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СССС незадовољан ефектима Закона о раду 

ИЗВОР:БЕТА 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић оценио је да Закон о раду 
није довео до обећаног пораста запослености и да је дао пуно простора за отпуштање и 
иживљавање послодаваца. 

На округлом столу о ефектима једногодишње примене Закона о раду, у којем је учествовао и 

министар за рад и запошљавање Србије Александар Вулин, Љубисав Орбовић је рекао да је тај 

закон омогућио послодавцима да отпуштају раднике кад пожеле и да то раде без икаквог 

објашњења. 

Као пример Орбовић је навео случај новосадског јавног предузећа "Информатика", где је 

послодавац запослио 65 људи, односно партијских другова, па је пошто је то било много, 

морао да отпусти 18 запослених, од којих 11 високообразованих. 

На инцијативу синдиката, навео је Орбовић, у тај случај се уључио и министар Вулин, а 

огласио се и премијер Александар Вучић, али иако је директор касније смењен отпуштени 

радници нису враћени на посао. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) је рекао да је Закон о раду "и даље 

врућа тема", да има неких позитивних помака, али и доста негативних. 

Орбовић је рекао да је позитивна промена била да је платни листић извршни документ на суду 

за наплату дуга за плате, али да је и ту после пар несеци дошло до тога да има велики број 

послодаваца који поново не дају платне листиће. 

Потпредседник СССС-а Зоран Вујовић је оценио да Закон о раду није довео ни до повећања 

инвестиција што су заговорници његовог доношења наводили као важан разлог, али да је 

угрозио рад синдиката. 

Вулин се није сложио са примедбама синдикалаца, истичићи да је Закон о раду за годину дана 

"своју сврху постигао" и да није дозволио повећање незапослености, већ је, како је рекао, 

незапосленост смањена. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2100154/SSSS+nezadovoljan+efektima+Zakona+o+radu.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2100154/SSSS+nezadovoljan+efektima+Zakona+o+radu.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2100154/SSSS+nezadovoljan+efektima+Zakona+o+radu.html
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Како је истакао, Закон о раду није испунио ни један од страхова које је и приликом доношења 

Влада развејавала, није дошло до масовног отпуштања, није дошло до пада запослености, није 

дошло до укидања улоге синдиката, а инспекције рада су значајно повећале учинак у борби 

против рада на црно и заштите радника. 

"Закон о раду је повећао запосленост, Закон о раду је сачувао улогу синдиката, Закон о раду је 

побољшао инвестициону активост", истакао је Вулин. 

Истакао је да не стоји ни примедба синдиката да ће Закон о раду укинути колетивне уговоре и 

навео да је у секторима где држава има утицај потписано 18 колективних уговора, као и да је 

потписано још девет са приватним послодавцима. 

Додаје да је његова главна замерка што Законом о раду није регулисао положаја агенција за 

изнамљивање радника, па близу 60.000 људи није заштићено законом. 

Вулин је рекао да сматра својом грешком што се није изборио да да Законом о раду буде 

регулисан рад тих агенција за запошљавање. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=11&dd=10&nav_id=1061538 

"Закон омогућио отказе без објашњења" 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић оценио је да Закон 
о раду није довео до обећаног пораста запослености. 

ИЗВОР: БЕТА  

 Према његовим речима Закон је дао пуно простора за отпуштање и иживљавање послодаваца. 

На округлом столу о ефектима једногодишње примене Закона о раду, у којем је учестовао и 
министар за рад и запошљавање Србије Александар Вулин, Орбовић је рекао да је тај закон 
омогућио послодавцима да отпуштају раднике кад пожеле и да то раде без икаквог 
објашњења. 

Као пример је навео слућај новосадског јавног предузећа Информатика, где је послодавац 
запослио 65 људи, односно партијских другова, па је пошто је то било много морао да отпусти 
18 запослених, од којих 11 високообразованих. 
  
На инцијативу синдиката, навео је Орбовић, у тај случај се укључио и министар Вулин, а 
огласио се и премијер Александар Вучич, али иако је директор касније смењен отпуштени 
радници нису враћени на посао.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=11&dd=10&nav_id=1061538
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Председник СССС је рекао да је Закон о раду "и даље врућа тема", да има неких позитивних 
помака, али и доста негативних. 
  
 
Орбовић је рекао да је позитивна промена била да је платни листић извршни документ на суду 
за наплату дуга за плате, али да је и ту после пар несеци дошло до тога да има велики број 
посодаваца који поново не дају платне листиће. 
  
