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ЕПС иде у стечај 
М. Н. С.   

„Електропривреди Србије“ хитно потребан кредит од 50 милијарди динара. Новац 

за рефинансирање дугова, а не очекују гаранцију државе 

 
УКОЛИКО „Електропривреда Србије“ под хитно не обезбеди кредит од 50 милијарди динара, 

већ крајем наредног месеца могла би да се нађе пред стечајем, истакао је у четвртак Александар 

Обрадовић, в. д. генералног директора ЕПС. 

Он је апеловао на Управни одбор ЕПС да што пре закаже седницу на којој би се одобрило ново 

задуживање куће, али и донеле одлуке о оснивању јавног снабдевача и јавног оператера 

дистрибутивног система. 

- Влада је усвојила закључак о реорганизацији јавног предузећа ЕПС у акционарско друштво, 

оснивање једног оператера и једног снабдевача, а очекује и ефикасност у пословању - рекао је 

Обрадовић. - До данас ЕПС није испунио задатке Владе. Ново пословодство је у плану 

годишњег пословања за 2013. истакло и да је неопходно хитно рефинансирање дугова од 50 

милијарди динара. Управни одбора ЕПС је тај план усвојио. 

Како је нагласио, ЕПС ће додатно уздрмати и закон о роковима плаћања, који се примењује од 

краја марта. И ЕПС ће као и сва јавна предузећа своје дугове морати да плаћа у року од 45 дана. 

- ЕПС неће моћи да испуни те обавезе, плаћали би казне, може доћи до блокаде рачуна и 

отвара се пут ка стечајном поступку - рекао је Обрадовић.  

КРАЉ ЈЕ ГО- У ЕПС сам затекао доста људи који су дуго у систему, па не виде шуму од дрвећа и 

не прихватају реалност. Морало је да дође ново пословодство и каже „краљ је го и ми смо пред 

банкротом“ - рекао је Обрадовић.  

- Када сам преузео дужност директора ЕПС је био суочен са 10 милијарди динара доспелих 

неплаћених обавеза за ремонте, очекивани губитак за инвестиције и експропријацију за 2012. 

је био 33 милијарде динара, 40 милијарди динара недостајућих новчаних средстава у билансу 

новчаних токова, проценом вредности основних средстава из 2011. године у износу од око 11 

милијарди евра коју екстерни ревизор није прихватио. 

- Кредит је једини начин да се избегне блокада рачуна. То не би била позајмица уз државне 

гаранције, већ задуживање на тржишту. Чак ни повећање цена електричне енергије не може да 

надомести 50 милијарди динара. А да бисмо ушли у поступак повећања цена, неопходно је 

оснивање привредног друштва ЕПС снабдевање. Када би се данас донела та одлука, до 

добијања „зеленог светла“ за поскупљење протекло би бар месец, два. 
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Управни одбор, на претходној седници, међутим, није дозволио оснивање снабдвевача и 

оператера, нити је прихватио ново задуживање. Председник УО Аца Марковић нагласио је да 

не може да одобри задуживање без Владе. 

 

БЕЗ НАГЛОГ ГУБИТКА ПОСЛА 

Када је реорганизација ЕПС у питању, Обрадовић истиче да се ништа неће радити преко ноћи, 

да неће бити наглог губитка посла и затварања привредних друштава која раде у саставу ЕПС. - 

Када јавни снабдевач и оператер добију лиценце за рад, извршиће се анализа рада свих 

привредних друштава у саставу ЕПС и постепено ће се видети како ће она функционисати у 

оквиру ЕПС, као акционарског друштва - рекао је Обрадовић. - У тим зависним предузећима 

радиће исти људи који и сада раде у привредним друштвима ЕПС. Послове ће наредних година 

постепено преузимати. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:418795-IT-industrija-Drzava-placa-lecenje 

ИТ индустрија: Држава плаћа лечење 
С. Б.   

Министарство финансија представило програм подршке ИТ индустрији. Једна од 

мера укидање доприноса за здравствено осигурање 

 
ЛЕЧЕЊЕ запослених у индустрији информационих технологија у државним здравственим 

установама ускоро ће плаћати буџет. Министарство финансија и привреде у четвртак је 

представило Нацрт програма државне помоћи овој грани привреде, а укидање обавезе плаћања 

доприноса за здравствено осигурање и осигурање у случају незапослености је једна од мера. 

Софтверске компаније, када се овај програм усвоји, моћи ће да рачунају и на бесповратна 

средства за покретање посла, пореске кредите и подршку приликом извоза. 

