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Министарства за рад, привреду и финансије са Унијом послодаваца договорили текст Нацрта
измена Закона о раду

Највећи синдикати бојкотовали преговоре
АУТОР: Р. ЋИРКОВИЋ
Београд - Министарство за рад, Министарство привреде, Министарство финансија и Унија
послодаваца, без учешћа представника синдиката, утврдили су радну верзију Нацрта закона о
изменама Закона о раду, рекао је за Данас државни секретар у Министарству рада Зоран
Мартиновић. Нацрт сада иде на јавну расправу која, по Закону, мора трајати најмање 20 дана,
тако да не постоји ни теоретска ни практична могућност да измене Закона о раду буду усвојене
до краја године, каже Мартиновић. Он додаје да ће надлежно Министарство за рад тражити
начин да обезбеди и учешће трећег социјалног партнера - синдиката - у доношењу овог закона.
Закључак о отпочињању и терминима одвијања јавне расправе доноси Влада Србије.
Мада су обећали, рекао је Мартиновић, репрезентативни синдикати нису радној групи за
припрему ових законских измена доставили своју верзију Закона о раду. Према верзији
усаглашеној без синдиката, отпремнине ће се исплаћивати само за радни стаж код последњег
послодавца и то једна трећина основне зараде по години стажа. Да подсетимо, синдикати су
захтевали да се отпремнина исплаћује за сав радни стаж за који запослени већ једном није
добио отпремнину без обзира код ког послодавца је тај радни стаж стечен. Отпремнина при
одласку у пензију износиће две просечне зараде. За годишњи одмор запосленом ће се
исплаћивати једна основна зарада плус минули рад уместо просек три последње плате као
досад.
Верзија коју су усагласила три министарства и Унија послодаваца предвиђа да рад на одређено
време може трајати највише две године. Изузетно, рад на одређено време може трајати и три
године код запошљавања особа које посао чекају дуже од 12 месеци, код запошљавања старијих
од 52 године, и код запошљавања у новооснованим фирмама. Рад на одређено време може
трајати и дуже од две године код извођења одређених временски орочених пројеката.
Агенција за рентирање радника неће бити у закону, каже Мартиновић. А неће бити ни малих
послова и сличних решења која већ постоје на Западу, али су и тамо предмет великих
контроверзи.
Орбовић: Убитачан предлог
Београд - Репрезентативни синдикати су добили Владин нацрт измена Закона о раду и
сматрају га убитачним, каже за Данас Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних
синдиката Србије. Тај синдикат и УГС „Независност“, чији је председник Бранислав Чанак,
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напустили су преговоре социјалних партнера о изменама Закона о раду незадовољни
предлозима и држањем представника Министарства привреде.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ko_je_kriv_za_ekonomski_slom.4.html?news_id=272666

Посланици Скупштине Србије јуче наставили расправу о Предлогу буџета за наредну годину

Ко је крив за економски слом
АУТОР: М. Р. МИЛЕНКОВИЋ
Београд - За разлику од почетка расправе о буџету за наредну годину, који је протекао у мирној
атмосфери, други дан скупштинске расправе обележила су бројне полемика опозиције и власти
о томе ко је крив за економски слом Србије. Атмосферу су додатно загрејали социјалисти
напомињући да су демократске промене у Србији узрок економског слома земље, а да су
деведесете биле године привредног процвата. Због те тврдње, која га је поприлично наљутила,
Саша Миленић затражио је неопозиво извињење власти због дискриминационих порука,
најављујући
да
ће
у
противном
демонстративно
напустити
парламент.
Посланица УРС Сузана Грубјешић навела је током расправе да је њена главна замерка буџету
што он неће довести до раста запослености, а „без тих мера неће бити напретка, јер никоме до
сада није успело да из рецесије изађе само смањењем јавне потрошње“. Она је навела да Закон
о умањењу нето прихода лица у јавном сектору „лако може да падне на Уставном суду“, али је и
питала министра финансија Лазара Крстића да ли остаје при изјавама да државни
функционери неће моћи да седе на неколико столица и примају неколико плата, да њихова
додатна примања неће бити опорезована, али ће бити преиспитана, и да уз пензију неће бити
могуће примати плату из буџета. Крстић је одговорио да ће се питање вишеструких плата и
пензија државних функционера решавати до средине наредне године и то системским
решењима, а не на индивидуалним примерима и демагогијом. Он се сложио са појединим
посланицима да образовни систем Србије треба да се мења и прилагођава тржишној привреди.
- Да ли ви у овој држави као влада тражите консензус са ММФ-ом око буџета или треба да
направите консензус са грађанима, који треба да поднесу терет мера - питао је Дејан Михајлов,
посланик ДСС, али је добио уверавање да буџет није прављен ни за Европску унију, ни за ММФ,
већ за грађане Србије.
Верица Калановић, посланица УРС-а, тражила је од министара Лазара Крстића и Саше
Радуловића објашњења везано за укидање подстицаја за нова радна места. Према њеним
речима, лош је потез што се укидају субвенције за запошљавање јер је на тај начин „угашена
нада“ да у Србију, макар и уз подстицаје, дођу нови Фијат, Мерцедес или Панасоник.
Калановићева је навела и да „оживљавање привреде са личним картама“ неће подстаћи
производњу и запошљавање, а замерила је и што су трансфери локалним самоуправама за
наредну годину мањи за две милијарде.
Министар Радуловић је одговорио да је утркивање са земљама региона у давању подстицаја
потпуно погрешна политика. „Намере су можда добре, али резултат је очигледно погрешан.
Према томе теза да без подстицаја нема инвестиција поприлично шкрипи. Кад се нађете у
рупи, прва ствар је да престанете да копате“, навео је Радуловић и додао да смо „куповали
радна места на туце, а губили на хиљаде“. Калановићева је питала и да ли је власт имала
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храбрости да смањи плате директора, а министар Крстић је навео да је, као и за министре,
демагогија да директори јавних предузећа треба да имају ниске плате и да је решење да се
примени Закон о јавним предузећима, и да се на та места поставе људи који ће професионално
управљати предузећима, и у складу са учинком адекватно зарађују.
Полемику о томе ко је крив за суноврат српске економије покренуо је Божидар Ђелић,
посланик ДС, који је питао због чега у парламенту морају да слушају лекције од људи који су
90-их година довели до тога да не функционише финансијски систем, да Србије буде
најсиромашнија земља у Европи која је изгубила 67 одсто БДП-а, и у којој „одреди смрти“
убијају новинаре и опозиционе политичаре. Одговорио је посланик СПС Дејан Раденковић,
који је оптужио бившег министра финансија Божидара Ђелића да је успео да упропасти све
што је ваљало у овој земљи. Он је позвао Ђелића да заједно изађу пред раднике који протестују
испред парламента да се види кога више они мрзе. Након тога уследило је рекламирање
пословника због говора мржње.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:467907-Pola-Srbije-radi-na-crno

