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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:438335-Na-rasprodaji-75-gubitasa 

На распродаји 75 губиташа! 
С. БУЛАТОВИЋ | 10. јун 2013. 21:15 | Коментара: 0 

До краја године 26 предузећа из реструктурирања, са укупно 770 запослених, 

завршиће у стечају. Продаваће се и за трећину процењене вредности 

СУДБИНА предузећа у реструктурирању почиње да се назире. Већ до краја ове године 26 

фирми, са укупно 770 запослених, завршиће у стечају. Истовремено, Агенција за приватизацију 

ће започети масовну распродају фирми које би могле да привуку евентуалне купце, али по 

новим условима и нижим ценама. 

 

Убрзано решавање проблема фирми које реструктурирање годинама штити од принудне 

наплате и гашења једна је из пакета мера којима Влада Србије покушава да смањи "минус". 

Остаје, међутим, питање колика је уштеда могућа ове године. 

У реструктурирању је тренутно 175 предузећа са укупно 53.000 радника. Сваке године из буџета 

добијају директне субвенције, које су ове године већ преполовљене на око 2,4 милијарде 

динара. 

 

Истовремено, плаћајаћу њихове рачуне, кредите, повезујући стаж запосленима, државна каса 
их и индиректно финансира. Само прошле године ова предузећа нису уплатила 120 милиона 
евра пореза и доприноса својим радницима. Књиговодствено дугују пет милијарди евра, а 
Светска банка процењује да предузећа у рестрктурирању и јавна сваке године створе око 700 
милиона евра нових обавеза. Реструктурирање коначно престаје 30. јуна 2014. године, али ће 
многа из њега изаћи раније. 
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Цео текст прочитајте у штампаном издању Новости од 11. јуна 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:438329-Odbaceni-radnici-razocarani-u-drzavu 

„Одбачени” радници разочарани у државу 
Б. СТЈЕЉА  

Многи радници проглашени за технолошки вишак нису заинтересовани да се 

запосле и најчешће на бироу чекају пензију. Мало њих жели да се укључи у 

програм преквалификација и новог посла 

 
НИЈЕ баш много оних који ће, након што их шефови прогласе за „вишкове“ у предузећу, 
пожелети да се поново врате у радне воде. Већина се радије одлучује да на бироу и дочека 
пензију. Таквих је - 33.253. Овој армији „непожељних радника“, на лето 2014. могло би се 
придружити још 55.000 оних чија ће предузећа (у реструктурирању) ставити катанце. 
 

Једно од решења понудило је Министарство рада. Управо су направили „пакт“ са Националном 
службом за запошљавање и решили да заједничким снагама понуде преквалификације и 
обуке. 
- Услов је да предузеће донесе социјални програм како бисмо понудили помоћ радницима пре 
него што заврше на бироу - објашњава Љиљана Џувер из Министарства рада. - Програм је 
засада донела само „Галеника“. 
На исплату накнада незапосленима НСЗ у овој години планира 21,6 милијарди динара. Буџет 
службе је 30,48 милијарди динара. Радници, међутим, ово нису дочекали с превише 
ентузијазма. 
- У „Галеници“ је 300 радника вишак. Свима смо понудили да се преквалификују како би 
лакше дошли до новог посла - додаје Џувер. - На упитник је, међутим, одговорили само њих 30, 
а свега троје је пристало на нашу понуду. Већина је одлучила да узме отпремнине и да на бироу 
дочека пензију. 
У НЗС кажу да су ови програми кључни. 
- Ако незапослени средњих година немају занимање које се тражи њихова позиција је 
незахвална - каже Срђан Андријанић. 
Ови радници често нису мотивисани да крећу из почетка. 
- Такви програми су се нудили и у „НИС“-у и у „Телекому“ и тамо су их радници махом 
одбијали - каже Ивица Цветановић, председник Конфедерације слободних и независних 
синдиката. - Осећају се одбаченима, не мисле да могу да савладају нове технологије и процесе 
рада, немају осећај лојалности према новом послодавцу... Већина их је разочарана у цело 
друшво, а временом су изгубили поверење и у државу. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/387295/Vlada-o-zahtevima-putara-19-juna 

Влада о захтевима путара 19. јуна 

Бета  

Влада Србије требало би да средином идуће недеље, 19. јуна, саопшти путарима званични став 

о њиховим захтевима, међу којима је испата заосталих дуговања од 9,7 милијарди динара, 

саопштио је јуче Самостални синдикат путара Србије. 