За трећину мањим оптерећењима зарада, услови пословања информационе индустрије у 

Србији биће знатно бољи него у другим државама. О мањем пореским терету, међутим, друге 

гране привреде још не могу да размишљају. 

- Свесни смо чињенице да је пут ка опоравку привреде у генералном смањењу пореза и 

доприноса и ка томе ћемо тежити, али имајући у виду затечени буџетски дефицит јасно је да то 

није могуће сада променити. Управо ћемо на овом примеру видети шта се догађа када се укину 

доприноси и којом стопом ће ова индустрија ићи напред - каже министар финансија и 

привреде Млађан Динкић. - Прошле године смо извезли софтвере у вредности од 200 милиона 

евра. Хоћемо да подржимо производњу, развој и извоз оригиналних производа. Желимо новим 

младим компанијама да омогућимо да изађу на тржиште. Важан сегмент је програм „старт-ап“ 

подршке. 

Будући инвеститори у информационе технологије моћи ће од државе да добију бесповратну 

помоћ до половине износа инвестиције, а највише до 25.000 евра. Наредних месеци држава ће 

разрадити и друге пореске олакшице попут пореских кредита за истраживање и развој. 
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Министарство финансија и привреде ће подржати и веће уписне квоте у средње школе и 

факултете које школују будуће инжењере. Нацрт програма подршке у четвртак је представљен 

и власницима и директрима тридесетак ИТ компанија. Тако је почела јавна расправа о овом 

документу. 

Динкић: Нема пара за ЕПС и РТС. Опширније читајте ОВДЕ 

- Ово је одличан почетак, ми ћемо подржати програм и дати своје предлоге - рекао је Југослав 

Пирић, директор „Мајкрософта“ за Србију. - Информационе технологије ће довести до 

привредног и цивилизацијског раста. Незапослених је скоро 27 одсто. Треба видети како они да 

се дошколују и укључе у ИТ индустрију. 

 

НЕ ЖУРИМО 

МИСИЈА Међународног монетарног фонда у Србију, како је најавио министар Млађан Динкић, 

неће стићи пре маја. 

- Тренутно нам не требају паре за финансирање буџетског дефицита. Имамо довољно средстава 

за све потребе државе у наредних шест месеци - појаснио је Динкић.  

- Заједнички смо се договорили да ММФ дође у мају. До тада ћемо имати показатеље свих 

кретања у земљи. Не тражимо никакав новац и нема разлога за журбу. Ако би ти преговори 

били успешни, аранжман би био склопљен до краја јуна. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:418754-Dugovi-gazda-brisu-staz 

Дугови газда бришу стаж 
Б. СТЈЕЉА  

Ни Фонд ПИО ни пореска управа нису показали довољну ефикасност у 

прикупљању прихода од предузећа 

 

ТОКОМ прошле године, 147.265 послодаваца је успело да докаже своју ажурност у плаћању 

доприноса. А на 8.600 адреса, Фонд је послао опомене јер то нису учинили на време! 

Како за ”Новости” каже Јелица Тимотијевић из Фонда ПИО, према последњим подацима, око 

60 одсто, односно 5.074 послодаваца је, после опомена, доставило обрасце којима доказује да су 

платили доприносе својим радницима. Против осталих ће поднети прекршајне пријаве, а до 

сада су на црној листи 359 послодаваца. 

У Пензијском фонду Србије верују да ће у овој години већи број послодаваца на време платити 

доприносе својим запосленима и прогнозирају да ће им до краја године на рачуну бити 302,4 

милијарде динара. Ипак, и даље је неизвесно на који ће начин ”приморати” несавесне 

послодавце да измирују своје обавезе јер се ни Фонд ПИО ни Пореска управа нису показали као 

довољно ”убедљиви”. 

У Фонду ПИО објашњавају да њихова дужност и није да јуре ”несавесне” послодавце већ да 

прикупљају доказе о уплатама. Сви послодавци имају законску обавезу да до краја априла 

текуће године доставе доказе о уплатама из претходне године, иначе се радницима неће 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:418690-Dinkic-Nema-para-za-EPS-i-RTS
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:418754-Dugovi-gazda-brisu-staz
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признавати стаж. Иако се ближи рок за достављање доказа за 2012. годину, Фонд још није 

ставио тачку ни на учинак из 2011. године. 

