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Државне фирме на челу губиташа 
С. БУЛАТОВИЋ  

Губитак српске привреде лане био 63 милијарде динара, а највећи део "зарадила" 

су јавна предузећа. Највећи минус има "Србијагас" - 35 милијарди динара. НИС 

предводи успешне фирме 

 
СРПСКА привреда прошлу годину је завршила у губитку од 63 милијарде динара. Највећи део 
"минуса", чак 87 одсто, створила су јавна предузећа. Државне фирме су 2012. годину окончале 
са мањком од 54 милијарде динара и он је седам пута већи него у 2011. години. За разлику од 
остатка привреде, државна предузећа, показује у среду представљена анализа Агенције за 
привредне регистре, створила су губитак и у редовном пословању.  
Предузећа у Србији су се тако вратила на кризне стазе. После "плуса" од 64 милијарде динара 
уписаног у 2011. фирме су, притиснуте кредитима, наставиле да увећавају губитак. Највећи 
губиташ међу јавним предузећима, али и у читавој српској привреди је "Србијагас" са мањком 
од 35,1 милијарду динара. Најбољи пословни резултат и лане је постигао НИС, који је пословао 
са добитком од 49,5 милијарди динара. Међу 490 јавних предузећа, губиташа је чак 198. 
- Српска привреда у 2012. је, као и ранијих година,имала позитиван резултат из редовног 
пословања, али он није био довољан да финансира курсне разлике и разне отписе који су 
последица пословања - објашњава Ружица Стаменковић, регистратор у Регистру финансијских 
извештаја и бонитета АПР. 
- Позитиван резултат из редовног пословања није био довољан да финансира расходе, курсне 
разлике и разне отписе који су последица пословања из позајмљених средстава. Даље 
позајмљивање више не производи позитиван ефекат. Српска привреда више не може да 
направи резултат који је већи од трошкова позајмљених средстава. Губитак је, ипак, мањи него 
у првим кризним годинама. 
Јавним предузећима, међутим, ни редовно пословање, без пратећих трошкова, није донело 
добитак, већ "минус" од три милијарде динара. Током 2012. су успели да створе 17 милијарди 
динара финансијских губитака и још 34 милијарде осталих губитака. 
АМБИЈЕНТСРПСКА привреда лане је пословала уз инфлацију од 12,2 одсто и слабљење динара 
од 8,7 одсто. Насупрот томе, у 2011. години, када је привреда била у "плусу", динар је ојачао за 
0,8 одсто, а инфлација је била седам одсто. Прошле године бруто домаћи производ Србије је 
смањен за 1,7 одсто, а индустријска производња за 2,9 одсто. 
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- Питање је зашто су јавна предузећа остварила губитак и у редовном пословању - каже Ружица 
Стаменковић. - Остали губици су цена задуживања и цена отписаних потраживања. То може да 
значи и чишћење биланса јавних предузећа, али само ако се ти отписи не буду видели и 
наредних година. 
Здраво ткиво српске привреде чини 35.030 предузећа, што је 38,8 одсто, која могу и даље да се 
позајмљују. Она остварују 75 одсто укупних прихода привреде, а запошљавају 63 одсто радника. 
Међу јавним предузећима кредитори би средства одобрили ако их затражи неко од 291 
бонитетно способних. 
ПАДА ЗАПОСЛЕНОСТ 
И ТОКОМ прошле године привреда у Србији је смањивала радну снагу. У 92.157 предузећа, која 
су поднела финансијске извештаје, радило је укупно 1.004.336 људи. То је за 1,4 одсто, односно 
14.381 радник, мање него у 2011. години. 
ДО ГУШЕ У ДУГОВИМА 
ПРИВРЕДА се задуживала немилице и током 2012. Учешће сопственог капитала у укупним 
изворима финансирања је смањено са 36,8 на 34,6 одсто. Један позајмљени динар био је 
покривен са свега 60 пара сопствених средстава, а годину раније са 66 сопствених пара. 
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СТРУЧЊАЦИ: ДОБРО ШТО ЈЕ ВЛАДА ОБЈАВИЛА МЕРЕ, АЛИ КАКО ИХ 
СПРОВЕСТИ 
ПОТРЕБНО 6 МИЛИЈАРДИ ЕВРА ИНВЕСТИЦИЈА 
ДОБРО је што Влада Србије најављеним мерама, коначно, наговештава реформу појединих 
сегмената државе, јавних предузећа и оних у реструктурирању, али је питање ко ће и како то 
сповести, оценили су стручњаци Економског института на представљању новог часописа МАТ. 
- Јавни дуг неће моћи да буде заустављен само актуелним пакетом мера, остаје да се виде и 
пројекције за наредне две, три године - рекао је Владимир Вучковић, члан Фискалног савета. - 
Ми немамо проблем само у овој години, јавни дуг ће наставити да расте и потребно је да у 2014. 
и 2015. имамо једнаке уштеде као и у 2013. години. 
Предвиђају се, додаје Вучковић, уштеде од 40 милијарди динара на дискреционим расходима 
државе, независно од плата и пензија. Остаје и други део државних расхода, да се види на који 
начин ће бити контролисане плате и пензије. И поред привредног раста, пре свега 
индустријске производње, извоза и промета, тај раст не може бити одржив на дуже време, без 
инвестиција. 
- Србији је у овој години потребно укупно шест милијарди евра инвестиција, од чега трећина, 
или 1,8 милијарди евра, треба да буду страна улагања - каже Стојан Стаменковић, економиста. - 
Ове године имамо велики пад страних инвестиција, а и да се реализује аранжман о коме се 
преговара са Уједињеним Арапским Емиратима, све што је најављено, неће прећи милијарду 
евра. У првом тромесечју текуће године било је свега 150 милиона евра страних инвестиција, и 
у протекла четири месеца забележен је пад за око 10 одсто. (Д. М.) 
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Курс подиже и цене 
Д. МАРИНКОВИЋ  

Јачање евра последњих дана донело и прва поскупљења увозних производа у 

продавницама. Цене средстава за хигијену порасле за два одсто 

ДА ли ће се слабљење динара и овог пута масовно прелити и у продавнице, зависи од тога 
колико ће дуго наша монета бити на "низбрдици". Трговци су уверени да ће комплетан увозни 
асортиман сигурно поскупети ако динар дуже остане на оваквом нивоу или још настави да 
пада. Цене производа из иностранства, тврде увозници, порашће управо онолико колико динар 
"изгуби". 
Тренутно су у поједине трговине стигла мања поскупљења, најчешће за око један, а у неким 
случајевима и два одсто за увозну козметику, шампоне, гелове, али и неке ситне електричне 
уређаје. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:438711-Nadbantic-Trazicu-vise-za-nezaposlene 

Надбантић: Тражићу више за незапослене 
Б. СТЈЕЉА  

Национална служба за запошљавање добила новог директора Синишу 

Надбантића, који је у кући више од три деценије, и са њим нове задатке. За мали 

бизнис давати веће субвенције 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:438698-Kurs-podize-i-cene
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На чело Националне службе за запошљавање Влада Републике Србије је поставила 
дипломираног економисту Синишу Надбантића. Пред новим руководиоцем је списак од 
783.880 незапослених који је дужи него икада, а каса превише плитка да би се последице 
економске кризе успешно санирале. 
 

