
1 

 

          

27.децембар  2012. 

                                        

  

 
 

 

Јавна предузећа деполитизовати;(стр.2) 
Храна скупља без разлога; (стр.3) 

Београд: Закон спасава ГСП; (стр.4) 

Ограничени повраћај ПДВ на беби опрему за породице с примањима до 

80.000;(стр.6) 

ПТТ: Плате у складу са законом;(стр.7) 

У 2013. 1.500 нових радних места;(стр.8) 

НСЗ: Укључите се у решавање проблема незапослености;(стр.10) 

Социјална корпа за два месеца;(стр.10) 

Суд потврдио да је приватизација била законита;(стр.11) 

Процене без правог покрића;(стр.12) 
Подељена мишљења о Железари;(стр.13 ) 
 

 

 

 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1236900/Javna+preduze%C4%87a+depolitizovati.html 

Јавна предузећа деполитизовати 

У наредном периоду јава предузећа требало би деполитизовати, реструктуирати и, 
у случајевима када је то могуће, пронаћи стратешког партнера, оценило стално 
радно тело Социјално-економског савета. 

Јавна и јавно комунална предузећа би у наредном периоду требало деполитизовати, донети 
стратегију реструктурирања а у оправданим случајевима пронаћи стратешког партнера, 
оценили су чланови сталног радног тела за економска питања Социјално-економског савета. 

Ово радно тело спровело је средином године пројекат "Ефекти реструктурирања јавних и јавно-
комуналних предузећа у Србији" у којем су учествовали менадзменти, синдикати предузећа и 
представници локалних самоуправа. 

Истраживање спроведено међу директорима 94 јавна и јавно-комунална предузећа, од укупно 
711 која активно послују у Србији, показало је да је до 2005. године у тим предузећима 
примећен пораст броја запослених, али после те године број запослених опада. 

Када се погледају појединачо нека од предузећа која су обухваћена анкетом, број запослених у 
периоду 2000. до 2012. године, највише је повећен у ЈП "Службени гласник" из Београда 
(702,04 одсто) ЈКП "Стан" из Новог Сада (218,18 одсто), ЈКП "Лисје" из Новог Сада (177,14 
одсто), ЈКП "Чистоћа" из Старе Пазове (106,66 одсто), Градске топлане из Ниша (104,2 одсто). 

Од укупно 94 предузећа обухваћена истраживањем 77 су доставила податак да имају дуговања 
према повериоцима, а укупна дуговања тих предузећа износе 95,152 милијарде динара. 

Јавна предузећа са највећим дуговањима обухваћена овом анкетом су: ЈП "Железнице Србије" 
са 74,147 милијарди динара, ЈП ПТТ "Србија" са 8,77 милијарди динара, ЈП "Електромрезе 
Србије" 3,072 милијарде динара, ЈКП "Градска топлана" из Ниша са 8,175 милијарди динара. 

Пословање ових предузећа одвија се у затвореном кругу у коме су управо она највећи дужници 
за наручене производе и услуге компанијама приватног сектора, а онда та иста приватна 
предузећа имају значајна дуговања према јавним предузећима на име комуналних услуга. 

Као трећи актер овог затвореног круга интервенише држава субвенцијама из буџета како би 
помогла јавна предузећа чији је оснивач, гарантовала одржање радних места и исплату зарада. 

Социјални програми запошљавали људе 

Представници синдиката 91 јавног и јавно-комуналног предузећа такође су учествовали у овом 
истраживању, које је показало да је број запослених у тим предузећима остао готово исти. 

Међутим, подаци које су синдикати дали, говоре о томе да је број запослених остао исти не зато 
што нико нови није запослен, већ зато што су и после спроведених социјалних програма људи 
поново запошљавани. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1236900/Javna+preduze%C4%87a+depolitizovati.html
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Већина анкетираних верује да су њихова права данас повољнија у односу на 2005. годину, док 
је просечна зарада запослених у тим предузећима данас већа него 2005. у просеку за 71,88 
одсто. 

Негативан став према уласку приватног капитала у та предузећа има 63 одсто испитаника, а 
такав став образлажу тиме да би уласком приватног капитала дошло до повећања цена услуга, 
отпуштања радника и низа других негативних ефеката, као што су извлачење капитала или 
уништавање предузећа. 