Протест путара због дуговања 29. маја у Београду 

Представници Владе ће путаре, уколико буду прихваћени њихови захтеви, обавестити о начину 
и динамици исплате на идућем састанку 19. јуна. 
 
Представници Самосталног синдиката путара Србије и Удружења послодаваца "Путар" 
разговали су данас с представницима Владе и, како је саопштено, "констатована је оправданост 
и основаност захтева синдиката". 
 
Синдикати захтевају да се исплате заостала дуговања, да се до краја ове године обезбеди 
додатних осам милијарди у буџету и да се врати решење према којем се путна привреда 
финансира од акциза на продато гориво. 
 
Представници синдиката су на данашњем састанку изразили незадовољство односом Владе 
према запосленима у путној привреди због чега ће заоштрити протесте. 
 
Крајем маја, више од 1.000 путара је протестовало у Београду јер им Влада није исплатила 
дуговања од 9,7 милијарди динара и због тога им прети губитак више од 10.000 радних места. 
 
Председница Самосталног синдиката путара Србије Соња Вукановић казала је тада да захтевају 
да им држва обезбеди и шест милијарди додатних средстава, како би предузећа за путеве 
опстала. 
 
У Србији постоји 24 путарске фирме са 10.000 запослених, а укупан број запослених у путној 
привреди је 15.000 људи. 
 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/387295/Vlada-o-zahtevima-putara-19-juna


5 

 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/sindikat-lekara-necemo-pristati-na-umanjenje-stecenih-prava 

Синдикат лекара: Нећемо пристати на 
умањење стечених права 

Репрезентативне синдикате у здравству очекује врућ месец: предстоји наставак 
преговора са представницима Владе о Посебном колективном уговору за 
здравствену делатност. 

Тренутно важећи колективни уговор потписан је 25. маја 2010. у трајање од три године,  али у 
договору са представницма Владе његова важност је продужена до 25. јула ове године. 

- У складу са законом, имамо рок до 25. јуна са представницима Владе постигнемо споразум о 
новом колективном уговору за здравствену делатност - каже председник Синдиката 
запослених у здравству и социјалној заштити Србије др Зоран Савић. - Имали смо неколико 
састанака на којима смо разговарали о новом колективном уговору, али, наравно, не можемо 
рећи да је о свему што смо разговарали постигнут и договоре јер о томе морају да се изјасне и 
друга два репрезетативна синдиката. Код нас ће Републички одбор дати коначу реч да ли је 
такав текст прихватљив за чланство или не. 

У бугарском летовалишту Сунчани брег управо су завршени 18. сусрети здравља, на којима је 
учествовали више од 1.200 здравствених радника из целе Србије. У оквиру сусрета одржан је и 
састанак Републичког одбора на којем су чланови преговарачког тима информисали чланове 
одбора о томе докле се стигло у преговорима с предстаницима   Владе. 

- Репрезентативни синдикати су успели да се договоре шта би желели да се нађе у колективном 
уговору, али постоји и друга страна, чији је циљ, као се чини, да умањи стечена права која 
имамо. Наравно, то не можемо да прихватимо. Знамо да живимо у тешкој материјалној 
ситуацији, да су плате такве каве јесу, редовне захваљујући највероватније кредитима које 
држава узима и задужује се у иностранству, али и поред тога очекујемо измену уредбе о 
коефицијентима коју је министар Динкић најавио прошле године. Јер, ваља сагледати 
поједине делатности, а посебно немедицинке раднике, чија се зарада приближава минималној 
заради. То је за посао који раде и одговорност коју имају заста недопустиво. 

По речима др Савића, у досадашњим преговорима највише проблема је било око скраћеног 
радног времена које је уведено Колективним уговором из 1999. године. Када је 2010. године 
потписиван тренутно важећи колективни уговор договорено је да се у року годину дана ураде 
јединствени критерјуми на основу којих ће се вршити процена ризика сваког радног места. 

- То нажалост није урађено на време. У многим установама процена је рађена, али у неким није. 
У складу са Законом о безбедности здравља на раду, за свако радно место мора да се уради 
процена и тек на основу ње може да се уведе скраћено радо време. Зато што није урађена 
процена, представници Министарства оспоравају скраћено радно време. За нас је спорно што 
су процену ризика радног места у много случајева урадиле институције које имају сертификат, 
али немају потребно знање за такву процену. Процена је практично рађена из канцеларије, 
многи проценитељи нису ни видели радно место а проценили су да нема ризика, односно 
услова за скраћење радног времена - каже др Савић.Ј. Барбузан 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Proslo-vreme-jeftine-hrane.sr.html 

Прошло време јефтине хране 

Стручњаци се прибојавају осетног раста цена прехрамбених производа у наредној деценији у 
свету, али, нажалост, и код нас 

Време јефтине хране је иза нас, сагласни су и међународни експерти и наша стручна јавност. 
Прехрамбени производи ће наставити да поскупљују, а најновије пројекције међународних 
организација нису нимало охрабрујуће. 