ОДЗВОНИЛО ПАПИРИМА И ШАЛТЕРИМАОд 1. априла 2013. послодавци ће пријављивати и 

одјављивати свог радника електронски, на порталу Централног регистра, чиме ће се сасвим 

уклонити папирологија и додатно уштедети време и новац. Сада то чине на шалтеру РЗЗО или 

РФ ПИО. 

Ни Пореска управа није успела да реализује своју идеју из јула прошле године по којој би 

послодавци били у обавези да прво регулишу доприносе и порезе, па тек онда плате. У пракси 

то никада није заживело јер банке нису добиле право да стопирају исплате, већ само задатак да 

обавештавају Пореску управу о трансакцијама. Тако је, према последњим подацима из Пореске 

управе, у децембру прошле године 95.000 послодаваца исплатило и плате и доприносе, 97.000 

је намирило само обавезе према држави, а 6.000 само зараде својим запосленима. 

У Министарству рада, запошљавања и социјалне политике сматрају да наплата доприноса није 

довољно ефикасна и решење виде у новој установи - Централном регистру - која са радом 

почиње 1. априла. 

- Суштина је да сви подаци из здравственог и Фонда ПИО, Националне службе за 

запошљавање, као и Пореске управе, буду под истим кровом. Тако би и систем контроле 

наплате доприноса био далеко једноставнији и ефикаснији - објашњава Милица Даниловић, 

директорка Централног регистра. 

ДЕЦЕНИЈУ СЛАБА КОНТРОЛАУ Министарству рада подсећају да проблем наплате доприноса 

траје скоро деценију. Како кажу у сектору за пензије, још 2004. године је на Пореску управу 

пребачена и контрола наплате доприноса и од тада су ПИО фонду почели да падају приходи. 

То траје све до данас. 

Она каже да је предуслов за функционисање Централног регистра и појединачна пореска 

пријава, па послодавци неће на једном обрасцу писати збирни износ за све раднике, већ ће то 

морати да чине за сваког понаособ: 

- То практично значи да ћемо за сваког осигураника имати податке да ли су плаћени порези и 

доприноси, и то на коју основицу, за који период... И сами радници ће у сваком тренутку моћи 

да имају увид у те податке, и то на месечном, а не на годишњем нивоу. Тако се неће дешавати 

да неко годинама не зна да ли му послодавац уопште плаћа доприносе или то чини 

неадекватно. А самим тим се очекује и већи приход од доприноса у буџету. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nezadovoljni_platama_i_uslovima_rada.4.html?news_id=255568 

Радници „Застава Ковачнице“ ступили у генерални штрајк 

Незадовољни платама и условима рада 
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Више од 300 радника „Заставе Ковачнице“ ступило је јуче у генерални штрајк, 

захтевајући повећање зарада, побољшање услова рада и потписивање колективног уговора са 

послодавцем, бугарском компанијом ИТ турс. У Штрајкачком одбору „Ковачнице“, где су 

представници сва три синдиката (УГС „Независност“, Самостални и АСНС) који делују у 

фирми, тврде да је ситуација у предузећу све незавиднија, а положај производних и режијских 

радника, све гори. 

 
Послодавац већ годинама не жели да потпише колективни уговор, просечне плате у 
производњи отковака, за рад у две или три смене, износи око 27.000 динара. Услови рада су 
катастрофални, пошто зими радимо без грејања и на минус 20 степени Целзијуса, док смо 
лети, без икакве заштите, радно ангажовани и на плус 30 и више степени - рекао је за наш лист 
председник фабричког огранка УГС „Независност“ Иван Недељковић. Он каже да су 
представници Штрајкачког одбора ових дана преговарали са власником конзорцијума ИТ турс 
Валентијем Захаријевим, који је понудио стимулације за део производних радника, што 
побуњени крагујевачки ковачи нису прихватили. 

„Застава Ковачница“, најстарија, највећа и доскора најмодернија фирма тог типа на Балкану, 
приватизована је 2006., када ју је, на аукцији, купио бугарски конзорцијум ИТ турс који се 
поред тешке индустрије, бави и туризмом и другим делатностима. Синдикалци кажу да је те 
2006. за „Ковачницу“ била заинтересована и једна озбиљна француска компанија, из Лиона, 
која се бави истом делатноћу, али да има индиција да су тадашњи министар привреде Предраг 
Бубало и ондашњи директор фирме Синиша Оташевић „фаворизовали понуду бугарског 
конзорцијума“, што су својевремено тврдили и неки руководиоци „Застава Ковачнице“. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/nece_na_bolovanje_jer_se_plase_otkaza_.55.html?news_id=255573 