Данашње истраживање представили су секретар Социјално-економског савета србије Чеданка 
Андрић и чланови радног тела за економска питања - Драгољуб Рајић (Унија послодаваца 
Србије), Данијела Рајковић (Министарство рада, запошљавања и социјалне политике), Зоран 
Ристић (УГС Независност) и Светлана Манчић (СССС). 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:412399-Hrana-skuplja-bez-razloga 

Храна скупља без разлога 
Д. М. - М. Н. С.   

Курс евра мирује, гориво јефтиније, падају царине и намети за увоз, а у трговине 

пристижу нови ценовници. Нове цене неких намирница, више од седам до 15 

одсто, важиће после божићних празника 

 
УЗАЛУД потрошачи у Србији очекују да цене намирница почну да падају. Разлога за то има: 

динар је за шест одсто јачи него летос, литар горива вреди чак пет динара мање него у августу, 

присутан је пад промета који у случају појединих артикала износи и 60 одсто! Ипак, иако не 

постоје економски разлози за поскупљења, најаве нових ценовника за Нову годину пристижу. 

Не помаже ни спуштање царина и посебних намета на увоз производа из ЕУ. Очигледно је да 

ће та мера, кроз мању продају, озбиљно коштати домаће произвођаче, али и да неће помоћи 

овдашњим купцима да пазаре јефтиније. 

Како је ”Новостима” незванично најављено, од Божића су на снази нови, виши ценовници 

пића, слаткиша, зимнице...Повећање цена биће од седам до 15 одсто. И са пијаца стижу сличне 

најаве. Кромпир је, већ сада, по цени скоро сустигао увозну поморанџу, а скупље ћемо, чим 

дочекамо Нову годину, плаћати и сав зелениш, као и домаће и увозно воће. 

- Раст цена у динарима последица је либералније монетарне политике - каже за ”Новости” 

Александар Стевановић, економиста. - Са инфлацијом која протеклих десет година просечно 

износи десет одсто централна банка се може изборити. Последице би биле краткорочне, кроз 

смањење привредне активности, јер би задуживање било скупо, а и незапосленост би порасла. 

На дужи рок, таква борба са инфлацијом би се исплатила, јер за привреду једне земље 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:412399-Hrana-skuplja-bez-razloga
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стабилност валуте је веома важна. У таквим околностима и српска привреда би била 

флексибилнија. 

 

ДРЖАВА ПОСМАТРАЧДекларацију о унапређењу трговинског сектора у среду су у Палати 

Србије потписали директори: ”Делезе Србија” Давид Вандер Скурен, ”Идее” Александар 

Сератлић, ”Меркатора С” Станка Пејановић, ДИС-а Дарко Аћимовић, ”Вера” Василис 

Какагиотис, ”Метроа” Вероника Пунчева, ”Гомекса” Горан Ковачевић и ”Универекспорта” 

Споменко Ђодан.  

- Декларација је добровољна и отворена за све како би унапредили сектор трговине - истакао је 

министар Љајић.  

- Влада Србије није потписник, јер држава неће утицати на слободно формирање цена на 

тржишту. 

Купци, кроз мањи промет, ипак кажњавају трговце. Просечан пад промета на годишњем нивоу 

износи десет одсто, мада трговци незванично признају и да је тај пад много већи - 25 одсто. 

- Најбољи пут до ниских цена је да се подржи слободна и оштра конкуренција на тржишту - 

каже Давид Вандер Скурен, генерални директор ”Делезеа”. - Малопродаја је веома 

конкурентна, а сви радимо на смањењу цена робе коју купују од добављача. 

Директор ДИС-а Дарко Аћимовић сматра да после Нове године не би требало очекивати 

повећање цена основних животних намирница, без обзира на то што ће престати да важи 

уредба о ограничавању маржи на десет одсто. 

Коначан модел социјалне корпе, која би обухватала основне животне намирнице по 

приступачним ценама за најугроженије, биће завршен тврди министар Љајић за два месеца. 

- Разговарамо са произвођачима и трговцима и најбољи начин је да то буде на добровољној 

основи - открива министар Љајић. 

 

ДОЛАЗАК НОВИХ БРЕНДОВА 

- ДОЛАЗАК шведског произвођача намештаја ”Икеа” на тржише Србије може да се очекује 

крајем 2013. године, а немачког трговинског ланца ”Лидл” крајем 2014 - најављује министар 

Љајић. - До краја наредне године могуће је да се отвори прва робна кућа ”Икее” у Београду, док 

се заврши формално-правна процедура. 