Зато је овај „човек из куће“ - како га доживљава 1.780 запослених у НСЗ јер је у овој служби 
дуже од три деценије - себи задао приоритете. Први и најважнији је повећање буџета за 2014, а 
други је усклађивање понуде и потражње на тржишту рада. 
- За активне мере запошљавања са издваја само 3,4 милијарде динара годишње, а за „пасивне“ 
пет пута више. Овај се неповољан однос мора променити и за нова запошљавања се мора 
издвајати више новца све док не стигну нове инвистиције и оживи привреда. До тада морамо 
да интервенишемо на тржишту рада - каже Надбантић. 
Завршну реч о буџету НСЗ увек има Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и 
Влада Србије, али директоров задатак је да утиче на кројење касе што је више могуће. У јулу ће 
писати годишњи националани план за запошљавање који ће се примењивати у 2014, па ће у 
њега унети и нове рачунице. 
А уколико „прође“ идеја новог директора, додатни новац би се у идућој години распоредио на 
две мере које је оценио као најважније. Прва се односи на „појачане“ обуке незапослених, а 
друга на отварање малих и средњих предузећа. 
БИОГРАФИЈАСиниша Надбантић је рођен 1949. и по занимању је дипломирани економиста. У 
радном односу у НСЗ је од априла 1977, када се запослио у тадашњој Самоуправној интересној 
заједници запошљавања. Већ има радно искуство на руководећим позицијама, јер је од маја 
1992. обављао послове директора Филијале Нови Сад. 

- Садашње субвенције од 160.000 динара за самозапошљавање су скромне и требало би их 
повећати. Тако ћемо стимулисати више људи да покрену посао, а након неког времена би они 
могли да упошљавају нове са бироа. Тиме се покреће ланац. 
Он сматра да би истовремено било пожељно ускладити понуду и потражњу јер на бироу, упркос 
предугом списку оних који очекују посао, више од 200.000 нема никакав занат у рукама. 
- Зато је ове људе потребно обучити - каже Надбантић. - Послодавац хоће да ангажује радника 
који зна да ради, који има практично искуство и то ми морамо да му обезбедимо. Планирамо 
да отварамо тренинг центре у којима би незапослени стицали знање које траже послодавци, 
било да је реч о грађевинским или кондиторским пословима. Такав центар већ ради у Новом 
Саду, а управо планирамо отварање другог у Врању. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:438725-Obradovic-Nema-otkaza-u-prosveti 

Обрадовић: Нема отказа у просвети 
М. Б.  

Министар просвете Жарко Обрадовић каже да нема новца да се испунили захтеви 

синдиката о смањивању одељења. О технолошким вишковима 15. августа, нико 

неће остати без посла 
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ЗАХТЕВЕ синдиката у овом тренутку није могуће испунити, јер немамо новац за људе који би 
били примљени на нова радна места, а у појединим школама чак нема ни простора где би се 
одржавала настава. 
 

Овако Жарко Обрадовић, министар просвете, науке и технолошког развоја одговара на захтев 
синдикалаца да се број ђака у одељењима ограничи на 25. Он за „Новости“ тврди и да ће 15. 
августа бити познат број просветара који би могли да буду технолошки вишак, али да нико 
неће остати без посла. 
Анализирајући „листу жеља синдикалаца“, министар објашњава да тренутно у Србији постоји 
око 33 одсто одељења са 26 и више ученика на нивоу средњих и основних школа. 
- Ако би се та цифра помножила најмање са пет ученика, долазимо до броја од 72.000 ученика, 
који дељењем са 25, што је идеалан број ђака, даје чак 2.800 нових одељења. То би практично 
значило да бисмо додатно морали да ангажујемо од 7.000 до 8.000 наставника и другог 
особља. То финансијски не бисмо могли да издржимо. 
* Синдикати траже и одлагање примене модела финансирања по глави ученика. 
Хоћете ли им се услишити тај захтев? 
- Тај модел требало би да се примењује од школске 2014/2015. године. Спроводимо тестирања 
тог обрасца у 16 општина и градова и када се то заврши, сешћемо за сто са синдикатима. Тада 
ћемо заједно да видимо има ли услова да се примена модела пролонгира. Наш примарни циљ 
је да најпре утврдимо колико новца треба издвајати за образовање сваког ђака понаособ и није 
сасвим логично да се унапред буде против тог модела. 
* Шта ће бити са наставницима који ће остати без пуног фонда часова, а којих ће и 
ове године бити много? 
- Ове године имаћемо скоро 7.000 ђака мање у средњим школама, односно 220 одељења мање. 
Тачно је да ће око 500 запослених имати мањи фонд часова, али ћемо за све њих пронаћи неко 
одговарајуће решење. Министарство ће сигурно покушати да сачува свако радно место и да 
помогне запосленима да имају пун фонд часова. Предвидели смо решење којим ће људи 
запослени у просвети, када испуне један од услова, отићи у пензију на крају школске године. То 
ће нам помоћи да они који немају пун фонд часова преузму њихове предмете и попуне фонд. 
 

УСТАВ МОРА ДА СЕ ПИТА 
* КАКО тумачите захтев синдикалаца да и средња школа мора да буде обавезна? 
- Мислим да ту нема никаквог великог спора. Ту врсту обавезе требало би да одреди Устав, који 
сада децидирано не садржи одредбу да је средњошколско образовање обавезно. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/387506/Ko-je-protiv-mera-stednje-moze-biti-rekonstruisan-u-prevodu-leti-iz-

Vlade 

Ко је против мера штедње, "може бити 
реконструисан" (у преводу: лети из Владе) 

Жељка Јевтић  

Реконструкција Владе изнова је постала тема унутар владајуће коалиције током разговора о 

антикризним мерама. Како “Блиц” сазнаје, неслагање око начина на који треба да се решава 

проблем дефицита у буџету довело је до става да ко се не слаже са мерама “може бити 

реконструисан”. 

 

 

Антикризне мере - Кликните на слику за увећање (+) 

 

Порука је била сасвим јасна - ко се не слаже са ставом већине или се не проналази у ономе што 

Влада договори, не треба ни да буду њен део. 

 

- Лидеру УРС Млађану Динкићу је полазна основа за антикризне мере била смањење расхода, а 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/387506/Ko-je-protiv-mera-stednje-moze-biti-rekonstruisan-u-prevodu-leti-iz-Vlade
http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/387506/Ko-je-protiv-mera-stednje-moze-biti-rekonstruisan-u-prevodu-leti-iz-Vlade
http://www.blic.rs/data/images/2013-06-12/350946_0203_origh.jpg?ver=1371038160.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-06-12/350946_0203_origh.jpg?ver=1371038160.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-06-12/350946_0203_origh.jpg?ver=1371038160.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-06-12/350946_0203_origh.jpg?ver=1371038160.jpg
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СНС и СПС повећање производње и јавне потрошње. Вучић и Дачић су били против смањења 

плата и пензија, а на чему је Динкић упорно инсистирао - каже извор “Блица”. 