Пола Србије ради на “црно“
З. РАДОВИЋ
Због престроге бирократске контроле мали привредници све чешће се одлучују на
нелегалан рад. Ове године тржишни инспектори поднели само 600 пријава суду
због бесправне делатности
ПРОИЗВОДЊА ситних колача, молерај, поправка аутомобила, све врсте улепшавања су
послови који се у Србији највише раде на „црно“. Тешко да ће неко од инспектора закуцати на
врата стана како би проверио да ли фризерка издаје фискални рачун за шишање муштерија,
али зато колегиница која ради легално и има пријављену радњу може очекивати пореску,
тржишну, комуналну, и још неколико инспекција.
Они који пријаве фирму подлежу свим проверама, а остале нико не може да казни, јер - не
постоје. Зато се предузетници највише и жале на нелојалну конкуренцију, која неоптерећена
таксама и порезима, корисницима нуди робу и услуге и до 40 одсто јефтиније. У Заједници
предузетника Привредне коморе Србије наглашавају да сива економија у нашој земљи достиже
31 одсто и напомињу да гуши привреду која, и иначе, послује у изузетно тешкој ситуацији.
- Надлежни су најавили да ће проблем сиве економије решавати у наредне четири године, али
неопходно је да се ред уведе што пре - сматра Мирослав Миладиновић, председник Заједнице
предузетника ПКС. Све је мање предузетника из дана у дан, јер је сива економија притисла ову
земљу. Да бисмо сачували ово што сада имамо, а већ смо у мањку, морали бисмо да постигнемо
договор са Владом и надлежним институцијама да нам сузбијање сиве економије буде
приоритет.
БРОЈКЕ* 150.000 је највиша казна за неовлашћену делатност * 650.000 људи ради у "сивој
зони" привреде * 975.000 запослено је на легалан начин
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Драгољуб Рајић, председник Уније послодаваца Србије, сматра да се држава не труди довољно
да спречи сиву економију, због чега је све више оних који одустају и из легалних прелазе у
нелегалне токове.
- Овакав бизнис из стана, дворишта или гараже, омогућава наш инспекцијски систем, у којем је
често нејасно ко кога може да контролише и кажњава - објашњава Рајић. - Људи морају од
нечега да живе, а од државе зависи да ли ће радити на "црно" или на "бело". Апсурд је да
975.000 људи у привреди ради легално, а између 650.000 и милион је у сивој зони. Скоро је
дошло до изједначавања и то говори да смо сиромашна земља и да су услови за пословање
катастрофални. Онај ко легално послује стално води рат са бирократијом. Инспекцијски систем
је неуређен и велика је корупција, не знају се надлежности. Чим се пријавиш и све радиш
регуларно, навучеш себи беду на врат.
Начелник Одељења за општи надзор из Сектора тржишне инспекције Горан Мацура каже да су
његови инспектори од почетка године поднели око 600 захтева суду због бесправног обављања
делатности.
- У области занатских услуга, код фризера, бравара, лимара, аутомеханичара, једна од
надлежних је и тржишна инспекција - наводи Мацура. - Казне за особе које неовлашћено
обављају делатност у трговини су предвиђене Законом о трговини и њих изриче надлежни суд.
У распону су од 50.000 до 150.000 динара. Тржишна инспекција не наплаћује казну, већ
подноси захтев надлежном прекршајном суду који одређује санкцију.
И "ИЗБРИСАНИ" У ИЛЕГАЛИ

