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Фантомски порез стиже породиљама 
Д. И. К. - С. Б.  

Жене, које су прошле године биле на породиљском, добијају решења да плате солидарни 

намет. Фирме уплаћивале више зарада од једном, а праг је био 60.000 динара 

 
СВИМ породиљама којима су послодавци лане исплаћивали више месечних зарада одједном, 
стижу решења да плате солидарни порез, укинут још новембра 2014. Овај намет био је 
предвиђен да "казни" све оне са месечним примањима из буџета већим од 60.000 динара. На 
том списку, међутим, нашле су се и младе мајке запослене у приватним фирмама, чије газде 
породиљске накнаде рефундирају од државе. Тако се десило да породиље са зарадом и упола 
мањом од границе за солидарни порез, чак и ако не раде за државу, морају да плате овај 
намет. Зато су родитељска удружења затражила од Владе Србије да хитно обустави 
наплаћивање овог пореза. 

Солидарни порез је важио од 1. јануара до 1. новембра прошле године. Наплаћивао се 

грађанима за сва примања из буџета која током месец дана пређу 60.000 динара. Како 

послодавци рефундирају плате женама на породиљском из државне касе, и оне су, иако раде 

и за приватнике, биле на удару овог намета. 

- Око стотину упита смо добили са молбом да реагујемо јер су породиљама почела од пре два 

месеца да пристижу решења од Пореске управе да плате солидарни порез, који им је 

обрачунат у периоду до краја прошле године - објашњава за "Новости" Ивана Брцан, уредник 

портала "Бебац". - Солидарни порез је држава укинула 1. новембра 2014. године, али с 

обзиром на кашњења исплата накнада за трудничко и породиљско боловање, износи су им 

стизали током 2015. године. И то по три-четири исплате одједном. Држава је подразумевала 

да се те исплате односе на 2014. годину, али их је, с обзиром на то, да обједињене прелазе 

износ од 60.000 динара, опорезовала. Реалне зараде тих жена нису ни близу 60.000, већ 

износе између 30.000 и 40.000 динара. 

На исти проблем упозоравало је раније и Удружење "Родитељ". Од Министарства финансија су 

тражили тумачење, али ни до данас одговор није стигао. 

- Ту заправо имамо два проблема. Први су послодавци који нередовно исплаћују зараде, а 

други је преширока одредба закона - објашњава Драгана Соћанин из Удружења "Родитељ". - 

Министарство не касни са исплатама. Проблем су фирме које исплаћују на "гомилу". 

Порезници не могу да виде да је то зарада за два или три месеца, већ виде једну уплату. Ми 

смо саветовали женама да моле рачуновође да им исплаћују зараде засебно. Проблем је што 

се опорезују сва примања, па и накнаде. Верујем да би био ред да се сада свим тим женама 

врате узете паре. 
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Из одговора Министарства финансија ни даље није јасно како ће проблем који траје скоро две 

године сада решити. 

- Узимајући у обзир да је наведени закон престао да важи 1. новембра 2014. као и немогућност 

да се утиче на измене истог, Министарство финансија у координацији са Пореском управом 

интензивно разматра појединачне случајеве и предузима активности са циљем изналажења 

модалитета за њихово решавање - кажу у овом министарству. - О даљим активностима и 

покретању формалне процедуре јавност ће бити благовремено обавештена.  

 

СКРЕНУЛИ ПАЖЊУ НА ПРОБЛЕМ 

 

ЗАКОНОМ о финансијској подршци породици са децом утврђено је да исплата накнаде 

породиљама иде на терет послодаваца и он је дужан да је исплати онда када исплати и зараде 

осталих запослених са порезима и доприносима. 

- Министарство рада рефундира средства послодавцима и нема никакве везе са породиљама - 

кажу у овом министарству. - Фирме чак не морају сваког месеца да подносе захтев за уплату 

новца, већ то могу да чине и после неколико уплата. 

Како наводе, Министарству финансија је скренута пажња још пре две године на случајеве у 

којима се дешава да због исплате две месечне зараде одједном, породиља мора да плати 

порез, јер је тај износ већи од 60.000 динара. Проблем, како тврде, до данас није решен. 

 

(Ј. Ж. С.) 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:581536-Ponovo-radi-pancevacka-Azotara 

Поново ради панчевачка "Азотара" 
М. Л. Ј.  