 

Током вишедневних разговора почела је да провејава идеја реконтрукције Владе и лидер УРС је 

ублажио своје првобитне планове. Дошло се до договора да неће бити смањења примања, а 

зараде ће се увећавати у мери која је подношљива за буџет. 

 

Динкић је јуче у Чачку казао да постоји апсолутни консензус о антикризним мерама и да ће у 

недељу бити усаглашени елементи око структуре расхода буџета, који су „баланс између 

штедње у јавном сектору и подстицања развоја и привреде у приватном сектору“. 

 

Реконтрукције Владе ће бити и по постизању договора о антикризним мерама.  

- Реконструкција Владе је неупитна и до ње ће доћи, током јула или на јесен. Више није ни 

везана за добијање или недобијање датума. Једино што ће се у процес ући када се оконча, на 

овај или онај начин, одлука у Бриселу - каже наш саговорник. 

 

На јучерашњем састанку, којем су присуствовали гувернер Јоргованка Табаковић и први пут 

Јован Кркобабић, договорено је да се до недеље сва министарства изјасне чега су спремна да се 

одрекну до краја године. Како сазнајемо, договор је и да, уколико министри не доставе своје 

предлоге Министарству финансија до петка, шефови странака сами одлуче о мерама штедње у 

ресорима које држи њихова партија. 

 

Према тренутној замисли лидера коалиције, 40 милијарди динара би могло да буде уштеђено 

тако што би се министарства одрекла новца предвиђеног за репрезентацију, а били би 

одложени и пројекти који нису од виталног значаја. 

 

- Било је речи и шта ће се дешавати од наредне године. Још увек није донета одлука хоће ли се 

продати Телеком, али је закључено да је потребно ускоро расписати тендер за давање лиценце 

за 4Г мобилну телефонију, од чега би држава могла да приходује до 250 милиона евра. 

Македонија је, недавно, дала лиценцу за 4Г и за то добила 120 милиона евра - објашњава извор 

“Блица” близак преговорима. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/387652/Prosvetari-protestovali-ispred-Vlade-Otkazi-i-zatvaranje-skola-vode-u-

propast-Srbije 

Просветари протестовали испред Владе: 
Откази и затварање школа воде у пропаст 
Србије 

Бета  

Неколико стотина чланова Уније синдиката просветних радника почело је данас у Београду, 

испред зграде Министарства просвете Србије, двочасовни протест због предложених законских 

решења у области образовања. 

Протест испред Министарства просвете 

Синдикати траже да се регулише члан о штрајку, да буде 25 ђака у одељењу, обавезно средње 

образовање и да се финансирање по ученику одложи до 2020. године. 

  

Председник Уније Драган Матијевић поручио је министру просвете Жарку Обрадовић да је пре 

180 година црква наредила да свако село оснује своју школу, што представља почетак модерене 

Србије. 

  

- Сада се доноси одлука да се затварају школе и отпусте професори, па после 180 година 

присуствујемо оном што се зове пропаст Србије - рекао је Матијевић. 

  

Он је посланицима Скупштине Србије, где је јуче почела расправа о сету закон о образовању, 

поручио да они чувају достојанство парламента, али да морају да чувају и "оно што се зове 

елементарна памет". 

  

Усвојена Старетгија о образовању до 2020. године предвидја да у одељењу буде 25 ученика и 

обавезно средње образовање, док је новима законским предложено 30 ученика у одељењу и да 

средње образовање буде необавезно. 

  

 Молим вас, немојте себе дозволити да вас неко убеди да прво гласате да свако одељење има 25 

ученика, а средње образовање буде обавезно а после шест месеци број ученика буде 30, а 

средње образовање необавезно. То није демократија, то је шизофренија - поручио је Матијевић 

посланицима. 

  

Протестују представници Уније из 23 града. Неки од њих су носили слике Жарка Обрадовића и 

Доситеја Обрадовића, а испод слике Доситеја Обрадовића писало је "ДА", а испод слике 

министра "НЕ". 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/387652/Prosvetari-protestovali-ispred-Vlade-Otkazi-i-zatvaranje-skola-vode-u-propast-Srbije
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/387652/Prosvetari-protestovali-ispred-Vlade-Otkazi-i-zatvaranje-skola-vode-u-propast-Srbije
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/387600/Putari-najavljuju-strajk-ako-Vlada-ne-ispuni-zahteve 

Путари најављују штрајк, ако Влада не 
испуни захтеве 

Бета  

Председница Самосталног синдиката путара Србије Соња Вукановић изјавила је данас да ће 

путари 26. јуна почети генерални штрајк, ако Влада Србије не прихвати њихове захтеве. 

Путари су крајем маја протествовали испред зграде Владе у Немањиној 11 

Очекујемо да Влада Србије покаже добру вољу и реши наше проблеме -  рекла је Вукановићева 

агенцији Бета. 

  

Према њеним речима, ако њихови захтеви не буду испуњени, штрајк ће бити одржан у целој 

Србији, а не само у Београду. 

  

Вукановићева је рекла да би Влада Србије требало да 19. јуна изнесе путарима званични став о 

њиховим захтевима, међу којима је исплата заосталих дуговања од 9,7 милијарди динара. 

  

Представници владе ће путаре, ако буду прихваћени њихови захтеви, обавестити о начину и 

динамици исплате. 

  

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. 

  

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/387579/U-Srbiji-oko-79000-samohranih-roditelja 

У Србији око 79.000 самохраних родитеља 

У Србији има око 79.000 самохраних родитеља и њихов број је у порасту, изјавила је данас 

председница Одбора за социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва 

Народне скупштине Милица Дроњак. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/387600/Putari-najavljuju-strajk-ako-Vlada-ne-ispuni-zahteve
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/387579/U-Srbiji-oko-79000-samohranih-roditelja
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Дроњак је, гостујући у Јутарњем програму ТВ Пинк, рекла да је проблем у томе што се многи 

самохрани родитељи стиде да то пријаве и да је зато њихов број вероватно и много већи. 

 

Она је упозорила да је најугроженија она група самохраних родитеља која је без икаквих 

прихода, истичући да је неопходно дефинисати термин самохраних родитеља и сачинити базу 

података самохраних родитеља. 

  

Дроњак је најавила да ће сутра бити одржан округли сто на којем ће бити дефинисано шта је 

потребно променити у законима да би се дошло до дефиниције и категоризације самохраних 

родитеља. 

  

Председница Удружења "Јелек" из Гроцке Ана Јовановић је у истој емисији рекла да је 

потребно кроз законе подстаћи позитивну дискриминацију и скренути пажњу на угроженост 

самохраних родитеља. 

