Sneţane Mitrović, idejnog tvorca objedinjene naplate, rezultati ovog programa su 

vidljivi. Na osnovu svih pokazatelja, od uvoĎenja objedinjene naplate, doprinose moraju da plaćaju 

i poslodavci koji su to do sada izbegavali. Na taj način, više od 200.000 zaposlenih neće imati 

"rupe" u staţu, kao što je do sada bio slučaj, dok su poslodavci mogli da izbegavaju plaćanje 

doprinosa. 

- Ukupni isplaćeni oporezivi prihodi za sve zaposlene, za koje je plaćen porez po odbitku, 

evidentirani su po jedinstvenom matičnom broju i nema više mogućnosti izbegavanja plaćanja 

obaveza za godišnji porez na dohodak graĎana - kaţe naša sagovornica ispred Saveza računovoĎa i 

revizora Srbije. - UnapreĎen je i rad Poreske uprave koja evidentira obaveze i uplate za javne 

prihode i vrši nadzor primene propisa. 

Osim što je obogatio drţavnu kasu, objedinjeni sistem naplate poreza i doprinosa unapredio je, 

kako tvrdi naša sagovornica, poslovni ambijent u kome rade poreski obveznici i smanjio je troškove 

administriranja poslodavcima na godišnjem nivou. 

- TakoĎe, uspostavljena je kontrola toka novca od strane poslovnih banaka, koja nije postojala od 

kada je ukinuta Sluţba društvenog knjigovodstva - tvrdi mr Mitrović. - Po oceni Svetske banke, 

objedinjena naplata smanjila je troškove administracije na godišnjem nivou za 1,6 milijardi dinara. 

Da bi sistem objedinjene naplate poreza i doprinosa za zaposlene doneo još bolje rezultate i pune 

efekte neophodno je, objašnjava idejni tvorac ovog projekta, i hitno formiranje jedinstvene baze 

podataka koja je prema Zakonu o Centralnom registru trebala biti već završena. Tek tada će biti 

obezbeĎena aţurna evidencija za sve osiguranike kod fonda PIO i zdravstvene zaštite. To će dati 

mogućnost elektronskog dostavljanja M4 obrasca, kao i agilniju dnevnu overu zdravstvenih knjiţica. 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:558032-Rupe-u-stazu-postaju-proslost
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/576488/Sertic-Odgovornost-za-poslovanje-staklare-nije-na-drzavi 

Sertić: Odgovornost za poslovanje staklare nije na 
drţavi 

Beta  

Ministar privrede Srbije Ţeljko Sertić izjavio je danas da su nedopustivi pokušaji da se odgovornost 

za poslovanje Srpske fabrike stakla, kojoj preti isključenje struje i gasa zbog neplaćenih računa, 

prebacuje na drţavu. 

"Slušajući informacije koje dobijam, nisam optimista i ne verujem da će Srpska fabrika stakla 

uspeti da plati svoj dug", rekao je Sertić gostujući u Dnevniku Radio-televizije Srbije. 

  

On je kazao da je na svakom preduzeću da odgovorno vodi sopstvenu politiku, a rukovodstvo 

staklare upozoreno na vreme šta će se desiti ako ne plate dug za struju. 

  

"Ovo je opet apel na rukovodstvo da se uozbilji i da počne ozbiljno da razgovara sa drţavom jer 

drţava više neće da popušta", naglasio je ministar. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/575993/PLJACKA-U-3-KORAKA-Poslodavci-ojade-trudnice-a-DRZAVA-ih-onda-

dokrajci 

PLJAĈKA U 3 KORAKA Poslodavci ojade trudnice, a 
DRŢAVA ih onda dokrajĉi 

Gordana Bulatović, Zorica Lazarević  

Trudnice i porodilje kojima poslodavac po godinu dana nije plaćao naknade kada i dobiju zaostale 

isplate drţavi moraju da plate već zaboravljeni solidarni porez. 