Како каже министар Љајић, ”Лидл” је купио шест локација у нашој земљи, а потребно им је још 

девет. Тако ће немачки трговински ланац отворити своје објкете у Суботици, Зрењанину, 

Новом Саду, Ваљеву, као и у Нишу. 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:412408-Beograd-Zakon-spasava-GSP 

Београд: Закон спасава ГСП 
Н. В. БРКОВИЋ  

Дуговања за порез и доприносе градског превозника датирају из 2010. године. 

Руководство се узда у прописе о условном отпису камата и мировању пореског дуга 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:412408-Beograd-Zakon-spasava-GSP
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РЕП дуговања, за који је Државна ревизорска институција прозвала ГСП "Београд", вуче се од 

2010. године, тврде у овом јавном предузећу. Иако је лане постигнут споразум о одлагању 

измирења обавеза са Центром за велике пореске обвезнике, неликвидност је спречила ГСП да 

испоштује договор. Руководство се узда у Закон о условном отпису камата и мировању пореског 

дуга, који је недавно ступио на снагу. 

Међутим, у извештају Државне ревизорске институције наводи се да највећи градски 

превозник у Београду није платио порезе и доприносе на зараде у 2011. години и раније у 

износу од 1.442.723.000,00 динара. Председника ДРИ Радослав Сретеновић рекао је да је 

утврђено да ГСП није извршио уплату пореза и доприноса код исплате зарада у износу већем 

од 1,4 милијарди динара, као и да није плаћен обрачунати порез на додату вредност у износу 

већем од 11 милиона динара. 

Према речима директора Небојше Ћерана, ГСП "Боград" је током 2010. године, услед проблема 

са обезбеђењем довољног нивоа средстава за редовно пословање, исплаћивало зараде 

запослених без плаћања припадајућих пореза и доприноса на тако исплаћене зараде. По овом 

основу дуг ГСП је 1,5 милијарди динара са обрачунатим каматама. 

ЕВРОПСКА БАНКАГСП се и поред дуга који има више од шест нула, и даље задужује. За 

набавку 180 нископодних аутобуса задужиће се код Европске банке за обнову и развој у износу 

од 75 милиона евра. Период отплате кредита је шест година са две године грејс-периода. 

Реализацију уговора о зајму аминовали су и одборници владајуће већине Скупштине града. 

Ради реализације тог посла, ГСП је расписао међународни тендер, а поступак јавне набавке 

спроводи Агенција за јавне набавке града Београда. 

- У марту 2012. године ГСП је са Центром за велике пореске обвезнике потписало Споразум о 

одлагању плаћања пореског дуга, с тим да је прва рата доспевала 10. 10. 2012. године - 

објашњава Ћеран. - Проблем изражене неликвидности предузећа настављен је и у 2011. и 2012. 

години, те нисмо били у могућности да испоштујемо одредбе потписаног Споразума, а које се 

односе на дуговања из 2010 године. С обзиром на то да је у међувремену ступио на снагу Закон 

о условном отпису камата и мировању пореског дуга, ГСП ће искористити могућност да своја 

дуговања подведе под одредбе донетог Закона. 

У ГСП додају да су наводи медија, поводом извештаја Државне ревизорске институције, да 

предузеће није платило порезе и доприносе на зараде у 2011. години и раније у износу од 

1.442.723.000 динара, извучени из контекста извештаја. 

- Све обавезе по основу пореза и доприноса на зараде за своје запослене у 2011. години 

измирили смо са мањим закашњењем, за које је ЦВПО обрачунавао припадајуће камате и 

казне - истакао је Ћеран. - Обавезе према ЦВПО на зараде исплаћене у 2012. години ГСП је 

измирио у складу са приливима средстава, односно и даље са повременим закашњенима од 

десетак дана. Важно је истаћи да ГСП има неплаћени дуг за порезе и доприносе из 2010. године 

у износу од 1,5 милијарди динара, које ће решавати заједно са својим оснивачем, у складу са 

Законом о условном отпису камата и мировању пореског дуга, као и да све остале обавезе 

измирује. 

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ 
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Према речима директора ГСП, укупан дуг предузећа износи око четири милијарде. Према 

добављачима 800 милиона, на име кредита 1,5 милијарди и за порезе и доприносе радницима 

око 1,5 милијарди. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/359736/Ograniceni-povracaj-PDV-na-bebi-opremu-za-porodice-s-primanjima-do-

80000 

Ограничени повраћај ПДВ на беби опрему за 
породице с примањима до 80.000 

Катарина Марковић  

Од Нове године држава ће родитељима олакшати набавку беби опреме јер ће им 20 одсто 

новца вратити кроз повраћај ПДВ-а. За децу до годину дана, максималан износ повраћаја је 

40.000 динара, а у другој години живота детета тај износ је максимално 30.000 динара. 