Злоупотреба боловања, која је у време социјалистичког режима била редовна појава, данас 

готово и да не постоји 

Неће на боловање јер се плаше отказа 
АУТОР: К. ЖИВАНОВИЋ 

Београд - Из страха од губитка посла, као и због умањене зараде од 35 одсто, све мање људи 

отвара боловања. Лекари опште праксе све чешће убеђују пацијенте да отворе боловање, јер 

нису способни за рад, али се упркос томе већина њих враћа на посао. Боловање до 30 дана 

исплаћује послодавац, а дуже од 30 дана исплаћује Републички фонд за здравствено осигурање 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nezadovoljni_platama_i_uslovima_rada.4.html?news_id=255568
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/nece_na_bolovanje_jer_se_plase_otkaza_.55.html?news_id=255573
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(РФЗО). Највећи број њих који одсуствује са посла, готово трећина, јесу труднице са 

компликованом или ризичном трудноћом.  

 
Злоупотреба боловања, која је у време социјалистичког режима била редовна појава, данас 
готово и да не постоји. Запослени, посебно у приватном сектору, боје се губитка посла, а 
неретко се трудницама не продужава уговор о раду, чиме остају без прихода и излажу се 
додатном стресу. 

Председник Гранског синдиката здравства „Независност“ Зоран Илић каже за Данас да 
послодавци не добијају на продуктивности уколико им болестан или повређени запослени 
ради, већ напротив. 

- Чињеница је да живимо у тешкој економској кризи, да је незапосленост све већа, те је 
разумљив страх радника да ће остати без посла уколико не ради дуже време. То се догађа, као и 
да након повратка са боловања буду премештени на другу позицију или им плата буде смањена 
- указује Илић. Додатан проблем је, како додаје наш саговорник, умањена зарада која се прима 
током боловања. 

- Свега 65 одсто од ионако ниских плата недовољно је за живот. Синдикат Независност 
покренуо је иницијативу да се тај проценат повећа по новом Закону у раду, који ускоро треба да 
се донесе. Примера ради, у европским земљама запослени током боловања примају од 70 до 90 
одсто плате - наглашава Илић. Он додаје да овај синдикат посебно инсистира на заштити 
трудница, као и радника са повредама на раду, јер су они најчешће дискриминисани. 

- Послодавци, како у јавном тако и у приватном сектору, морају да схвате да продуктивност 
рада опада уколико запослени није у потпуности здравствено спреман да обавља своје радне 
задатке - истиче наш саговорник. 

Према подацима РФЗО, број дана боловања дужих од 30 дана последњих неколико година је 
сличан. Примера ради, на боловању је у 2011. било 78.730 осигураника, а за првих пет месеци 
2012. боловање је користило 34.486. 

- Укупан број дана на боловањима указује да је свако просечно боловао по 50 дана. Боловање се 
најчешће користи због компликација у првим месецима трудноће, затим рађања, тумора, 
болести мишићно-коштаног система и повреда. Највећу стопу боловања има филијала Београд, 
што је и логично за вишемилионски град - каже за Данас Сања Миросављевић из РФЗО. Она 
потврђује да је о злоупотребама боловања данас тешко говорити, „јер се на боловање дуже од 
30 дана иде на лекарску комисију“. 

Боловање до 10 дана 
Боловања до 30 дана исплаћује послодавац, а дуже од 30 дана исплаћује РФЗО. Домови 
здравља немају податке о броју дана отворених боловања, сем да најчешће трају од седам до 
десет дана. 
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http://www.dnevnik.rs/vojvodina/traze-spas-od-samovolje-poslodavaca 

Траже спас од самовоље послодаваца 
 

СОМБОР: Ионако малобројни, сомборски радници су све незадовољнији својим 
положајем, што се ове зиме најбоље види из неколико протеста, до којих је дошло 
у свега неколико седмица јануара и почетком овог месеца. 

Радници „Бачке” протестују 

Наиме, не одбијајући да обављају све своје радне обавезе, прво су са демонстрацијом 
незадовољства започели радници пољопривредног предузећа “Бачка“ у Чонопљи, једном од 
мањих села сомборског атара. 