Gazda ojadi trudnicu, a drţava je dokrajči 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/576488/Sertic-Odgovornost-za-poslovanje-staklare-nije-na-drzavi
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/575993/PLJACKA-U-3-KORAKA-Poslodavci-ojade-trudnice-a-DRZAVA-ih-onda-dokrajci
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/575993/PLJACKA-U-3-KORAKA-Poslodavci-ojade-trudnice-a-DRZAVA-ih-onda-dokrajci
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Zakon o solidarnom porezu vaţio je od 1. januara do 31. oktobra 2014. i njime je sa 10 odsto bila 

oporezovana svaka plata veća od 60.000 dinara. Mnogim radnicima, meĎu njima i trudnicama i 

porodiljama na odsustvu, koji imaju manju platu od 60.000 dinara poslodavci mesecima nisu 

isplaćivali plate i naknade. MeĎutim, nekima od njih primanja su isplaćena naknadno i to odjednom 

- tako da je zbir premašio iznos od 60.000 dinara. 

 

 Budući da je reč o primanjima koja se odnose na period dok je zakon o solidarnom porezu još 

vaţio, iako se neka isplaćuju tek ovih dana, Poreska uprava je rešila da pomenuti zbirni iznos 

oporezuje sa 10 odsto. Opet naknadno. 

Ova naknadna pamet bahatih poslodavaca i nesposobne drţave mnoge porodilje koštala je i novca i 

ţivaca. 

  

- Tokom cele prošle godine bila sam na porodiljskom odsustvu. Kako se 

dešavalo da su plate neredovno isplaćivane, pa je nekada isplaćivano i 

dve plate u jednom mesecu, a sledećeg meseca nijedna, meni su 

dodatno oporezovali zaradu solidarnim porezom. Time se krši Zakon o 

finansijskoj podršci porodici sa decom - tvrdi za „Blic“ porodilja Marija 

B. 

 U Poreskoj upravi (PU) kaţu da se solidarni porez naplaćuje na svaki 

uplaćeni iznos koji je preko 60.000 dinara i da nisu predviĎeni izuzeci. 

  

- Zakon je predviĎao umanjenje prihoda nezavisno od toga za koji 

period je isplata izvršena - kaţu za „Blic“ u PU. 

 

 Udruţenje „Roditelj“ za ovaj propust krivi poslodavce. 

 

 - Poreska uprava ne moţe da zna da li je to kumulativna uplata ili ne. 

Poslodavac je kriv za to jer ako već kasni sa isplatom, treba da je izvrši 

na različite naloge. Tako bi Poreskoj upravi bilo jasno da je to iznos 

manji od 60.000 i da nije oporeziv - kaţe Dragana Sočanin, predsednica 

Udruţenja „Roditelj“. 
 

 

 

 

Kako otimaju novac 

  

1. Poslodavac više 

meseci kasni sa 

isplatom plate ili 

naknade za period kada 

je vaţio solidarni porez 

 

  

2.Poslodavac nakon 

prestanka vaţenja 

solidarnog poreza 

uplaćuje više plata ili 

naknada, tako da zbir 

premaši 60.000 dinara 

  

3. Drţava odmah uzme 

10 odsto te sume, iako 

je prestao da vaţi 

solidarni porez jer je 

reĉ o zaostalim 

primanjima iz vremena 

vaţenja solidarnog 

poreza 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/576227/Visak-4500-zaposlenih-u-komunalnoj-delatnosti 

Višak 4.500 zaposlenih u komunalnoj delatnosti 

J.M.  

Republički odbor sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije zasedao je danas 

prvi put van Beograda, i to u Kragujevcu. 

Na ovaj način komunalci iz cele Srbije pruţili su podršku svojim kolegama u ovom gradu gde u svim 

javno-komunalnim preduzećima kasne plate i zaposleni nemaju overene zdravstvene knjiţice. 

  

Odbor je razmatrao zaštitu prava komunalaca Srbije, s posebnim akcentom na tešku situaciju u 

komunalnoj delatnosti Kragujevca u kome su već počeli svakodnevni protesti ispred Skupštine grada 

zaposlenih u ovoj oblasti. 