Повраћај важи за породице са приходом мањим од 80.000 динара месечно 

То значи да се током две године родитељима може вратити максимално 70.000 динара кроз 

повраћај ПДВ-а за једно дете, па је највећи трошак који се кроз повраћај пореза може умањити 

за петину 350.000 динара. 

  

У Министарству финансија и привреде су још раније најавили да ће родитељ или старатељ 

остваривати право на повраћај ПДВ-а уколико укупни приходи домаћинства не прелазе нето 

износ од 80.000 динара месечно, као и уколико вредност имовине домаћинства не прелази 

200.000 евра. То право моћи ће да се оствари од 1. јануара 2013. 

  

У Пореској управи, међутим, кажу да ће повраћај бити могуће остварити тек у другој половини 

2013.године, упркос томе што је Министарство финансија и привреде најавило да ће већ од 1. 

јануара бити омогућен повраћај ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе. 

  

- Захтев за рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе може се поднети у периоду од 

1.јануара до 15.јула 2013. године за набавку извршену у периоду 1.1. - 30.6.2013. године - кажу за 

„Блиц“ у Пореској управи. 

  

Они додају и да ће процедура за повраћај новца по овом основу бити крајње поједностављена, 

тако што ће родитељ или старатељ надлежној филијали Пореске управе поднети захтев за 

рефундацију уз фискалне исечке. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/359736/Ograniceni-povracaj-PDV-na-bebi-opremu-za-porodice-s-primanjima-do-80000
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/359736/Ograniceni-povracaj-PDV-na-bebi-opremu-za-porodice-s-primanjima-do-80000
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Драгана Соћанин, која се налази на челу удружења „Родитељ“, очекује да ће овај посао бити 

крајње поједностављен усвајањем Правилника којим је регулисана процедура повраћаја новца. 

  

- Једини документ који ће бити потребан је доказ о старатељству за децу која имају старатеље. 

У овом тренутку не можемо дати комплетну оцену како ће се цео посао одвијати јер још увек 

није ни почео. Досад нисмо ништа добијали, а плаћали смо пуну цену - каже ова саговорница 

„Блица” додајући да ће се повраћај пореза остваривати у два наврата током године.  

  

Она додаје да ће родитељи моћи да остваре повраћај новца за куповину колица за бебе, ауто-

седишта, пелена, столица за храњење, хране за бебе.  

  

- Тај износ од 70.000 динара није мали, то је сасвим пристојна сума, и верујем да ће многи 

родитељи потрошити и мање од тога јер не купујемо сви најскупљу робу - каже Соћанин. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/359892/PTT-Plate-u-skladu-sa-zakonom 

ПТТ: Плате у складу са законом 

Тањуг  

Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија” саопштило је данас да зараде свих запослених, па 

тако и зарада генералног директора, обрачунавају на начин и под условима прописаним 

законом. 

Како је наведено у саопштењу, нетачне су информације да се Закон о утврђивању максималне 

зараде у јавном сектору односи и на то предузеће. 

 

Тим законом, кажу у ПТТ, недвосмислено је наведено да се одредбе истог не примењују на 

јавна предузећа и правна лица која, као учесници на тржишту, имају конкуренцију. 

 

Тим законом, како наводе, предвиђено је да критеријуме и мерила уређује Влада Србије за 

одређивање јавних предузећа и правних лица који, као учесници на тржишту имају 

конкуренцију. 

 

Истовремено у ПТТ казу да је то предузеће у потпуности поштовало све одредбе наведеног 

закона, до доношења Закључак владе од 6. децембра 2012. године, на основу кога је утврђено да 

се одредбе наведеног закона не примењују на ЈП ПТТ. 

 

"Тако и одредбе у погледу обрачуна зараде свих запослених и генералног директора, чија је 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/359892/PTT-Plate-u-skladu-sa-zakonom
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зарада за октобар месец 2012. године износила 165.239,79 динара (у нето износу)", наведено је у 

саопштењу. 

 

Након доношења тог Закључка, нето зарада генералног директора утврђена је у шестоструком 

износу просечне зараде по запосленом, без припадајућих пореза и доприноса, исплаћене у 

Републици за децембар 2009. године, што износи 220.734,00 динара, а што је у складу са 

Закључком Владе од 28. јануара 2010. године. 