Након скоро месец дана паузе због квара у погону "Амонијак", фабрика минералних 

ђубрива стартује. Годишња производња биће мања за 20.000 тона, а прекид је донео 

губитак од најмање милион евра 

У ПАНЧЕВАЧКОЈ фабрици минералних ђубрива "Азотара" данас ће стартовати погон "Амонијак", 
након паузе од скоро месец дана због квара на сигурносном вентилу. То значи да ће 
комплетна производња бити покренута до краја недеље, па ће фабрика наставити несметано 
да ради, а радници ће се вратити на пуно радно време. Због паузе ће погон изгубити најмање 
милион евра, а годишња производња ће се смањити за 20.000 тона. 

Радници "Азотаре", који су протеклих месец дана примали 70 одсто зараде, поново ће се 

вратити на радна места да би се погони постепено покренули. Они су били на принудном 

одмору, а фирма им је дала већи проценат плате него што је то прописано колективним 

уговором. 
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- "Амонијак" је први део фабрике који ће почети да ради, а за 60 сати би требало да почне да 

ради цела фирма као до сада - кажу у фабрици. - За отклањање квара били су ангажовани и 

страни стручњаци. 

Због стопирања рада непосредно након највећег годишњег ремонта, фирма ће изгубити око 

седам одсто годишње производње, а само гашење и поновно покретање фабрике ће одузети - 

милион евра! Зато је и даље под знаком питања да ли ће погон моћи да обезбеди обећано 

појефтињење вештачких ђубрива од око 20 одсто, које су руководиоци обећавали 

пољопривредницима пре избијања квара. 

Ипак, не очекују се даљи поремећаји, нити несташица минералних ђубрива, пошто сад није 

сезона, јер се ђубрива продају тек на крају зиме. Укупне количине планиране су на нивоу око 

350.000 тона за 2016. годину. 

  

ОЧЕКУЈУ ПОПУСТ НА ГАС 

РУКОВОДСТВО "Азотаре" се нада да ће губитке проузроковане кваром на погону надоместити 

јефтинијим гасом који очекују да ће добити од Русије. 

- Фабрика потпуно зависи од испоруке гаса - каже Гордана Нешић са Института за хемију, 

технологију и металургију. - Зато је основни фактор за њено добро пословање да добије 

повољнију сировину. 
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је прошле недеље да су при крају преговори о повољнијем 

гасу за МСК из Кикинде и "Азотару". 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:581471-Geometri-danas-zatvaraju-saltere 

Геометри данас затварају шалтере 
Ј. Ж. С. - З. Р.  

Запослени у геодетским управама широм Србије одлучни да данас обуставе рад. Доступна 

уверења о имовинском стању. Преговори нису уродили плодом 

СВИ катастри у Србији данас ће обуставити рад! На шалтерима геодетских управа моћи ће да 
се узму само уверења о имовинском стању неопходна за регулисање права из социјалног и 
здравственог осигурања. Геометри траже да Влада изузме Републички геодетски завод из 
примене закона о одређивању максималног броја запослених. 

Према речима Небојше Дојчиновића из Независног синдиката РГЗ, прошлонедељни покушај 

преговора са Агенцијом за мирно решавање спорова није уродио плодом. 

- Позвали смо на заједнички састанак представнике министарстава грађевине, рада, 

финансије и државне управе, али одговор још нисмо добили - каже Дојчиновић. - На указане 

проблеме и захтеве синдиката, представници пословодства и Владе нису нашли адекватна 

решења. У неким изјавама државни секретари Министарства грађевинарства покушавају да 

минимализују и замагле питања која су отворена. О наводно постигнутом договору са 

синдикатима нема ни говора, првенствено, што тих разговора није ни било. 
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Проблеми у РГЗ-у, како каже Дојчиновић, потичу ван ове институције. Он напомиње да 

руководство које је више од годину дана у в. д. стању или без решења о постављењу само 

чини декор једне крајње несвакидашње ситуације. 

МИНИМУМ ОБАВЕЗАДа би се испоштовао минимум процеса рада у службама за катастар мора 
бити отворен најмање један пријемни шалтер. Радници су упозорени да морају омогућити свим 
странкама да поднесу захтев за упис, издавање листа непокретности, поседовног листа, 
копије плана и уверења. Не смеју закључавати просторије за време радног времена, а 
забрањено је и ометање запослених који желе да раде. 

