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Воду ћемо плаћати и приватницима 
Извор:Политика 

  

Ако посланици Народне скупштине у уторак усвоје владин предлог новог закона о комуналним 
делатностима, грађани Србије ће и са приватницима уговарати испоруку воде, грејања, 
одношење смећа, одржавање гробаља, путева, јавне расвете, улица и паркова.  
Од 15 комуналних услуга, приватници би девет испоручивали као концесионари природног 
богатства у јавној својини, а шест као "ортаци" с државом на основу уложеног капитала у 
заједничком предузећу по моделу јавно-приватног партнерства, пише Политика. 
Влада тврди да ће приватне фирме и конкуренција обезбедити квалитетније комуналне услуге 
и да Предлог закона "не уноси нове елементе на основу којих би трошкови корисника били 
већи од досадашњих". 
Држава ће, међутим, и убудуће прописивати услове пружања комуналних услуга, наводи лист. 
Економиста Млађен Ковачевић упозорава да, ако је на то већ приморана, Србија треба опрезно 
да либерализује комуналну делатност. 
"На такозвану дерегулацију никако не треба пристати", каже за Политику Ковачевић. 
"Приватнике треба обавезати да као концесионари редовно одржавају изграђена постројења и 
поштују обавезу улагања. Противник сам продаје изворишта воде и бања". 
Грађани су обавезни да плаћају комуналне услуге, али држава обећава заштиту права на 
комуналну услугу и субвенције онима који не могу да плаћају њихову пуну тржишну цену. 
 

 
 

 

 
Судски налог за наплату од несавесног газде 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Једна од ретких одредби измењеног Закона о раду које су донеле бољитак радницима у Србији 

је да је обрачун зарада и накнада зарада, такозвани обрачунски или платни листић, постао 

судски налог за наплату потраживања проистеклих из радног односа. Конкретно, то значи да 

радници који не добијају плату могу да на основу обрачунског листића одмах дођу до свог 

новца под условом да пријави свог газду. 

Но, да би се то десило, морају да обрачунски листић поднесу суду за предлог за дозволу 
извршења, у којем морају да наведу име извршитеља. Суд доставља решење извршитељу, који 
креће да ради односно да проналази новац или имовину да би наплатио дуг за радника. 
По Закону о раду, на крају сваког месеца послодавац има обавезу да изда обрачунски листић, 
чак и ако нема новца за исплату плате. На листићу треба да пише укупуна зарада, радни сати, 
минули рад и све друге надокнаде. Уколико послодавац не испуњава ту обавезу, довољно је да 
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га радник пријави и без судског спора наплати своју плату, али само под условом да на 
газдином рачуну има новца. 
Многи радници у Србији знају за ту могућност, али такође добро знају и за последице таквог 
поступка, па је то разлог што се мали број одлучује да судски наплати своју плату. Но, они који 
се одлуче на такав корак – а прошле године је то учинило готово 5.000 радника – често се 
сусретну с поразном чињеницом да до новца ипак не могу доћи јер га на рачуну послодавца 
нема. Ту није крај и та чињеница не мора значити да радници не могу доћи до своје плате. 
Наиме, уколико своја доказана потраживања предају извршитељима, они им могу обезбедити 
новац: они имају право да газдама који немају пара на рачуну за радничку плату – буквално све 
заплене. 
Извршитељи објашњавају да, за разлику од домаћинстава код којих су предвиђене забране шта 
све не сме да се плени – од основног намештаја до кућних љубимаца – закон дозвољава да се 
правним лицима попише све што имају уколико суд донесе решење о извршењу. То 
подразумева покретну и непокретну имовину послодаваца, која се плени и продаје, све у 
сразмери с дуговањем. Извршитељ не може пописати једино имовину која је под залогом. 
Тако закон заправо дозвољава да се заплене чак и основна средства за рад у неком предузећу. 
Извршитељ Александар Вуловић је недавно објаснио да ће сваки извршитељ покушати да 
наплати дуг из залиха робе, да не би угрозио процес производње, али, ако нема ни залиха ни 
новца, може пленити возила, компјутере, намештај, грађевинске и друге машине, апарате, 
некретнине... 
Важи и за минималац 
Чак и радници који добијају плате мање од прописаног минималца или чак ни њега, могу 
преко извршитеља наплатити разлику. Процењује се да у Србији око 200.000 радника добија 
коверте тање од минималца, али уз помоћ обрачунског листића и истражитеља од газде могу 
наплатити оно што им припада. 
  