 

Зараде свих запослених, као и генералног директора су обавезан елемент годишњег Програма 

пословања предузећа, и као такве су контролисане од стране Министарства рада, запошљавања 

и социјалне политике и Министарства финансија и привреде. 

 

У ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" напомињу да осим зараде, генерални директор тог предузећа не 

користи право на увећање зараде у складу са законом, право на остала лична примања 

(дневнице за службени пут у зељи и иностранству), нема бонус, не располаже корпоративном 

платном картицом за репрезентацију и не користи службени мобилни телефон. 

 

Поједини медији су раније данас објавили да је генерални директор ЈП ПТТ Милан Кркобабић 

једини директор неког јавног предузећа у Србији за кога не важи закон о ограничавању зараде 

и да месечно зарађује 220.000 динара, док остали директори примају 165.000 динара. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_2013_1500_novih_radnih_mesta.4.html?news_id=253503 

Ђорђе Радиновић, председник општине Стара Пазова за Данас 

У 2013. 1.500 нових радних места 

* Приоритет локалне самоуправе је брига о социјално угроженим становницима * Општина 

интензивно ради на привлачењу инвеститора * Око 300 аустријских привредника средином 

фебруара у Старој Пазови 

АУТОР: М. Д. МИЛИКИЋ 

Београд - Општина Стара Пазова у 2013. години ће обезбедити 1.500 нових радних места. 

Поред компанија Ајмакс и Делез, које ускоро почињу са изградњом својих објеката, 

преговарамо и са инвеститорима из Швајцарске, Немачке и Француске, каже за Данас Ђорђе 

Радиновић, председник општине Стара Пазова. 

 
 Према његовим речима, када је пре пет месеци преузео функцију председника општине 
затекао је дуг од чак 10 милиона евра, у који су урачунати и кредити, који нису враћени. Он 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_2013_1500_novih_radnih_mesta.4.html?news_id=253503
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додаје да је до сада измирено више од три милиона динара обавеза, а до нове грађевинске 
сезоне, односно до марта, биће исплаћена и остала дуговања, изузев кредита. 

- Дуговања јавних предузећа, лоша комуникација са школама и недовољна брига према 
социјално угроженим становницима, кључне су ствари које сам затекао на почетку свог 
мандата - наглашава Радиновић. Он истиче да је општина Стара Пазова усвојила планирани 
буџет за 2013. годину, који износи 3,5 милијарде динара. 

Како је основни приоритет локалне самоуправе брига о социјално угроженим становницима, за 
првих пет месеци мандата за 800 најсиромашнијих породица обезбеђено је по две тоне угља, а 
породици Кормаш, која има шесторо деце, дониран је школски прибор, храна, намештај и 
средства за хигијену. Такође, најбољим ученицима исплаћене су награде у износу од 1,3 
милиона динара, 219.000 динара донирано је Културно уметничком друштву „Косовски божур“ 
из Косовске Митровице, а ради се и на адаптацији народних кухиња. „Желимо да будемо 
општина солидарности и да се по томе препознајемо“, истиче Радиновић. Он додаје да је за 
време ратова на територији бивше Југославије Стара Пазова прихватила велики број избеглих 
и прогнаних, чак око 20.000 њих. 

- Велики број њих је на рубовима општине саградио своје куће, али инфраструктура то није 
пратила. Ми смо направили план и програм и у наредном периоду ћемо све те рубове наших 
места потпуно комунално опремити путевима, електричном енергијом и водом. „Општина ће у 
наредним данима расписати тендер, како би се те улице асфалтирале, а преговарамо о 
снабдевању електричном енергијом и изградњом водовода“, указује Радиновић. 

Општина Стара Пазова интензивно ради на довођењу инвеститора како би се грађанима 
обезбедило и запослење и како би социјални програми имали више ефекта. Иако Стара Пазова 
већ има три индустријске зоне, отвориће се и четврта на око 100 хектара земљишта, за коју је 
интересовање изразило много компанија. 

- Стара Пазова је некада била препознатљива по занатлијама, а те занатске радње су се касније 
развиле у фирме и предузећа и оне најчешће послују у насељеним местима. Зато ћемо један део 
те четврте индустријске зоне обезбедити и за те људе, како би се иселили из насељених места и 
како би могли да прошире своје капацитете. Везано за ту индустријску зону, битно је отворити 
и трећу петљу на територији општине Стара Пазова, која ће повезати Нову Пазову са ауто-
путем Београд - Нови Сад, односно са Коридором 10. Четврта индустријска зона ће се налазити 
поред самог аутопута, истиче Радиновић. Он додаје да ће 14. фебруара наредне године општина 
Стара Пазова своје могућности представити и аустријским инвеститорима у Бечу, на скупу који 
организује амбасада Србије у тој држави. Према његовим речима, за сада је најављен долазак 
око 300 аустријских привредника. 