Према њиховим речима, до протеста и „алармирања“ државе дошло је услед чињенице да њих 
33 запослених, послодавац приморава да потпишу споразумне раскиде радног уговора, те да 
након тога, „на невиђено“, потпишу оне који би им гарантовали само тромесечно запослење, а 
и то у другом, пољопривредном предузећу „Криваја“, које има истог власника. Адвокатска 
канцеларија, која заступа интересе власника оба ова предузећа, фирму „Натронис 
Интернатионал инц.“ регистровану у јужноамеричком пореском рају Белизеу, узвратила је 
уопштеним саопштењем, из кога се најјасније могло разабрати позив и упозорење медијима да 
обављају свој посао у складу са правилима струке, али не и да ли су заиста и какви тачно нови 
уговори нуђени побуњеним радницима. 

Свега неколико дана касније, на свог послодавца, суботичку компанију „Војпут“, отвореним 
писмом јавности пожалили су се и запослени у сомборском предузећу „Сомборпутеви“. Наиме, 
ова сомборска нискограђевинска фирма је, кроз трговање акцијама на берзи, у већинско 
власништво суботичке компаније прешла у периоду од 2004-2007 године, да би у изузетно 
тешку ситуацију дошла прошле године, поготово након одлуке градских власти Сомбора да 
одржавање у зимском периоду путева у својој ингеренцији, уместо преко јавног позива на којем 
су годинама уназад побеђивали управо „Сомборпутеви“, повери без надметања својим Јавним 
комуналним предузећима „Чистоћа“ и „Водоканал“, на шта иначе по закону има право. 

Када се услед нагомиланих дугова ( у „Војпуту“ тврде чак око 350 милиона динара) али и 
недостатка посла већински власник, уместо на ликвидацију ћерке-фирме, одлучио на 
припајање, испоставило се да су 22 запослена у „Сомборпутевима“ морала добити отказ као 
технолошки вишак, што је и била иницијална каписла радничког незадовољства. Незадовољни 
радници су, баш као и они у Чонопљи, „прозвали“ државу да узме ствар у своје руке, уз оптужбе 
упућене на рачун „Војпута“ да се ради о безброј пута виђеном рецепту српске транзиционе 
економије, по коме се једној од фирми у власништву нагомилају дугови, одузме механизација, 
а радници заврше на улици. 

Власници компаније су, уз већ стандардно упозорење (да ли и медијима?) да ће свој углед 
штитити инструментима правне државе, пребацили „лоптицу“ на терен Града Сомбора који је, 
према тумачењима из суботичке фирме, запечатио судбину „Сомборпутева“ не остављајући му 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/traze-spas-od-samovolje-poslodavaca
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ни теоретску могућност да, као фирма са богатим искуством у путарској индустрији, учествује у 
јавним набавкама Града. 

Када се овим двема побунама децимиране сомборске радничке класе придода и не тако давно 
протестовање запослених у Фабрици акумулатора, протести малобројних преосталих радника 
Уљаре „Сунце“, јалова кукњава бивших радничких акционара, сада ликвидиране 
металопрерађивачке индустрије „Бане“ као и најаве синдиката у пољопривредном предузећу у 
реструктурирању „Алекса Шантић“ у истоименом селу сомборског атара да ће „бранити своје 
предузеће од личних интереса појединаца“, јасно је да зима у Сомбору и његовој околини није 
„врућа“ само због климатских промена. 

М. Миљенови 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/porez-udara-na-zaradu-vecu-od-dva-miliona 

Порез удара на зараду већу од два милиона 
 

Почетак фебруара увек је стресно време за све који зарађују знатно изнад порсека. 
Тада статистичари објављују податке о зарадама за претходну годину па су познате 
и главне бројке које се односе на плаћање пореза на доходак грађана. 

 Обвезници тог пореза постају сви који су зарадили макар динар више од троструке плате у 
Србији за претходну годину. За 2012. то је 2.067.481 динара. Они који су имали зараду од те 
суме па до шестроструке плате, односно 4.134.960 динара, платиће порез по стопи од десет 
посто. Сви који су макар мало пребацили и шестоструки просек, за исти порез ће им се 
рачунати стопа од 15 процената. Богаташи имају рок до 15. марта да поднесу пријаве. 

Сви обвезници код овог пореза имају право на бројне олакшице, рецимо, за издржавање самог 
себе, чланова домаћинства и слично. Али све олакшице када се саберу не могу прећи више од 
половине дохотка који се опорезује. 

У суму која се рачуна за опорезивање улазе, осим плате, и други приходи, попут зарада од 
спорта, ауторских и сличних хонорара, прихода од изнајмљивања некретнина и покретних 
ствари. Септембра прошле године Закон о порезу на доходак грађана је мењан. У основицу сада 
улазе приходи који се добијају по основу чланства у управним и надзорним одборима и 
сличним органима. До сада су те суме имале третман прихода од капитала и нису улазиле у 
основицу за поменути порез. 

