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Синдикати: Газдама одрешене руке да бахато 
деле отказе 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је, на 
округлом столу „Ефекти једногодишње примене Закона о раду на положај запослених”, 

да он није дао простор за запошљавање, али је дао много простора за отпуштање и за 
иживљавање појединих послодаваца. 

– Закон је омогућио да послодавац отпусти радника када он то пожели без објашњења – казао 
је Орбовић, и додао да су радници доста изгубили његовом применом, а највише су добиле 
послодавачке организације. – Није дошло до великог отпуштања, али је дошло до тога да 
имамо примере да су поједини послодавци били врло негативни. 

По његовим речима, зараде запослених су све ниже, а и даље се радници запошљавају на 
црно и плате им се исплаћују на црно, а огроман део послодаваца исплаћује само минималне 
зараде, док остатак плаћају на руке. 

Орбовић је оценио да је одредба Закона о платним листићима дала добар ефекат и омогућила 
да се брзо и ефикасно наплаћују плате које нису исплаћене. 

– Али већ после пар месеци позитивних ефеката, имамо велики број послодаваца који поново 
не дају платне листиће, иако им је то обавеза – рекао је он. 

Потпредседник СССС-а Зоран Вујовић рекао је да им није јасно зашто се минули рад 
обрачунава само код последњег послодавца, и истакао да он мора да се обрачунава за све 
време рада. 

Упитао је и зашто је отпремнина код одласка у пензију законом смањена с три зараде на две. 
По његовим речима, синдикат забрињава „лабава форма колективних уговора” јер послодавац 
може, а и не мора, да закључи колективни уговор са запосленима. 

Вујовић је истакао да би рад на одређено време требало да се сведе на најмању могућу меру и 
да би требало да се јача рад на неодређено време, чиме би се обезбедила сигурност за 
раднике.Љубисав Орбовић је нагласио да је врло симптоматично то што је одмах по усвајању 
Закона о изменама и допунама Закона о раду најављено доношење свеобухватног кодекса 
рада. 

– Предлог закона о систему плата у јавним предузећима – и поред тврдње министра Вулина да 
је Закон о раду кровни закон – чији је предлагач Министарство управе и локалне самоуправе, 
анулирао је бројне одредбе Закона о раду – закључио је Орбовић. 

Д. Мл. 

Вулин: Незапосленост мања  пет одсто 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин рекао је да је 
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један од ефеката примене Закона о раду повећање запослености и навео да је, у време када је 
он усвојен, незапосленост износила близу 23, а данас је 17,9 одсто. 
Закон о раду није испунио ниједан од страхова, није дошло ни до масовног отпуштања, ни до 
пада запослености, није дошло до укидања улоге синдиката. Закон о раду је повећао 
запосленост, сачувао је улогу синдиката и побољшао инвестициони амбијент, рекао је Вулин. 
Према његовим речима, када је почела примена Закона о раду било 1.719.197 запослених, а 
данас их је 1.816.672. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/protest-sindikata-zbog-privatizacije-telekoma 

Протест синдиката због приватизације Телекома 

Представници два синдиката у Телекому Србија протестовали су данас испред Владе 
Србије како би исказали своје противљење приватизацији те компаније. Протест су 
организовали 

Јединствени синдикат Телекома и Синдикат Телекома "Србија", уз подршку Двери и 
Демократске странке Србије, а са поруком да је Телеком озбиљна компанија, која успесно 
послује и да би била "историјска грешка" кад би је држава продала. 
Они су навели да не постоји ниједан аргумент за приватизацију те компаније, која, како кажу, 
пуни републички буџет, инвестира у региону, не узима ниједан динар од државе. 

Противници приватизације су се окупили испред цркве Светог Марка, одакле су у колони 
дошли до зграде Владе Србије. 

 
Протестну шетњу и скуп обезбеђивала је полиција. 

(Танјуг) 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nema-masovnih-otkaza-ali 

Нема масовних отказа, али... 

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

Нема масовних отказа, али... 

По његовим речима, 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 
– рекао је Вулин новинарима након округлог стола о ефектима Закона о раду. – Улога 
синдиката није нимало угрожена, ако ништа друго, овог тренутка имамо потписаних 18 
колективних уговора у јавном сектору и још девет у јавним предузећима. Такође, без сваке 
сумње захваљујући и Закону о раду, побољшана је инвеситицона клима. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/protest-sindikata-zbog-privatizacije-telekoma
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Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић изјавио  да закон 
није дао простор за запошљавање, али је дао пуно простора за отпуштање и за иживљавање 
појединих послодаваца.Закон је омогућио да послодавац може да отпусти радника када он то 
пожели без објашњења, рекао је Орбовић и додао да су радници доста изгубили његовом 
применом, а највише су добиле послодавачке организације. 

Није дошло до великог отпуштања, али је дошло до тога да имамо примере да су поједини 
послодавци били врло негативни, рекао је Орбовић. 

Д. Мл. 
 
  
Грешке с агенцијама 
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 ниједан од страхова, није дошло до масовног отпуштања радника, 
није дошло до пада запослености, није дошло до укидања улоге синдиката – истакао је Вулин. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/svetska-elita-zaposljava-20000-radnika-u-srbiji 

Светска елита запошљава 20.000 радника у 
Србији 

Центар за оцењивање страних директних инвестиција у свету „ФДИ интелиџенс” сврстао 
је Слободну зону у Зрењанину у осам најбољих локација на свету за страп-ап подршку у 
2015. години. 

Слободна зона у Зрењанину 

Захваљујући Слободној зони и креирању повољног пословног окружења, у претходном периоду 
потписани су уговори с више од 40 домаћих и страних инвеститора о куповини земљишта и 
отворено је више од 2.000 нових радних места. Најављено је и 13 нових инвеститора који су 
исказали намеру за подизање нових погона у Слободној зони у Зрењанину. 

У 107 држава света постоји око 10.000 слободних зона и свуда су се оне показале као добар 
узлет и размах економије. Претходних неколико година показало је да су слободне зоне шанса 
за узлет и српске економије. У Србији послује 14 слободних зона, које су привукле 
најпознатије светске фирме попут „Сваровског”, „Панасоника”, „Сименса”, „Фијата”... 
Подаци показују да се у последњих пет година промет у српским слободним зонама с пола 
милиона евра повећао 100 пута, на чак пет милијарди евра, а број запослених је с 5.000 
нарастао на 20.000. 

Оно што су некада биле индустријске зоне у већини српских градова, сада су слободне зоне. 
Српске слободне зоне простиру се на више од 1.000 хектара и у њима има преко 260 
производних компанија. Слободне зоне су физички ограђен и означен део територије Србије, 
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инфраструктурно опремљен, и у њему се могу обављати производне и услужне делатности уз 
одређене стимулативне погодности. 

У Србији је тренутно активно 14 слободних зона, а неколико градова је на добром путу да 
догодине или кроз неколико година изгради радне зоне у које ће доћи познати инвеститори. 
Панчево би, по ранијим најавама, ускоро могло постати 15. слободна зона у Србији. Тренутно 
такве зоне постоје у Пироту, Суботици, Зрењанину, Новом Саду, Крагујевцу, Шапцу, Ужицу, 
Смедереву, Крушевцу, Свилајнцу, Апатину, Врању, Прибоју и Београду. Очекује се да већ за 
годину-две у слободним зонама Србије ради 30.000 радника, односно 10.000 више него сада. 

По нашим прописима, слободне зоне могу оснивати и њима управљати и домаће и стране 
компаније. Зараде и приходи који се остваре унутар слободне зоне могу се трансферисати у 
било коју државу, укључујући Србију, слободно без претходног одобрења, без наплате било 
каквих пореза, царина или такси. На тај начин стварају се огромне могућности за сарадњу 
домаћих и страних индустрија. Оно што посебно привлачи стране инвеститоре у наше 
слободне зоне јесте могућност да без царине извезу произведену робу у Русију, Турску, 
Белорусију и Казахстан, јер с њима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. 