НАРОДНА банка Србије и Управа прихода су донели решење којим се 50.000 предузетника
брише из регистра Агенције за привредне регистре - подсећа Миливоје Армуш, из Заједнице
предузетника ПКС. - Важно је и питање где ће они да оду и чиме ће се бавити у будућности, јер
анализе показују да око 30 одсто тих људе неће престати да обавља своју делатност него ће
наставити да раде у сивој зони, 30 одсто њих ће бити сигурно на "казану" државе, и ми који
измирујемо те обавезе мораћемо да надокнадимо губитак, док остали могу да се баве шверцом
и сличним нелегалним радњама.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:467916-Budzet-nije-po-meri-MMF-i-EU

Буџет није по мери ММФ и ЕУ
Н. П.
Скупштина наставила расправу о државној каси за 2014. годину. Позиција и власт
поново су разменили и оптужбе ко је уништио српску привреду
ДРУГИ дан расправе о буџету за наредну годину, који предвиђа мањак од 182 милијарде
динара, у уторак је обележила полемика о томе да ли је каса прављена по мери грађана или
ММФ, а опозиција и власт поново су разменили и оптужбе ко је уништио српску привреду.
На опаску ДСС да буџет није прављен по мери грађана, министар финасија Лазар Крстић
одговорио је да то није тачно и да није прављен по жељама међународне заједнице: Буџет јесте
ближи Европској унији, јер је прављен на начин на који се тамо праве буџети, али није прављен
нити за ММФ нити за ЕУ. Он само одсликава стање на терена, а не неку фикцију.
На то се надовезала Верица Калановић, посланик УРС, која је рекла да је тачно да каса није по
мери ММФ и ЕУ, али да нији ни по мери Србије. Она је такође рекла да је лош потез то што се
укидају субвенције за запошљавање. Министар привреде Саша Радуловић је рекао да ће се
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ефекти нових мера видети следеће године, додавши да више неће бити министар уколико не
буде резултата: Имаћемо привредни раст и имаћемо инвестиције. Измене закона омогућиће да
Србија поправи позицију на листи конкурентности.
Полемика о буџету, у једном тренутку, проширила се и на питање ко је упропастио српску
привреду. Посланик СПС Дејан Раденковић је, том приликом, колегу Божидара Ђелића (ДС)
назвао "гробаром српске привреде". Због ове изјаве Раденковића и, како је рекао, "говора
мржње", Драган Шутановац (ДС) је рекламирао Пословник.
"ЕТИХАД" ПОВЕРЉИВ
ПОСЛАНИК ДС Божидар Ђелић је током расправе упитао министра Крстића и да ли је тачно
да је на последњој седници Владе, под ознаком поверљиво, разматрано и да се део Аеродрома
"Никола Тесла" уступи "Етихаду", а затражио је и да се објаве сви уговори са овом арапском
компанијом. Министар је само кратко потврдио да је то била тачка дневног реда са ознаком
поверљиво.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:467909-Iz-drzavne-kase-18-milijardi-evra-zadugove-javnih-preduzeca

Из државне касе 1.8 милијарди евра за дугове
јавних предузећа
Д. И. КРАСИЋ
Држава Србија дала гаранције за зајмове, а они сада спадају у јавни дуг и намирују
се из државне касе. Обавезе "Србијагаса" 797,7, а "Путева Србије" 609,5 милиона
евра
МЕЂУ непуних осам милијарди евра разних кредита које Србија тренутно отплаћује, налази се
и око 1,8 милијарди евра дуга који се намирује у име јавних предузећа: "Србијагаса",
"Железница", "Путева", "Галенике" и "Јат ервејза". С обзиром на то да ова предузећа не могу да
плаћају рате, а држава Србија је дала гананције за те зајмове, они сада спадају у јавни дуг и
намирују се из државне касе.
Убедљиво највећа издвајања, готово половина суме, иде за "Србијагас" - 797,7 милиона евра,
које још треба отплатити. Према подацима Министарства финансија, од 820 милиона евра,
колико је ово предузеће укупно повукло зајмова уз државне гаранције, 140 милиона евра
отишло је на ликвидност. Све што је "Србијагасу" одобрено је и повучено, осим у случају
кредита Европске банке за обнову и развој за рефинансирање зајмова и одржавање и изградњу
складишта гаса. У овом случају је од одобрених 150 милиона евра, повучено 50 милиона.
За петама "Србијагасу" по износу зајмова који се још отплаћују је јавно предузеће "Путеви
Србије". Код њих за наплату стиже још 609,5 милиона евра.
"ГАЛЕНИКА"ДРЖАВА у име "Галенике" плаћа рате по седам кредита у укупној вредности од 85
милиона евра. Највећи је дуг, од 30 милона, Уникредит банци.
Убедљиво највише је, уз гаранцију, ово предузеће зајмило од Европске инвестиционе банке за
такозвани "пројекат европских путева". Од одобрених 120 милиона евра, повучено је 119,2
милиона евра. Држава у име "Путева" отплаћује још и зајмове за изградњу обилазнице око
Београда, рехабилитацију „Газеле“, такође у Београду, доградњу Коридора 10...
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И док за "Јат ервејз" отплаћујемо још 50,66 милиона евра, списак дугова "Железница Србије"
на овој листи је дугачак. Дужни смо још 196,5 милиона евра и 113 милиона швајцарских
франака које је "Железница" зајмила од Еурофиме, међународне железничке банке.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426263/Sasa-Radulovic-Rezultati-ekonomskih-mera-videce-se-vec-u-2014