Потпредседник СССС Зоран Вујовић је оценио да Закон о раду није довео ни до повећања 
инвестиција што су заговорници његовог доношења наводили као важан разлог, али да је 
угрозио рад синдиката. 
  
Министар за рад и запошљавање Александар Вулин се није сагласио са примедбама 
синдикалаца, истичићи да је Закон о раду за годину дана "своју сврху постигао" и да није 
дозволио повећање незапослености, већ је, како је рекао, незапосленост смањена. 
  
Како је истакао, Закон о раду није испунио ни један од страхова које је и приликом доношења 
Влада развејавала, није дошло до масовног отпуштања, није дошло до пада запослености, није 
дошло до укидања улоге синдиката, а инспекције рада су значајно повећале учинак у борби 
против рада на црно и заштите радника. 
  
"Закон о раду је повећао запосленост, Закон о раду је сачувао улогу синдиката, Закон о раду је 
побољшао инвестициону активост", истакао је српски министар за рад и запошљавање 
Александар Вулин на округлом столу о ефектима примене Закона о раду, који је одржан у 
Савезу самосталних синдиката Србије. 
  
Истакао је да не стоји ни примедба синдиката да ће Закон о раду укинути колетивне уговоре и 
навео да је у секторима где држава има утицај потписано 18 колективних уговора, као и да је 
потписано још девет са приватним послодавцима. 
  
Он је истакао да је његова главна замерка што Законом о раду није регулисао положаја 
агенција за изнамљивање радника, па близу 60.000 људи није заштићено законом. Вулин је 
рекао да сматра својом грешком што се није изборио да да Законом о раду буде регулисан рад 
тих агенција за запошљавање. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=11&dd=10&nav_id=1061490 

Вулин: Нема више чега да се плашимо 

Главни страхови од пре годину дана, када је почела примена Закона о раду-велика 
незапосленост, укидање улоге синдиката, данас не постоје, каже Александар Вулин 

ИЗВОР: ТАЊУГ    

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=11&dd=10&nav_id=1061490
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Према речима министра за рад, није дошло ни до масовног отпуштања радника како се тада 
тврдило. 

У време када је донет закон о раду, незапосленост је износила близу 23 процента, данас је 
17,9 процената, рекао је Вулин новинарима након округлог стола о ефектима Закона о раду.  
 
"Улога синдиката није ни мало угрожена, ако ништа друго овог тренутка имамо 
потписаних 18 колективних уговора у јавном сектору и још девет колективних уговора у 
јавним предузећима", рекао је Вулин.  
 
Такође, без сваке сумње побољшана је инвеситицона клима, рекао министар Вулин и додао да 
је то захваљујући и Закону о раду.  
 
Он је подсетио да је ниво наших инвестиција из иностранства највећи у окружењу и да је и 
Светска банка признала да се код нас клима променила, захваљујући том пропису.  
 
Ипак, Вулин је као главну грешку истакао што законом о раду није регулисан положај 
агенција за запошљавање људи на лизинг, такозвано изнајмљивање радника, којим би, 
како каже, било заштићено 60.000 људи.  
 
"Закон о раду није испунио ниједана од страхова, није дошло до масовног отпуштања 
радника, није дошло до пада запослености, није дошло до укидања улоге 
синдиката", истакао је Вулин. 
  
Округли сто је организовао Савез самосталних синдиката Србије, а председник те асоцијације 
Љубисав Орбовић се сагласио да закон није довео до масовних отпуштања, како је 
најављивано пре годну дана, али су, како каже, радници изгубили нека права а највише су 
добиле послодавацвке организације. 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/zakon-o-radu-nije-doneo-masovne-otkaze_657379.html 

"Закон о раду није донео масовне отказе" 

БЕОГРАД -  

Главни страхови од пре годину дана, када је почела примена Закона о раду - велика 

незапосленост, укидање улоге синдиката, данас не постоје, а није дошло ни до масовног 

отпуштања радника како се тада тврдило, рекао је данас министар за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања Александар Вулин. 

У време када је донет закон о раду, незапосленост је износила близу 23 процента, данас је 

17,9 процената, рекао је Вулин новинарима након округлог стола о ефектима Закона о раду. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/zakon-o-radu-nije-doneo-masovne-otkaze_657379.html
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"Улога синдиката није ни мало угрожена, ако ништа друго овог тренутка имамо потписаних 18 

колективних уговора у јавном сектору и још девет колективних уговора у јавним предузећима", 

рекао је Вулин. 