- Влада усваја Стратегију развоја која треба да буде окосница планова пословања РГЗ - 

објашњава Дојчиновић. - С обзиром да је последњи петогодишњи план рада истекао 31. 

децембра прошле године и да у међувремену није донет други који би био важећи у овом 

тренутку, питамо се на бази којих параметара се утврђује обим посла, као и неопходан број 

извршилаца за РГЗ и на основу којих норми се врши стратешко планирање у овој институцији. 

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић сматра да би штрајк са потпуном 

обуставом рада у овом тренутку био неодговоран према будућности РГЗ и свих запослених. 

Нарочито у тренутку када почиње примена Закона о озакоњењу, и припрема се издавање 

електронских грађевинских дозвола од 1. јануара. Драшковић је упозорио запослене да се 

придржавају Закона о штрајку и Закона о раду. 

- Донели смо Одлуку о утврђивању минималног процеса рада како би се створили услови за 

несметан наставак функционисања ове институције - рекао је Драшковић. - Због остваривања 

права на зараду запослени који буду радили биће евидентирани. 

 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/prosecna-primanja-domacinstva-u-srbiji-58331-dinar/mqlqft2 

Просечна примања домаћинства у Србији 58.331 
динар 

Бета  

Домаћинства у Србији у трећем кварталу 2015. у просеку су имала приходе од 58.331 динара, 

што је номинално за 3,5 одсто више него у другом кварталу, а 0,8 одсто мање него у првом 

кварталу, саопштио је данас Републички завод за статистику. 

Издаци за личну потрошњу домаћинстава на крају септембра били су 58.644 динара и већи су 

номинално за 1,4 одсто него на крају првог полугодишта, а мањи за 2,7 одсто у односу на прво 

тромесечје ове године. 
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Највећи удео у расположивим средствима имали су приходи из редовног радног односа – 46,8 

одсто, пензије – 30,7 одсто, приходи од пољопривреде, лова и риболова – 6,8 одсто, натурална 

потрошња – 4,5 одсто, остала примања од социјалног осигурања – 3,3 одсто и приходи ван 

редовног радног односа – 3,1 одсто. 

У укупној личној потрошњи домаћинстава издаци за храну и безалкохолна пића чинили су 35 

одсто, за становање, воду, електричну енергију, гас и остала горива 15,6 одсто, за транспорт 

10,7 одсто, за рекреацију и културу 6,1 одсто, за остале личне предмете и услуге 5,6 одсто, за 

комуникацију 5,4 одсто, за одећу и обућу 4,8 одсто и за опрему за стан и текуће одржавање 4,6 

одсто. 

Подаци су добијени на основу анкете 1.636 домаћинстава. 
 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/tri-nova-ugovora-trajal-korporacije/dwq2ytt 

Три нова уговора “Трајал корпорације” 

С. Миленковић  

“Трајал корпорација” је данас потписала три нова уговора за пласман својих гумарских 

производа. 

- Са хрватском компанијом “Дом” из Крижеваца потписан је уговор о извозу гума за следећу 

годину у вредности од 1,1 милиона евра. Са фирмом “Ником” из Крагујевца склопљен је 

уговор о продаји производа у вредности од 102.000.000 динара у првих шест месеци наредне 

године. Трећи уговор је за услуге које ће вршити наше гумарске фабрике у 2016. и он износи 

три милиона евра. Партнер нам је “Протоевро Интернатионал” из Београда. – објаснио је 

Милош Ненезић, директор “Трајал Корпорације”. 

Ненезић сматра да 1.166 радника у четири “Трајалове” фабрике потписивањем ових уговора 

могу да очекују стабилност. 

- Уговори покривају извоз, домаћу продају и услуге. Можемо очекивати благодет у гумарском 

сектору јер имамо обезбеђену производњу и продају а будући купац имаће са чиме да ради. – 

додао је Ненезић. 