  

Problem komunalaca Srbije su neisplaćena zaostala primanja, najavljen višak 4.500 zaposlenih u 

ovoj oblasti na nivou Srbije i nepotpisan Kolektivni ugovor grada Kragujevca za komunalnu 

delatnost. 

  

Komunalci su se usaglasili da je 300 evra po godini radnog staţa najmanji iznos koji mora biti 

ponuĎen u socijalnom programu zaposlenima u komunalnoj delatnosti. 

  

Skup je insistirao na tome da Kolektivni ugovori u svim gradovima u kojima još nisu, moraju biti 

potpisani do 25. septembra i taj zahtev će uputiti lokalnoj samoupravi grada Kragujevca gde je ovo 

slučaj. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/576093/Udovicki-Postigli-smo-dogovor-o-racionalizaciji 

Udoviĉki: Postigli smo dogovor o racionalizaciji 

Beta  

Ministarska drţavne uprave i lokalne samouprave Srbije Kori Udovički izjavila je danas da Vlada 

Srbije još nije usvojila zvanične dokumente o kriterijumima za smanjenje broja zaposlenih u javnoj 

upravi, ali da je postignuta saglasnost oko toga da ministarstva odrede gde su viškovi. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/576227/Visak-4500-zaposlenih-u-komunalnoj-delatnosti
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/576093/Udovicki-Postigli-smo-dogovor-o-racionalizaciji
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"Vlada Srbije još nije usvojila nikakve zvanične dokumente, ali je istina da je bio sastanak u 

četvrtak na kojem smo došli do punog zajedničkog razumevanja da je odgovornost na svakom od 

resora i resornih ministara da sprovedu analizu Ministarstva drţavne uprave i lokalne samouprave i 

stave je u funkciju", rekla je Udovički novinarima u Vladi Srbije. 

Udovički je istakla da je to je bio vrlo vaţan prvi korak i da se još radi na tome da se razrade 

detalji. 

 Prema ranijim analizama Ministarstva, u javnoj upravi i lokalnim samoupravama ove godine otkaz 

bi trebalo da dobije oko 9.000 ljudi, a otpuštanja bi trebalo da krenu do septembra. Za 4.600 bi 

trebalo da bude smanjen broj zaposlenih u republičkoj administraciji, a za 4.478 u lokalnim 

samoupravama. 

"Suština je u tome da se moţe uraditi više sa manje. Mi moţemo da imamo i manju i bolju upravu, 

ali je vrlo vaţno da se time pozabavi svako od ministarstava, jer samo oni znaju tačno gde su 

rezerve a gde najhitnije potrebe", istakla je Udovički. 

  

Gradonačelnih Beograda Siniša Mali rekao je da Grad Beograd već ispunjava kriterijume oko broja 

zaposlenih koje priprema Vlada Srbije. 

Blic je u današnjem izdanju preneo da je Vlada Srbije na sastanku u četvrtak dogovorila kako će 

izgledati proces otpuštanja utvrĎenog viška od 9.000 zaposlenih u javnoj upravi. 

"Zastoj je trajao desetak dana jer većina ministara nije bila spremna da konačno krene u ono što je 

već ranije dogovoreno. Ministarstvo za drţavnu upravu dalo je opštu analizu, a zatim su sva 

ministarstva radila na preciznim planovima za svoje sektore. MeĎutim, cela akcija se u jednom 

momentu potpuno razvodnila i očigledno je da je zeleno svetlo morao da da sam premijer", rekao 

je za Blic izvor iz Vlade. 