Такође, без сваке сумње побољшана је инвеситицона клима, рекао министар Вулин и додао да 

је то захваљујући и Закону о раду. 

Он је подсетио да је ниво наших инвестиција из иностранства највећи у окружењу и да је и 

Светска банка признала да се код нас клима променила, захваљујући том пропису. 

Ипак, Вулин је као главну грешку истакао што законом о раду није регулисан положај агенција 

за запошљавање људи на лизинг, такозвано изнајмљивање радника, којим би, како каже, било 

заштићено 60.000 људи. 

"Закон о раду није испунио ниједана од страхова, није дошло до масовног отпуштања радника, 

није дошло до пада запослености, није дошло до укидања улоге синдиката", истакао је Вулин. 

Округли сто је организовао Савез самосталних синдиката Србије, а председник те асоцијације 

Љубисав Орбовић се сагласио да закон није довео до масовних отпуштања, како је 

најављивано пре годну дана, али су, како каже, радници изгубили нека права а највише су 

добиле послодавачке организације. 

Н1 

http://rs.n1info.com/a108016/Vesti/Orbovic-Zakon-o-radu-dao-prostor-za-otpustanje.html 

Орбовић: Закон о раду дао простор за отпуштање 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић оценио је да 

Закон о раду није довео до обећаног пораста запослености и да је дао пуно простора за 

отпуштање и иживљавање послодаваца. 

На округлом столу о ефектима једногодишње примене Закона о раду, у којем је учестовао и 

министар за рад и запошљавање Србије Александар Вулин, Орбовић је рекао да је тај закон 

омогућио послодавцима да отпуштају раднике кад пожеле и да то раде без икаквог 

објашњења. 

Као пример је наве случај новосадског јавног предузећа Информатика, где је послодавац 

запослио 65 људи, односно партијских другова, па је пошто је то било много морао да отпусти 

18 запослених, од којих 11 високообразованих. 

На инцијативу синдиката, навео је Орбовић, у тај случај се укључио и министар Вулин, а 

огласио се и премијер Александар Вучич, али иако је директор касније смењен отпуштени 

радници нису враћени на посао. 

http://rs.n1info.com/a108016/Vesti/Orbovic-Zakon-o-radu-dao-prostor-za-otpustanje.html
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Председник СССС је рекао да је Закон о раду "и даље врућа тема", да има неких позитивних 

помака, али и доста негативних. 

Орбовић је рекао да је позитивна промена била да је платни листић извршни документ на суду 

за наплату дуга за плате, али да је и ту после пар несеци дошло до тога да има велики број 

посодаваца који поново не дају платне листиће. 

Потпредседник СССС Зоран Вујовић је оценио да Закон о раду није довео ни до повећања 

инвестиција што су заговорници његовог доношења наводили као важан разлог, али да је 

угрозио рад синдиката. 

Вулин: Закон постигао своју сврху 

Министар за рад и запошљавање Александар Вулин се није сложио са примедбама 

синдикалаца, истичући да је Закон о раду за годину дана "своју сврху постигао" и да није 

дозволио повећање незапослености, већ је, како је рекао, незапосленост смањена. 

Како је истакао, Закон о раду није испунио ни један од страхова које је и приликом доношења 

Влада развејавала, није дошло до масовног отпуштања, није дошло до пада запослености, није 

дошло до укидања улоге синдиката, а инспекције рада су значајно повећале учинак у борби 

против рада на црно и заштите радника. 

"Закон о раду је повећао запосленост, Закон о раду је сачувао улогу синдиката, Закон о раду је 

побољшао инвестициону активост", истакао је српски министар за рад и запошљавање 

Александар Вулин на округлом столу о ефектима примене Закона о раду, који је одржан у 

Савезу самосталних синдиката Србије. 

Истакао је да не стоји ни примедба синдиката да ће Закон о раду укинути колетивне уговоре и 

навео да је у секторима где држава има утицај потписано 18 колективних уговора, као и да је 

потписано још девет са приватним послодавцима. 