  

Јовановић је рекла да је предлог дефиниције самохраног родитеља - да је то удовац или 

удовица, особа који обавља самостално родитељско право, без обзира да ли је разведена или 

растављена од брачног или ванбрачног партнера, где један од родитеља има трајни 

инвалидитет или је један од њих у затвору. 

  

Она је најавила долазак на сутрашњи округли сто председника Скупштине Србије Небојше 

Стефановића, директора Републичког завода за социјалну заштиту Божидара Дакића и 

представника УНИЦЕФ-а и Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/387779/Ne-radi-nijedan-hotel 

ПРОТЕСТ НИШКИХ ХОТЕЛИЈЕРА ИСПРЕД 
ГРАДСКЕ КУЋЕ 

Не ради ниједан хотел 

Бранко Јаначковић  

Уколико „Србијатурист“, чији је већински власник амерички бизнисмен Срба Илић, настави са 

оваквим пословањем, некада највећи нишки хотелски ланац потпуно ће пропасти, а око 1.200 

акционара и 80 радника неће добити ништа од акција нити ће успети да наплати заостала 

потраживања. 

Пропаст: Радници „Србијатуриста“ испред Градске куће у Нишу 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/387779/Ne-radi-nijedan-hotel
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Ово су јуче испред Градске куће поручили представници мањинских акционара и синдиката. 

Они су затражили заједнички састанак с представницима Владе, Агенције за приватизацију уз 

посредовање локалне самоуправе „како би се регулисали нагомилани проблеми“. 

 

Председник синдиката АСНС Златко Нечевски каже да је фирма на почетку приватизације 

имала 570 радника, шест хотела и два мотела, док данас ниједан од три преостала хотела не 

ради, па је град у години Миланског едикта остао без 700 постеља. 

 

- Ово је убијање „Србијатуриста“. Око 200 радника који су отпуштени као технолошки вишак 

потражује 12 зарада, а око 80 запослених који су преостали чекају још седам зарада. Они не 

могу да остваре потраживања јер је рачун у блокади 180 дана, од тога 50 дана непрекидно. 

 

Хотел „Ниш“, који се преуређује у хотел „Гранд“, када почне да ради, биће издат у закуп ћерки 

фирми већинског власника „Редвуд“ по цени од 12.000 евра месечно. Међутим, склопљен је 

такав уговор да, ако закупац оствари губитак, није у обавези да плаћа кирију, објашњава 

Нечевски. Он каже да су, осим ове, недавно донете још неке спорне одлуке због којих су 

поднете и кривичне пријаве. 

 

Директор без коментара 

Генерални директор „Србијатуриста“ Петар Илић, иначе брат Србе Илића, није желео да 

коментарише наводе радника. Петар Илић се у уговору о закупу будућег хотела „Гранд“ од 20. 

марта појављује као директор фирме „Редвуд“ из Руме, док се у уговору о кредиту од 1,5 

милиона евра од 3. априла он потписује као директор „Србијатуриста“. 

  

- Склопљен је уговор по којем је „Србијатурист“ јемац за кредит од 1,5 милиона евра које је 

„Редвуд“ узео од пословне банке. Оправдано страхујемо да радници неће моћи да остваре своја 

потраживања, нити акционари акције и дивиденде. Ми тражимо да се отворе хотели и да раде, 

што је и био услов у анексу уговора о купопродаји предузећа, а не да се гасе - подсећа Нечевски. 

  

Председник Удружења мањинских акционара Обрад Милојевић каже да ће покушати да судски 

затраже издвајање дела имовине како би заштитили своја права. 

  

- Тужно посматрамо како пропада имовина коју смо стварали. Када је фирма приватизована, 

акције су вределе 1.024 динара, а сада 130 динара. Ускоро можда неће вредети ништа, нити 

ћемо моћи да добијемо дивиденде јер су сви хотели затворени. Илић поседује 70 одсто акција, а 

држава и мали акционари по 15 одсто. Ми смо од својих доходака градили хотел „Амбасадор“ и 

мотел „Наис“, па ћемо тражити судски један од њих - објашњава он. 

  

Зоран Стојановић, један од радника који је проглашен технолошким вишком у новембру 

прошле године, каже да му се дугује 12 зарада, односно око 640.000 динара и да ће радници 

остати без ичега ако се град и држава не заузму. 

Заменик градоначелника Љубивоје Славковић због обавеза није могао да прими делегацију 

синдиката. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Protest-nastavnika-zbog-mogucih-otpustanja.sr.html 

Протест наставника због могућих 
отпуштања 

Око хиљаду наставника у школама је вишак, а нема вишка међу 800 радника у Министарству 

просвете, рекао је Драган Матијевић, председник Уније синдиката 

Наставници истакли да се боре за то да сваки колега има пун фонд часова Фото З. Кршљанин 

Двочас буке и бунта на платоу испред седишта просветне власти држали су у среду  чланови 
Уније синдиката просветних радника Србије из 23 града. С пиштаљкама на готовс окупило се 
стотине наставника. Протестовали су против предлога законских решења у образовању, који су 
сада пред посланицима. Нове законе у скупштинској процедури поједини су поистовећивали са 
тоалет папиром којим су махали пред камерама, а на омоту је писало: „Бесплатан примерак 
закона о образовању.” Штрајкачи су позивали посланике да пажљиво прочитају предложене 
прописе наглашавајући да су ти предлози закона у образовању „пуни нелогичности и да нису у 
складу са Стратегијом развоја образовања”. 

Негодовали су због могућности да ће у септембру 1.000 запослених у школама постати вишак 
јер нису уважени захтеви синдиката: да се број ђака у одељењу ограничи на 25, да средња 
школа постане обавезна и да се систем финансирања по ученику одложи до 2020. године. 

Незадовољни просветни радници највише су прозивали министра просвете тражећи његову 
смену. Оштрим речима кудили су и помоћнике министра, државне секретаре, службенике у 
ресорном министарству: „Тражимо смену министра и свих његових саучесника у злочиначком 
подухвату против српског образовања.” 

– Тешко можемо да схватимо министрову ирационализацију у просвети, у којој је 1.000 
наставника у школама вишак, а нема вишка међу 800 радника који у ствари ништа не раде у 
Министарству просвете. Дошли смо да покажемо како уживо изгледа број од 1.000 људи који 
образују децу а у септембру ће постати непотребни овој држави. Српска просвета личи на брод 
који тоне, а нас на друштвеним мрежама зову побуњивачима. Испаде да реметимо идилу 
образовног система. Тражили смо да се у првом разреду основне и средње школе број ђака у 
одељењу ограничи на 25 и тако бисмо добили 650 нових одељења и не би било технолошких 
вишкова. А министар помиње да би се тако број одељења увећао за 2.800, да за њих неће бити 
места у школама, а то нема везе са истином – говорио је Драган Матијевић, председник Уније 
синдиката, напомињући да је окосница протеста борба за радна места која су најугроженија у 
великим градовима, јер се 55 одсто укупног броја ђака у Србији школује у Нишу, Крагујевцу, 
Београду, Новом Саду...   