 

 
 

ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА ЗА ЊИХ ЈЕ БЕСПЛАТНО Партије и синдикалци 
у Панчеву повлашћени  
Извор:013Инфо 

 

Захваљујући интересовању одборнице Скупштине града Марије Ћојбашић, Панчевци су 
сазнали да политичке партије и синдикати немају обавезу плаћања комуналних услуга које 
врши ЈКП „Хигијена“. 
Према потврди која је добијена из овог јавног градског предузећа, одлука је стара читаву 
деценију. Донео ју је Управни одбор „Хигијене“ 1. фебруара 2006. године,  и односи се на 
„политичке странке које су буџетски корисници и регистроване синдикалне организације. По 
одлуци њима се не фактуришу услуге изношења смећа. 
Такође, одлуком Управног одбора констатовано је да се „сва настала потраживања политичких 
странака и регистрованих синдикалниг организација – отпишу“. 
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Кнежевић: Српска економија је злато у блату  
Извор:Танјуг  
 
Циљ је да Србија у току мог мандата стави тачку на лоше индустријско наслеђе, каже министар 
привреде Горан Кнежевић, који српску економију описује као злато у блату. 
Кнежевић у интервјуу за нови економски магазин "Српска економија" каже да је у протеклих 
20 година Србија изгубила скоро 100 индустријских центара, у којима је радило око миллион 
радника и да је своју индустрију свела на ниво с почетка седамдесетих година. 
- Мој циљ је да Србија у току мог мандата стави тачку на лоше индустријско наслеђе и остави га 
исписаног на страницама историје. А како би се достигао циљ, најтеже је променити то како 
радимо, како доносимо одлуке, како се понашамо према послу, а време цури - каже Кнежевић. 
Министар истиче очекивање да Србија ову годину заврши са 1,8 милијарди евра прилива 
страних директних инвестиција, те наводи да само у инвестицијама које је држава подржала 
подстицајима има више од 220 милиона евра, захваљујући чему ће око 15.000 људи добити 
посао. 
Истичући да ће Србија наставити с политиком подстицаја, Кнежевић наводи да је 85 одсто 
буџета Министарства привреде опредељено за подршку развоју, те да је циљ да у наредној 
години буде закључено најмање 30 нових уговора. 
Додаје и да од 74 завршена пројекта након истека контроле уговорних обавеза ниједно радно 
место није угашено. 
Такође, истиче Кнежевић, предузећа која су уништавана деценијама и коришћена за куповину 
социјалног мира треба поставити на ноге, како не би више била терет за дзепове грађана, већ 
својим пословањем пунила буџет. 
Наводи да држава неће дозволити да запослени у тим предузећима преко ноћи остану на 
улици, али истиче и да држава неће оживљавати мртваце. 
- Знам да мене неће памтити као неког ко је градио путеве или школе, али волео бих да се зна 
да су те инвестиције проистекле из завршеног процеса решавања деценијских проблема у 
српској привреди - поручио је Кнежевић. 
Упитан о продаји ЕПС-а или Телекома, Кнежевић каже да оба предузећа данас добро послују. 
ЕПС пролази кроз реформу и о продаји се не размишља, а Телеком је добро државно 
предузеће, али је питање колико ће моћи да прати развој информационо - 
телекомуникационих технологија, каже Кнежевић. 
Он је рекао да нема сумње да су Срби марљив народ, али народ који је предуго радио под неким 
старим системом у ком није било претераних иницијатива и иновација и где се 
индивидуалност и залагање нису ценили. 
Министар наводи да се данас у Србији коначно осећа ритам савременог света, који доносе 
млађе генерације, а у којем ризик више није страшна ствар, те да држава све више ослушкује 
потребе привредника, ствара услове за развој. 
- О томе вам може причати било који привредник од 7.118 оних који су добили подршку за 
предузетничку иницијативу у току 'Године предузетништва - казао је Кнежевић. 
Министар наводи и да је шанса српске привреде у ИТ сектору, али и у машинској индустрији и 
индустрији опреме, дрвној индустрији, затим индустрији намештаја, гуме и пластике, 
прехрамбеној. 
- Посебан акценат ставићемо на оснивање микро, малих и средњих предузећа како би се 
развиле одговарајуће везе између купаца и добављача, мреже према великим предузећима, као 
и према другим произвођачима и потрошачима, и како би се домаћа предузећа што више 
интегрисала у ланац вредности - од сировине до финалног производа за извоз - навео је 
Кнежевић. 
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Упитан када ће се у Србији живети нешто пристојније, Кнежевић каже да већ живимо боље, а 
да ће бити све боље. 
 