Пословањем у слободним зонама, инвеститору се обезбеђују специјалне олакшице и 
повлашћени порески режим, као што је ослобађање од ПДВ-а и царине на увоз сировина и 
материјала намењених производњи робе за извоз, машина, опреме и грађевинског материјала. 
Увоз и извоз робе у зону је неограничен. Роба која се из зоне увезе на домаће тржиште 
подлеже режиму увоза стране робе. Послодавцима унутар слободне зоне омогућен је закуп 
пословних просторија, радионица, складишта под повољним условима. 

Љ. Малешевић 
 
  
Порез на добит тера инвеститоре 
Србија већ три године, због недостатка пара у буyету, фирмама које послују у зонама 
наплаћује порез на добит од 15 одсто. Наши директни конкуренти – турске и македонске зоне – 
такав порез не наплаћују, и то је један од основних разлога зашто су неке велике стране 
компаније отишле тамо, а не у Србију. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:576310-Prosveta-u-plusu-4-odsto 

Просвета у "плусу" 4 одсто 
С. Булатовић  

Премијер Александар Вучић обелоданио колика ће бити повећања пензија и плата у 

јавном сектору. Најстаријима раст од 1,25, здравству више три одсто, а полицији и војсци 

два процента 

Премијер Александар Вучић и министар финансија Душан Вујовић објавили колико ће расти 
примања / Фото Тањуг 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:576310-Prosveta-u-plusu-4-odsto
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ПОВЕЋАЊЕ плата од 1. јануара следеће године највише ће осетити запослени у основним, 
средњим школама и установама ученичког стандарда. Плате ће им порасти за четири одсто. 
Запослени у вишем и високом школству могу да рачунају на повишицу "тешку" два одсто, док 
ће онима који раде у социјалној заштити и здравству, без Републичког фонда за здравствено 
осигурање, плате порасти за три одсто. Припадници полиције, за које Међународни монетарни 
фонд сматра да су преплаћени, и војске, за које верују да су добро плаћени, имаће зараду 
већу за два одсто. Истовремено, пензије ће бити кориговане за 1,25 одсто, најавио је у 
среду премијер Србије Александар Вучић. 

Пензије ће бити веће свим пензионерима. Значи и за око милион најстаријих који су 
прошлогодишње умањење избегли због ниских примања, мањих од 25.000 динара. Што се тиче 
запослених у јавном сектору, повишице ће мимоићи администрацију у министарствима. 

Трећа ревизија аранжмана из предострожности са ММФ прошла је у знаку преговарања око 
повећања плата и пензија. Према речима првог човека српске владе, није их било лако 
убедити да одобре раст примања ни полицији ни војсци, али су убедљиво најтеже прихватили 
да зараде порасту и универзитетским професорима. 

ТВ ПРЕТПЛАТА ДО 150 ДИНАРАДРЖАВА ће из буџета и следеће године подржавати Радио-
телевизију Србије. На њу ће потрошити око четири милијарде динара. С друге стране, грађани 
ће плаћати претплату, али мању него што се најављивало. Она ће бити између 120 и 150 
динара. Још није одлучен тачан износ. - Имајући у виду да ће повећање донети грађанима бар 
неки бољитак, овом одлуком о претплати желели смо да допринесмо том бољитку - рекао је 
премије Александар Вучић. - Други разлог је и питање наплате. 

- Били су апсолутно против повећања професорима, али смо ми инсистирали јер планирамо 
реформе образовања. Хтели смо да покажемо да о њима бринемо - рекао је премијер Вучић. - 
Око 60 одсто пензионера, којима пензије нису смањене, имаће пензије веће него што су их 
икада имали. Ми смо са ММФ потписали да се плате и пензије не мењају три године, а успели 
смо да их повећамо већ у првој години захваљујући добрим резултатима. Не слажем се да су 
то мала повећања у условима нулте инфлације и нећу да се сложим са онима који се 
додворавају људима и мисле да може да буде и више. Не мислим да је четири одсто мало, за 
само годину дана откако смо почели да спроводимо програм штедње. Мислим да је то озбиљан 
и значајан успех. Повећање пензија је скромно, али стабилно. 

Повећање плата у јавном сектору коштаће државу укупно 8,8 милијарди динара, односно 73,5 
милиона евра. Пошто се уплаћени порези и доприноси враћају у буџет, утицај на "минус" 
државне касе биће око 44 милиона евра. Веће зараде основном и средњем школству и 
ученичком стандарду значе трошак од око 3,3 милијарде динара. Платни фонд за здравство 
биће већи за око 3,2 милијарде динара. На већа примања полиције и плате војске држава ће 
дати око две милијарде динара. Пошто су пензионери најбројнији, међу категоријама којима 
расту примања, укупно их је 1,4 милиона, збирни трошак скромног повећања је највећи - 6,35 
милијарди динара за годину дана. 

Резултати фискалне консолидације, истакао је премијер, давали су држави простор и за веће 
повећање. Оно није могуће јер ММФ инсистира на уделу плата и пензија у бруто домаћем 
производу. Зараде у јавном сектору, на крају реформи, не смеју да "поједу" више од седам 
одсто БДП. Примања најстаријих могу да иду до 11 одсто БДП. 
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ТАЊУГПРЕМИЈЕР Србије Александар Вучић поручио је онима који "кукају" за новинском 
агенцијом Тањуг, нека изволе да је плате. - Они, којима је држава дала по 5.000 евра плате, 
нека издвоје своје паре, па плате раднике Тањуга - рекао је Вучић. 

- Ми смо имали фискалног простора за три пута веће повећање, али управо из тог разлога 
нисмо могли то да урадимо - објаснио је премијер Вучић. - Ово је 100 милиона евра, а ми смо 
могли и 300 милиона евра. Морамо да спустимо удео пензија и плата. Сада смо мало испод 12 
и 9 одсто, а треба да буде мање од 11 и седам одсто БДП. 

Истовремено, одлучено је да се повећају акцизе на нафтне деривате. Премијер Вучић није 
прецизирао колико ће повећање бити, али би се на крајњу цену осетило поскупљење од два 
динара. 

- То и неће бити тако много, 139 уместо 137 динара - рекао је Вучић. 

Премијер није открио ни колико тачно треба да се слије од већег оптерећења нафтних 
деривата. Отприлике - непуне четири милијарде динара. Буџет је ове године од акциза на 
нафтне деривате очекивао 122,4 милијарде динара. То би могло да значи да ће повећање бити 
на нивоу од око три одсто. 

КОМЕ ЈЕ МАЛО - НЕКА ВРАТИПОМОЋ од 7.000 динара за 140.000 људи у просвети за нас није 
мало - одговорио је премијер Александар Вучић на замерке које су се чуле протеклих дана. - 
Мислили смо да тиме чинимо људима. Ко не жели помоћ, увек може да врати новац у буџет. 
Одмах смо добили одговоре синдиката у здравству и социјалној заштити који су рекли да њима 
то не би било мало. Извињавам се, овог пута не можемо то да им испунимо. 

Премијер Вучић се осврнуо и на протест запослених у "Телекому", који се противе 
приватизацији. Поручио им је да ће, уколико постигну добру цену, та компанија бити продата. 

- Било је између 2.820 и 2.830 људи на протесту - рекао је Вучић. Видео сам међу њима и 
председнике месних одбора СНС. Ако будемо могли да продамо "Телеком" по доброј цени, 
продаћемо га. Ако не будемо могли, нећемо. Ако неко мисли да је "Телеком" сребрна и златна 
кока, да ће за три године имати исте резултате и да не треба ништа мењати, није у праву. 

КАМАТЕ ПОЈЕЛЕ СУФИЦИТ 
 
 
СРБИЈА ове године само на камате на кредите даје чак 1,3 милијарде евра. Укупан дефицит, 
како је најавио премијер Вучић, биће око 600 милиона евра. 
- Да није камата грађани Србије би били у плусу - рекао је Вучић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:576249-Slovenci-spasavaju-staklaru 

Словенци спасавају стаклару? 
С. Б.   