Према прогнозама ФАО (Организација уједињених нација за храну и пољопривреду) и ОЕЦД 
(Организација за економску сарадњу и развој) светске цене хране ће у наредних десет година 
бити увећане између 10 и 40 одсто. Разлог томе је, како наводе, све већа тражња за храном и то 
што је упоредо са тиме дошло до успоравања раста пољопривредне производње. Чини се да је 
технолошки прогрес одвукао пажњу на другу страну, а елементарна потреба за храном и 
улагањем у њену производњу била запостављена. 

Које ће то последице имати по нашу земљу? 

Најпре да ће храна и даље бити ноћна мора не само садашњег, већ и следећих гувернера 
Народне банке Србије. Главни инфлаторни чинилац у нашој земљи све више ће расти, будући 
да наше цене нужно прате светске. 

Овдашњи експерти углавном су сагласни са пројекцијама ФАО. Војиславу Станковићу из 
Привредне коморе Србије такве пројекције чине се потпуно реалним. Према његовим речима, 
неколико је разлога за то. 

– Светска економска криза и даље траје. Климатске промене су све израженије што директно 
утиче на приносе. И на крају – неолиберални приступ који је довео до све мање државне 
подршке произвођачима. Да би пољопривреда, односно цене опстале на стабилном нивоу, 
субвенције морају да износе барем 10 одсто БДП-а. То тренутно није случај. Тешко је 
прецизирати, али код нас је, да кажемо, негде око четири одсто – објашњава Станковић. 

Како каже, један од главних камена спотицања у креирању новог буџета Европске уније који ће 
бити донет 2014. године управо је аграрни буџет. 

– Имате Велику Британију, Немачку, Аустрију и Белгију који су за снижавање аграрног 
интервенционизма, а са друге стране су земље попут Шпаније и Француске – каже он. 

Према његовим речима, Србија не може да буде ван свих тих токова и неминовно је да ће храна 
и у нашој земљи и даље наставити да поскупљује у наредном периоду. 

– Али, ми можемо да направимо другачију аграрну политику, да дефинишемо приоритете и да 
повећамо аграрни буџет. Јер, овако нисмо конкурентни са својим пољопривредним 
производима – закључује Станковић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Proslo-vreme-jeftine-hrane.sr.html
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Да јефтине хране више неће бити, сматра и др Драго Цвијановић, директор Института за 
економику пољопривреде, и наводи неколико разлога због којих сматра пројекцију ФАО 
тачном. 

– Не знам хоће ли храна бити скупља баш за 40 одсто, али између 10 и 20 процената сигурно. 
Морају се узети у обзир глобалне чињенице, односно то да број становника у свету расте, а да се 
засејане површине не увећавају или се чак и смањују. Самим тим, приноси стагнирају, а 
тражња за храном расте – објашњава Цвијановић. 

Како истиче, светске цене хране, које прате и наше, под великим су притиском промењене 
структуре исхране до које је дошло у најмногољуднијим земљама попут Кине и Индије. 

– Због раста стандарда, тамошњи потрошачи желе више меса, млека и јаја. То аутоматски 
значи и већи притисак на житарице – каже он, додајући да у целој тој глобалној причи Србија 
мора да направи своју стратегију, коју већ дуго нема. 

– Мора се јачати сточни фонд. Морају се организовати мали произвођачи и да се при том 
користе компаративне предности сваког подручја. Чак и најлибералније економије строго 
планирају своју пољопривреду и морамо и ми то почети да радимо. Уситњеност поседа главни 
је узрок недовољне продуктивности и непрофитабилности наше пољопривреде, а тиме и 
високих цена хране – закључује Цвијановић. 

Представници потрошачких организација, међутим, донекле другачије гледају на ову 
проблематику. Како тврде, негативни утицаји и ценовници са светске пијаце увек се брзо 
прелију на овдашњу, док се супротно, односно да нешто под спољашњим утицајима појефтини, 
никада не дешава. 