Заједничко комунално предузеће 
Општина Инђија и Стара Пазова ће у јануару наредне године основати заједничко комунално 
предузеће, како би се и проблем канализационе мреже решио. До 2014. године планирана је 
набавка пречистача за отпадне воде. „Када је реч о канализацији и Инђија и Стара Пазова 
озбиљно размишљају о концесији. У наредном периоду тражићемо домаћег или страног 
инвеститора, који је спреман да концесијом изгради мрежу на територији целе општине. За ту 
инвестицију потребно је око 25 милиона евра и још око 12 милиона евра за пречистач. Надамо 
се да ћемо у наредној години наћи инвеститора“, сматра Радиновић. 

Проблем на градском базену 
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Као још један проблем, који је Ђорђе Радиновић затекао по ступању на дужност председника 
општине је и градски базен, који се налази у Новој Пазови. Наиме, базен је само неколико 
месеци пошто је изграђен и пуштен у рад пукао на чак 37 места. „Базен је још под гаранцијом 
и Дирекција за изградњу има сталне контакте са извођачем радова. Нећемо дозволити да 
базен не буде у функцији, а наш лични став је да базен у наредном периоду нађе приватног 
инвеститора, јер ће од тога више користи имати и грађани и општина“, указује Радиновић. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nsz_ukljucite_se_u_resavanje_problema_nezaposlenosti.4.html?news_id=253

501 

НСЗ: Укључите се у решавање проблема 
незапослености 

АУТОР: Е. Д. 

Београд - Директор Националне службе за запошљавање Дејан Јовановић позвао је локалне 

самоуправе да се укључе у суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања у 

2013, којима би се подстакао развој локалних и регионалних политика запошљавања. 
 

 „Битно је да се одлуке доносе што ближе грађанима, да се сагледају њихове потребе, а мере 
активне политике запошљавања буду прилагођене потребама и специфичностима на локалном 
тржишту рада“, наводи се у јавном позиву НСЗ. 

Национална служба учествује у финансирању пројеката локалних самоуправа неколико година 
уназад, а у последње две године заједно са општинама реализовано је више од 157 споразума, 
захваљујући којима је 6.000 грађана добило посао. Локалне самоуправе захтеве подносе 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, преко филијала Националне службе 
за запошљавање, а рок за подношење захтева је 31. јануар 2013. године. Све неопходне обрасце 
локалне самоуправе могу пронаћи на званичном сајту Националне службе запошљавања. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/socijalna_korpa_za_dva_meseca.4.html?news_id=253498 

Водећи ланци потписали декларацију о унапређењу трговине 

Социјална корпа за два месеца 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Министарство спољне и унутрашње трговине потписало је јуче са представницима 

осам највећих трговинских ланаца у Србији декларацију о унапређењу трговинског сектора 

која би требало потрошачима да обезбеди приступачније цене и шири асортиман производа. 
Декларацију су потписали Делез, Меркатор, Идеа, ДИС, Веропулос, Метро, Гомекс и 
Универекспорт. Министар трговине Расим Љајић изјавио је након потписивања да ће 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nsz_ukljucite_se_u_resavanje_problema_nezaposlenosti.4.html?news_id=253501
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nsz_ukljucite_se_u_resavanje_problema_nezaposlenosti.4.html?news_id=253501
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/socijalna_korpa_za_dva_meseca.4.html?news_id=253498
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Декларација помоћи да се развије партнерски однос са учесницима на тржишту и да није 
обавезујућа. Он је најавио и да би социјална корпа, која ће обухватати производе по 
повољнијим ценама за угрожене грађане, могла да буде формирана за око два месеца и додао 
да се још разговара о моделу те да су у то укључени и произвођачи и трговци. „Тражимо 
најбољи начин и то ће бити на добровољној основи“, рекао је Лајић. 

Према речима министра трговине, шведски произвођач намештаја Икеа ће до краја 2013. 
године отворити прву робну кућу у Србији а немачки трговински ланац Лидл се на српском 
тржишту очекује у 2014. години. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sud_potvrdio_da_je_privatizacija_bila_zakonita.4.html?news_id=253502 

Лука Београд позвала бивше мале акционаре да поново купе акције које су својевремено 

продали 

Суд потврдио да је приватизација била 
законита 

АУТОР: Е. Д. 