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Protest-nastavnika-zbog-mogucih-otpustanja.sr.html
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– Нећемо новац, хоћемо промене. Не тражимо паре. Боримо се за свако радно место, да сваки 
колега има пун фонд часова а не 10, 20, 30 одсто – више је пута поновила Јасна Јанковић, члан 
председништва уније. 

Пошто неће бити замрзавања плата и пензија, Јанковићева је окупљеним колегама саопштила 
да ће им месечна примања бити повећана за 0,5 одсто, што је – 220 динара. Заглушујући звук 
пиштаљки био је реакција штрајкача на ову вест. 

Лативши се микрофона Милан Јевтић, потпредседник Уније синдиката, нагласио је да је „за 
реализацију пројеката у образовању од 2009. до 2012. потрошено више од сто милиона евра од 
чега је добар део утрошен на исплату хонорара ауторима пројеката од којих систем нема 
користи”. 

– Отварање нове агенције за образовање, обустава пројекта бесплатних уџбеника, који је 
направио хаос на тржишту уџбеника, оглушавање о мишљење струке и просветних синдиката – 
неки су од разлога за смену министра које је навео Владимир Аџић, члан председништва Уније 
синдиката. 

Овај скуп није последњи у низу протеста просветних радника судећи по најавама да ће се 
чланови уније поново и у већем броју окупити испред Народне скупштине када на ред дође 
усвајање сета просветних закона.  

М. Симић-Миладиновић 
 
Обрадовић: предложени закони унапређују образовни систем 
Тачан број потенцијалних технолошких вишкова у просвети знаће се средином августа и није 
реч о стотинама просветара који ће остати без посла него су то запослени који ће имати смањен 
фонд часова, како је Жарко Обрадовић, министар просвете, објаснио јуче новинарима у 
скупштини. Коментаришући захтеве наставника у штрајку, он је казао да смањење броја ђака у 
одељењима изискује повећање броја запослених. Обрадовић је напоменуо да тренутно у око 50 
одсто школа има од 16 до 25 ђака у одељењу. Уколико би се максималан број ученика у 
одељењу ограничио на 25, према процени министра просвете, отворило би се 2.800 нових 
одељења и скоро 8.000 радних места на којима би се морали запослити и нови радници. 
Министарство је, како је рекао, увек отворено за разговоре, али постоје разговори где се не 
желе чути аргументи. Оцену опозиције да предложени сет образовних закона не нуди ништа 
ново, Обрадовић је одбацио ставом да предложени закони апсолутно унапређују образовни 
систем. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Odluka-vlade-penzije-miruju-sluzbenici-traze-posao.sr.html 

Одлука владе: пензије мирују, службеници 
траже посао 

Планира се измена Закона о раду како би запослени у државној администрацији имали иста 

права као и радници у приватном сектору, истакао Млађан Динкић 

Чачак – Шефови странака владајуће коалиције усагласили су јуче све елементе програма 
економских мера и преостало је да се на следећем заседању, предвиђеном за недељу, утаначе 
неки сасвим мали детаљи о структури расхода који би морали да буду смањени. Ово је 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Odluka-vlade-penzije-miruju-sluzbenici-traze-posao.sr.html
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саопштио министар финансија и привреде у Дачићевом кабинету Млађан Динкић, јуче у 
подне, током посете чачанској фабрици „Чипс веј”. 
– У наредном раздобљу, јавни сектор мораће да штеди како би се дао подстицај приватном 
сектору, производњи и запошљавању. Укупне расходе смањићемо за 40 милијарди на 
годишњем нивоу, али без умањивања плата и пензија. Међутим, раст тих примања у наредних 
18 месеци биће ограничен и усклађен са могућностима буџета – казао је Динкић. 

Он је додао да су се лидери странака усагласили око акционог плана по којем би, следеће 
јесени, били донети закони о смањењу броја запослених у јавном сектору. 

– Онима који раде у администрацији, локалној или републичкој, не желимо да смањимо плате, 
али има их превише. Бирократија често служи сама себи као сврха, измишљају се разне 
процедуре и то компликује живот и грађанима и привреди. Зато ће да буде припремљен 
програм рационализације броја запослених у јавном сектору, како би се приближио реалним 
могућностима привреде која на леђима то носи. 

 

Динкић је наговестио и измене два системска закона: 

– Из Закона о планирању и изградњи биће уклоњене бројне бирократске препреке за издавање 
грађевинских дозвола, како би се елиминисала бирократија у раду катастра и свим 
процедурама везаним за трансфер земљишта. Планира се и измена Закона о раду да би се 
учинио флексибилнијим. Људи у државној администрацији неће бити заштићени као бели 
медведи него ће имати једнак третман као и запослени у приватном сектору. Ако добро раде, 
биће награђени, ако забушавају, биће отпуштени. 

Министар је оценио да овај програм јесте „равнотежа између штедње у јавном сектору и 
подстицања развоја привреде у приватном”. 
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– Имамо апсолутни консензус у владајућој коалицији око свих елемената програма, и не 
доводи се у питање да ћемо буџет ограничити максимално на 4,7 одсто бруто домаћег 
производа на републичком нивоу. Наредне седмице разговараћемо са представницима 
синдиката и послодаваца, настојећи да добијемо општу подршку у друштву, и тек онда ћемо 
ићи пред посланике. У овом тренутку то је довољно, али Србији је потребан бржи привредни 
раст од ових два до три одсто, колико ћемо имати ове године, да би сви грађани могли да осете 
корист. 

Г. Оташевић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Izostale-zesce-mere.sr.html 

Изостале жешће мере 

Јавном сектору и пензионерима редовна повишица у октобру, а будуће повећање у складу са 

растом привредних активности 

Владајућа коалиција устукнула је, за сада, пред оштријим мерама у економији за које су се неки 
од њених чланова до јуче поприлично залагали. Реформе су, чини се, остављене за нека друга 
времена. Плате и пензије ове године неће бити ни замрзнуте, ни смањене, а њихов даљи раст у 
2014. години биће у складу са растом привредних активности, саопштила је јуче наша влада. 

На састанку у влади договорен је и „акциони план за рационализацију јавне управе и јавних 
предузећа, као и начелни елементи свеобухватне структурне реформе”, која ће бити спроведена 
до краја ове године. Детаљи програма економских мера биће усаглашени у недељу, 16. јуна, 
након чега се очекује његово усвајање, најавила је влада. 

Зашто је владајућа коалиција „спустила лопту” и како ће, на крају, да се избори с дупло већим 
дефицитом од планираног? 

Професор Економског факултета Милојко Арсић сматра да је разлог од одустајања од већих 
резова у природи коалиционе владе која тешко доноси тешке и непопуларне мере, а ни ми 
нисмо изузетак. Такве владе не знају колико ће да трају. Једни се боре за пензије, други за 
јавни сектор иако овај део становништва није најугроженији. 