 

Сертић: Ове године први пут отворено више фирми него што је 
угашено  
Извор:Танјуг 
  
У Србији је ове године први пут отворено 17.000 више фирми него што је угашено, изјавио је 
данас директор Развојне агенције Србије Жељко Сертић и оценио да то најбоље говори о 
резултатима оствареним у "Години предузетништва". 
Сертић је у интервјуу за нови економски магазин "Српска економија" рекао да је ове године 
основано око 36.000 предузетничких радњи и предузећа, истичући да је држава одредила до 
сада највећа средства за развој тог сектора, који је кичма сваке развијене привреде. 
Понуђена су 33 програма подршке са 16 милијарди динара, од чега су 4,4 милијарде 
бесповратна средства, а до сада је привредницима одобрено око 10 милијарди динара, 
прецизирао је Сертић. 
Наводећи да је "Година предузетништва" прва широко постављена национална кампања са 
фокусом на предузетнике, микро, мала и средња предузећа, Сертић је рекао да је више од 
13.000 предузећа, почетника у пословању, локалних самоуправа и кластера аплицирало за 
неки од програма, а да је одобрено више од 7.600 захтева за различите предузетничке 
иницијативе. 
Говорећи о програмима, Сертић је навео пример "Стартап" програма за почетнике, којим је 
држава подржала 116 предузетничких идеја са око 80 милиона динара. 
Ту је и програм за набавку опреме, захваљујући коме су предузетници имали могућност да са 
само пет одсто учешћа обезбеде нове машине, да од државе добију бесповратно 25 одсто, док је 
остатак од 70 одсто реализован кроз повољан кредит код изабраних банака и лизинг кућа, где 
је гаранција била сама та опрема. 
- На овај начин смо ове године 377 предузећа помогли са 550 милиона динара, што чини 
укупно улагање у нову опрему и машине од 2,7 милијарди динара - рекао је Сертић. 
Упитан да ли је помоћ државе довољна да почетници релаксирани уђу у бизнис, Сертић каже 
да није, али и истиче да је опредељење владе промена традиционалних начина размишљања о 
сопственој будућости и прекид фаворизовања запошљавања у државној служби и јавним 
предузећима. 
- Доношење сета привредних закона, чишћење српског економског дворишта од нагомиланих 
проблема из прошлости, одговорно сређивање државне касе и привлачење великог броја 
инвеститора у нашу земљу јасно упућују на знатно побољшање пословне климе - подвукао је 
Сертић. 
Он је навео да је Развојна агенција Србије у "Години предузетништва" учествовала са шест 
програма подршке, са укупним буџетом од 992 милиона динара, од чега је више од 950 
милиона директна финансијска подршка предузетницима, а да је реализовано више од 90 
одсто програма. 
Сертић каже да ће програми који су изазвали велико интересовање у сектору привреде бити 
појачани у наредној години. 
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Пољска полиција апелује да је не увлаче у политичке игре  
Извор:Бета 
 
Синдикати пољске полиције апеловали су вечерас на владу премијерке Беате Шидло и на 
опозицију да не увлаче полицију у политичке игре. 
Синдикат полиције је то саопштио поводом антивладиних демонстрација хиљада Пољака од 
петка, у одбрану слободе извештавања медија о Парламенту. 
У Варшаву од петка стижу полицијска појачања због демонстрација и страха Владе да се не 
претворе у нереде и не отму контроли. 
Полиција је добила наређење да посебно обезбеђује канцеларије посланика владајућих 
конзервативаца широм Пољске испред којих грађани протестују. 
По незваничним информацијама "Газете виборче", у Варшави је 2.000 полицајаца под пуном 
опремом за растурање демонстрација. Полиција је због мањка људства морала да одустане од 
обезбеђивања неких фудбалских утакмица, те постоји ризик да ће дивљати фудбалски 
хулигани. 
Ово је први пут за много година да се полиција огласила апелом да је политичари не увлаче у 
своје игре и сукобе. 
- Не желимо да нас мешају у политику. Било би боље када би пред празнике полицајци могли 
да буду у својим домовима, а не да их повлаче у Варшаву да обезбеђују Сејм и посланичке 
канцеларије, али немамо избора. Наш обавеза је да чувамо ред - казао је данас листу "Газета 
виборча" Анџеј Шари из Синдиката полиције. 
Синдикати полиције реаговали су саопштењем на полицијску интервенцију у ноћи између 
петка и суботе, када су морали да силом прокрче пут премијерки Беати Шидло и лидеру 
владајуће странке "Право и Правда" Јарославу Качињском кроз демонстранте који су покушли 
да их спрече да напусте зграду Сејма. 
Полиција је вечерас два пута морала да интервенише против демонстраната у Кракову пошто 
су поседали на улицу и покушали да спрече Качињског и делегацију његове странке да положе 
цвеће на гроб његовог брата, покојног председника Леха Качињског и његове супруге Марије у 
замку Вавел, а потом су покушали и да их прече да одатле оду. 
Демонстранти су уз узвике "Срамота!" гађали колону званичника јајима, а неке од аутомобила 
и оштетили, јавља пољски информативни портал Онет.пл. 
Синдикат полиције је саопштио: "Ми смо аполитичне снаге, а увлачење полиције у политичку 
реторику је недопустиво, изазива губитак поверења грађана у полицију и продубљује поделе у 
друштву", стоји у саопштењу које се су пренели пољски медији. 
 