Сваке године у Србији енормне зараде пријави око 20.000 грађана. Код нас закон не дозвољава 
јавно представљање, изузев ако имућни то желе, а они неће. Зато се о њима углавном зна тек 
занимање – ако га наведу, што такође нису у обавези – и место где станују, што мора. Сваке 
године највише оних који зарађују тако много је из Београда и Новог Сада. Лане је по заради за 
2011. најбогатији био Београђанин који је зарадио више од 185,3 милиона динара, а годину 
раније Новосађанин са сумом од 166 милиона. Сваке године се зарађује све више упркос кризи 
па остаје да се види да ли је тако било и у 2012. 

Порезници не толеришу заборавност. После средине марта следи додатна контрола. 
Обвезници који нису пријавили порез у законском року биће новчано кажњени, и то сумама од 
5.000 до 50.000 динара. Исте казне могу очекивати и ако у пријави нису написали тачне 
податке. Обвезнике који избегну плаћање тог пореза очекују казне у виду плаћања од 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/porez-udara-na-zaradu-vecu-od-dva-miliona
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двоструког до чак десетоструког износа пореза у односу на оно што би морали да издвоје да су 
испоштовали слово закона. Казна у том случају не сме бити мања од 5.000 динара. 

Порез на доходак грађана плаћа се сваке године. Посебна акција порезника је ове године 
унакрсно испитивање имовине и све обавезе везане за то.       

Д. Вујошевић  
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/subotica/strajk-u-subotickoj-mlekari_369271.html 

Штрајк у Суботичкој млекари 
Извор: Бета 

СУБОТИЦА   

Председница Синдиката радника Суботичке млекаре Јелена Нимчевић најавила је 
да ће синдикат данас одржати штрајк упозорења јер није успео да се договори са 
директором млекаре о измени систематизације којом је предвиђено укидање 25 
радних места. 

Нимчевић је у изјави агенцији Бета почетак једносатног штрајка најавила за 13 часова, у кругу 
млекаре.  
 
Захтев Штрајкачког одбора је да се одлука о систематизацији одложи за годину дана по 
изградњи новог магацинског простора.  
 
Средином новембра прошле године Нимчевић је казала агенцији Бета да је намера Салфорд 
групације да фирму реструктурира пребацивањем транспорта, радника, магацина и 
канцеларија у београдски Имлек, уз образложење да је то јефтиније.  
 
По њеним речима, Суботичку млекару чека "судбина" Земунске, Пивничке, Оџачке, 
Новосадске и Зајечарске млекаре. 

БЕТА 

http://www.naslovi.net/2013-02-07/beta/lokalni-mocnici-teraju-preduzeca-u-stecaj/4610193 

Локални моћници терају предузећа у стечај 
   

Бета  

БЕОГРАД, 7. фебруара 2013. (Бета) - Савез самосталних синдиката Србије (С С С С) запослених 
у комунално-стамбеној делатности упозорио је у четвртак да председници појединих општина 
и градова у Србији својом самовољом гурају комунална предузећа у стечај чиме онемогућавају 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/subotica/strajk-u-subotickoj-mlekari_369271.html
http://www.naslovi.net/2013-02-07/beta/lokalni-mocnici-teraju-preduzeca-u-stecaj/4610193
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наплату дуга за плате радницима. 
 
"Наставља се, и то пред очима јавности, свакодневно подривање темеља ове државе самовољом 
локалних моћника, који неодговорном политиком и коруптивним интересом, пљачкају 
државну имовину", пише у саопштењу С С С С-а. 
 
Синдикат наводи да се радници упућују на заводе за запошљавање, али у највећем броју 
случајева не могу остварити никакву накнаду због неуплаћених доприноса. 
 
"Постала је пракса да председници појединих општина и градова гурају комунална предузећа у 
стечај, одузимајући им послове због којих су и формирани. Затим, без законског утемељења 
отварају нова предузећа за исту намену која су ван друштвене контроле и одговорности", пише 
у саопштењу. 
 
Синдикат је навео да се поред великог броја друштвених предузећа која су, упркос економској 
перспективи, ликвидирана због личне користи појединих носилаца политичке власти, сада је 
иста пракса почела да се преноси и на јавни сектор, односно јавна комунална предузећа. 

 

 

 