Бивши директор параћинске Српске фабрике стакла Борислав Вуковић позива да се 

потраживања претворе у капитал. Писмо заинтересованости из "Стекларне Храстник" из 

околине Цеља 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:576249-Slovenci-spasavaju-staklaru
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ПРИВРЕДНИ суд у Крагујевцу 19. новембра ће одлучити хоће ли Српска фабрика стакла из 
Параћина кренути у - стечај. Доскорашњи директор ове компаније Борислав Вуковић поручује 
да је једини начин да држава заштити своја потраживања, а реч је о око 32 милиона евра, да 
дуг конвертује у капитал и што пре нађе стратешког партнера. У супротном, без посла ће 
остати и 800 преосталих радника, а држава без новца и без фабрике. 

Власник СФС је бугарски бизнисмен Цветан Василев преко фирми "Глас индастри" и "Рубин". 

Одласком у стечај његове Корпоративне банке у Софији, у стечај је отишао и "Глас индастри". 

Стечајни управник банке сада од СФС потражује и 50,6 милиона евра на име кредита. 

Истовремено рачун фабрике је блокиран за око 514 милиона динара. 

- Словеначка фабрика "Стекларна Храстник" из околине Цеља је писмено обавестила Владу 

Србије о заинтересованости за СФС и то за читав погон - рекао је јуче Вуковић. - Има 

потенцијалних купаца и из Хрватске, Румуније и Бугарске. Не видим други начин да држава 

заштити своја потраживања. Ако стане производни процес, охлади се стакло у пећи, штета ће 

бити ненадокнадива. Држава мора одмах да реагује. 

Од Министарства привреде, међутим, јуче нисмо успели да чујемо имају ли било какве 

планове за решавање проблема стакларе. Вуковић одскоро више није директор Српске 

фабрике стакла. На челу СФС је сада Верица Матковић. 

ИСПЛАТИЛИ 

Стаклари, како каже Борислав Вуковић, недостаје "финансијска ињекција". Успева да 

финансира текуће пословање, али не може да изађе на крај са дуговима. Највећи су према 

"Србијагасу", близу 25 милиона евра. Зато и немају сталне уговоре о снабдевању већ 

енергенте, који чине 50 одсто цене производа, плаћају скупље. За годину дана блокаде СФС је 

исплатила између 800 и 900 милиона динара дугова, од тога око 400 милиона "Србијагасу". 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:576244-Bez-masovnog-otpustanja 

Без масовног отпуштања 
Ј. Ж. С  

Главни страхови када је почела примена Закона о раду, као што су масовно отпуштање, 

незапосленост, укидање улоге синдиката, нису се остварили 

ГЛАВНИ страхови од пре годину дана, када је почела примена Закона о раду, као што су 
масовно отпуштање, велика незапосленост, укидање улоге синдиката, нису се остварили. Тај 
закон није лош зато што постоје послодавци који га не поштују, а ми ћемо се трудити да то не 
буде тако казнама које смо увели - рекао је Александар Вулин, министар за рад. 

Он је нагласио да је у време када је закон донет, незапосленост износила близу 23 процента, а 

данас је 17,9 процената. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:576244-Bez-masovnog-otpustanja
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- Ниво инвестиција у Србији је највећи у окружењу иако то још није довољно. И Светска банка 

је признала да се код нас клима променила захваљујући том пропису - казао је Вулин. 

Министар је као главну грешку истакао што Законом о раду није регулисан положај агенција за 

запошљавање људи на лизинг. 

- Признајем као своју Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, 

сагласио се с тиме да закон није довео до масовних отпуштања, како је најављивано пре 

годину дана, али су радници, ипак, изгубили нека права, а највише су добиле послодавачке 

организације. 

- Говорило се да је ово закон који нас запошљава, али он није дао простора за посао, већ за 

отпуштање и иживљавање појединих послодаваца - рекао је Орбовић. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/605523/Vece-penzije-i-plate-ali-rastu-i-akcize-na-gorivo 

Веће пензије и плате, али расту и акцизе на 
гориво 

Катарина Благовић  

Постоји простор за скромно повећање пензија и циљано повећање зарада у јавном сектору у наредној 

години, а оно ће делимично бити финансирано и повећањем акцизе на гориво - рекао је јуче шеф 

мисије ММФ Џејмс Роуф. 

ММФ је ревидирао навише пројекције раста БДП за 2015. и 2016, на 0,75 односно 1,75 

процената: Џејмс Роуф и Душан Вујовић (Кликни за увећање +) 

Колико ће бити повећане пензије и коме ће бити повећане плате, како је рекао министар 

финансија Душан Вујовић, данас ће саопштити премијер Александар Вучић. 

Преговори између Владе Србије и ММФ, иначе, никада нису били тежи, наводи извор “Блица”. 

Како каже наш саговорник, претходних дана у Немањиној 11 практично се водила битка за 

сваки промил повећања пензија и плата у јавном сектору. 

 

 - Колико су били важни и тешки преговори говори и то да је скупштинска расправа о допунама 

Закона о буџету којима се предвиђа 6.000 динара помоћи за просветаре одложена за четвртак 

јер министар финансија није могао да присуствује због преговора са ММФ - каже наш 

саговорник. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/605523/Vece-penzije-i-plate-ali-rastu-i-akcize-na-gorivo
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 Пошто је постигнут споразум с властима Србије о трећој ревизији стен дбај аранжмана, који 

би Извршни одбор ММФ требало да потврди у децембру, шеф мисије ММФ је казао да 

економски програм Владе доноси боље резултате од очекиваних. 

 Према његовим речима, ММФ је ревидирала навише пројекције реалног раста БДП за 2015. и 

2016. на 0,75 процената, односно 1,75 процената. Окончањем ревизије Србији ће бити 

стављено на располагање додатних 89,6 милиона еура, чиме ће укупни расположиви износ 

средстава директног повлачења достићи 627 милиона евра. 

 Дефицит сектора опште државе у 2015. пројектован је на нивоу од 4,1 проценат БДП-а, знатно 

испод буџетираног дефицита од 5,9 процената БДП-а. Како је речено, власт не намерава да 

повлачи средства расположива у оквиру аранжмана. 

  

 Џејмс Роуф 

- Међутим, потребне су одлучније реформе државних предузећа да би се постигли опипљиви 

резултати. У вези с тим, мисија апелује да се дође до одрживог решења за 17 стратешких 

фирми наредних месеци кроз стечај, приватизацију и реструктурирање, као и да се 

непоколебљиво реализују реформе енергетског и саобраћајног сектора - поручио је Роуф. 

 

 Он је навео да свеобухватни програм прилагођавања и реформи донео веома добре резултате 

у току прве године реализације, и то у погледу раста, запослености и смањења фискалних и 

екстерних неравнотежа. Међутим, казао је, пуно тога треба да се уради да би се 

стабилизовала силазна путања јавног дуга. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/605530/OTKAZI-U-ZELEZNICAMA-za-5559-ljudi-u-godinu-i-po-dana 

ОТКАЗИ У "ЖЕЛЕЗНИЦАМА" за 5.559 људи у 
годину и по дана 

Б. Анђелић  

Највећу жртву реформи Јавном предузећу “Железнице Србије” поднеће 5.559 радника, који ће 

бити отпуштени у наредних годину и по дана, предвиђено је планом чије детаље открива 

“Блиц”. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/605530/OTKAZI-U-ZELEZNICAMA-za-5559-ljudi-u-godinu-i-po-dana
http://www.blic.rs/data/images/2015-11-11/691180_11_lb.jpg?ver=1447246396.jpg
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Кликни за увећање (+) 

Коначна процена радне групе коју чине представници Министарства саобраћаја, директори „Железница 
Србије“ и консултанти Светске банке, јесте да из „Железница Србије“ треба да оде 6.180 људи, 
рачунајући и оне који одлазе у пензију. 

Иако је било речи да ће тај број запослених бити отпуштан у наредних пет година, 

испоставило се да је сценарио далеко мрачнији. 

Наиме, у документу “План реформе железнице 2016-2020”, који је усвојила радна група а у 

који је “Блиц” имао увид, пише да ће смањење броја запослених бити завршено крајем 2016. и 

почетком 2017. За цео процес држава је обезбедила 39 милиона евра којима би требало да се 

покрију трошкови за отпремнину 6.150 људи. 

  

 Почетком следеће године биће расписан социјални програм за оне који добровољно буду 

желели да оду и њима ће бити понуђена отпремнина у висини од 220 евра по години стажа. 