Он је истакао да је његова главна замерка што Законом о раду није регулисао положаја 

агенција за изнамљивање радника, па близу 60.000 људи није заштићено законом. Вулин је 

рекао да сматра својом грешком што се није изборио да да Законом о раду буде регулисан рад 

тих агенција за запошљавање. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:576145-MMF-odobrio-Penzije-rastu-od-vece-

akcize 

ММФ одобрио: Пензије расту од веће акцизе 
Д. И. КРАСИЋ  

Новац за најављено повећање пензија и плата биће обезбеђен поскупљењем акциза на 

гориво, речено је после треће контролне мисије ММФ. Добро време за раст намета због 

пада цене нафте - каже Џејмс Руф (ММФ) 

 
ПО повећање пензија и плата грађани ће ићи на бензинске пумпе! Наиме, раст пензија и дела 
плата у јавном сектору биће могућ ако се за то обезбеде средства, и то кроз пораст акциза на 
гориво, закључак је после данашње конференције за новинаре, одржане после окончања 
треће контролне мисије Међународног монетарног фонда. Ни представници српске владе, 
нити ММФ-а нису желели данас да кажу за који проценат ће примања најстаријих грађана и 
запослених у делу јавне управе бити повећан, нити о коликој суми то јест "фискалном 
простору" за додатне исплате је реч. 

Шеф мисије ММФ Џејмс Руф првобитно је рекао да ће најављено повећање пензија и 

таргетирани раст плата делимично бити финансирано повећањем акциза на гориво. 

- Ово је добро време да се повећају акцизе на гориво с обзиром на глобални велики пад цена 

горива - рекао је Руф додајући да повећање зарада у јавном сектору мора да буде одређено 

рационализацијом у том сектору, како би он постао ефикасан. 

Недуго потом, на инсистирање новинара да саопште о коликом порасту је реч, Руф је, на 

конференцији за новинаре на којој је био у друштву министра финансија Душана Вујовића и 

гувернера НБС Јоргованке Табаковић, рекао: 

РЕЗУЛТАТИМинистар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да су резултати реформи већ 
видљиви и да је Влада успела да преокрене прогнозу пада бруто друштвеног производа на 
прогнозу раста, а ММФ је и након треће ревизије аранжмана подигао процене са 0,5 на 0,75 
одсто за 2015. ММФ је променио процену раста и за наредну годину са првобитних 1,5 на 1,75 
одсто. 

- Немогуће је подићи плате и пензије а да се не пронађе у укупном буџетском простору новац. 

Што се тиче ММФ, уколико се донесе одлука да се добије мало више од акциза на гориво да би 

се мало повећале пензије и зараде, то је што се нас тиче у реду. 

Руф је поновио да ће, у условима када је инфлација 1,4 одсто годишње, сваки пораст бити 

скроман. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:576145-MMF-odobrio-Penzije-rastu-od-vece-akcize
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:576145-MMF-odobrio-Penzije-rastu-od-vece-akcize


9 

 

Мисија ММФ постигла је, иначе, договор са Владом Србије о трећој ревизији стенд-бај 

аранжмана и подигла прогнозу раста БДП Србије за 2015. годину на 0,75 одсто, са 0,5 одсто, 

колико је претходно износила. Очекује се и потврда борда директора средином децембра 

месеца. Званичним окончањем треће ревизије Србији ће бити стављено на располагање 

додатних 89,6 милиона евра, чиме укупан расположиви износ достиже 627 милиона евра. 

ММФ је такође констатовао да су фискални резултати добри и у трећем кварталу, да се 

реформе финансијског сектора одвијају у складу са планом, те да се поздрављају реформе, 

које доносе добре резултате. 

ПРОСВЕТАРИМА 7.000, СУТРА О ПОВИШИЦАМА 
 
 
Премијер Александар Вучић најавио је данас да ће запослени у просвети добити једнократну 
уплату од 7.000 динара. О повишици пензија и плата у просвети и здравству информације ће 
бити саопштене сутра. 

- Имаћемо за њих пристојне вести. Нису то велике вести, али то говори како Србија иде 

утабаним, јасним и сигурним путем напред, и у том прогресу Србију тешко да неко може да 

заустави - поручио је Вучић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:576127-Borislav-Borovic-Ukinuti-porez-na-plate 

ПОЛЕМИКЕБорислав Боровић: Укинути порез на 

плате 
 

Реформе фискалне политике нису промене пореских стопа већ промена система обрачуна 

и наплате пореза и спектра циљева фискалне политике 

ФИСКАЛНА политика је вероватно најважнији инструмент економске политике. Од успешности 
вођења и адекватног избора модела фискалне политике, у великој мери зависе стање 
привреде и стандард њених грађана. 