 

Синдикат правосуђа: Настављају се преговори са Владом РС  
Извор:Срна 

 

Председник Синдиката правосуђа Синиша Петровић рекао је да би у наредна два дана требало 
да буду настављени преговори представника гранских синдиката буџетских корисника са 
Владом Српске у вези са смањењем стопе минулог рада. 
Петровић је рекао да су на јучерашњем састанку и синдикат и Влада изнели одређене предлоге 
и да је договорено да се о њима још мало размисли. 
Он је навео да ниједан од четири гранска синдиката буџетских корисника није пристао на 
предлог председника Владе да се минули рад обрачунава по коефицијенту од 0,3 одсто за 
раднике који имају до 25 година стажа, а онима преко тога по коефицијенту од 0,4 одсто јер је 
то за њих и даље умањење, што је неприхватљиво. 
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Петровић је рекао да ће, уколико Влада Српске не одустане од смањења стопе минулог рада са 
0,5 на 0,3 одсто, овај синдикат у среду, 21. децембра одржати штрајк упозорења, а у четвртак, 
22. децембра, учествовати у протестима осталих гранских синдиката буџетских корисника. 
 

 
 

 

 
Воду ћемо плаћати и приватницима 
Аутор: Александар Микавица 

 

Девет комуналних услуга приватници би могли да испоручују као концесионари, а шест као 