 То значи да ће неко ко је радио 30 година добити око 6.600 евра. 

 Други талас добровољног отпуштања биће организован крајем 2016. Процене радне групе су 

да ће на овај начин из „Железница“ отићи 4.800 људи. 

 Потом ће уследити отпуштање на основу технолошког вишка, а таквих ће, пише у плану, бити 

829. 

 

“Железнице” су подељене на три предузећа “ЖС 

Карго”, “ЖС Воз” и “ЖС Инфраструктура” која је најгоре прошла јер ће до 2017. из те фирме 

бити отпуштено 3.217 људи, више од половине вишка. Из “ЖС Карга” треба да оде 1.412, а из 

“ЖС Воз” још 970 људи. 

“Инфраструктура” прошла најгоре 

http://www.blic.rs/data/images/2015-11-11/691180_11_lb.jpg?ver=1447246396.jpg
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 Они ће имати право на отпремнину у складу са Законом о раду. Према њиховој рачуници, то 

ће бити око 175 евра, односно за три деценије рада око 5.250 евра. 

 Сви ће пре одласка бити пребачени у предузеће АД “Железнице Србије”. Током наредне две 

године у пензију би требало да оду 242 запослена, а до 2020. још 309 радника. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/605544/POVECANJE-PLATA-I-PENZIJA-Uciteljima-cetiri-zdravstvu-tri-penzionerima-

125-odsto 

ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА И ПЕНЗИЈА Учитељима 
четири, здравству три, пензионерима 1,25 одсто 

Блиц, Агенције  

Премијер Србије Александар Вучић рекао је данас да ће учитељи и наставници од првог 

јануара 2016. године добити повећање плата од четири посто, а запослени у високом 

образовању, где је било највише проблема у преговорима са ММФ, имаће два посто веће 

плате. Пензионерима следи линеарно повећање од 1,25 одсто. 

Здравство ће, рекао је Вучић, добити повећање плата од три одсто, колико и запослени у 

социјалним установама. 

Према његовим речима, сви пензионери, небитно да ли су им раније пензије смањене или не, 

добиће линеарно повећање пензија за 1,25 одсто. 

"После 40 година, ове године нема ребаланса буџета" 

  

Он је рекао да у Србији укупан број пензионера у Србији износи 1.736.154, од чега 60 одсто 

није било суочено са смањењем пензија, а који ће овим повећањем имати веће пензије него 

што су икада имали, и у реалном смислу због нулте стопе инфлације. 

  

- Наша одлука је за све пензионере, како оне са ниским, тако и оне са већим примањима - 

нагласио је Вучић на данашњој конференцији за новинаре у Влади Србије поводом ревизије 

трогодишњег аранжмана из предострожности са ММФ-ом. 

 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/605544/POVECANJE-PLATA-I-PENZIJA-Uciteljima-cetiri-zdravstvu-tri-penzionerima-125-odsto
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/605544/POVECANJE-PLATA-I-PENZIJA-Uciteljima-cetiri-zdravstvu-tri-penzionerima-125-odsto
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Он је указао да то значи да ће пензионер који је имао 20.000 динара пензију, а није му 

смањивана, добијати 20.250, онај који је имао 40.000 имаће 40.500, а онај који је имао 80.000 

имаће 81.000 динара. 

 

Премијер је нагласио да за администрацију, запослене у Скупштини, Председништву и 

министарствима није предвиђено повећање плата. 

 

 ММФ, према његовим речима захтевао је да повећање пензија буде ниже. 

  

Како је рекао, оптерећење за пензије од 1,25 одсто представља веће оптерећење по буџет од 

плата. 

  

- Војска и полиција, упркос оцени ММФ да је полиција преплаћена, а војска добро плаћена, 

такође ће добити повећање од два процента поена - рекао је премијер Вучић. 

  

Додао је и да ће акцизе на гориво бити повећане са 137 на 139 динара по литру. 

  

Како је рекао, разговори са ММФ су били тешки и чак су и могли да буду и прекинути. 

После коментара министра финансија Душана Вујовића да се ради о скромним повећанима, 

премијер Вучић је поново нагласио да он не мисли да је то мало и да никоме неће да се 

додворава. 

  

- Највећи проблем је био проценат повећања плата у просвети, највише за универзитетске 

професоре, јер ММФ сматра да су преплаћени - каже Вучић. 

  

Како је рекао, све што је договорено са ММФ, Србија је надмашила, како је то ММФ закључио. 

  

- Дефицит је нижи у сваком месецу, имали смо и суфицит. По први пут у новијој историји у 

плусу смо. То значи да смо много марљиивије радили - рекао је Вучић. 

  

Администрација без повећања 

  

Вучић: Повећања нису мала 
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- Када погледамо табеле, свуда и у сваком месецу током претходне годин остварен је нижи 

дефицит, а имали смо и суфицит у појединим месецима - рекао је он и додао да то показује да 

су се јавне финансије водиле боље и да је Србија по том питању постала уређена земља. 

  

- Очекујем да ће раст на крају године бити и већи, јер они нису урачунили нове фабрике које 

су почеле да раде, Метанолско-сирћетни комплекс и Азотару, али сачекаћемо крај године али 

очекујем да ће за два процента раст бити виши, а био је прогнозиран негативан раст од минус 

једна одсто - казао је Вучић. 

  

Трећа ревизија са ММФ-ом ће бити одобрена 

  

Вучић је оценио да ће трећа ревизија са ММФ-ом бити одобрена, и да не верује да ће се око 

тога чак састајати Борд директора, јер је Србија одговорно радила. 

 

- Србији се верује, са Србијом се нико не игра - поручио је он. 

 

Најавио је и да ће Србија испунити све обавезе које се односе на рационализацију државне 

управе. 

 

- Имамо 11.000 људи који су се пријавили за одлазак у пензију, а треба да оде 9.000. Проблем 

је што нисмо способни да пронађемо који су тих 9.000 који треба да оду - подвукао је он. 

 

Критиковао је то што се сви баве неким другим пословима уместо тог важног, због чега смо у 

томе били веома спори и ММФ нам то, како каже, с правом замера. 

 

Суштински нико неће бити отпуштен, али је неопходно да се види како је најбоље спровести 

рационализацију да се не би десило да оде читав један сектор, рекао је Вучић и закључио: "У 

овом послу каскамо услед моје грешке и грешке министара". 

  

Имали смо за већа повећања, али бринемо о будућности 

  

Александар Вучић изјавио је да су, судећи само према постигнутим уштедама, плате и пензије 

могле бити повећане и три пута, за свих 350 милиона евра, али да је у циљу догорочно 

одрживе економије и у складу са договором са ММФ-ом, ово тренутно био максимум. 

 

Вучић је то одговорио на питање новинара, колики је реалан фискални простор, будући да је у 
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споразуму са ММФ-ом пројектовано да се удео плата у БДП-у смањи са садашњих 10 одсто на 

седам процената, а пензија са 13 на 11 одсто. 

 

Премијер је, на конференцији за новинаре, рекао да мали број људи у Србији разуме о чему је 

реч и додао да, иако је фискални простор већи, то је услов ММФ који кочи веће повећање 

примања. 

 

- Могли смо свих 350 милиона да вратимо које смо уштедели. Али та одредба ( у споразуму с 

ММФ) је проблем. А без ње нема здраве државе и финансија. Зато нам је потребна - рекао је 

Вучић. 

 

Према његовим речима, циљ је да се пре краја 2017. преокрене тренд раста јавног дуга, да он 

не дођемо никада до 80 одсто БДП - а. 

  

Образлажући повећања, премијер је рекао да је толико простора омогућено успешним 

спровођењем реформи, да се у овом тренутку није могло више, али да се он нада да ће 

грађани, посебно у просвети и здравству, осетити бар неки бољитак, у чему ће им, како је 

навео, делом помоћи и одлука о томе да се претплата за РТС три пута смањи у односу на 

предложени износ. 

  

Како је рекао, Влада је покушала да нараду олакша "свакако тежак живот". 