  

Ti planovi, kako piše list, za sada su označeni kao sluţbena tajna da ne bi izazvali paniku meĎu 

zaposlenima u javnoj upravi. Ipak, prema nezvaničnim informacijama, analize pokazuju da najviše 

viškova ima u zdravstvu, prosveti i sudstvu, piše Blic. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/slovenija_mora_da_plati_milione_evra_odstete_zastavi.4.html?news_id=305

037 

Zbog nezakonitog uzurpiranja imovine devedesetih, sud u Ljubljani presudio u korist srpske 

fabrike 

Slovenija mora da plati milione evra odštete Zastavi 
Vrednost objekta koji je pripadao Zastavi iznosi 2,4 miliona evra, ali u ovom preduzeću očekuju 

znatno više novca, jer na taj iznos treba uračunati i kamatu za protekle 24 godine * Uz Sloveniju, 

još samo Crna Gora od svih bivših republika SFRJ odbija da sporazumno vrati imovinu ili novac 

Zastavi * Kragujevačka kompanija u Bečićima preko suda traţi 11,5 miliona evra odštete za 

zemljište na kojem je izgraĎen hotel Splendid 

AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragiujevac - Nadleţni prvostepeni sud u Ljubljani upravo je presudio da se kragujevačkoj Grupi 

Zastava vozila, na ime nezakonito uzurpirane imovine, isplati nadoknada za prodajno-servisni 

objekat u glavnom gradu Slovenije, procenjenom na oko 2,4 miliona evra. Zastava, meĎutim, 

očekuje znatno veću nadoknadu, uvećanu za kamate obračunate za 24 godine unazad, preciznije za 

period od 31. januara 1991. 
Generalni direktor Grupe Zastava vozila Dragan Srejović kaţe da će se kragujevačka fabrika, 
ukoliko drugostepeni sud u Ljubljani, po ţalbi drţave Slovenije, poništi prethodnu presudu, obratiti 
Sudu u Strazburu, čime u Zastavi, prema njegovim rečima, demonstriraju čvrstu rešenost da 
povrate ili naplate imovinu koja je u minulim decenijama, širom bivše Jugoslavije, sticana novcem 
Zastavinih trudbenika. Zastava, tvrdi Srejović, poseduje validnu dokumentaciju o imovini te fabrike 
u svim novonastalim drţavama na prostoru nekadašnje SFRJ. 

 
Srejović pritom ističe da očekuju da će uskoro biti rešen problem Zastavine imovine u Bosni i 
Hercegovini, konkretno u Sarajevu, u kojem Zastava poseduje dva prodajno-servisna objekta, 
ukupne vrednosti oko 1,4 miliona evra. Nadoknadu za imovinu u Sarajevu Zastava treba da dobije 
na osnovu dogovora sa nadleţnima u Bosni i Hercegovini. Kragujevačka fabrika je sporazumom sa 
tamošnjim vlastima svojevremeno naplatila svoju imovinu u Hrvatskoj (objekat u Zagrebu i 
odmaralište u Pučišću na Braču) i u Makedoniji (proizvodni pogoni i hotel u Ohridu i drugo). Novcem 
od naplate te imovine Zastava je izmirila stari dug prema Fijatu, što je, pre desetak godina, bio 
prvi uslov za povratak Italijana u kragujevačku fabriku automobila. 

 
Za razliku od Hrvatske, Makedonije i BiH, Crna Gora, slično Sloveniji, nije voljna da sporazumno 
reši zahtev Zastave da joj se vrati imovina u toj drţavi. Otuda je Zastava, podsetimo, nedavno, 
nadleţnom sudu u Podgorici podnela tuţbu protiv Crne Gore, kojom zahteva da joj se plati lokacija 
u Bečićima, na kojem je izgraĎen luksuzni hotel „Splendid“. Zastava za lokaciju u Bečićima, koju je 
kupila 80-ih godina prošlog veka, o čemu poseduje kompletnu dokumentaciju, traţi nadoknadu od 
11,5 miliona evra, ali je spremna da prihvati i procenu sudskog veštaka. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/slovenija_mora_da_plati_milione_evra_odstete_zastavi.4.html?news_id=305037
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/slovenija_mora_da_plati_milione_evra_odstete_zastavi.4.html?news_id=305037
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Direktor Srejović kaţe da u Grupi Zastava vozila planiraju da novcem od nadoknade za imovinu u 
Sloveniji i Crnoj Gori barem delimično reše finansijske probleme Zastave kamiona, Zastave 
specijalnih automobila u Somboru, Zastave INPRO i drugih firmi koje posluju u okviru te grupacije 
koja je inače, krajem maja, uvrštena u spisak od 17 domaćih preduzeća u restrukturiranju koja će 
biti zaštićena od potraţivanja poverilaca u narednih godinu dana. 