Саша Радуловић: Резултати економских
мера видеће се већ у 2014.
Бета
Српски министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да ће се у 2014. години видети
резулати мера нове економске политике и да ће Србија имати привредни раст и инвестиције.
Радуловић је у Скупштини Србије казао да више неће бити министар ако мере које се
предузимају не дају резултате, али да је уверен да ће резултата бити.
- Имаћемо привредни раст и имаћемо инвестиције - казао је он.
Радуловић је казао да се нова економка политика осликава и на буџету Министарсва привреде
за 2014. годину и да се ради на измени суштинских закона који ће омогућити да Србија
поправи позицију на листи конкурентности.
Посланица опозиционе странке Уједињени региони Србије Верица Калановић оценила је да је
лош потез што се укидају субвенције за запошљавање.
Она је казала да је на тај начин угашена нада да у Србију, макар и уз подстицаје, може да додје
нови Фијат, Мерцедес или Панасоник.
- Оживљавање привреде са личним картама неће да подстакне призводњу и запошљавање оценила је Калановићева.
Радуловић је казао да се слаже да без инвестиција нема будућности, али и оценио да "шкрипи"
део да без подстицаја нема инвестиција.
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- Утркивање земаља региона ко ће дати веће паре инвестирорима потпуно је погрешна
политика. Док смо куповоали радна места на туце губили смо на хиљаде - казао је он.
Радуловић је оценио да то не постоји нигде у свету, осим у земљама које нису способне да
направе повољан пословни амбијент.
Он је казао да је разлог одласка великог броја младих, образованих људи из земље слаба
привреда, због чега ће буџетом за 2014. бити издвојено четири милијарде динара за стварање
венчер капитал (Вентуре Цапитал) индустрије, која ће, како је истакао, створити услов за развој
иновативних компанија запошљавање стручњака.
Радуловић је у начелној расправи о републичком буџету за 2014. годину у Скупштини Србије
казао да би та индустрија требало да привуче 100 милиона евра за иновативне пројекте и
донесе велику прекретницу у запошљавању младих.
Према
његовим
речима,
тај
пројекат,
чија
је
2014. години, требало би да заустави тренд одласка младих.

реализација

планирана

у

Радуловић је објаснио да је он рађен по узору на израелски модел, који се показао као веома
успешан.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/426236/Radnici-u-Srbiji-najobespravljeniji-u-Evropi

Радници у Србији најобесправљенији у
Европи
Бета
Синдикална организација фабрике Застава Оружје упозорила је на све израженије угрожавање
економских и социјалних права, наводећи да су радници у Србији данас најобасправљенији у
Европи.Зараде запослених у Србији су међу најнижим у региону, што директно утиче на
смањење животног стандарда, наводи се у саопштењу тог синдиката издатом поводом
Међународног дана људских права.
У саопштењу се додаје да је деиндустријализација земље допринела потпуном разарању
социјалног положаја запослених, а Србија је остала опљачкана са армијом
незапослених.
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Данас око 10 одсто радника у Србији ради, а не прима зараде, а велики број радника и грађана
нема оверене здравствене књижице. Незванично, незапосленост је већа од 30 одсто, што
директно води даљем повећању сиромаштва грађана, истиче се у
саопштењу.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/426184/DjukicDejanovicZabrana-zaposljavanja-se-ne-odnosi-na-lekare