– Верујем да ће влада смањити дефицит у буџету. Уштеде од 0,3 одсто дефицита су већ 
остварене пореском реформом, а могуће је да се уштеди и планираних 30-40 милијарди динара 
на субвенцијама, набавци робе и услуга. Међутим, ова штедња имаће негативан ефекат по 
привреду због пада тражње, а ни дугорочно се неће поправити услови за пословање привреде – 
каже Арсић. 

Он додаје да је министар финансија предвидео уштеде у свом министарству и каже да сада 
Динкићу раде оно што је он радио Диани Драгутиновић. 

– Могуће је и да се приходи буџета поправе. С јачањем динара пали су приходи по основу ПДВ-
а, јер је чак две трећине увозни ПДВ. Актуелни пад вредности динара прелиће се на инфлацију 
па се и по том основу очекује повећање прихода. С друге стране инфлација реално смањује 
расходе које нисмо у стању номинално да „срежемо”, каже Арсић. 

Љубомир Маџар, економиста, сматра да су планиране уштеде недовољне и да ће дефицит 
остати висок. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Izostale-zesce-mere.sr.html
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– Из рационализације рада јавне управе неће моћи да се „исцеде” паре за попуњавање рупе у 
буџету. С политичке тачке гледишта лукаво је што нема ни замрзавања ни смањења плата и 
пензија, јер повишица од 0,5 одсто није никакво повећање уколико се узме у обзир 
прошлогодишња инфлација од 12 одсто – сматра овај стручњак. 

По њему, све уштеде које су мање од онога што је предложио Фискални савет – недовољне су. С 
половичним мерама јавне финансије су бездан неликвидности што води погоршавању 
економске ситуације. 

– Не може се живети преко онога што стварамо. Рачун ће стићи за наплату, али то ће бити 
болније и скупље. У природи је политичара да зазиру од радикалних мера зато што је 
политички рискантно – каже Маџар. 

Милан Кнежевић, председник Асоцијације малих и средњих предузећа, сматра да влада нема 
мере за опоравак привреде и смањење буџетског дефицита. 

– Зашто нико не говори да је минус у каси планиран на 3,6 одсто буџета, а да сада министар 
финансија каже да би био задовољан и са 4,5 до пет одсто. То значи да је буџетска рупа за чак 
50 одсто већа од планиране. Какав је то план када је за толико промашен и зашто министар 
финансија због тога не да оставку – пита овај представник привреде. 

По Кнежевићу, сви говоре о уштедама, а уштеде на јавним набавкама имаће негативан утицај 
на привреду јер ће се смањити тражња, а то води у даљи пад привредне активности. Нико не 
говори, а то је кључно, зашто су подбацили приходи. 

– Озбиљне мере не могу да се донесу кад се сваки коалициони партнер залаже за своје бирачко 
тело. Кркобабић се представља као заштитник пензионера, а заборавља да је истовремено 
министар рада и запошљавања, Дачић штити јавни сектор, Вучић народ. Поделили су бирачко 
тело као акције – каже Кнежевић. 

Ј. Рабреновић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_javnim_preduzecima_minus_sedam_puta_veci_nego_u_2011.4.html?news

_id=262395 

У ФОКУСУ - Привреда Србије прошле године удвостручила губитак 

У јавним предузећима минус седам пута већи 
него у 2011. 

АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ 

Београд - Пошто је 2011. пословала са добити од 64 милијарде динара, укупна привреда Србије 
прошле се године вратила на пословање с губитком који је износио 63 милијарде динара, 
саопштила је Агенција за привредне регистре Републике Србије. Укупни приходи привреде 
прошле године су износили 8.693 милијарде динара, а укупни расходи 8.748 милијарди. Иако 
су успешна предузећа остварила добит за четвртину већу од добити из 2011. године, нису могла 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_javnim_preduzecima_minus_sedam_puta_veci_nego_u_2011.4.html?news_id=262395
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_javnim_preduzecima_minus_sedam_puta_veci_nego_u_2011.4.html?news_id=262395
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да у коначном резултату покрију губитке неуспешног дела привреде. 
 
Нафтна индустрија Србије и даље је, и по укупном приходу и по нето добитку, најуспешније 
предузеће у земљи и њено се одстојање од прошлогодишњег другопласираног Телекома Србија 
повећало. Нето добитак НИС-а повећан је за једну петину и прошле године је износио 49,7 
милијарди динара. За НИС-ом следи Телеком Србија са нето добитком од 11,3 милијарде, па 
Теленор са добитком од 10,6 милијарди, Таргет са добитком од 9,8 милијарди и Суноко са 
добитком од шест милијарди. 

Сто предузећа са највећом добити у 2012. години остварило је добит од 185 милијарди динара, 
што чини 43 одсто од укупне добити привреде од 364 милијарде динара. Та предузећа 
запошљавају 8,1 одсто од укупног броја запослених и 49 их је из прерађивачке индустрије. На 
листи најуспешнијих преовлађују велике фирме (80), али се на њу пласирало и осам малих 
предузећа. У овој групи предузећа њих 76 је бонитетно способно, односно могу да се задужују, 
док четири имају проблема у пословању. Бонитет се оцењује на основу петогодишње серије 
података о пословању. 

Међу 100 предузећа са највећом добити у 2012. налазе се и три јавна предузећа. 

Највећи нето губитак прошле године је у пословању имао Србијагас. Тако је та фирма са 
минусом од 35,1 милијарду динара са листе фирми које су позитивно пословале преместила на 
чело листе неуспешних. Кумулирани губици Србијагаса износе 56 милијарди. За Србијагасом 
по висини прошлогодишњих губитака следе Железнице Србије са 16,6 милијарди, па 
Петрохемија са 12,4 милијарде, Вип мобајл са 8,3 милијарде и Путеви Србије са 7,8 милијарди. 
Према кумулираним губицима, Железнице Србије су на првом месту са 139 милијарди. 

Међу 100 највећих губиташа, 18 је бонитетно способно, односно способно да се задужује, док 
њих 37 има велике проблеме у пословању и са њима није препоручљива пословна сарадња, 
рекла је Ружица Стаменковићева из Агенције за привредне регистре. 

Укупни губици привреде Србије износе 253 милијарде и удвостручени су у односу на 2011. 
годину. Сто фирми са највећим губицима заслужни су за 51 одсто укупних губитака и 
запошљавају 10 одсто укупно запослених у привреди Србије. Међу 100 највећих губиташа је 
девет јавних предузећа. 

Губици у сектору јавних предузећа порасли су седам пута, рекла је Ружица Стаменковић. 
„Зашто се то десило, више је политичко него стручно питање, па не знам како да вам на 
политичко питање дам стручан одговор“, рекла је Ружица Стаменковић на јучерашњој 
конференцији за штампу нарочито подвлачећи чињеницу да су ти губици остварени у 
редовном пословању. „Јавна предузећа имају велике финансијске губитке због високе цене 
задуживања, али и велике отписе ненаплативих потраживања. Отписи могу да значе и 
чишћење биланса, и било би добро да је тако, али прецизније одговоре могу да вам дају у 
самим јавним предузећима“, рекла је Стаменковићева. 