Београд - Поводом одговора бивших малих акционара Луке Београд на пресуду Привредног 

апелационог суда, из те компаније стигло је саопштење у коме се констатује да „пресуда 

Привредног апелационог суда представља коначну потврду да је поступак понуде за 

преузимање акција Луке Београд од бивших малих акционара и Републике Србије обављен у 

складу са законом“.  

 
- Одбијамо да шпекулишемо зашто би се нека нова истрага бавила већ пресуђеном ствари. 
Иначе, бивши мали акционари Луке Београд поднели су тужбу и против Републике Србије са 
сличним захтевима и аргументима које су истакли против Луке Београд. И та тужба је јуна 
2012. године одбачена као неоснована - кажу у Луци. 

У саопштењу се додаје да „уколико су бивши мали акционари Луке Београд озбиљни у намери 
да поново стекну акције које су претходно продали, тако што ће да воде спор за поништавање 
приватизације против Луке Београд и њених данашњих власника, предлажемо им ефикаснији 
начин - довољно ће бити да скупе новац који смо им за стицање акција платили пре шест 
година, а ми смо спремни да им понудимо да их откупе назад“. Ова понуда вази следећих месец 
дана, кажу у Луци Београд. 

Подсетимо, пре два дана Привредни апелациони суд потврдио је пресуду Привредног суда у 
Београду којом је утврђено да није било незаконитости приликом откупа акција малих 
акционара. Тај суд одбацио је тужбени захтев малих акционара као неоснован, а они су касније 
најавили да ће се на ту одлуку жалити суду у Стразбуру. Они су затражили и да се та 
приватизација поништи и да им се врате акције које су продали по пиотцењеној вредности. 
Привредни апелациони суд, у ображложењу своје одлуке, између осталог наводи да „...стварну, 
реалну вредност акција одређује искључиво тржиште, односно тренутни однос понуде и 
тражње, а не тужиоци, тужени или Институт економских наука.“ 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sud_potvrdio_da_je_privatizacija_bila_zakonita.4.html?news_id=253502
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/procene_bez_pravog_pokrica_.55.html?news_id=253495 

Унија синдиката просветних радника критикује процес спољашњег вредновања рада школа 

Процене без правог покрића 

АУТОР: В. А. 

Београд - Главни одбор Уније синдиката просветних радника Србије затражио је од 

Министарства просвете и науке да заустави процес спољашњег вредновања рада школа и да 

сачини нови план, уз претходну консултацију са наставницима. Председник Уније Драган 

Матијевић истакао је на јучерашњој конференцији за новинаре да ће чланице тог синдиката 

бојкотовати „сваки облик вредновања школа и наставника“ и позвао и друге просветне раднике 

да то учине. 
Матијевић је навео да просветни радници нису против тога да их неко контролише, али да то 
морају бити њихове колеге из струке са радним искуством, који су поштовани у својим 
срединама и од којих се може очекивати помоћ и савет, да би се унапредила настава у школама. 

- Критеријуми по којима се вреднује рад школа у први план стављају административне 
показатеље и превише се инсистира на праћењу документације која није у директној вези са 
образовно-васпитним процесом. Нема параметара који разликују градске од сеоских школа, 
опремљене од неопремљених. Процењује се да ли у школи има занимања која уопште не 
постоје у Правилнику о врсти стручне спреме, као што су медијатекар, нототекар, педагог за 
ликовно и музичко - рекао је Матијевић. 

Чланови Уније критиковали су и стручност људи који раде евалуацију, напомињући да су то 
углавном просветни саветници постављени по политичким везама. 

- Било је примера да социолог процењује рад наставника физичког васпитања, а на час 
реторике и беседништва дошла је жена која је дипломирани ветеринар. У Горњем Милановцу 
евалуаторка је питала колегиницу зашто јој деца смрде на дуван. Једном колеги је замерено 
што за минут, колико му је на часу остало након предавања, није поделио две, три оцене - казао 
је Матијевић. 

Он је рекао да се рад школа и наставника оцењује оценама од један од четири и да се 
незадовољан наставник „може жалити само на процедуру“, док на оцену коју ученику да 
наставник „свако може да се жали“. 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/procene_bez_pravog_pokrica_.55.html?news_id=253495
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=12&dd=26&nav_id=672387 

Подељена мишљења о Железари 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Продужетак тендера за стратешког партнера за Железару није 

изненађење за синдикате коју очекују да ће добити новог власника у првом 

кварталу 2013. године. 