Ђукић-Дејановић:Забрана запошљавања се
не односи на лекаре
Бета
Министарка здравља Славица Ђукић-Дејановић изјавила је данас да се забрана запошљавања у
јавном сектору не односи на сам кадар у здравству и да ће лекари бити примани, јер у
здравственим установама има много немедицинског кадра.
"Не сме се буквално схватити ова одлука. Имамо кадровске планове и чињеницу да у
здравственим установама има много немедицинског кадра. Њиховим одласком из
здравственим установа попуњаваће се лекарима и то пре свега лекарима на специјализацији",
рекла је Ђукић-Дејановић новинарима на отварању Референтне лабораторије за
идентификацију и испитивање психоактивних контролисаних супстанци у Београду.
Према њеним речима, измена Закона о буџетском систему којима се на две године забрањује
запошљавање нових кадрова у јавном сектрору не односи се на сам кадар, јер у здравственим
установама више од 20 одсто чини немедицински кадар, што је како каже, недопустиво.
"Ова одредба се не односи на сам кадар. Број запослених у здравственој установи мора бити
онолики колико је фонд планирао да плати, али кад немедицински кадар одлази у пензију или
се сели, запошљаваћемо медицински кадар", рекла је ДЈукић-Дејановић.
Она је додала да ће бити формирана комисија која ће у складу са кадровским планом здравства
одлучивати о новим кадровима, али то никако не значи да неће бити примани лекари. Како је
објасника, проблем недостатка високостручних кадрова није у вези са одлуком владе о блокади
пријема у радни однос, због тога што се овај кадар школује неколико година.
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"Ми смо у претходном периоду имали паузу када лекари нису примани у радни однос и нису
одобраване специјализације. То је од прошле године одблокирано, али се не може све одједном
превазићи", навела је министарка здравља.
Скупштина Србије усвојила је прошле недеље измене Закона о буџетском систему којима се на
две године забрањује запошљавања нових радника у јавном сектору, односно до краја 2015.
године.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Javna-preduzeca-ambis-javnih-finansija.sr.html

Јавна предузећа амбис јавних финансија
Буџетска уштеда од око 100 милиона евра од солидарног пореза на плате ни изблиза није
довољна само за обавезе „Србијагаса” у 2014.
Банатски двор: највреднији енергетски објекат „Србијагаса”
Јавна предузећа из године у годину праве све веће губитке, а на том путу без повратака за
собом „вуку” и јавне финансије. Зашто? Па зато што државна каса мора да гарантује за кредите
које она узимају како би како-тако нормално пословала, а и она и влада су свесни да то није
извесно. Цех ће, како изгледа, опет платити грађани као порески обвезници, чак и они који
никада нису трошили гас.
Управо та покрића главни су разлог повеликог буџетског дефицита од 4,6 одсто бруто домаћег
производа које је Министарство финансија пројектовало за наредну годину, а који Фискални
савет оцењује да ће бити и већи. Већи од пет одсто БДП-а.
Овај контролор јавних финансија наводи да ће лоше управљање јавним предузећима и
проблеми у банкарском сектору догодине коштати 560 милиона евра и створиће најмање 630
милиона евра додатних обавеза које ће се плаћати од 2015. године. Тих 560 милиона евра
држава ће потрошити на враћање постојећих обавеза „Србијагаса”, бившег „Јата”, „Галенике”,
„Железница Србије”, „Железаре Смедерево”, а вероватно и за неке интервенције у банкарском
сектору.
Додатних 630 милиона евра заправо су нове државне гаранције које ће се у 2014. издати мањевише за иста предузећа, али и Агенцију за осигурање депозита, јер је она своја средства
потрошила на интервенције у банкама. Пошто ова предузећане могу из свог пословања да
враћају те кредите – када прва рата дође на наплату2015. године држава ће преузети њихово
враћање, што ће онда наново повећавати дефицит.
„Србијагас”, на пример, банкама дугује преко 800 милиона евра. НИС-у 224 милиона евра. У
2014. ће се додатно задужити за 200 милиона евра. Све то мора да плати држава.
Вишегодишње неуспешно пословање овог предузећа ће се и у наредним годинама превалити
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на пореске обвезнике. Отплата његових дугова у 2014. и наредним годинама ће коштати
државу преко 150 милиона евра годишње – а то чак и не обухвата нове дугове које ће ова
компанија извесно направити у 2014. години.
– Укупне годишње уштеде од увођења солидарног пореза износе око 100 милиона евра што
значи да умањење зарада у читавом јавном сектору у 2014. години неће бити довољно да
покрије трошкове које ће држава у 2014. имати само за једно јавно предузеће – кажу у
Фискалном савету и додају да је без решавања проблема неуспешних банака са државним
власништвом, „Србијагаса”, али и других неуспешних државних предузећа – фискална
консолидација немогућа.
Љубодраг Савић, професор Економског факултета не види спремност владајуће гарнитуре да се
овим проблемом позабави на озбиљан начин.
– Јавна предузећа је још 1992. године оформио Слободан Милошевић с идејом да му буду
полуге за управљање земљом и до данас су та предузећа остала последња линија одбране свих
влада. Она служе партијским интересима, јер се преко ниских цена робе и услуга чува лажни
социјални мир, а политичари морају да се боре за гласаче. Сем тога, где би друго могли да
запосле партијску машинерију. Јавна предузећа су и извор финансирања партија, иако се
тешко може доказати да победник неког тендера не задржава сву зараду за себе – каже Савић.
По његовим речима, решење за јавна предузећа је на око једноставно – да се њихов власник
понаша онако како би се понашао њихов потенцијални приватни власник. То би значило да
цена њихових производа и услуга више не може да буде социјална, већ економска. Тиме
престаје потреба за субвенцијама. Економска цена би погодила многе људе, али се то решава
социјалном политиком. Овако се преко ниске цене електричне енергије субвенционишу сви – и
који имају и који немају да плате.
– Можда је и најтеже и немогуће да се из јавних предузећа протера партијско управљање. Таква
предузећа постоје и у Француској, али се тамо менаџмент бира професионално и полаже
рачуне да ли је извршио постављене циљеве. Овде се постављају послушници да извршавају
директиве – каже Савић додајући да је једно од решења да се јавна предузећа докапитализују
кроз приватна улагања и да се онда профит дели према улагањима и власништву.
Јат и његови дугови
Преузимање дугова „Јата” државу би у 2014. могло да кошта готово колико и „Србијагас”, али
би ови трошкови највећим делом били једнократни. Држава је, по изјавама званичника,
преузела око 190 милиона евра дуга „Јата”. Од тога су преко 60 милиона евра кредитне обавезе
узете уз гаранцију државе слично као за „Србијагас”. За сервисирање ових дугова држава ће
плаћати око 14 милиона евра годишње у наредних пет година. Преостали износ дуговања
„Јата”, која преузима држава, јесу неплаћене обавезе те компаније према НИС-у, Аеродрому,
„Јат техници”… Стога ће укупна државна издвајања по основу измиривања дуговања „Јата” у
2014. години зависити и од тога какав договор држава постигне са повериоцима. Међутим,
трошкови преузимања дуга „Јата”решили би се највећим делом у 2014. години, па би се у
наредним годинама свели на око 15 милиона евра годишње до враћања последње рате
гарантованих кредита 2018.Осим „Србијагаса” и „Јата”, држава мора да регулише гарантоване
обавезе „Железница Србије” и „Галенике”.
Јована Рабреновић
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-penziju-po-starim-uslovima-samo-do-30-decembra.sr.html