Пажња: успех 

Од осам малих предузећа која се на листи Агенције за привредне регистре налазе међу 100 
најуспешнијих по чистој добити, једно је у ликвидацији, а три су у стечају. У ликвидацији је 
фирма Италиана Салотти из Врањске Бање у власништву Галеа Финанце С.А из Луксембурга. 
Та фирма је прошле године имала пословни приход нула и запослених нула. Губитак до висине 
капитала износио јој је 799,5 милиона динара. 
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У стечају је Аероинжењеринг из Београда. Та је фирма занимљива јер је из власништва бившег 
Мобтела. Наиме, њени су власници: привредно друштво Мобтел-ПТТ доо Београд, Алиби 
Цапитал доо из Београда, чији је власник Гвинет традинг Лимитед са Кипра и део је друштвени 
капитал. 

А у стечају је и Хемовет доо Нови Сад. Та фирма је у власништву по аферама већ познатог 
Рокшпеда из Црне Горе и Унис турса из Бањалуке. 

У стечају је Фрипак ад Ниш, са листе 100 најуспешнијих у 2012. Над том фирмом је јуна прошле 
године стечајни поступак закључен. Међу њеним сувласницима, без дефинисане величине 
удела, налази се и Агробанка у стечају. 

Међу 100 фирми са највећом добити у 2012. години налази се и Делта платинум. Та фирма је 
настала поделом фирме Делта цапитал, коју је Мирослав Мишковић основао само за потребе 
плаћања пореза држави на трансакцију продаје Делта максија. Делта цапитал је марта прошле 
године подељен на Делта инвестмент доо, на који је пренето око 20 милијарди динара 
капитала Делта цапитала и на Делта платинум, на који је пренето око пет милијарди динара 
капитала Делта цапитала. Делта цапитал је избрисан из регистра, а власник обе новонастале 
Делте је Астатине Холдингс Лимитед са Кипра. 

Делта платинум је прошле године имао пословне приходе нула и запослених нула. 

Међу осам малих фирми које су се пласирале на листу 100 по добити најуспешнијих у Србији, 
три би могле да уживају тај статус јер су активне. Код све три фирме је занимљиво да им је 
прошлогодишња добит вишеструко већа од пословног прихода. Тако је „21. мај фабрика 
турбомотора“ из Београда у власништву Лиллy дрогерие (99.16 одсто) и Фонда за развој 
(остатак удела). Добит те фирме износила је прошле године око 1,38 милијарду динара, а 
пословни приходи 89,6 милиона динара. 

Индустрија меса Златибор из Чајетине у крајњем је власништву Радославе и Горана Вилића из 
Новог Сада. Добит те фирме прошле године је износила око милијарду динара, а пословни 
приходи око 152,2 милиона динара. И најзад, Панон Црвенка из Келебије у крајњем је 
власништву Мирославе Секуловски, Маје Рајић, Мирославе Рајић и Момчила Рајића, а уделе 
имају и Акционарски фонд РС и Министарство финансија Србије. Панон је прошле године 
остварио добит од 502 милиона динара и пословне приходе од 30 милиона динара. 

Могло би се претпоставити да се ради о фирмама из приватизације и о добити оствареној 
продајом имовине. Р. Ћ. 

Бонитет 

Према оцени бонитета, око 13.000 предузећа у Србији неспособно је да се задужује. Оцена 
бонитета утврђена је за 41.267 предузећа (што чини мање од половине од укупно 91.422), или 
зато што се у прве три године пословања фирме не оцењују или зато што немају довољно или 
немају уопште података о пословању. 

Трећина привреде здрава и успешна 

На основу петогодишње серије података о пословању, 35.030 предузећа (38,3 одсто) у Србији 
представљају здрав део њене привреде и главног носиоца њеног напретка. Бонитет те трећине 
предузећа оцењен је са одличан, веома добар или добар, рекла је Ружица Стаменковић. У њима 
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ради 63 одсто од укупног броја запослених у привреди, она остварују 75 одсто укупних прихода 
и 80 одсто нето добити. Веома слаб бонитет има 474 фирме. 

Ликвидност 

Током целе године ликвидно, односно без иједног дана блокаде рачуна, било је 71.155 
предузећа. Док је 20.267 предузећа имало проблеме у дужем или краћем периоду током 2012. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/srba_ilic_isisava_kapital_iz_firme.4.html?news_id=262394 

ТРАГОМ - Протест радника нишког Србија-туриста 

Срба Илић исисава капитал из фирме 

АУТОР: З. МИЛАДИНОВИЋ 

Ниш - Стотинак радника Србија-туриста протестовало је јуче испред кабинета градоначелника 
Ниша Зорана Перишића захтевајући да град посредује у обезбеђивању састанка са 
представницима ресорних министарстава и Агенције за приватизацију на којем би се 
разговарало о „катастрофалном стању“ у тој фирми за коју је одговоран њен већински власник, 
америчка компанија Јуниворлд у својини бизнисмена Србе Илића. 
 
- Јуниворлду је Ниш искрено и отворено пружио руку сарадње, а исти тај инвеститор је граду у 
години Миланског едикта одузео више од 700 лежајева, а држави на правди бога натоварио 
још 200 отпуштених радника. Илићев Јуниворлд је 2003. године на тендеру за око 800.000 
евра преузео Србија-турист са око 570 радника, који су редовно примали зараде, као и шест 
хотела и два мотела, који су радили пуним капацитетом. Данас, после десет година, Србија-
туристу су преостала само три хотела од којих ниједан не ради, као и 50 радника којима дугује 
седам зарада. Прошле и ове године отпуштено је као технолошки вишак око 200 запослених, а 
њима у просеку није исплаћено 12 зарада. Рачун Србија-туриста одавно је у блокади, а фирма 
дугује стотине милионе динара по разним основама - рекао је Златко Нечевски, председник 
АСНС Србија-туриста. 

Нечевски је као пример незаконитих радњи и исисавања капитала из Србија-туриста навео 
реновирање и почетак рада хотела „Ниш Гранд“, који је у саставу Србија-туриста. Скупштина 
акционара је прошлог месеца донела одлуку да се „Ниш Гранд“ да у закуп Илићевој ћерка-
фирми Редвуд, која чак и неће морати да га плаћа уколико хотел не буде профитабилан. 
Амерички бизнисмен српског порекла је претходно више пута тврдио да је реконструкција 
хотела „Ниш“, његова велика инвестиција, вредна више од 3,3 милиона америчких долара, 
после које ће град добити „први хотел са четири звездице“. 

- Пословање Србија-туриста обавља се преко оваквих и сличних ћерка-фирми и полагано, на 
мала врата, и врло сумњив начин, исисава се капитал предузећа, а део запослених оставља на 
цедилу. Држава и град не би смели да дозволе да се понови сценарио Мишковићевих предузећа 
за путеве - рекао је Нечевски. 