 
 Uzurpatorska privatizacija fabrike u Peći 

Najviše problema sa povraćajem ili naplatom imovine Grupa Zastava vozila, očekivano, ima na 
Kosovu, gde poseduje fabriku za proizvodnju automobilskih sedišta i šasija za teretna vozila 
„Ramiz Sadiku“, sa sedištem u Peći i pogonom u Dečanima. Fabrika „Ramiz Sadiku“ bila je i ostala 
najsavremenija firma u sistemu Zastava, čija se trenutna vrednost procenjuje na oko 35 miliona 
evra. Kosovske vlasti su, meĎutim, bez saglasnosti Zastave, privatizovale fabriku u Peći, a u 
poslednje vreme i ne otvaraju tuţbe koje iz Kragujevca stiţu tim povodom. Čelnici Zastave 
nedavno su tuţbu protiv kosovskih vlasti, zbog privatizacije fabrike u Peći, poslali iz Ljubljane, ne 
bi li se u Prištani prevarili da barem otvore koverat sa krivičnom prijavom. Dodatnu nevolju u 
ovom slučaju predstavlja činjenica da Kosovo nije obuhvaćeno Sporazumom o sukcesiji. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/jesen-pocinje-s-9000-otkaza-u-javnom-sektoru 

Јесен почиње с 9.000 отказа у јавном сектору? 
 

Министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички демантовала је да је 
Влада Србије усвојила званичне документе у вези са смањењем броја запослених у 
државној управи, 

али није оспорила да се на томе ради и да је то нешто што се мора спровести до краја године. 
Уосталом, недавно је и Влада Србије дала ганарнције ММФ-у да ће реформа јавне управе бити 
започета до краја године, а на неопходност тога зарад уштеда и економске стабилности 
државе указао је и Фискални савет Србије. 

У Меморандуму о економској политици који је Влада Србије доставила ММФ-у наведено је да 
ће број запослених у јавном сектору у 2018. години бити 15 одсто мањи него данас. По 
актуелном споразуму с ММФ-ом, новац која држава издваја за запослене у јавном сектору мора 
у наредне три године да чини до седам одсто БДП-а, а сада је око 8,5 одсто. 

Ваља подсетити на то да је министарка пре два месеца изјавила да је у јавној управи вишак 
око 9.000 запослених, који би требало да оду до краја године. Прецизирала је да је реч о 4.600 
запослених у ресорима извршне власти, односно које су под контролом и надлежностима 
министарстава, и 4.478 у локалној самоуправи, која обједињује управу и установе које су део 
државног сектора, али и локална јавна предузећа. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/jesen-pocinje-s-9000-otkaza-u-javnom-sektoru
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Прошлог месеца Кори Удовички најавила је скоро усвајање закона о максималном броју људи 
у јавном сектору, и поновила да ће без посла остатити 9.000 људи, као и да ће први откази 
почети да се деле већ у септембру. 

– У јавној управи се све време смањује број запослених, и тих 9.000 људи нису јеидни који ће 
отићи – додала је министарка. – До краја године, у октобру или децембру, број запослених ће 
бити 20.000 мањи него годину раније. Крајем прошле године у пензију је отишло 7.000 људи. 
Морамо да водимо рачуна о томе да управа мора да испоручи одређен ниво услуга који се 
очекује, а који одговара и европском стандарду. Кључни проблем нефункционалности управе 
лежи у структури запослених и трошкова. 