У пензију по старим условима само до 30.
децембра
Уколико жена у јануару 2014. године напуни 35,4 године стажа, мораће да ради још четири
месеца да би испунила услов
Запослени који стичу услов за пензију у овој години морају најкасније до 30. децембра да
прекину радни стаж, како би последњег дана ове године 31. децембра, поднели захтев за
пензионисање и остварили право на пензију по закону који важи за ову годину. То значи да
жена мора да има 35,4 године стажа и 53,4 године старости. За мушкарце је то 54 године и 40
година стажа.
Ово се углавном односи на оне који су имали бенефицирани радни стаж, јер једино они у том
животном добу могу имати толики стаж и услов за пензију. У ПИО фонду наглашавају да се дан
којим се прекида осигурање, односно радни однос, не може третирати и као дан када се
остварује право на пензију.
То практично значи да они који прекину радни однос 31. децембра могу тек по новој години
поднети захтев за пензију с тим што ће у том случају моћи да се пензионишу по новим
прописима који важе од 1. јануара 2014.
Упитани шта то конкретно значи у ПИО фонду кажу, да уколико жена рецимо у јануару пуни
35,4 година стажа, неће моћи одмах да поднесе захтев за пензију, већ ће морати да настави да
ради још четири месеца следеће године да би остварила законско право на пензију.
Од нове године мушкарци у пензију иду с 65 година живота и минимално 15 година пензијског
стажа или 40 година стажа и минимално 54,4 године живота. Истовремено ће жене од 2014.
године у пензију ићи с 35,8 година стажа и најмање 53,8 година живота.
У ПИО фонду подсећају да се услови мењају и за удовице и удовце, па ће удовице моћи да
добију породичну пензију супруга уколико су у моменту његове смрти имале 51,5 година
живота, а удовац ако је имао 56,5 година.
Просечно месечно у ПИО фонд стиже око 30.000 захтева за све врсте пензија, што је на нивоу
месечних показатеља и из претходне године. Од тога се око 6.000 захтева односи на старосну
пензију по једном од два услова за остваривање права, године живота и минималан стаж или
године стажа и минималне године живота.
У ПИО фонду кажу да у законском року до 60 дана реше 88 одсто захтева за пензионисање,
што је у односу на претходну годину више за око три процентна поена. У овај проценат није
укључен новембарски показатељ ажурности, када иначе има већи број решених захтева од
просека.
ПИО фонд је иначе од почетка године до октобра примио око 300.000 захтева за остваривање
различитих права из ПИО, што значи да је око 30.000 осигураника месечно поднело неки
захтев, а тек се петина односи на одлазак у старосну пензију.
Они који стичу услов за пензију у овој години морају да знају да је стаж осигурања само онај за
који имају плаћене доприносе, а не онај који је уписан у радну књижицу, а за које доприноси
нису уплаћивани. Такви осигураници немају услов да се пензионишу, без обзира на године
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стажа или старост. У ПИО фонду нису, како кажу, приметили да је број подносилаца захтева за
пензионисање у овој години драстично већи него претходних година.
Ј. Петровић-Стојановић
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sve-lepsa-slika-naseg-izvoza.sr.html