  

Коме је мало једнократна помоћ од 7.000 динара- нек врати 

  

- На веома смо добром путу, сигурном и стабилном и зато смо направили фискални простор да 

повећамо плате и пензије. Не причам о краткорочним давањима, већ о дугорочном решењу - 

рекао је Вучић и додао да 7.000 динара једнократне помоћи о којој се причало не треба 

омаловажавати и критиковати. 

  

Како је рекао, ко не жели тај новац, увек може да га врати у буџет Србије. 

"По први пут у новијој историји у плусу смо" 

 

 Према његовим речима, и здравствени радници би волели да добију тих 7.000 динара, али да 

на жалост, то не може да им буде исплаћено. 

  

Он је још рекао да се Србија више неће задуживати по 7,5 посто, јер смо, како је рекао, имали 

"катастрофалне кредите по тој стопи". 
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Како је истакао, после 40 година, ове године нема ребаланса буџета. 

  

- Боље смо радили него што смо предвидели - истакао је премијер Србије. 

   

Онима који, како је рекао, кукају за Тањугом, поручио је "изволите платите". 

  

- Као што сте видели, Тањуг је вредео онолико колико је требало да се пљуне влада, а нико 

други се није бркнуо у џеп ни динар да издвоји и да каже ево ја ћу да дам нешто да би Тањуг 

опстао, или било шта друго. Најлакше је туђим парама нешто обављати и стално тражити од 

државе, а гледати да се држави ниста не пружи - рекао је Вучић. 

  

Телеком продајемо само ако добијемо добру цену 

  

Премијер Србије је рекао је да ће Телеком бити продат ако будемо могли да добијемо добру 

цену, а за протесте с тим у вези рекао је да има разумевање, али да мора да брине о Србији. 

 

"Ако будемо могли да продамо Телеком по доброј цени ми ћемо га продати, ако не будемо 

могли добити добру цену нећемо га продати", истакао је он. 

 

Вучић је казао да што се тиче протеста запослених у Телекому и свих других протеста, сваког 

дана чује људе који се с правом и без довољно аргумената буне, траже и желе више. 

 

Вучић је казао да их разуме, као и све учеснике других протеста, али да то показује још једну 

нашу особину, а то је да бисмо желели да се комшија промени, а код нас све да остане по 

старом. 

 

"Сачувај ми моје радно место, шта ме брига за све друго", критиковао је он додајући да разуме 

забринутост тих људи за њихову будућност, али да он мора да брине о целој Србији. 

 

С тим у вези је навео да је ниво незапослености пао испод 20 одсто. 

 

Лично је разочаран, како је казао, различитим реакцијама, наводећи да последња 

истраживања у која је имао увид показује да само мали број људи у Србији подржава и разуме 

оно што влада ради, а да највећи број, више од 90 одсто, жели да се ништа не промени и само 

да имају више новца у новчанику и џепу, што је, приметио је, немогуће. 
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"Ако народ мисли да је Телеком златна кока, сребрнина, да ће боље да ради следеће године 

него ове, ако мисли да баш ништа не треба да се мења, а да држава има пара да баца, и да 

само каже 'дај још пара овамо', а да на другој страни не тражимо рачун у радњи, немогуће је 

да опстанемо", поручио је премијер. 

  

У буџету за наредну годину и средства за ЗСО 

"Предвидећемо средства бужетом, али ми ћемо и у оквиру 

наших резерви увек имати довољно новца за Заједницу 

српских општина", рекао је Вучић. 

Могућност да се ЗСО финансира из буџета Србије, 

предвиђена је тачком 17 Бриселског споразума. 

Упитан да ли ће вршити утицај на представнике Европске 

уније, због одлуке Приштине да суспензује споразум о 

ЗСО, Вучић је одговорио да је уморан од "убрзане 

производње негативних догађаја у Приштини, али и од 

нечијег ћутања". 

- Не желим да користим тешке речи. Нећу ни данас. Ми 

смо за дијалог увек спремни. Ако смем да кажем уморан 

сам од убрзане производње негативних догадјаја у 

Приштини и нечијег ћутања. Ми смо за дијалог увек 

спремни - рекао је Вучић. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/605517/Nekoliko-hiljada-ljudi-odrzalo-protest-u-centru-Beograda 

Неколико хиљада људи одржало протест у 
центру Београда  

Д.К., И.Н., И.М. Ј.  

Неколико хиљада људи окупило се испред Владе Србије, после протестне шетње центром 

града због противљења продаји Телекома. 

Протест је почео око поднева интонирањем химне Србије, а окупљени су носили државне 

заставе и заставе синдиката који су организовали скуп - Јединственог синдиката Телекома 

Србије и Синдиката Телекома Србије. На протесту се окупило више хиљада грађана, који су уз 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/605517/Nekoliko-hiljada-ljudi-odrzalo-protest-u-centru-Beograda
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транспаренте "Стоп приватизацији Телекома" и пиштаљке прошетали од цркве Светог Марка до 

зграде Владе. 

После протестне шетње грађани су се окупили испред Владе, али су на крају само оставили 

писма жалбе испред зграде, јер унутра није било запослених. 

Након уручења другог писма протест је завршен и грађани су се разишли ка аутобусма, који су 

их чекали на туристичком паркингу испред скупштине и у Таковској улици. Протест је 

протекао мирно и без инцидената. 

  

Због протеста били су блокирани делови улица Кнеза Милоша, Немањине, Краља Милана и 

Светозара Марковића, а према наводима полиције учествовало је око 2.500 људи. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/605465/Forum-beogradskih-gimnazija-Necemo-pomoc-Nismo-prosjaci 

Форум београдских гимназија: Нећемо помоћ! 
Нисмо просјаци! 

Г.А.  

Форум београдских гимназија позива Владу Републике Србије да повуче одлуку о исплати 

помоћи просветним радницима у износу од 7.000 динара. 

Форум београдских гимназија: Нећемо помоћ! Нисмо просјаци! 

- Премијер Александар Вучић се дубоко огрешио о српско образовање тиме што је прво 

понудио несрећни износ од 6.000 динара, а затим за 1.000 динара „повисио“ своју „понуду“. 

Свом политичком маркетингу премијер је додао и сасвим нетачну тврдњу „да су синдикати 

толико и тражили“ и тиме целој јавности просветаре приказао као просјаке који не траже 

много, па им много не треба ни дати - кажу у Форуму. 

 Права је истина да Влада РС са синдикатима има потписанспоразум у коме се, између осталог, 

обавезала да запосленима у овој години,на име побољшања материјалног положаја, исплати 

„до износа једне плате“. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/605465/Forum-beogradskih-gimnazija-Necemo-pomoc-Nismo-prosjaci
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- Поред тога што би представљала крајње понижење за просветне раднике, ова помоћ би 

штетно деловала у јавности, која већ годинама има све негативнији став према нашем 

образовању.Сама вест да ће учитељи и наставници наше деце добити помоћ равну најбеднијој 

социјали,свешће просвету на ниво просјака којем треба уделити цркавицу, а „велике 

донаторе“ ће поштедети великих издвајања - кажу у Форуму. 

  

У случају да Влада РС и даље буде најављивала исплату помоћи, ФБГ позива све колеге у 

школама Србије да одбију да приме помоћ, а све синдикате просвете у Србији на потпуни 

штрајк. 

ФБГ сматра да Влада РС, уместо штопроналази нове и нове начине да вређа професоре, треба 

хитно да се посвети испуњењу својих обавеза, које је са синдикатима просвете потписала у 

Споразуму о мирном решавању спорова, после чега је прекинут најдужи штрајк у историји 

српске просвете. 

У том споразуму, Влада се обавезала да ће до 1. јануара 2016. године ублажити катастрофалан 

материјални положај запослених у просвети. Иако су синдикати тврдили да је то немогуће, 

Влада је уверавала синдикате и потписала да ће до 1. јануара 2016. године бити успостављени 

платни разреди, на основу којих би просвета знатно поправила свој положај. 

- Данас је већ свима јасно да платни разреди представљају утопију, бар у оном изворном 

смислу да иста квалификација и одговорност у свим јавним делатностима доноси приближно 

исту зараду. Више од тога, план реализације платних разреда је потпуно пропао, јер га не 

желе многе јавне делатности које су,штитећи своје добре плате, већ успеле да буду изузете - 

кажу у Форуму. 