Реформе фискалне политике нису промене пореских стопа већ промена система обрачуна и 

наплате пореза и спектра циљева фискалне политике. Избор модела фискалне политике је 

прворазредна одлука јер се преко пореза расподељује између једне петине и трећине БДП 

једне земље. 

Основна функција сваке пореске политике је обезбеђење разноврсне јавне потрошње, дакле 

финансирање основних функција државе и развоја њене економије. Никако не сме да служи 

за пуко попуњавање буџета и виртуелних државних потреба или да се третира као рекет на 

имовину и привредну активност замље. Додатно служи стимулисању производње, 

инвестиционе потрошње и расту БДП. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:576127-Borislav-Borovic-Ukinuti-porez-na-plate
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Осетљивост фискалне политике лежи у чињеници да између плаћеног пореза и расхода који се 

подмирују опорезивањем, нема директне корелације, нити је корист која резултира из пореза 

финансираних расхода везана за износ плаћеног пореза. 

Често се грађани, у ситуацијама пада стандарда питају - шта заправо њима држава враћа од 

њиховог новца уплаћеног у државну касу путем пореза? Зато пореска политика мора бити 

конципирана да шири број пореских обвезника и смањује висину стопа пореза, да подстиче 

оне који својом привредном активношћу доприносе отварању нових радних места и 

повећавању производње. 

Старо је правило, које редовно заборављају фискалне власти, да номинално мањи порези 

значе апсолутно већи приход у буџет. Код пореза на укупни приход грађана, цедуларни 

порески систем заменити адекватнијим синтетичким моделом, који је у примени у свим 

развијеним земљама Европе. 

Поједностављено, стопа пореза се повећава са примањима (прогресивно) дакле супротно од 

сада претежно цедуларног модела. Као међукорак, могло би се увести дуално опорезивање, 

где би се приходи од капитала опорезовали пропорционалним, а приходи на примања 

прогресивним стопама пореза. Тако се остварује пореска правичност и праведнија социјална и 

експанзивна демографска политика. У вези прихода на капитал, увести и порези на приходе од 

камата на штедњу и приход од штедних записа НБС. 

Не би се онда стварао парашпекулативни амбијент и то да је исплативије штедети у 

обвезницама НБС него улагати у производњу. Код пореза на доходак грађана, порез на зараде 

запослених лица треба укинути бар у једном периоду и то би помогло привреди, уз смањење 

притиска за отпуштање радника. Код пореза на укупан приход грађана, увести и олакшице за 

кредитно задуживање одбијањем од пореске основице годишњег износа плаћених камата, бар 

код дугорочних кредита за куповину непокретности. Чак и за потрошачке кредите приликом 

куповине производа домаће производње. Код пореза на имовину применити тзв. унакрсно 

опорезивање за имовину која нема покриће у оствареним приходима, али ићи и на повећања 

квадрата стамбеног простора који се сматра луксузом. 

Стопа пореза на имовину мора бити мања, због стања ниске стопе раста и релативно велике 

незапослености. Израда социјалних карата становништва мора бити основ социјалне политике 

кроз олакшице за категорије са тешким социјалним статусом. Посредни порези би значили 

плаћање различитих цена услуга за најугроженије категорије. 

Из угла наплате пореза, посебну пажњу треба обратити на пословање у тзв. пореским 

рајевима, са интенцијом плаћања пореза на профит где је остварен, а не где је пријављен. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/605305/Udovicki-Pravedniji-i-transparentniji-sistem-plata 

Удовички: Праведнији и транспарентнији систем 
плата 

Тањуг  

Закон о платама у јавном сектору омогућиће уједначење плата за исте послове у јавном 

сектору и праведнији систем обрачуна плата, изјавила је данас министарка државне управе и 

локалне самоуправе Кори Удовички. 

Она је рекла да ће Законом о платама, чији нацрт је данас представила на Економкском кокусу 

у Скупштини Србије, бити омогућено да се све зараде уподобе и да се за исти рад и врсту 

посла исплаћује иста плата. 

Министарка је указала да по садашњем систему постоји велики број основица за плате, које су 

нетранспарентне и не зна се ко колико зарађује, а циљ новог закона је да поступак обрачуна 

плата буде транспарентнији, плате упоредиве, што ће довести до реда у тој области и 

праведнијих решења. 