Све лепша слика нашег извоза
Ову годину испратићемо, по свему судећи, са робним извозом вредним око 11 милијарди евра, а
план за 2014. је за око десетак одсто већи
Велики „фића” наш најзначајнији извозни производ
Захваљујући повећању од 25 одсто у односу на претходну 2012, Србија ће 2013. годину
завршити са оствареном вредношћу робног извоза од око 11 милијарди евра, процена је
економисте Мирослава Здравковића. Никад бољи резултати спољне трговине, са рекордном
покривеношћу увоза извозом која ће премашити 70 одсто, највише су допринели „Фијат
аутомобили Србија”. Очекиваном повећању извоза у 2013. од око 2,2 милијарде евра, раст
извоза друмских возила допринеће 55 одсто, што је око 1,23 милијарде евра. Овогодишњем
веома добром спољнотрговинском билансу, поред крагујевачког ФАС-а, највише су допринели
произвођачи делова за аутомобилску индустрију, затим фабрике електричних машина и
апарата и још неке индустријске гране које су у овој години оствариле високе стопе раста
продаје своје робе иностранству.
Лепо звучи и Здравковићева процена да ће вредност извоза робе у 2014. години, уз очекивану
двоцифрену стопу раста, премашити 12 милијарди евра. Тим пре, јер је у периоду јули-октобар
просечна месечна вредност износила 970 милиона евра.
– Двоцифрени раст извоза у 2014. биће последица деловања три фактора – указује Здравковић.
– Извесно је повећање извоза вишкова пољопривредно-прехрамбених производа захваљујући
бољем роду и производњи у 2013. Поред тога, очекује се и раст извоза више индустријских
сектора који су повећали производњу и извоз у овој години, а могућ је и већи ФАС-а у првој
половини 2014. у поређењу са овом годином.
Процењује се да ће српска пољопривреда и прехрамбена индустрија ове године извести робу за
2,7 милијарди долара и остварити суфицит у размени са светом од око 1,2 милијарде долара.
Здравковић верује да ће у 2014. вредност извоза житарица и од њих произведене робе бити као
и у 2012. години – око 650 милиона евра. Рачуна се на вишкове робе овогодишњег рода, а
током јесени 2014. такође може доћи до раста извоза житарица рода из идуће године.
– После овогодишњег повећања вредности извоза од чак 3,6 пута, „Фијат” из Крагујевца би у
2014. могао да направи раст од додатних 15 одсто – каже Здравковић. – Укупном очекиваном
расту вредности извоза за око 1,25 милијарди евра у 2014. години „Фијат” би могао да
допринесе са додатних 270 милиона евра, што је више од 20 одсто. Зато ће динамика извоза
ФАС-а и у 2014. години највише утицати на укупну стопу раста извоза, али са неколико пута
мањим уделом у односу на 2013. годину.
Међу првих пет највећих извозника Србије деценијама су се убрајали и произвођачи одеће.
Вредност њиховог извоза у 2012. премашила је 390, у овој години се очекује 463, а догодине 553
милиона евра.
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Раст робног извоза је најсветлија тачка у мрачној економској слици Србије – указује
Здравковић. – Кад будемо имали стабилан раст броја запослених у прерађивачкој индустрији и
раст извоза више других пољопривредних производа, осим житарица, шећера и сличних
сировина и полуфабриката, моћи ћемо да кажемо да је наша земља на путу изласка из кризе.
Процењена вредност извоза у 2014, истиче наш саговорник, могла би бити и већа. Мања може
бити само ако дође до новог таласа рецесије и пада тражње у ЕУ и земљама у окружењу и пада
цена примарних и берзанских производа.
А. Микавица

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ne-misle-svi-sindikati-isto-o-zakonu-o-radu