„Трајал“ је једно од 17 предузећа које држава до краја маја наредне године штити од 

поверилаца. Дуговања крушевачког предузећа у овом тренутку се процењују на 120 милиона 

евра. 
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http://www.blic.rs/vesti/drustvo/ministarstvo-za-rad-redovno-refundira-novac-za-porodilje/kbkjzwb 

Министарство за рад редовно рефундира новац 
за породиље 

Танјуг  

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је данас да 

послодавцима редовно рефундира исплаћена средства на основу уредно поднетих захтева за 

рефундацију, а да наплату пореза спроводи Пореска управа, односно Министарство финансија. 

Министарство је то саопштило поводом текстова у вези са наплатом солидарног пореза 

породиљама којима су послодавци одједном уплатили по неколико заосталих зарада. 

Како се наводи у саопштењу Министарства, према Закону о финансијској подршци породици са 

децом, зараду породиљама не исплаћује директно Министарство, већ послодавац, 

истовремено кад и осталим запосленима, а по пружања доказа да је исплата извршена, 

Министарство му та средства рефундира. 

Захтев за рефундацију исплаћених средстава послодавац не мора да подноси сваког месеца, 

већ то може да учини и за више месеци истовремено, поштујући рок застарелости три године 

од доспелости сваког појединачног давања. 

Највећи део послодаваца захтев за рефундацију, како се додаје, ипак подноси благовремено 

месец за месец, али има и оних који то чине за више месеци или чак за цео период по истеку 

одсуства. 

Свесно тог проблема, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је још 

пре две године на њега скренуло пажњу Министарству финансија, додаје се у саопштењу. 
 

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/bruka-vujovic-otima-od-trudnica/le1qb6m 

БРУКА Вујовић отима од трудница 

С. Тодоровић  

Труднице или породиље којима су послодавци одједном уплатили неколико заосталих зарада, 

сада држави на име солидарног пореза морају да врате 20 одсто од укупне суме! 
 

 

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/ministarstvo-za-rad-redovno-refundira-novac-za-porodilje/kbkjzwb
http://www.blic.rs/vesti/drustvo/bruka-vujovic-otima-od-trudnica/le1qb6m
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“Блицу” се обратило више жена које кажу да су им стигле уплатнице на име солидарног 

пореза, а једна од њих, дефектолог Александра Бокун из Београда, каже да је шокирана 

односом државе према њима. Пошто Фонд за здравствено осигурање породиљску накнаду 

нередовно исплаћује, она је у једном месецу примила три плате - око 100.000 динара, а сад јој 

је стигла уплатница да врати 20 одсто на име солидарног пореза. 

- За први квартал сам исто тако добила признаницу да морам да платим солидарни порез. 

Након жалбе, они су то исправили. Међутим, сада то не желе, одбили су ми жалбу. Тумаче 

закон како хоће - огорчено прича Александра и додаје да је Пореској управи однела документ 

из школе у којем се види да се ради о деловима плата које су одједном уплаћене. 

- Њих не занима што четири месеца нисам добила плату. Не занима их како сам тада живела, 

иако сам била трудна. Сада као једино решење ми нуде да поднесем тужбу која ће ме коштати 

17.000 динара, а ја тај новац немам - каже Александра. 

Она још наводи да је видела папир у надлежној институцији на којем пише да поменути намет 

мора да се плати. 

- Договор је изгледа постигнут, а то је да ипак морамо да платимо порез. Видела сам папир у 

пореској управи на којем пише да породиље и труднице морају да плате солидарни порез - 

каже Александра. У току јучерашњег дана огласио се и портал „Бебац“ и затражио од Владе да 

обустави наплаћивање солидарног пореза породиљама на закаснеле, па потом обједињене 

накнаде за породиљско боловање. 

- Обрачуном солидарног пореза, Влада је породиље не само преварила, већ и покрала. 

Ускратила им је накнаде за породиљско боловање, чиме их је егзистенцијално угрозила, а 

потом их је буквално и покрала обрачунавши им порез на кумулативно исплаћена боловања - 

наводи „Бебац“. 

У Министарству финансија кажу за “Блиц” да је Закон о умањењу нето прихода лица у јавном 

сектору почео да се примењује 1. јануара 2014. и примењивао се на зараде и друга примања 

изнад 60.000 динара исплаћених на месечном нивоу, закључно са 31. октобром 2014. 