Оцењивано је да највише вишкова има у здравству, просвети и судству, као и да је реч 
углавном о помоћном особљу, док стручњаци недостају. Ипак, половину вишка од утврђеног 
броја представљали су запослени у локалним самоуправама – 4.500. 

Поменимо, београдски медији су објавили да су се чланови Владе Србије на седници у 
четвртак договорили о начину на који ће кренути у рационализацију јавне управе, у склопу 
које ће од септембра почети отпуштање око 9.000 људи. Ти планови су, пренели су медији, 
означени као службена тајна да не би изазивали панику међу запосленима у јавној управи. 

– Застој је трајао десетак дана јер већина министара није била спремна да крене у оно што је 
већ договорено... Цела акција се у једном тренутку разводнила и очигледно је да је зелено 
светло морао да да сам премијер – рекао је извор из Владе Србије. 

Љ. Малешевић 
  

У јавној управи 493.505 запослених 
На крају прошле године број запослених у јавној управи износио је 493.505 радника. Од тога је 
410.979 запослено у извршној власти, у судкој и законодавној њих 4.360, у независним 
регулаторним телима 719, док је у локалним самоуправама запослено 77.368 људи. Од 493.505 
запослених у јавном сектору, у републичкој администрацији их је 27.887, а у локалној 26.932. 
У сектору образовања запослено је 177.171, у здравству 128.429, правосуђу 17.181, полицији 
47.538 и у одбрани 33.076. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/oko-1000-zaposlenih-u-prosveti-dobice-otpremnine 

Око 1.000 запослених у просвети добиће 
отпремнине 
 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић најавио је да би до 
почетка нове школске године око 1.000 људи у просвети могло да добије отпремнине 

и рекао да је наш проблем што у Србији не постоји култура целоживотног учења. 

Сваке године има отпуштања, зато што се мењају профили школа, па наставници остају без 
довољног фонда часова, рекао је министар Вербић за најновији број магазина Недељник. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/oko-1000-zaposlenih-u-prosveti-dobice-otpremnine
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"Покушавамо да сви наставници раде са максималним бројем часова - да немамо четири 
професора са по пет часова, него да имамо једног од 20. Када урадимо укрупњавање норме, 
неким људима треба понудити отпремнине. И тај посао ћемо завршити пре 1. септембра", 
рекао је Вербић. 

Упитан колико смо као нација образовани, Вербић је оценио да је наш проблем што не постоји 
култура целоживотног учења. 

"Имамо само 16 одсто одраслих који су укључени у било који облик учења, а у Норвешкој је то 
око 90 одсто. Чита се жута штампа, а у горим случајевима се гледа само телевизија", рекао је 
Вербић и нагласио да морамо да наставимо да учимо и након завршеног школовања. 

"Морамо да идемо с децом у музеје, на фестивале, разне курсеве... Ако родитељи не наставе 
да уче, онда неће моћи довољно ни да вреднују образовање своје деце", рекао је министар 
просвете. 

Како каже, највећи проблем за образовање ове нације јесте ако деца виде примере: неко ко је 
имао све петице у школи, сада ради у пропалој фирми за малу плату, а неко ко је два пута 
понављао, сада вози БМВ. 

"У том случају, нема нам ништа од образовања", рекао је Вербић за Недељник. 

 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sta-su-donele-izmene-zakona-o-radu_621220.html 

Šta su donele izmene Zakona o radu 

BEOGRAD  

Prošlo je godinu dana od kada je izmenjen Zakon o radu. 

 Vlada je tada obećala da će te promene omogućiti dolazak stranih investitora i nova radna mesta, 

sindikalci meĎutim kaţu da taj Zakon nije doneo ništa dobro. 

S druge strane, iz Ministarstva za rad, poručuju da se rezultati zakona ne mogu svoditi samo na 

strane investitore, a paušalne ocene sindikata ne vode ozbiljnom socijalnom dijalogu. 