 Председник Независног синдиката у Железари Смедрево Милета Гујаничић рекао је за Тањуг 

да синдикати очекују да ће Влада Србије успешно завршити посао са руским Уралвагонзаводом 

око железаре и да ће у првом тромесечју наредне године почети производња и око 5.000 

радника бити враћено на посао. 

Он је додао да су очекивања да ће у пројекат са руским Уралвагонзаводом, осим Железаре 

Смедерево, бити укључена још нека машинска предузећа у Србији као што су "Желвоз", 

"Шинвоз", Фарика вагона Краљево, што би значило и запослење измедју 7.000 и 8.000 

радника. 

Гујаничић је напоменуо да је државни секретар у Министарству финансија и 

привреде Александар Љубић информисао синдикате на састанку одржаном пре 

две недеље да постоји могућност да тендер буде продузен, како би биле приведене 

крају неке правне радње измедју Уралвагонзавода и Владе Србије.  

Он је подсетио да се са продужетком рока тендера поклапа и рок важења анекса колективог 

уговора за запослене у железари који истиче 28. фебруара. 

Наспрот оптимизму представника синдиката, консултатнт за страна улагања 

Милан Ковачевић рекао је за Тањуг да продужетак тендера потврдјује ситуацију да 

је тешко наћи партнера за Железару Смедерево. 

"Остаје да видимо под каквим ће условима овај један (потенцијални купац) то да прихвати 

и не верујем да ће то бити брзо јер цене челика на тржишту нису тако привлачне за брзо 

улажење овакву врсту посла", објаснио је Ковачевић. 

Он је мишљења да Уралвагонзавод није превише заинтересован за Железару 

Смедерево јер како је указао, "нико не би био данас превише заинтересован јер 

треба активирати железару, што се не може урадити ако немате тржиште за њене 

производе". 

Ковачевић, пак, сматра да прича и правним процедурама и продужетку тендера не стоји већ 

"можда превише тражи од нас руски партнер да би ушао у приватизацију челичане". 

На питање када је реално очекивати стратешког партнера за Железеру Смедерево он је 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=12&dd=26&nav_id=672387


14 

 

одговорио да је врло тешко прогнозирати али да је, за сада, "још већа вероватноћа да се 

железара неће активирати него да хоће". 

Министартсво финансија Србије објавило је данас измене јавног позива за избор стратешког 

партнера за Железару Смедерево, у којем је рок за достављање коначних обавезујућих понуда 

продужен до 28. фебруара.  

Сви остали подаци из јавног позива су непромењени, а садашња и бивша Влада Србије су у току 

ове године више пута продужавале рок за достављање обавезујућих понуда. 

Министар финансија и привреде Младјан Динкић изјавио је средином овог месеца 

да би у првом кварталу наредне године требало да буде потписан уговор са руским 

Уралвагон заводом о куповини Железаре Смедерево. 

"За сада све иде у добром правцу", казао је Динкић. Влада је први пут расписала тендер за 

избор стратешког партнера Железаре 18. априла, а последњи пут рок за достављање 

обвезујућих понуда на том терндеру је био продужен у октобру, а истиче данас.  

Руска компанија "Уралвагонзавод" се једина јавила на тендер за стратешког партнера, а 

почетком децембра у Железари Смедерево боравила је десеточлана делегација стручњака 

економског Института челичне индустрије "Чермет" из Русије са задатком да сагледа стање 

српске челичане, за потенцијалног стратешког партнера и да прикупи информације из области 

правног и финансијског дела пословања.  

Већина од 5.000 запослених у Железари су на плаћеном одусуству и примају око 60 одсто 

зараде, док је мањи број ангажован на пословима одржавања. 

Железару Смедерево је Влада купила у јануару ове године од америчке компаније "Ју-ес стил" и 

то за један долар, пошто је та компанија саопштила да се повлачи из посла, због огромних 

губитака и пада цена челика на светском тржишту. 

Смедеревска железара је под именом "Сартид" у марту 2003. продата "Ју ес стилу" за 23 

милиона долара. Железара је, током протеклих десетак година, била велики извозник и 

обухватала је до 13 одсто укупних продаја из Србије иностранству.  

Челичана је основана 1913. године, под именом "САРТИД" (Српско акционарско рударско 

топионичарско друштво). 
 

 

 

 