- Како је наведени закон престао да важи, као и због немогућности да се нешто мења у закону, 

Министарство финансија у координацији са Пореском управом интензивно разматра 

појединачне случајеве и предузима активности ради изналажења модалитета за њихово 

решавање. О даљим активностима јавност ће бити обавештена. 
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http://www.politika.rs/scc/clanak/345393/Prosecna-primanja-domacinstva-u-Srbiji-58-331-dinar 

Просечна примања домаћинства у Србији 58.331 
динар 

Домаћинства у Србији у трећем кварталу 2015. године у просеку су имала приходе од 58.331 
динара, што је номинално за 3,5 одсто више него у другом кварталу, а 0,8 одсто мање него у 
првом кварталу, саопштио је данас Републички завод за статистику а преноси Бета. 

Издаци за личну потрошњу домаћинстава на крају септембра били су 58.644 динара и већи су 
номинално за 1,4 одсто него на крају првог полугодишта, а мањи за 2,7 одсто у односу на прво 
тромесечје ове године. 

Највећи удео у расположивим средствима имали су приходи из редовног радног односа 46,8 
одсто, пензије 30,7 одсто, приходи од пољопривреде, лова и риболова 6,8 одсто, натурална 
потрошња 4,5 одсто, остала примања од социјалног осигурања 3,3 одсто и приходи ван 
редовног радног односа 3,1 одсто. 

У укупној личној потрошњи домаћинстава издаци за храну и безалкохолна пића чинили су 35 
одсто, за становање, воду, електричну енергију, гас и остала горива 15,6 одсто, за транспорт 
10,7 одсто, за рекреацију и културу 6,1 одсто, за остале личне предмете и услуге 5,6 одсто, за 
комуникацију 5,4 одсто, за одећу и обућу 4,8 одсто и за опрему за стан и текуће одржавање 4,6 
одсто. 

Подаци су добијени на основу анкете 1.636 домаћинстава. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/becej/sindikat-zadrzati-sve-radnike-pik-a-becej_670054.html 

Синдикат: Задржати све раднике ПИК-а Бечеј 

БЕЧЕЈ  

На лицитацији која ће бити одржана у дирекцији ПИК-а Бечеј надметаће се само два купца. МК 

група Миодрага Костића и Индустрија меса "Матијевић" Петра Матијевића једини су доставили 

банкарске гаранције од 17.170 000 евра. 

"Оно што ми очекујемо је да било ко да излицитира, односно купи ПИК је да настави ову 

делатност коју смо ми запослени сачували претходних пет година. Послали смо премијеру 

Вучићу предлог наша два синдиката да је најбезболније да нови послодавац преузме све 

запослене", каже председник Синдиката Независност ПИК-а Бечеј Александар Пешић. 

http://www.politika.rs/scc/clanak/345393/Prosecna-primanja-domacinstva-u-Srbiji-58-331-dinar
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/becej/sindikat-zadrzati-sve-radnike-pik-a-becej_670054.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/becej/mk-i-matijevic-u-trci-za-pik-becej_669104.html
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Не спорећи права новог власника да направи нову систематизацију и у Самосталном синдикату 

кажу да би ипак требао да задржи свих 1.300 запослених па да се онда прави реорганизација 

која би подразумевала и преквалификације. 

"Егзистенција људи је у ПИК-у. Сви који су до сада остали једино овде виде своју егзистенцију. 

Трудимо се да све што синдикат ради знају сви запослени мада се пуно дезинформација шири. 

Важно нам је да знају све што је актуелно у ПИК-у", објашњава председник Самосталног 

синдиката Бранислав Залуцки. 

Шездесетседмогодишњи Иван Бакић само је један од многих Бечејаца који пропаст и продају 

ПИК-а, који је, кажу, деценијама био један од стубова развоја, никако не одобравају. 

"То траје већ годинама. Знајући да је ПИК улагао и у Сојару и многе друге фирме није у реду 

да тако прође. Мислим да је јако неповољно за грађане Бечеја и сам Бечеј. Све фирме су 

пропале. Ништа не ради осим Сојаре и Диоксида. Мислим да ће тих 1.200-1.300 људи који раде 

у ПИК-у бити тотално уништени. То је заправо 1.200-1.300 породица", категоричан је Иван 

Бакић. 

Почетна цена на лицитацији биће 42,7 милиона динара или половина процењене вредности 

Комбината. Нови власник добија РЈ Ратарство са 2908 хектара земљишта под системима за 

наводњавање плус око 8000 хектара закупљеног државног земљишта. 