 

 Удовички је навела да тај закон неће важити за јавна предузећа, већ за јавну управу, 

администрацију и јавне службе. 

 

 Она је најавила да се прави каталог радних места у јавном сектору и јединствене 

методологије за уједначавање вредновања послова, како би се они сврстали у платне разреде. 

 

 Тим законом ће, како је рекла, између осталог, бити дефинисано колико ће се и како 

вредновати прековремени рад, као и накнаде и додаци на плату. 

 

 Представници Министарства државне управе су навели да сада у Србији има 12 основица за 

плате са распоном од 1:19, у јавним службама пет основица, а у локалним самоуправама три 

врсте основица, где оне могу да иду само на ниже, а не на више. 

 

 Новим законом ће бити уведено 60 платних разреда са распоном од 1:7,5 између највише и 

најниже зараде, речено је на скупу. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/605305/Udovicki-Pravedniji-i-transparentniji-sistem-plata
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 Плате запослених у јавном сектору ће, између осталог, зависити и од сложености посла који 

неко обавља и тежине и услова рада, истакли су представници тог министарства. 

 

 Председник Економског кокуса Владимир Маринковић оценио је да министарка Удовички овим 

законом и осталим активностима ради на реалном спровођењу реформи у јавном сектору. 

 

 Те реформе су неопходне, како је рекао, јер се у тој области ништа није мењало деценијама 

и зато што су многа садашња законска решења реликт из доба социјализма. 

 

 -- Циљ новог закона је праведнији обрачун плата и да они који највише доприносе највише 

буду и награђени - додао је Маринковић. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/605294/EK-o-srpskoj-ekonomiji-Nezaposlenost-i-dalje-visoka-potrebne-mnoge-

reforme 

ЕК о српској економији: Незапосленост и даље 
висока, потребне многе реформе 

Бета  

Србија је добро одговорила на проблеме буџетског дефицита, тржишта рада и пословног 

окружења, али су фискални дебаланси и даље високи, а водећим секторима економије и даље 

су потребне реформе, оценила је данас Европска комисија. 

У делу извештаја о напретку Србије на путу ка ЕУ за 2015. године који се тиче економских 

критеријума, Комисија је оценила да је земља умерено припремљена за развој функционалне 

тржишне економије. 

 Упозорено је да је кредитна активност у Србији и даље слаба, делом и због високог нивоа 

ненаплативих зајмова, док је приватни сектор, према оцени Комисије, неразвијен, а стање у 

том сектору отежавају слабости у домену владавине права. 

  

БДП и даље око нивоа пре кризе 

  

Комисија је истакла да је одлучност владе да спроводи економске реформе ојачала и оценила 

да се српска економија опоравља од треће рецесије за пет година, али да је бруто домаћи 

производ и даље око нивоа пре кризе. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/605294/EK-o-srpskoj-ekonomiji-Nezaposlenost-i-dalje-visoka-potrebne-mnoge-reforme
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/605294/EK-o-srpskoj-ekonomiji-Nezaposlenost-i-dalje-visoka-potrebne-mnoge-reforme
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У извештају се наводи да су спољни дебаланси смањени захваљујући расту извоза и 

пригушеном увозу, али је незапосленост, упркос унапређењу стања на тржишту рада, и даље 

висока. 

  

Указује се и на то да су предузети неки кораци на отпочињању реструктурисања великих 

државних предузећа, као и да су покушаји приватизација недавно оживели, али уз маргиналне 

досадашње резултате. 

  

Комисија је указала и на унапређење процедура за издавање грађевинских дозвола, али и да 

су потребни даљи напори како би се обезбедила правилна примена. 

  

ЕК је навела да Србија, у складу са препорукама ЕУ на плану економије из маја 2015. године, у 

наредној години треба да усмери посебну пажњу у напоре за смањење буџетског дефицита и 

јавног дуга, развој приватног сектора кроз реструктурисање и приватизацију државних 

предузећа, решавање проблема стагнације раста кредита, као и ненаплативих зајмова, и 

спровођење реформе јавне администрације. 

  

Образовање ускладити са потребама тржишта рада 

  

Када је реч о капацитету да издржи притисак конкуренције и тржишних снага унутар Европске 

уније, ЕК је оценила да је Србија умерено спремна. 

  

Наводи се да је Србија остварила известан напредак у даљем отварању тржишта рада и 

пружању подршке развоју малих и средњих предузећа. 