– Тако је прошле године усред прича о поскупљењу због суше мимо логике поскупела морска 
риба. Неко нас стално вређа таквим објашњењима. Храна мора да буде јефтинија, јер је у 
Србији скупа првенствено због монопола. Поједини власници трговинских ланаца су уједно и 
власници прерађивачке и прехрамбене индустрије, па и ратарске производње. То је јавна тајна 
и један од главних разлога због чега је храна у Србији скупа – закључује Горан Паповић, 
председник Националне организације потрошача Србије. 

Стефан Деспотовић 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1340316/Obradovi%C4%87%3A+Nema+para+za+zahteve+

sindikata.html 

Обрадовић: Нема пара за захтеве синдиката 

Захтеви синдиката да се оформе одељења са мањим бројем ученика нису реални, 
јер за њих нема пара, рекао је министар просвете Жарко Обрадовић. То би 
значило ангажовање најмање 7,5 хиљада нових радника, а ни школе за то немају 
довољно капацитета, наводи Обрадовић. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1340316/Obradovi%C4%87%3A+Nema+para+za+zahteve+sindikata.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1340316/Obradovi%C4%87%3A+Nema+para+za+zahteve+sindikata.html
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Министар просвете Жарко Обрадовић рекао је, гостујћи у емисији Око, да захтеви синдиката да 
се створе одељења са мањим бројем ученика нису утемељени, јер не воде рачуна о економској 
стварности и могућеностима Србије. 

О односима у СПС-у 

Жарко Обрадовић, који је и потпредседник СПС-а, каже да се не слаже са оценом партијског 
колеге Новице Тончева да је СПС забележио лош изборни резултат на неким локалним 
изборима у Косјерићу. 

"Уопште не правимо проблем кад је реч о анализи изборних резултата, али у Земуну смо 
рецимо друга политичка странка. У Косјерићу смо добили 85 гласова мање у односу на пре 
четири године, али то је део политичког живота и Тончев износи свој став. Питање је да ли 
путем јавности треба да се позивају чланови Главног одбора на седницу ГО", наводи 
потпреседник социјалиста. 

Обрадовић очекује да ће Србији бити одређен датум за почетак преговора, а "каква ће бити 
формулација, то нико не може знати" до 28. јуна. Говорећи о реконструкцији Владе, Обрадовић 
каже да није коректно да оцењује свој рад, али истиче да је његов мандат на располоагању 
председнику странке Ивици Дачићу. 

"Кад би се испунио захтев и смањио број ђака на 25 по одељењу, то би значило ангажовање 
нових наставника. Имали бисмо 2.883 нова одељења, нека у сваком буде 25 ђака, то би значило 
од 7.500 до 8 000 новозапослених", прецизирао је Жарко Обрадовић. 

Сем тога, како истиче, ни школе немају толико капацитета, јер би то значило нове кабинете 
или би школе морале да изнајме нове просторе, за шта нема новца. 

Министар је рекао да ће од септембра 6.838 ученика мање уписати први разред средње школе у 
односу на период пре годину дана, што значи да ће одређени број наставника бити технолошки 
вишак. "Ми ћемо знати око 15. августа да ли постоји споразум са синдикатима да се направи 
листа технолошких вишкова и да се одреди да нема запошљавања нових људи", каже министар 
просвете. 

То, како је прецизирао, значи 238 одељења мање, што би значило да ће око 500 или 600 људи 
имати мањи фонд часова, иако неће остати без посла, наводи министар. 

Говорећи о антикризним мерама, Жарко Обрадовић каже да кад је реч о његовом 
миинистарству, нема простора за било какве уштеде, јер је то, како је рекао, квадратура круга. 

"То је у нашем случају немогућа мисија, преко 93 одсто новца из буџета министарства одлази 
на плате, а плате се неће смањивати, док оних 6 одсто, ако се смањи, доводе се у питање 
функције Министарства, односно реализација програма који су део система образовања", 
објашњава Обрадовић. 

Коментаришући то што ће за седам дана бити одржана мала матура, Обрадовић је рекао да ће 
тест бити лакши од пробног теста. Обрадовић каже да у средњим школама има око 10 хиљада 
више места него ђака који за та места конкуришу. 

Говорећи о квотама за упис на факултет, министар је навео да оне одговарају потребама 
тржишта. "Питање је шта је тржиште у земљи у транзицији као што је Србија, где фирме 
нестају преко ноћи. Ми имамо студенте који завршавају факултете и поједини наши 
привредници кажу да они немају вештина, али када оду у иностранство, нико им то не доводи у 
питање", каже министар просвете. 
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Одговарајући на питање да ли је боље да се уписију приватни или државни факултети, 
Обрадовић је рекао да је то ствар личног избора. "Статистиска показује да свега 17 одсто 
студената уписује приватне факултете, а 83 државне, то је питање личног избора и послодавци 
на крају одлучују кога ће да приме", истиче министар просвете. 