Запослени у основним и средњим школама су почетком 2009, после једног штрајка,остварили 

30 одсто већу зараду од просека у Републици, а данас имају 15 одсто мању. Да је однос плата 

из 2009. остао исти, професор би данас имао плату 57.000, уместо 38.000 динара и не би му 

била потребна никаква помоћ. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Prosvetarima-4-odsto-vece-plate-zdravstvu-3-odsto-vojsci-i-policiji-2-

odsto-a-penzije-vece-za-125-odsto.sr.html 

Веће плате и пензије 

Ко год мисли да је ово мало, нека изволи и заради више – овим речима је премијер Вучић 

објаснио да повишице нису симболичне 

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Prosvetarima-4-odsto-vece-plate-zdravstvu-3-odsto-vojsci-i-policiji-2-odsto-a-penzije-vece-za-125-odsto.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Prosvetarima-4-odsto-vece-plate-zdravstvu-3-odsto-vojsci-i-policiji-2-odsto-a-penzije-vece-za-125-odsto.sr.html
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Сви пензионери и део запослених у јавном сектору ће догодине, након прошлогодишњег 
смањења примања, добити повишице. 

Ово је епилог треће контроле програма из предострожности који Србија има са Међународним 
монетарним фондом (ММФ). Како је јавност обавестио премијер Александар Вучић запослени у 
основном и средњем образовању добиће повећање зарада четири одсто, док ће онима који 
раде у високом школству плате бити веће за два одсто. Запослени у здравству добиће 
повећање од три одсто. И војска и полиција, упркос противљењу, ММФ-а такође ће добити 
повишице од два одсто, док ће пензије свим пензионерима бити увећане за 1,25 одсто. 

– Ко год мисли да је ово мало, нека заради више – овим речима је премијер Вучић објаснио да 
повећања нису симболична. 

Разговори са званичницима фонда су, по његовом признању, били тешки, а постојала је 
опасност да дође до прекида аранжмана. Камен спотицања била су спорења око тога да ли 
треба повећавати плате запослених у високом образовању, војсци и полицији. 

– ММФ је био протов повећања плата универзитетским професорима јер је сматрао да су 
преплаћени. За нас су они важни и ми смо хтели, невезано за проценат, пажњом да покажемо 
да нам је стало – казао је премијер и додао да се у уторак у 13 часова због тога није знало да 
ли ће Србија уопште проћи ревизију аранжмана, као и да ли ће бити конференције за 
новинаре. 

Као што је „Политика” већ писала, премијер се тада поново састао са Џејмсом Руфом, шефом 
мисије ММФ-а. За преговарачким столом драматично је било и када се разговарало о томе да 
ли војска и полиција треба да добију повећање зарада. 

ММФ је сматрао да је полиција преплаћена, а да је војска добро плаћена у складу са нашим 
могућностима, препричавао је премијер детаље разговора. Такође, ове године ће запослени у 
просвети добити и једнократну помоћ у износу од 7.000 динара. 

– За нас то није ситница. Буџет ће то коштати 1,7 милијарди динара. Ко год мисли да је то 
мало и ко то не жели, може да врати новац у буџет. Бићемо захвални на томе – рекао је Вучић. 

– Хтео бих да захвалим свим људима, пре свега запосленима у јавном сектору, а нарочито 
пензионерима који су били трпељиви и стрпљиви и што су разумели потребе своје земље. Да 
мере фискалне консолидације не спроводимо зато што смо бахати, већ зато што смо морали 
да лечимо земљу од банкрота – казао је премијер. 

Он је подсетио да је после прошлогодишњих катастрофалних поплава земља била готово на 
ивици банкротства и да је у реформе кренула у тешким условима. 

– Све што смо са ММФ-ом прошле године договорили ми смо резултатима надмашили. Дефицит 
је од почетка године сваког месеца био мањи од плана. Када бисмо изузели издатке за 
камате, наш буџет би био у плусу – навео је премијер. 

Он је подсетио да је ММФ по четврти пут кориговао стопу раста за Србију и да сада очекује да 
привредна активност ове године порасте за 0,75 одсто. Првобитне прогнозе фонда говориле су 
да нас чека пад од минус један одсто. Премијер је нагласио да очекује да економски раст ове 
године буде и већи од 0,75 одсто. 

– Са ММФ-ом смо потписали трогодишњи аранжман, који је подразумевао да плате и пензије 
три године буду замрзнуте. Успели смо да већ у првој години спровођења, обезбедимо 
фискални простор, уважавајући чињеницу да народ живи тешко – објашњавао је. 
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Како је нагласио, само ове године расходи за камате износе 1,3 милијарде евра, због кредита 
који су узети у ранијем периоду по катастрофалним каматама од 7,5 одсто. 

– Ово ће бити први пут, после 40 година, да нећемо имати ребаланс буџета – рекао је Вучић. 

Министар финансија Душан Вујовић казао је да „макар онолико колико свет признаје наше 
резултате и ми треба да их признамо”. 

Пре годину дана, подсетио је, нико није веровао да ће дефицит опште државе моћи да буде 
5,9 одсто, а данас говоримо о око четири одсто дефицита. Према његовим речима минус у 
каси ће до краја ове године бити мањи за 600 милиона евра. Толико ће бити мање потребе 
државе за финансирањем, закључио је Вујовић. 

Акцизе – два динара по литру 
Претходног дана Џејмс Руф, шеф мисије ММФ-а нагласио је да ће скромно повећање пензија и 
циљано повећање плата у јавном сектору једним делом бити финансирано поскупљењем 
акциза. Према речима премијера Вучића малопродајна цена ће са 137 бити повећана на 139 
динара по литру. Очекује се да приход од акциза буде мањи од четири милијарди динара. 

Претплата 150 динара 
На питање новинара РТС-а колики приход се очекује од раста акциза, премијер је одговорио: 

– Мање него што ћемо да дамо за вашу телевизију. Претплата за РТС ће буџет коштати четири 
милијарде динара – објаснио је премијер. 

Према његовим речима, држава ће суфинансирати претплату, па ће грађани уместо 500, од 
следеће године, плаћати таксу до 150 динара. Први разлог је да се финансијски не оштете 
грађани Србије, а други разлог је везан за ефикасност наплате. 

– Питање је каква би и наплата била да претплата буде 500 динара, а ми не желимо да 
урушимо јавни сервис. Било би штета да РТС пропадне. Као што је штета да Танјуг пропадне. А 
испоставило се да је Танјуг вредео онолико колико је требало да се пљуне влада – рекао је 
Вучић. У још једном тренутку премијер је споменуо ову новинску агенцију. Онима који кукају 
за овом новинском агенцијом поручио је: „Изволите, платите”. Како се пожалио смета му то 
што они који имају плате и по 5.000 евра критикују државу због Танјуга. Па што нисте платили 
ако кукате, питао је премијер. 

А. Телесковић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_sivoj_zoni_promet_od_milijardu_evra_.4.html?news_id=310996 

АКТУЕЛНО /За компанију Мастеркард ревизорска кућа Ернст и Јанг урадила тржишно 

истраживање 

У сивој зони промет од милијарду евра 

* Од десет истражених тржишта, Србија је по уделу сиве економије на деветом месту, лошије 