  

Међутим, образовни систем Србије и даље је неефикасан, инфраструктура је неразвијена а 

сива економија и државна помоћ и даље су знатни. 

  

Србија на том плану у наредних годину дана мора да се посвети унапређењу квалитета 

образовног система и његовом усклађивању са потребама тржишта рада, подстицању 

приватних инвестиција и убрзавању спровођења јавних инфраструктурних пројеката, као и 

обезбеђењу транспарентног оквира државне подршке приватном сектору са фокусом на мала и 

средња предузећа. 
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Сертић: До Нове године биће решено питање 
седам предузећа 

Тањуг  

Министар привреде Србије Жељко Сертић потврдио је данас да ће до Нове године бити 

решено питање седам од 17 предузећа која су под заштитом државе. 

Он је новинарима на Београдском сајму казао да ће питање неких бити решено кроз процес 

приватизације, наводећи да је ПКБ могући пример тог решење, јер се очекује да у року од две 

недеље буде објављен јавни позив за приватизацију те корпорације. 

Према његовим речима, друга предузећа ће се решавати кроз процес стечаја или кроз друге 

форме које закон дозвољава. 

  

 - Нама је важно да испунимо тај договор који имамо са ММФ-ом, не само због ММФ-а већ да 

покажемо да питање 17 предузећа мора да буде решено до маја 2016. године -  рекао је 

Сертић. 

  

Он је казао да су преговори с Кинезима око смедеревске Железаре у току и да ће у наредним 

недељама бити врло јасних и конкретних резулата о томе. 

  

 - Евентуално ћемо потписати меморандум приликом посете премијера Кини која се очекује 

крајем овог месеца -  рекао је Сертић. 
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Страни инвеститори хвале владу 

У новој „Белој књизи” похвале досадашњим реформским потезима који су донели позитивне 

трендове 

 

„Изузетно смо задовољни што је Влада Србије у неколико наврата обезбедила да се пословни 
субјекти не оптерећују изненадним финансијским наметима у виду нових парафискалних 
пореза и дажбина. Поздрављамо ову политику која је предусретљива према инвеститорима и 
надамо се да ће влада задржати такав став у даљем раду.” 

Наведене речи похвале, какве досадашње владе у Србији нису имале прилике да доживе, 
завршница су уводника овогодишње „Беле књиге” Савета страних инвеститора. 

Потписао их је Уве Фредхајм, председник Савета станих инвеститора и генерални директор 
„Теленор Србија”, а очекује се да ће се чути и на данашњем представљању 13. по реду 
издања овог традиционалног годишњака око 130 компанија које послују у Србији. Оне су 
инвестирале више од 23,5 милијарди евра, стварају 18 одсто бруто домаћег производа земље 
и запошљавају више од 97.000 људи. 

У „Белој књизи” страни инвеститори влади, стручној и широј јавности саопштавају виђење 
услова пословања и инвестирања у појединим областима, предлажу измене прописа како би се 
оно унапредило и прате њихово спровођење. Судећи по садржају овогодишњег издања, које је 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Strani-investitori-hvale-vladu.sr.html
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само „Политици” било доступно пре данашњег представљања, међу страним инвеститорима 
преовлађује задовољство досадашњим реформским потезима кабинета Александра Вучића. 
„Савет препознаје јасну опредељеност владе за реформе и спреман је и способан да пружи 
своју подршку.” 

Потврду да стижу и резултати предузиманог између два октобра, Уве Фредхајм види и у 
најновијим извештајима о Србији који „показују позитивне назнаке економског раста и пораста 
запошљавања.” 

– Верујемо да је овај прелазак са негативног на позитиван тренд резултат активности које је 
влада предузела у области буџета и регулативе – преноси Фредхајм уверење својих колега. – 
Кроз аранжман са ММФ-ом, влада је успела да стави под контролу буџетски дефицит, 
доносећи тешку одлуку смањења пензија и плата и повећања акциза и цена електричне 
енергије. Истовремено, приходи су значајно порасли кроз бољу наплату пореза. 

Када је реч о пословној клими, страни инвеститори сматрају да је она побољшана отклањањем 
неких препрека које су годинама ометале развој приватног сектора. Скраћено је време чекања 
на грађевинске дозволе, нашло се решење и за „конверзију земљишта” која омогућава 
власништво над њиме, а усвојен је и нови законски оквир за рад инспекција . 