Кад је реч о школаринама, министар каже да је, на пример, 11 факултета Београдског 
универзитета прихватило сугестију Министарства да оне буду исте као прошле године. 

"За сада су нам само Пољопривредни и Географски факултет рекли да су се студентски 
парламенти на тим факултетима сложили да се повећа школарина, што ћемо проверити", 
наводи Обрадовић. 

 

 

 

 

http://www.pravda.rs/2013/06/10/u-sredu-protest-unije-sindikata-prosvetnih-radnika-srbije/ 

У среду протест Уније синдиката просветних 
радника Србије 

БЕОГРАД – Унија синдиката просветних радника Србије организоваће у среду, 12. јуна 

протестни скуп испред Министарства просвете на коме ће, како је саопштила, поручити да 

ресорни министар Жарко Обрадовић „треба да оде“ и да су потребне измене предложеног сета 

закона о образовању који сутра улазе у скупштинску процедуру. 

У Унији предлажу да се у сет образовних закона унесе одредба којом се финансирање по 

ученику одлаже до 2020. године , јер „надлежни до сада нису уредили мрежу школа“. 

Како је речено на конференицији за новинаре у просторијама Уније, плаћање по ученику је 

уведено у више земаља и показало је лоше резултате, а да је тај предлог лош сматрају сви 

репрезентативни синдикати. 

У Унији траже да средње образовање постане обавезно, што је, како тврде, предвиђено 

Стратегијом образовања, али не и сетом предложених закона. 

Члан Уније Звонимир Јовић рекао је и да број ученика у одељењима треба да се ограничи на 25 

и да се из предложених законских решења избаци члан којим се предвиђа оснивање Агенције 

за образовање и васпитање јер је „непотребна“. 

Јовић је рекао да предлог да број ученика по одељењу буде до 25 треба унети у Закон о 

основама система образовања и васпитања и да то не захтева већа улагања. 

-Због одбијања тог захтева неколико хиљада наших колега ће ове године остати без норме 

делимично или у потпуности, рекао је Јовић. 

Он је додао да ће Унија скупштинском Одбору за просвету упутити амандмане којима се 

http://www.pravda.rs/2013/06/10/u-sredu-protest-unije-sindikata-prosvetnih-radnika-srbije/


10 

 

предлаже и да право да буду део Националног просветног савета има сваки репрезентативни 

синдикат, а један од захтева је и да се штрајк регулише Законом о штрајку, а не Законом о 

основном и средњем образовању. 

Јовић је рекао и да предложена законска решења имају неке добре стране међу којима су 

полагање опште матуре за ученике средњих стручних школа, а уважени су и предлози 

синдиката око плаћања прековременог рада и растерећења ученика смањењем броја часова. 

Председник Уније Драган Матијевић подсетио је да су представници те организације прошле 

седмице разговарали са министром Обрадовићем, а Матијевић је тај састанак оценио као 

„катастрофалан“. 

Он је навео да је на протест заказан за среду у подне позвано између 1.000 и 2.000 људи како 

би се надлежнима у Министарству скренула пажња колико запослених у образовању ће ове и 

наредне године остати без посла. 

Током протеста неће бити потпуне обуставе рада, рекао је Матијевић и додао да ће се протесту 

прикључити представници Конфердерације слободних синдиката Србије, форума београдских 

основних школа и синдиката „Солидарност“. 

Руководилац ресора аналитике и финансија у Унији Владимир Аџић набројао је разлоге, због 

којих, како сматрају у Унији, Обрадовић „треба да оде“. 

Обрадовић, како тврди Аџић, не решава проблеме за добро просветних радника, а „систем је 

довео до апсурда јер је више од 35 одсто наставника без пуне норме часова са трендом даљег 

раста“. 

Аџић сматра да се Обрадовић бави пословима странке, а не Министарства и да није ништа 

учинио на рационализацији мреже школа на шта га обавезује закон. 

Председник Уније синдиката школа Београда Миљан Мићуновић навео је да плата за 33 

београдске школе није уплаћена у четвртак, 6. јуна јер наводно нису поднеле доказ о измирењу 

новчаних трансакција. 

Међутим, како тврди Мићуновић, на сајту Министарства финансија је наведено седам 

београдских школа које нису измириле своје обавезе. 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

 

 