Такође добија и "Говедарство" са две фарме капацитета 1.950 крава и производњом млека око 

12 милиона литара, "Свињарство" капацитета 100 хиљада товљеника, фабрику за прераду 

поврћа "Флора", Рибњак са рестораном, пословни простор у Мастер центру "Новосадског сајма" 

и Семенску производњу. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2140920/Po%C4%8Deo+%C5%A1trajk+u+Geodetskom+za

vodu.html 

Штрајк у Геодетском заводу, формирана радна 

комисија 

ИЗВОР:РТС 
Од данас штрајкује 120 катастара непокретности у земљи. Најављено отпуштање једног броја 
запослених у Републичком геодетском заводу зауставило би његов рад, јер тек почиње 
озакоњење милион и по нелегалних објеката, тврде синдикати. У ресорном министарству кажу 
да нема разлога за штрајк, јер реформисање катастра још није почело. Формирана радна 
комисија која би требало да убрза налажење решења. 

Грађани су од јутрос у катастрима могли да добију само уверења за остваривање одређених 

права из области социјалних давања, али не и да укњиже непокретност и обаве остале 

послове. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2140920/Po%C4%8Deo+%C5%A1trajk+u+Geodetskom+zavodu.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2140920/Po%C4%8Deo+%C5%A1trajk+u+Geodetskom+zavodu.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2140920/Po%C4%8Deo+%C5%A1trajk+u+Geodetskom+zavodu.html
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Припремила Оливера Вукосављевић 

После четири сата преговора синдиката, руководства Завода и ресорног министарства, 

постигнут је делимичан договор. 

"Доћи ћемо у ситуацију да Геодетски завод неће бити у стању да формира унутрашње 

организационе јединице у мањим општинама где имамо иначе мањак кадрова геодетске и 

правне струке који су претежно у раду катастра. То је по нама неприхватљиво", каже Небојша 

Пејчиновић из Независног синдиката Геодетског завода. 

Штрајк се наставља, а формирана је радна комисија која би требало да убрза налажење 

решења.  

Борко Драшковић, в.д. директора Републичког геодетског завода каже да би та комисија била 

међуресорна, односно владина комисија међу којима би били представници синдиката који би 

направили једну дубинску анализу колико стварно функционално Републички завод треба да 

има запослених.  

У ресорном министарству сматрају да не постоје разлози за страјк. Подсећају да је тој 

установи, поред осталог, обезбеђено 40 милиона евра кредита од Светске банке. 

"Нико не спори број запослених који морају да раде свој посао и чињеницу да имају милион 

нерешених за сада још увек предмета. Не знам да ли постоји ико у РГЗ ко се неће сложити са 

мном да ту ствари морају мало да се промене и да ту морамо да будемо ефикаснији", каже 

Зорана Михајловић, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

У Републичком геодетском заводу запослен је 2.201 радник, а вишак је 123. У поступак 

решавања проблема укључна је и Агенција за мирно решавање радних спорова.  

ЕУРАКТИВ 

http://www.euractiv.rs/ljudska-prava/9455-manjakvosti-predloenog-zakona-o-javnom-okupljanju-.html 

Мањаквости предложеног закона о јавном 

окупљању  

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић оценила је да у Нацрту закона о 
јавном окупљању није регулисано одржавање контра-скупова, а недовољно су дефинисани 
спонтано окупљање, као и окупљање у покрету. Представници синдиката такође су указали на 
неке мањкавости предложеног закона, попут чињенице да мирно окупљање на којем се 
изражава социјално незадовољство није одвојено од спортских, верских и других окупљања. У 
Србији тренутно влада правни вакуум због непостојања закона о јавном окупљању након што је 
претходни одлуком Уставног суда проглашен неуставним. 

http://www.euractiv.rs/ljudska-prava/9455-manjakvosti-predloenog-zakona-o-javnom-okupljanju-.html
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На заједничкој седници скупштинског Одбора за одбрану и безбедност и Одбора за људска и 
мањинска права 15. децембра Бранкица Јанковић је оценила да у Нацрту закона, када је реч о 
окупљању у покрету, није предвиђена могућност да се окупљени зауставе током покрета, осим 
на поласку и завршетку. 
  