„ортаци” с државом. – Субвенције за оне који не могу да плаћају пуну цену 

Ако буде усвојен нови закон, девет комуналних услуга приватници би могли да испоручују као 
концесионари, а шест као „ортаци” с државом. – Субвенције за оне који не могу да плаћају пуну 
ценуАко посланици Народне скупштине у уторак усвоје владин предлог новог закона о 
комуналним делатностима, грађани Србије ће и са приватницима уговарати испоруку воде, 
грејања, одношење смећа, одржавање гробаља, путева, јавне расвете, улица и паркова. Од 15 
комуналних услуга, приватници би девет испоручивали као концесионари природног богатства 
у јавној својини, а шест као „ортаци” с државом на основу уложеног капитала у заједничком 
предузећу по моделу јавно-приватног партнерства. 
Од појаве нацрта прошло је годину дана. У међувремену била је и јавна расправа, а његово 
усвајање по хитном поступку влада „правда” потребом да се створи што боља пословна клима и 
омогући да и приватници управљају комуналним предузећима, али и да их оснивају. 
Влада тврди да ће приватне фирме и конкуренција обезбедити квалитетније комуналне услуге 
и да Предлог закона „не уноси нове елементе на основу којих би трошкови корисника били 
већи од досадашњих”. 
Није тешко докучити да се нови закон доноси како би се испунила обавеза према Бриселу да се 
домаћа законска регулатива и у овој области усагласи са захтевом ММФ-а и важећој у 
Европској унији. Брисел је против државног монопола и за отварање врата приватном 
капиталу. 
Држава ће, међутим, и убудуће прописивати услове пружања комуналних услуга, јер 
„задовољавање потреба грађана за комуналним услугама није могуће без утицаја државе, а 
решење постојећих проблема не би било могуће ни када би се ова област препустила 
самосталном деловању тржишних механизама”. 
Предлагач је свестан штете која може донети брзоплета и недоречена приватизација у овим 
делатностима битним за живот грађана. Јер, ако се погреши, пише у образложењу, „догодиће 
нам се оно што се десило у Бугарској и Румунији, у којима је неконтролисаним уласком 
приватног капитала у комуналну област држава изгубила контролу над комуналном 
инфраструктуром”. 
Економиста Млађен Ковачевић упозорава да, ако је на то већ приморана, Србија треба опрезно 
да либерализује комуналну делатност. 
– На такозвану дерегулацију никако не треба пристати – указује Ковачевић. – Приватнике 
треба обавезати да као концесионари редовно одржавају изграђена постројења и поштују 
обавезу улагања. Противник сам продаје изворишта воде и бања. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/896/Aleksandar-Mikavica
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Грађани су обавезни да плаћају комуналне услуге, али држава обећава заштиту права на 
комуналну услугу и субвенције онима који не могу да плаћају њихову пуну тржишну цену. 
Субвенције за те кориснике прописане су чланом 13. Предлога закона. 
Влада очекује да ће концесије и јавно-приватно партнерство у овој области омогућити улагање 
приватног капитала, да ће отворити нова радна места и смањити издатке буџета општина и 
градова. А јавност очекује боље услуге за нижу цену. 
Истини за вољу, кад имају монопол – јавна комунална предузећа се претварају у партијске 
прћије које комотно кроје ценовнике, запошљавају и арче, испостављајући рачун корисницима 
и буџетима оснивача. Једној „побуни” против монопола јавних комуналних предузећа били смо 
сведоци прошлог пролећа. Закон о комуналним делатностима из 2011. године прописује да 
погребне услуге могу да пружају само предузећа са већинским државним капиталом. Неки 
градови и општине – као Панчево, Београд, Нови Сад и Суботица, донели су одлуке које 
приватницима ускраћују право на рад, па су приватни погребници протестовали, захтевајући 
да нови закон отклони такву могућност. 
Драгољуб Рајић, консултант Мреже за пословну подршку, указивао је у то време да највећи цех 
монопола јавних предузећа плаћају грађани. 
– Скромни укоп у Милану, где је просечна плата 1.900 евра, кошта око 465 евра – тврди Рајић. 
– У Прагу, са средњом зарадом од око 1.200 евра, погреб износи 405 евра, а у Братислави, где се 
у просеку зарађује 1.000 евра, сахрана кошта 376 евра. Последњи испраћај у Србији кошта од 
900 до 1.000 евра. У већини европских држава погребне услуге пружају приватне фирме, а не 
државне. Да би прошли на тендеру, приватници се труде да максимално спусте цену и повећају 
квалитет. Код нас то није случај, јер погребне услуге пружају јавна предузећа којима се 
нерационално газдује, а њихови губици се покривају из буџета. 
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Влада тврди да ће нови закон „постепено јачати одговорност испоручилаца комуналних 
услуга”. Квалитет ће контролисати комунални инспектори и скупштине општина и градова, 
односно одборници као представници грађана. Ако већина не буде задовољна квалитетом 
услуге комуналног предузећа, општина ће покренути поступак за преиспитивање његовог рада. 
Ако не отклони недостатке у законском року, грађани ће закључити уговор са другом фирмом. 
Предлагач новог закона тврди да ће он донети корист грађанима, али и приватним 
комуналним предузећима, јер ће прве штитити од монопола, а друге од нелојалне 
конкуренције. 
 

 

 
 

Јанковић: Најчешћа дискриминација у области рада и запошљавања 
Извор: РТС 
 
Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић каже за РТС да овогодишњи 
подаци показују да су највише дискриминисане жене, припадници ромске националности и 
особе са инвалидитетом. 
Бранкица Јанковић је, гостујући у Дневнику РТС-а, истакла да се ситуација није значајно 
променила у односу на прошлу годину. 
"Најчешћа дискриминација је у области рада и запошљавања и највише су дискриминисане 
жене, припадници ромске националности и особе са инвалидитетом", каже Јанковићева. 
Истиче да немамо никакву толеранцију према дискриминацији, и да је неопходно да грађани 
дискриминацију пријаве. 
"Да бисмо решили случај дискриминације и дали укупан однос побољшању запосливости, 
потребно је да се послодавци ослобађају предрасуда према одређеним друштвеним групама", 
наглашава Јанковићева. 
Повереница напомиње да је неопходно да се свима да шанса да раде. 
Објашњава да се након пријаве дискриминације даје препорука и мишљење како да се иста 
отклони, али да је неопходно да се не реагује само на појединачне притужбе. 
"Следеће године ћемо представити извештај за област рада и запошљавања, како бисмо ширу 
јавност упознали са тим како се дешавају ти случајеви и како да надлежни реагују у оквиру 
системских решења", објашњава Јанковићева. 
Најаваљује и израду водича за антидискриминаторни кодекс. 
"Планирамо да позовемо велике компаније, да представимо водич за антидискриминаторни 
кодекс како бисмо допринели развоју толерантности у друштву", закључује Јанковићева. 
 

 