– Очекује се да ће ове промене олакшати и повећати даљи прилив инвестиција у стабилније 
макроекономско окружење са лакшим развојем некретнина и бољом контролом тржишта – 
сматра Фредхајм. 

У циљу одржавања позитивног тренда и очувања до сада остварених резултата, потребно је да 
Србија убрза и започне реализацију тешких, али нужних структуралних реформи. 

Стране компаније у Србији траже „уједначене услове пословања”. Решење за високу 
незапосленост виде у развоју приватног сектора, па зато траже да се оконча приватизација и 
покрене корпоративизација јавних предузећа, што би ограничило улогу државе као учесника 
на тржишту. Поред тога, владу чека и велики посао реформе јавне администрације. „Он не 
треба да се сведе само на смањења броја и отпуштање запослених у државним институцијама, 
већ да обезбеди повећање квалитета услуга које држава пружа својим грађанима и пословним 
субјектима.” У време када је све дигитализовано, влада треба боље да искористи е-
платформу и повећа ниво транспарентности, доследности и квалитета у свом раду. 

И овом приликом инвеститори инсистирају на пуној и правилној примени закона. Али, „без 
обучене државне администрације, јасних процедура и методологије, изузетна законодавна 
решења имаће само ограничен домет.” Ипак, пред владом су нови задаци. 

– Србија мора још много тога да уради на путу осигурања стабилног економског окружења и 
приближавања ЕУ. Предузимајући одлучне кораке у решавању односа са Косовом, српска 
влада створила је могућност да се тај процес покрене и отворе преговори о првим поглављима 
за приступање ЕУ за само неколико месеци – став је Уве Фредхајма. 

Страни инвеститори очекују у наредном периоду „снажан талас усклађивања домаћих закона 
са правним тековинама ЕУ” и да ће њихов Савет у томе учествовати. 

И данас ће се у београдском хотелу „Хајат” чути да је за стране и домаће инвеститоре важно 
предвидиво и стабилно пословно окружење, што подразумева јавност процеса владиног 
одлучивања. 

-------------------------------------------------------------- 
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Рад на одређено време – 36 месеци 
Страни инвеститори овом приликом указују да српско радно законодавство још није „по 
њиховој мери”, па траже измене и допуне Закона о раду који је је на снази тек нешто више од 
годину дана. Они сматрају да изнајмљивање радне снаге није регулисано. Накнада зараде за 
време одсуства са рада треба да буде једнака износу основне зараде увећане по основу 
минулог рада. 

По мишљењу страних инвеститора, „лимит трајања уговора о раду на одређено време треба 
продужити са 24 на 36 месеци (Закон о раду).” 

Поред тога, у садашњем Закону о раду треба поједноставити компликовани модел обрачуна 
зараде, а код запошљавања странаца потребно је поједноставити процедуру прибављања 
боравишне дозволе и изузети тест тржишта рада приликом запошљавања директора или 
високог менаџмента. 

Александар Микавица 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zavrseni_pregovori_sa_mmf_quotskromanquot_rast_penzija_i_ciljano_povec

anje_plata.4.html?news_id=310964 

Завршени преговори са ММФ: "Скроман" раст 
пензија и циљано повећање плата 
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Влада Србије и мисија Међународног монетарног фонда успешно су завршиле преговоре о 

трећој ревизији стенд-бај аранжмана. ММФ је, у складу са очекивањима, пристао на "скромно 

повећање пензија" и "циљани раст плата" усмерен ка смањивању јаза у распону плата који 

постоји у сектору опште државе. 

Како је саопштено из Фонда, фискални напредак и планирано повећање акцизе на гориво 
довели су до тога да у буџету постоји простор за ова повећања. ММФ, међутим, и даље 
инсистира да удео издвајања за плате и пензије у бруто домаћем производу мора да настави 
да се смањује, тако да у средњем року падне на седам одсто за плате и 11 одсто за пензије. 
ММФ је пристао и да се од уштеђеног новца део искористи да се војним пензионерима исплате 
заостала дуговања и плаћања за Србијагас. 
Фонд је подигао и прогнозу привредног раста Србије у 2015. на 0,75 одсто БДП-а и на 1,75 
одсто у 2016. Истовремено, прогнозира се да ће дефицит опште државе у овој години бити 4,1 
одсто, што је око 2,5 процента мање него у прошлој години. У буџету за 2016. биће предвиђен 
минус од око четири процента, наводе у ММФ-у. 
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