Не мисле сви синдикати исто о закону о раду
Иако су испрва сви домаћи синдикати прилично оштро одбили измене Закона о
раду које Влада предлаже, сада се чини да синдикалци више нису толико
јединствени у ставу по том питању. С једне стране, челници највеће радничке
организације у земљи,
Савеза самосталних синдиката Србије, кажу да је Влада усвојила неке од њихових примедби и
да ће стога учествовати у јавној расправи о новом закону. На другој страни је Српски
синдикални фронт – новоуспостављена коалиција неколико гранских и мањих синдикалних
асоцијација, која је јуче у Београду протестовала не само против предлога закона о раду већ и
против Социјално-економског савета и садашњег система социјалног дијалога у Србији.
Другим речима, и против највећих синдиката.
У СССС наводе да су задовољни чињеницом да у коначној верзији измена Закона о раду није
предвиђено оснивање агенција за изнајмљивање радника, што је била једна од главних
примедби синдиката. Председник СССС Љубисав Орбовић рекао је да су предложена решења
стигла у тај синдикат и да у нацрту има доста одредаба у којима су уважени ставови
синдикалних организација.
– Ми, ипак, с предложеним изменама закона морамо да се упознамо детаљније и размотримо
их пре него што дамо коначно мишљење – рекао је Орбовић.
Иако су након почетних полемика у јавности, представници највеће синдикалне асоцијације у
земљи наводили да због, по њиховом мишљењу, „катастрофалног” законског предлога, неће ни
учествовати у преговорима о њему, Орбовић сада каже да ће синдикати учествовати у јавној
расправи и изнети став о томе шта је у закону добро, а шта лоше.
Државни секретар Министарства рада Зоран Мартиновић рекао је да би јавна расправа,
имајући у виду да су потребне припреме за њено организовање, могла почети 18. децембра.
Министар привреде Саша Радуловић казао је прошле недеље да очекује да ће измене Закона о
раду у скупштинску процедуру ући до краја године, а да ће закон бити усвојен већ у јануару.
Осетно радикалнији став имају у Српском синдикалном фронту: они су јуче с протеста у центру
Београда поручили да „радник није роб” и да неће дозволити усвајање предложених измена
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Закона о раду и Закона о штрајку. На скупу на којем се окупило неколико хиљада грађана,
захтевано је од Владе да „распусти нелегитимни Социјално-економски савет и друга
преговарачка трипартитна тела и да се о предложеним законима поведе најшира расправа”.
Председник Конфедерације слободних синдиката Ивица Цветановић је рекао да би
предложеним законом радници били претворени у робове јер се укидају и рад у сменама и
ноћни рад и радно време.
– Најгоре од свега је флексибилно запошљавање, што значи да млади никад неће имати стални
посао. То је закон који је писан у интересу Америчке и Немачке привредне коморе у Србији и
наших тајкуна, а не у интересу свих грађана Србије – казао је Цветановић.
Српски синдикални фронт чине Конфедерација слободних синдиката, Удружени синдикати
Србије „Слога”, Индустријски синдикат Србије и Синдикат српске полиције.
В. Чв.
Кључ у отпремнинама
Кључна измена у Закону о раду биће омогућавање лакшег отпуштања радника кроз мању
администрацију и осетно ниже отпремнине, а став је Министарства, али и великог броја
економиста, да ће то отворити врата лакшем запошљавању радника, поготово оних старијих од
50 година.
– Нико старији од 50 година не може да нађе посао јер ниједан послодавац не жели да преузме
ризик да, ако мора да отпусти радника због пада пословања, мора да му обезбеди отпремнину
по години стажа – објаснио је министар привреде Саша Радуловић.

НОВИ МАГАЗИН
http://www.novimagazin.rs/ekonomija/dogovoren-tekst-nacrta-izmena-zakona-o-radu

Договорен текст Нацрта измена Закона о
раду
Министарство за рад, Министарство привреде, Министарство финансија и Унија
послодаваца, без учешћа представника синдиката, утврдили су радну верзију Нацрта
закона о изменама Закона о раду, рекао је државни секретар у Министарству рада Зоран
Мартиновић.
Нацрт сада иде на јавну расправу која, по Закону, мора трајати најмање 20 дана, тако да не
постоји ни теоретска ни практична могућност да измене Закона о раду буду усвојене до краја
године, каже Мартиновић за Данас.
Он је додао да ће надлежно Министарство за рад тражити начин да обезбеди и учешће трећег
социјалног партнера - синдиката - у доношењу овог закона. Закључак о отпочињању и
терминима одвијања јавне расправе доноси Влада Србије.
Мада су обећали, рекао је Мартиновић, репрезентативни синдикати нису радној групи за
припрему ових законских измена доставили своју верзију Закона о раду. Према верзији
усаглашеној без синдиката, отпремнине ће се исплаћивати само за радни стаж код последњег
послодавца и то једна трећина основне зараде по години стажа.
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Да подсетимо, синдикати су захтевали да се отпремнина исплаћује за сав радни стаж за који
запослени већ једном није добио отпремнину без обзира код ког послодавца је тај радни стаж
стечен. Отпремнина при одласку у пензију износиће две просечне зараде. За годишњи одмор
запосленом ће се исплаћивати једна основна зарада плус минули рад уместо просек три
последње плате као досад.
Верзија коју су усагласила три министарства и Унија послодаваца предвиђа да рад на одређено
време може трајати највише две године. Изузетно, рад на одређено време може трајати и три
године код запошљавања особа које посао чекају дуже од 12 месеци, код запошљавања старијих
од 52 године, и код запошљавања у новооснованим фирмама. Рад на одређено време може
трајати и дуже од две године код извођења одређених временски орочених пројеката.
Агенција за рентирање радника неће бити у закону, каже Мартиновић. А неће бити ни малих
послова и сличних решења која већ постоје на Западу, али су и тамо предмет великих
контроверзи.
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