само у БиХ 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Укупан ниво сиве економије у Србији у прошлој години је достигао 20,7 одсто бруто 
домаћег производа, показује истраживање које је за компанију Мастеркард урадила 
међународна ревизорска кућа Ернст и Јанг (ЕY). По том резултату, Србија је девета најгоре 
рангирана међу десет земаља у којима је ЕY истраживала распрострањеност сиве економије, 
тако да је само у Босни и Херцеговини сива зона још присутнија (тамо чини чак 24 одсто БДП-
а). 
Према речима Ивана Ракића из Ернст и Јанга, у укупној сивој економији у Србији, такозвана 
пасивна сива економија, која се односи на ситуације у којима само једна страна има мотив да 
трансакцију обави ван регуларних токова, учествује са чак 15,6 одсто БДП-а, односно са 127 
милијарди динара. 
- То је више од милијарду евра, а у питању су ситуације попут наручивања кока-коле у кафићу, 
када је госту свеједно да ли ће добити фискални рачун или не, али се власнику ресторана 
исплати да му не да рачун, како не би морао да плати ПДВ од 20 одсто. Наше истраживање је 
показало да у оваквој пасивној сивој економији, сектор хотела, ресторана и кафића, уз дуван и 
нафтне деривате, учествује са чак 43 одсто - каже Ракић, додајући да је управо то област у 
којој би се већом употребом електронских плаћања могло постићи велико сузбијање 
нелегалног промета. 
Али, како примећује Ракић, главни проблем је како убедити власника кафића да му се више 
исплати да од продаје кафе по цени од 120 динара "заради 100 динара, а не свих 120 динара" 
колико му остаје ако утаји порез, и да још поред тога, од тих 100 динара да плату раднику, са 
свим плаћеним порезима и доприносима, који износе 62 одсто на нето зараду. 
- Дошли смо до закључка да је потребно предузети више мера и то симултано, јер ниједна 
појединачна у Србији неће дати резултат. Међу тим мерама, које ћемо предложити 
Министарству финансија је ослобађање малих и средњих предузећа и предузетника од 
плаћања пореза на добит, односно доходак, у случају да бар 80 или 90 одсто промета годишње 
остваре путем електронског плаћања. Наиме, у Србији чак 80 одсто продаје у малопродаји 
долази од самосталних трговинских радњи и сличних предузетника. Они углавном порез 
плаћају паушално и пошто је то за државу релативно мали приход, могао би им се дати 
подстицај у виду пореског ослобођења у периоду од рецимо две године, под условом да 
највећи део свог промета остваре електронски. То је зато што се промет никако не може 
сакрити ако је плаћање обављено картицом, па би њихова шира употреба смањила сиву 
економију - каже Ракић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_sivoj_zoni_promet_od_milijardu_evra_.4.html?news_id=310996
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Друга мера коју наводи је да се трговцима омогући да ПОС терминале (кроз које се "провлаче" 
картице) набаве или бесплатно или под повољним условима, али и да се уведе казна за оне 
продавце који не набаве ПОС терминале, пошто им је то и сада била законска обавеза, али је 
многи не поштују. 
Трећа мера је повраћај ПДВ-а, који би стимулисао грађане да инсистирају на добијању 
фискалног рачуна када рецимо ангажују мајсторе. Наиме, идеја је да у случајевима када неко 
одвезе ауто на поправку или ради молерај, има право да добије повраћај ПДВ-а за делове за 
ауто које му угради механичар или за фарбе и остали материјал, али под условом да има 
фискални рачун за извршене радове, са наведеним ставкама. На тај начин би грађани били 
стимулисани да траже фискалне рачуне од занатлија, које данас скоро увек раде у сивој зони. 
Ракић каже и да би требало вратити ПДВ лутрију, јер се из ранијег периода показало да је 
наплата ПДВ-а била убедљиво највећа у оним месецима када је држава организовала ову врсту 
наградне игре. 
На крају, анализа Ернст и Јанга је показала да би најбољи резултат био постигнут када би 
држава пристала да уведе обавезу да све куповине веће од 1.500 динара морају да се обаве 
електронски. То би, како истиче Ракић, довело до директног смањења сиве економије за чак 
3,1 одсто БДП-а Србије. 
Како је нагласио директор Мастеркарда за Балкан Артур Туремка, овај износ највише одговара 
Србији, јер се показало да људи обично носе до 1.500 динара у новчанику за свакодневно 
трошење, док се плаћања изнад те суме углавном сматрају озбиљнијим. У земљама региона 
слично решење већ постоји у Чешкој, као и у неким од најразвијенијих држава света, попут 
Јужне Кореје. 
Иако у Ернст и Јангу сматрају да је граница од 1.500 динара за готовинска плаћања 
најадекватнија за српско тржиште, Ракић напомиње да би у случају да се тај лимит постави на 
500 динара, сива економија била смањена за чак 9,1 одсто БДП-а. 
А провизија за плаћање пластиком? 
На новинарско питање да ли би добар подстицај за електронска плаћања и сузбијање сиве 
економије било смањење провизија за коришћење картица, по узору на ЕУ која је те провизије 
ове године ограничила на 0,2 до 0,3 одсто (а у Србији иду и до три одсто), Артур Туремка, 
директор Мастеркарда за Балкан, каже да "није све што је из ЕУ савршено". Додаје да 
подржава сваку идеју усмерену ка широј употреби електронског плаћања, али да се у овом 
конкретном случају противи. 
- Висина провизија зависи од самог тржишта, од заступљености употребе картица, висине 
трансакција и других фактора. Не могу се исте провизије примењивати на сва тржишта. Да ли 
то што шаргарепе коштају више у Француској сада значи да би требало да поскупе и у Србији? 
Ово решење са ограничавањем провизија је још раније било уведено у Мађарској и Пољској и 
тамо је имало негативне последице, јер су банке рецимо почеле да наплаћују одржавање 
текућих рачуна што је до тада било бесплатно. Али, ми смо и сами у последњих неколико 
година више пута снижавали провизије, нарочито када се ради о малим износима рачуна или о 
оним областима попут превоза или плаћања држави, у којима се до сада у потпуности 
користио кеш - каже Туремка, који иначе не верује да би трговци смањили своје цене ако би 
им пале провизије. 
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Бивши запослени добили решење Привредног суда у Београду 

ИЦГ отишао у стечај, Генекс још на "чекању" 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

У компанији Интернационал ЦГ одлуком Привредног суда у Београду отворен је стечајни 
поступак, иако бивши запослени у компанијама Генекс и ИЦГ још нису добили 200 евра по 
години стажа како им је држава уговором обећала још 2009, сазнаје Данас. 

Решење о увођењу стечаја у компанију ИЦГ бивши запослени су добили јуче, за стечајног 
управника именована је Агенција за приватизацију, која је у фебруару и покренула овај 
поступак, а Суд је позвао све повериоце да се јаве у року од 90 дана. Поверилачко рочиште за 
ИЦГ заказано је за 2. децембар, док ће поверилачко рочиште за Генекс бити одржано два дана 
касније. 
Бивши запослени ће тако највероватније остати без накнаде коју им је држава обећала још пре 
шест година. Наиме, један од три дела социјалног програма подразумевао је да ће сваки 
радник, од укупно 5.000 њих колико их је тада било, добити 200 евра по години стажа када се 
продају делови фирме на Копаонику и Блок 20. Иако су услови за то испуњени, а 19,6 
милијарди динара годинама лежи на наменском рачуну, радници нису добијали новац. 
Годинама су Агенција за приватизацију и надлежна министарства економије, привреде, 
финансија пребацивали одговорност једни на друге, да би у септембру министар привреде 
Жељко Сертић на питање Данаса када ће радници Генекса добити новац који им припада 
рекао, између осталог, да је "рочиште за отварање стечаја у септембру и да ће се тек након 
тога отворити услови за рад по овом питању". 
Према речима извора нашег листа који је имао увид у документа, бивши запослени тешко ће 
доћи до обећаног новца, јер су сви ресорни министри после Млађана Динкића тврдили да је 
тада направљен такав уговор који није у складу са законом, односно да је направљен 
"преседан", који је за циљ имао да раднике приволи да пристану на продају делова компаније. 
Наш саговорник, иначе стручњак за приватизацију нам је пре десет дана, између осталог, 
рекао и да му није јасно због чега држава уопште инсистира на увођењу стечаја, јер се "ради о 
једној великој фирми која би могла добро да послује". 
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После трећег јавног позива за приватизацију крагујевачког "21. октобра" 

Све изгледнији стечај фабрике 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац -  

Агенција за приватизацију управо је огласила трећи јавни позив заинтересованима за 

приватизацију крагујевачке фабрике "21. октобар", који ће трајати до 3. децембра. На 

претходна два није се јавио нико од потенцијалних купаца имовине те фабрике, чак ни 

словеначко Горење, које је својевремено послало писмо заинтересованости јер се у погонима 

"21. октобра" годинама уназад производе милионске сериј 
Агенција за приватизацију управо је огласила трећи јавни позив заинтересованима 