Izmenjen Zakon doneo je samo smanjenje zarada i još lošiji socijalni dijalog,smatraju u 

Samostalnom sindikatu Grada Novog Sada i dodaju da su oni upozoravali na to da će radnici tim 

izmenama samo izgubiti svoja prava koja su godinama sticali. 

Poslodavci su lane podrţali deo izmenjenog Zakona koji se odnosi na fleksibilnija otpuštanja i 

zapošljavanja. Oni smatraju da niko nije mogao da očekuje da će se delimičnom izmenom Zakona, 

stvoriti povoljan poslovni ambijent za strane investitore, odnosno da će oni dolaziti više nego 

ranije. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sta-su-donele-izmene-zakona-o-radu_621220.html
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U saopštenju Ministarstva rada piše da su nerealna očekivanja SSS Grada Novog Sada da će se posle 

izmena Zakona o radu rešiti svi problemi i obnoviti novosadska industrija. Za obnavljanje i 

unapreĎenje domaće industrije potrebno je obezbediti pre svega, ekonomske uslove i povoljno 

poslovno okruţenje za industrijski i privredni rast, poručuju iz resornog ministarsva i dodaju da, 

Zakon o radu jeste jedan od preduslova za ulaganje u privredu ali nije jedini niti odlučujući. 

AKTER 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-134179-upla-en-socijalni-program-za-imk-14-oktobar.html 

UPLAĆEN SOCIJALNI PROGRAM ZA IMK 14. OKTOBAR 
Beta  
 

U Industriji mašina i komponenata (IMK) "14. oktobar" u ponedeljak, 20. jula, počeće isplata 

socijalnog programa za 755 radnika, pošto je novac uplaćen fabrici, rekli su danas u fabričkom 

sindikatu Nezavisnost 

„Uplaćeno je 425 miliona dinara za 755 radnika koji su se prijavili za socijalni program, od 
poslovodstva smo dobili informaciju da će sa raskidom radnog odnosa krenuti od ponedeljka i da će 
taj postupak trajati do kraja meseca jer ima mnogo radnika", rekao je agenciji Beta predsednik 
fabričkog sindikata Nezavisnost Dejan Mutavdţić. 

 
On je rekao da će u fabrici nakon toga ostati 31 radnik, a oni koji ostaju, kako je dodao,  ne znaju 
kakav je njihov dalji status, pogotovu imajući u vidu da se čitav mendţment prijavio za socijalni 
program. Vlada Srbije omogućila je isplatu otpremnina od 200 evra po godini staţa ili maksimalno 
8.000 evra po radniku. 

 
Do socijalnog programa došlo je nakon što se "14. oktobar" nije našao na spisku 17 preduzeća u 
restrukturiranju kojima je rok za zaštitu od naplate poverilaca produţen za godinu dana.  
 
Nakon prestanka zaštite fabrika je podnela zahtev za pokretanje stečajnog postupka, poslovodstvo 
priprema Unapred pripremljeni plan reorganizacije, o kome bi poverioci trebalo da se izjasne na 
prvom ročištu, a od toga će, kako je kazao Mutavdţić, zavisiti kako će biti povezan staţ radnicima. 

 
"Dok se ne defineše konačan status preduzeća radnici neće moći da znaju šta je sa njihovim radnim 
staţom jer je Uredbom koju je u junu donela Vlada predviĎeno povezivanje radnog staţa za radnike 
koji u ovoj godini stiču uslov za penziju i za one čija preduzeća u ovoj godini odlaze u stečaj", 
rekao je on. 

 
Precizirao je da to znači da ukoliko plan reorganizacije bude prihvaćen mora da se traţi drugi 
model za povezivanje staţa, uz podsećanje da je on  radnicima IMK "14. oktobar" povezan zaključno 
sa 2010. godinom, te da se zaposlenima duguje i 25 plata iz prethodnog perioda. 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-134179-upla-en-socijalni-program-za-imk-14-oktobar.html
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Mutavdţić je rekao da i on odlazi iz fabrike i da će na osnovu toga što ima 20 godina radnog staţa, 
devet meseci moći da prima nadoknadu kao nezaposlena osoba. 