"Чини ми се да би то било ограничавање слободе окупљања, не улазим у безбедносни аспект. 
Чини ми се да ни спонтано окупљање није довољно дефинисано, јер је онемогућено спонтано 
окупљање на које неко поведе или позове", навела је она. 
  
Повереница је навела да је потребно да се још једном провери да ли су све одредбе у Нацрту 
закона у складу са ОЕБС-овим смерницама за јавно окупљање. 
  
Повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић је рекао да у једном члану 
Нацрта закона постоји нејасна одредба "да надлежни орган води евиденцију у складу са 
прописима којим је уређена евиденција" и оценио да је то широко тумачење. 
  
Заменик заштитника грађана Милош Јанковић казао је да је врло непријатна ситуација "правни 
вакуум" који је настао због непостојања закона. 
  
Правни вакуум је настао 9. октобра. Одлуком Уставног суда претходни Закон о окупљању 
проглашен је неуставним 9. априла, а суд је објављивање ове одлуке у Службеном гласнику 
одложио за шест месеци од њеног објављивања. 
  
Представници Савеза самосталног синдиката и Асоцијације слободних и независних синдиката 
сагласили су се да је са аспекта изражавања незадовољства на синдикалним скуповима 
законски предлог мањкав и рестриктиван. 
  
"Закон није дистанцирао мирна окупљања на којима се изражава социјално незадовољство од 
спортских, верских и других окупљања", казао је Душко Вуковић из Савеза самосталних 
синдиката. 
  
Он је навео да би закон требало да одреди место за мирно окупљање и одржавање 
синдикалних скупова и да тај синдикат за синдикалне скупове предлаже Трг Николе Пашића у 
Београду. 
  
Он је предложио и да се скрати рок за пријаву скупова и оценио да је осам дана превише. 
  
Председница Асоцијације слободних и независних синдиката Ранка Савић похвалила је начин 
одржавања јавне расправе о Нацрту. 
  
Она је критиковала одредбу којом решење о забрани скупа издаје МУП, као и то да полиција 
скуп може да прекине "наређењем". 
  
Према њеним речима, превисоке су и казне за организаторе скупа који скуп одрже на опасном 
месту или без издате дозволе. 
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"Новчане казне су од 70.000 до 120.000 динара за физичка лица која организују скуп. Зашто у 
Закону о раду нема казне за послодавце који не исплаћују плате или доприносе", запитала се 
Ранка Савић. 
  
Извор: Бета  

БИЗЛАИФ 

http://www.bizlife.rs/vesti/82803-lazni-optimizam-preuvelicani-podaci-o-prosecnim-prihodima 

ЛАЖНИ ОПТИМИЗАМ: Преувеличани подаци о 
просечним приходима? 
 

Домаћинства у Србији у трећем кварталу 2015. године у просеку су имала приходе од 58.331 

динара, саопштио је Републички завод за статистику, док из Удружених синдиката Слога тврде 

да ти подаци не одговарају "потпуној истини". 

Просечни приходи од 58.331 динара номинално су већи за 3,5 одсто него у другом кварталу, а 

0,8 одсто мањи него у првом кварталу, а подаци су добијени на основу анкете 1.636 

домаћинстава. 

 

Издаци за личну потрошњу домаћинстава на крају септембра били су 58.644 динара и већи су 

номинално за 1,4 одсто него на крају првог полугодишта, а мањи за 2,7 одсто у односу на први 

квартал. 

 

Највећи удео у расположивим средствима имали су приходи из редовног радног односа 46,8 

одсто, пензије 30,7 одсто, приходи од пољопривреде, лова и риболова 6,8 одсто, натурална 

потрошња 4,5 одсто, остала примања од социјалног осигурања 3,3 одсто и приходи ван 

редовног радног односа 3,1 одсто. 

У укупној личној потрошњи домаћинстава издаци за храну и безалкохолна пића чинили су 35 

одсто, за становање, воду, електричну енергију, гас и остала горива 15,6 одсто, за транспорт 

10,7 одсто, за рекреацију и културу 6,1 одсто, за остале личне предмете и услуге 5,6 одсто, за 

комуникацију 5,4 одсто, за одећу и обућу 4,8 одсто и за опрему за стан и текуће одржавање 4,6 

одсто. 

 

Играње са интелигенцијом грађана? 