за приватизацију крагујевачке фабрике "21. октобар", који ће трајати до 3. децембра. На 
претходна два није се јавио нико од потенцијалних купаца имовине те фабрике, чак ни 
словеначко Горење, које је својевремено послало писмо заинтересованости јер се у погонима 
"21. октобра" годинама уназад производе милионске серије делова за уградњу у белу технику. 
Да ли ће Горење до у овом кругу ипак послати понуду за преузимање матичне локације "21. 
октобра", у старој крагујевачкој индустријској зони, остаје да види. Оно што је, међутим, већ 
сада познато, јесте да велика већина радника, судећи према недавном изјашњавању о 
понуђеном социјалном програму, сматра да је фирма на издисају, те да је треба напустити уз 
отпремнине од по 200 евра по години стажа. Иако су свесни да ће им тај новац потрајати тек 
неко време и да ће нови посао у граду у коме се затире металски комплекс, тешко пронаћи, за 
одлазак из фабрике се почетком овог месеца изјаснило чак 160 од око 190 радника. 
Подсетимо, први јавни позив за приватизацију матичне локације "21. октобра", коју чине 
фабрички круг од 8,5 хектара земљишта, у ужем крагујевачком градском језгру, и погони за 
производњу (40.000 квадрата), као и за погон у Топоници (површине око 3.000 квадратних 
метара), био је расписан 25. маја, са почетном ценом од око 9,5 милиона евра, док је сада 
читав комплекс понуђен за трећину тог износа. Руководство фабричког синдиката, слично 
радницима, не верује да ће се јавити ико од потенцијалних купаца, а сматрају да је и Горење 
дефинитивно одустало. Крајем прошлог месеца "21. октобру" престала је и заштита од 
поверилаца, тако да фабрици прети принудна пленидба и распродаја покретне имовине, 
уколико неко од поверилаца "пресавије табак". Дуг фабрике, махом на име неплаћених пореза 
и доприноса, премашује 500 милиона динара. У фабрици, готово с извесношћу очекују, да ће 
након овог јавног позива, бити покренут стечајни поступак, што би могао да спречи једино 
унапред припремљен план реорганизације (УППР), али је проблем то што неопходан услов, 
редовно сервисирање обавеза према држави, радницима и добављачима, "21. октобар" ни до 
сада није могао да испуњава. 

Некад и сад 
До 2001. "21. октобар" је била једна од најзначајнијих фабрика Групе Застава, 

која је за аутомобилску индустрију и фабрике пољопривредне механизације производила 
светлосну опрему и делове од пластике, али и извозила, махом у бивши СССР. Након 
декомпоновања Групе "Застава", послује као самостално предузеће у реструктурирању, које 
је претеће пропасти спасила производња делова за фабрике словеначког "Горења" у Србији. 
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Пре две године, погон "21. октобра" у Гружи купила је норвешка компанија Рап Марине, која 
овде, као и у осталим фабрикама у Евопи и Америци, производи делове за нафтне платформе 
и танкере. 
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Запослене у предшколским установама у Србији заобишла једнократна помоћ од 6.000 

динара 

Држава заборавила предшколце 

АУТОР: В. АНДРИЋ 

Око 22.000 запослених у предшколским установа неће добити једнократну помоћ од 6.000 
динара, као њихове колеге у основним, средњим школама и домовима ученика, јер их је 
држава заобишла. Неколико синдиката писало је премијеру Александру Вучићу и министру 
просвете Срђану Вербићу, тражећи да се неправда исправи, али ни са једне стране одговор 
нису добили. Предшколци сматрају да их је влада заобишла јер нису штрајковали. 

- Очигледно да је штрајк метод притиска да би запослени у образовању остварили своја права 
и са тог становишта и ми смо могли да затворимо вртиће. Али не сматрамо да је то начин да се 
изборимо за бољи положај, јер би испало да се препуцавамо преко деце. Имам утисак да је 
министар просвете искористио то што нисмо учествовали у штрајку. Сви причају да је 
предшколство први стуб образовања, али нас стално заобилазе. Упутили смо писмо премијеру 
у којем га подсећамо да је предшколско васпитање саставни део образовног система Србије, 
због чега запослени у овој делатности с правом очекују да добију једнократну помоћ у истом 
износу као запослени у школама - каже за Данас Љиљана Киковић, председница Самосталног 
синдиката предшколског васпитања и образовања. 
Она наводи да су се запослени у предшколству изборили за сличне коефицијенте као њихове 
колеге у школама, што значи да су им и плате исте, "па ако неко сматра да су наставницима 
ниске зараде, то исто важи и за запослене у вртићима". 
Уједначавање коефицијената са основним образовањем смањило је драстичне разлике у 
зарадама у предшколским установама у Србији, али није решило све проблеме. Поједине 
локалне самоуправе не праве разлику међу зарадама васпитача са вишом школом и 
факултетом, а у пет, шест градова, попут Новог Пазара, плате касне више месеци. Киковићева 
подсећа да су локалне самоуправе оснивачи и финансијери предшколских установа док 
Министарство просвете обезбеђује новац за реализацију припремног предшколског програма. 
Све наведено је, како каже, само део тешкоћа са којима се суочавају радници у предшколству. 
И Томислав Живановић, председник Гранског синдиката просветних радника Србије 
"Независност" указује да влада и Министарство просвете имају потцењивачки однос према 
предшколству. Он каже да је и "Независност" упутила допис надлежнима са захтевом да 
радници у предшколским установама такође добију једнократну помоћ, а на питање да ли су 
добили образложење зашто су изостављени, Живановић одговара "зато што нису штрајковали". 
Влада да пошаље обавезујуће упутство 
Синдикат образовања Србије затражио је од владе да пошаље обавезујуће упутство локалним 
самоуправама да у складу са могућностима исплате једнократну помоћ запосленима у 
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предшколским установама, јер они у неким местима примају и мање плате од запослених у 
школама. Захтев је упућен министрима просвете и финансија, потврдио је за Данас 
Александар Ничић, члан Председништва Синдиката образовања Србије. 
 
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/predstavnik_drzave_ceka_saglasnost.4.html?news_id=311067 

Синдикат Фијат Крајслер аутомобили Србија тражи да се обезбеди рад органа управљања 

Представник државе чека сагласност 

АУТОР: З.Р. 

Крагујевац - Синдикат Фијат Крајслер Аутомобили Србија (ФЦАС) затражио је од Владе Србије 
да хитно обезбеди нормално функционисање Надзорног одбора те компаније. Тиме би, верују 
синдикалци, били створени услови за брже и ефикасније решавање проблема у крагујевачкој 
фабрици, у којој се, због слабијег пласмана на америчком тржишту и изостанка најављиваног 
извоза "фијата 500Л" у Русију, планови производње праве на недељном нивоу, док су 
запослени сваке друге седмице на принудном одмору. 

У синдикату ФЦА Србија тврде да Надзорни одбор фабрике, због "неодговорности Владе", 

одавно не функционише, пошто је претходни председник НО Данило Цицмил још пре неколико 

месеци поднео оставку на ту функцију, док новоименовани челник тог органа управљања, 

Милош Петровић, који је и државни секретар у Министарству привреде, чека сагласност 

Агенције за борбу против корупције. 

Мада би Петровић дужност председника НО ФЦА Србије, према незваничним информацијама, 
официјелно требало да преузме почетком наредне седмице, у синдикату сматрају да Влада 
мора да буде много агилнија и ажурнија кад су привреда, а посебно аутомобилска индустрија, 
као највећи домаћи извозник у питању. 
- Влада мора да се посвети привреди, у којој је ситуација све гора. Ми из Фијата конкретно 
тражимо да створи услове за функционисање органа управљања фабрике како би држава 
Србија, као власник трећине капитала, могла активно да се укључи у решавање проблема и 
пројектовање будућности компаније. Поздрављамо то што Александар Вучић покушава да нам 
обезбеди извоз "фијата 500Л" на руско тржиште, али је то апсолутно недовољно - кажу у 
синдикату и поручују да ће, уколико Влада напокон не почне да се бави и ситуацијом у тој 
компанији, бити принуђени да "предузму одређене мере". 
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