 
Od osam kruševačkih preduzeća koja su bila u restrukturiranju u predstečajnom postupku je njih 
pet, produţetak zaštite od naplate poverilaca dobili su Trajal korporacija i Fabrika maziva, dok je 
za pekarsku industriju "Branko Perišić" objavljen poziv za privatizaciju. 

 
Kroz socijalne programe krajem 2013. godine iz četiri fabrike je otišlo više od 650 radnika, krajem 
prošle i početkom ove godine još skoro hiljadu ljudi je na isti način napustilo preduzeća, a osim 755 
radnika koji sada odlaze iz IMK "14. oktobar" to je učinilo i oko 50 zaposlenih u Radio televiziji 
Kruševac, dok se u  Trajalu priprema socijalni program za još 300 radnika. 

ALO 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/pred-kapijom-staklare-protestovalo-250-radnika/106368 

PARAĆIN 

Pred kapijom Staklare protestovalo 250 radnika 
Autor: Beta  

Oko 250 radnika Srpske fabrike stakla (SFS) u Paraćinu jutros je pola sata protestvovalo pred 
kapijom fabrike zbog najave da će im danas u podne Elektrodistribucija iz Jagodine, preko 
pogona u Paraćinu, iskljuĉiti elektriĉnu energiju, a zatim su otišli na radna mesta. 

 

Protest je počeo u devet sati spontanim okupljanjem, a pola sata kasnije radnici su se razišli i otišli 

na svoja radna mesta, rekao je Tanjugu predsednik Samostalnog sindikata SFS Zzivojin Matejić. 

 

"Ako usledi isključenje struje u 12 sati, kako je najavljeno, najverovatnije ćemo se ponovo skupiti i 

ne znam šta će tada da bude", rekao je Matejić. 

 

On je dodao da je je direktor Fabrike na razgovorima u Ministarstvu energetike kako bi se pronašla 

rešenja za taj problem. 

Sindikati SFS su 14. jula obavestil Ministarstvo privrede i Ministarstvo rudarstva i energetike da je 

Elektrodistribucija iz Jagodine, preko pogona u Paraćinu, najavila za danas obustavu isporuke 

električne energije fabrici, "što moţe izazavati katastrofu nesagledivih razmera". 

 

"Potpuna obustava električne energije za posledicu ima prestanak proizvodnje, zamrzavanje svih 

peći sa istopljenim staklom, prestanak rada kompresora, vodotornja, ostale prateće opreme i 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/pred-kapijom-staklare-protestovalo-250-radnika/106368
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gubitka radnih mesta za 835 zaposlenih i ekonomsku nestabilonost njihovih porodica", stoji u tom 

pismu sindikata. 

 

"Posebno ističime da se u tom slučaju ne moţe predvideti ni kontrolisati tok i ponašanje uţarene 

staklene mase (tempretaura preko 1.500 stepeni), a u slučaju eventualnog poţara ili eksplozije 

gasa, se ne moţe reagovati, što sve ukupno predstavlja opasnost po ţivot i zdravlje zaposlenih, 

celog grada Paraćina i ekološku katastrofu nevidjenih razmera", piše u pismu. 

 

"SFS, kako smo obavešteni od rukovodstva, ne spori svoja dugovanja za električnu energiju i 

celokupni dug će platiti u roku 30 dana od deblokade računa", stoji u pismu i potseća da je 

"deblokada računa dogovorena sa nadleţnim ministarstvima i rešiće se tako što će se kompenzovati 

dug Republike prema vlasniku SFS i dug SFS prema Srbijagasu, po kom osnovu je i blokiran račun". 

 

Ministri Aleksandar Antić i Ţeljko Sertić, kao i direktori "Srbijagasa" i "Elektroprivrede" Srbije, 

poručili su sindikatu i radnicima da se "dug za struju mora platiti". 

 

 

 