Удружени синдикати Србије Слога саопштили су да податак да су домаћинства у трећем 

кварталу у просеку имала приходе од 58.331 динара не одговара "потпуној истини" и да је 

објављен са циљем "уливања лажног оптимизма пред новогодишње празнике". 

http://www.bizlife.rs/vesti/82803-lazni-optimizam-preuvelicani-podaci-o-prosecnim-prihodima
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Синдикат Слога је указао да су подаци Републичког завода за статистику објављени, а да није 

детаљно објашњена методологија израчунавања, односно који су све параметри коришћени и 

колико је примања чланова једног домаћинства укључено у укупан збир и анкетирање. 

"Овако предочени резултати и просек од 58.331 динара по домаћинству не одговарају потпуној 

истини, имајући у виду укупно економско стање у земљи, незапосленост, просечну висину 

плата и пензија, и минималну зараду од једног евра по радном сату", саопштила је Слога. 

Тај синдикат упозорио је надлежне у Републичком заводу за статистику да се "не играју са 

интелигенцијом грађана" и да их оваквим непотпуним информацијама више не убеђују да 

имају више новца. 

"Када погледамо овако штуре податке, не можемо а да се не запитамо који је интерес да се 

они пласирају у јавност, осим ако се не ради о намерном уливању некаквог лажног оптимизма 

пред новогодишње празнике и стварању илузије да нам је куповна моћ већа", саопштио је 

синдикат. 

*Извор: Бета 

РАДИО 021 

http://www.021.rs/Info/Vojvodina/Na-delu-sakrivanje-pravog-stanja-u-privredi.html 

На делу сакривање правог стања у привреди 

Сакривање стварног стања у привреди Србије може да буде кобно, закључили су представници 
Привредне коморе Војводине, покрајинске власти, синдиката и послодаваца на седници 
социјално-економског савета. 

Тема савета односила се на закључке изнете на скупу "Стање у привреди Војводине", 
одржаном средином новембра, а на којем је указано да је привреда у посрнућу како у 
покрајини, тако у целој држави. 

Присутни су дошли до предлога мера, које су преточили у публикацију. Потпредседник 
Покрајинске владе и покрајински секретар Мирослав Васин истакао је да је економија реална 
наука која не трпи импровизације, која тражи реалност у планирању и анализи, те да свако 
игнорисање стварног стања и његово улепшавање, може имати тешке последице. Поред тога, 
економске анализе које захтевају приступ "хладне главе" и објективност, су неопходни 
елементи сваке анализе, посебно стања у привреди, као опсежној области. 

"Намера је да се овај документ представи широм Србије како би упознали све чиниоце у 
Србији са оценом стања у привреди на нивоу Републике, а коју је дао Савет. Сматрамо да је 
ситуација алармантна и тешка и да је дошло време да сви о томе разговарају. Заваравање да 

http://www.021.rs/Info/Vojvodina/Na-delu-sakrivanje-pravog-stanja-u-privredi.html
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је ситуација добра може довести до последица, стога је потребно што пре предузимати мере 
неопходне за побољшање постојећег стања", рекао је Васин. 

Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Слободан 
Пузовић је истакао да је Савет место где се разговара о томе на који начин се могу унапредити 
општи услови живљења у покрајини и да се обезбеди одрживост развоја локалних самоуправа. 

"Као члан Савета, наглашавам еколошки аспект животне средине, јер да би једно друштво 
било одрживо, осим економије и нових радних места, што је свима потребно, осим социјалног 
аспекта и збрињавања угрожених група становништва и услова за живот у Војводини уопште, 
битан је и трећи аспект – животна средина. Нико не жели нове инвестиције, нова радна места, 
која ће за продукт имати загађење животне средине и неквалитетне услове живота, поготово 
за младе", рекао је др Пузовић. 

Председник Уније послодаваца Војводине Станко Крстин је рекао да је на Конференцији 
указано у каквом стању се налази привреда у Србији, при чему Унија послодаваца није заузела 
само критички став, већ је настојала да укаже које су то мере које је потребно предузети да 
би се стање у привреди АП Војводине и Србије поправило. Крстин је нагласио да је заједнички 
материјал Савета документ који ће бити упућен свим релевантним институцијама у земљи које 
се баве привредом. 
 

 