На милионско улагање у хотел „Ниш“ Илић се обавезао почетком прошле године анексом 
уговора, склопљеним са Агенцијом за приватизацију и Србија-туристом, након што је Агенција 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/srba_ilic_isisava_kapital_iz_firme.4.html?news_id=262394
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„признала“ пресуду Арбитражног суда Међународне трговинске коморе у Паризу, која је била у 
корист Јуниворлда. 

Агенције 

Након што је Агенција за приватизацију 2006. године раскинула купопродајни уговор за 
Србија-турист, уз образложење да Јуниворлд није извршио инвестиционе обавезе, Срба Илић 
је покренуо поступак пред Арбитражним судом Међународне трговинске коморе у Паризу. 
Због сукоба Јуниворлда и Агенције за приватизацију, САД су 2009., на иницијативу америчке 
Агенције за осигурање приватних инвестиција (ОПИК), блокирале 600 милиона долара 
потенцијалних америчких инвестиција у Србији, које су деблокиране по разрешењу спора са 
Јуниворлдом. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/borba_za_casove.55.html?news_id=262405 

Протест синдиката УСПР испред 
Министарства просвете 

Борба за часове 

АУТОР: В. АНДРИЋ 

Београд - Неколико стотина чланова Уније синдиката просветних радника протестовало је јуче 
испред зграде Министарства просвете и науке због предложених законских решења у области 
образовања, која ће без часова у септембру оставити око 600 наставника. Према процени 
полиције, на скупу је било око 500 учесника, док у синдикату кажу да их је било око 1.000.  
 
- Није вишак њих 800 у Министарству просвете који не раде, већ нас 1.000 који радимо. Толико 
људи ће овог и наредног септембра постати технолошки вишак - рекао је Драган Матијевић, 
председник Уније. 
Он је подсетио да тај синдикат тражи да се број ученика у одељењу ограничи на 25 само у 
првом разреду основне и средње школе, а не у свим разредима, како је јавности представио 
министар просвете. Матијевић је истакао да у Србији у 70 одсто школа иде 10 одсто ђака, а у 30 
одсто образовних установа 90 одсто ученика и напоменуо да је „ово протест за велике градове“. 
Матијевић је рекао да су овај захтев и захтев синдиката за увођење обавезног средњег 
образовања у складу са Стратегијом образовања Србије, док је у законима о којима тренутно 
расправљају републички посланици предложено да буде 30 ученика у одељењу, а да средња 
школа не буде обавезна. 

На протесту је истакнуто да је у предлогу закона смањен недељни фонд часова у основној 
школи са 32 на 25, али да нико не говори шта ће бити са наставницима који буду остали без 
часова. 

Набрајајући разлоге због којих би министар просвете требало да оде, Владимир Аџић, члан 
Председништва Уније, рекао је да се Жарко Обрадовић бави пословима странке, а да је све 
послове препустио свом помоћнику Зорану Костићу. Он је замерио министру и што се троши 
новац на пројекте од којих образовање нема никакве користи, али и што вредновање рада 
школа врше нестручни људи. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/borba_za_casove.55.html?news_id=262405
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„Отварају агенције, затварају школе“ 

Излагање чланова Председништва Уније пропраћено је звиждањем окупљених просветара. 
Они су носили заставе синдиката, транспаренте „Отварају агенције, затварају школе“ и делили 
тоалет папир на коме је писало „бесплатан примерак Закона о основама система образовања и 
васпитања“. 

ОБРАДОВИЋ: Покушаћемо да сачувамо свако радно место 

Београд - Тачан број људи који ће постати могући технолошки вишак биће познат 15. августа. 
Њих ће бити неколико стотина и није тачно да ће ти људи остати без посла, него ће остати са 
мањим фондом часова, рекао је јуче новинарима у Скупштини Србије Жарко Обрадовић, 
министар просвете, и додао да министарство покушава да сачува свако радно место и да 
помогне запосленима да имају пун фонд часова. 

Министар Обрадовић навео је да је министарство предвидело решење којим ће запослени у 
просвети, када испуне један од услова, отићи у пензију на крају школске године. 

- То ће нам помоћи да број људи који немају пун фонд часова те предмете преузму и попуне 
фонд, рекао је Обрадовић. Говорећи о захтевима Уније просветних радника Србије који, између 
осталог, траже да се број ученика по одељењу ограничи на 25, министар је рекао да је нетачна 
теза да новац за то није потребан. 

- Не треба велика филозофија да се схвати да смањење броја ђака у одељењима у овом тренутку 
изискује повећање броја запослених, а у једном броју школа нема ни одговарајућих просторних 
услова. Око 33 одсто школа већ има више од 26 ђака и ако узмемо податак да око 16 одсто 
школа има мање од 15 ђака, онда долазите у ситуацију да 50 одсто школа има од 16 до 25 ђака. 
То је резултат демографске ситуације, постојеће мреже школа и механичког прилива 
становништва у одређене градове и то је проблем са којим се сада суочавамо и који морамо 
решити, објаснио је министар просвете. 

Обрадовић је јуче у разговору са новинарима одбацио и критике опозиције у парламенту да 
предложени сет просветних закона не нуди ништа ново, истичући да предлози закона 
апсолутно унапређују цео систем. Претходни Закон о основном васпитању и образовању, 
подсетио је Обрадовић, донет је 1992. године, а закон о образовању одраслих није ни постојао. 
М. Р. М. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-pijacama-legalno-i-nelegalno-radi-150000-ljudi 

На пијацама легално и нелегално ради 
150.000 људи 

На пијацама у Србији, што на зеленим, што на бувљацима, готово сваког дана 
ради, преживљава и прехрањује породицу око 150.000 људи. То су, наравно, 
процене, пошто поузданих података нема, али је у сваком случају очито да пијаца 
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постаје најозбиљнији и најсигурнији послодавац у земљи. Проблем је, међутим, у 
томе што је велики, то јест највећи део трговине под ведрим небом, у “сивој“ зони, 
што су радници непријављени, баш као и њихови послови. 

Указујући на тај големи проблем српске приврде, у Унији послодаваца Србије наводе да је на 
пијацама широм земље радило око 120.000 људи у 2010. години, када је УПС спровео 
истраживање, а да је сада тај број најмање 20 посто већи. Сви они раде готово свакодневно – 
зелене пијаце и јесу отворене стално, а и на бувљацима радни дани одавно више нису само 
субота и недеља. УПС је снимао пијаце у шест градова у Србији, укључујући Београд и Нови 
Сад, и показало се да 84 одсто радника на пијаци нема регистровано пољопривредно 
газдинство, нема посао, а међу њима је било и запослених који своја права остварују само на 
пипиру. Осталих 16 одсто, колико је било пријављених радника, углавном је радило у 
киосцима, месарама, пекарама и другим малим радњама у оквиру пијаца. Највећа “сива“ зона 
је управо у пољопривреди и нелегалној трговини, наводе у УПС-у. 

У прилог процени да је број оних који динар зарађују на пијаци достигао 150.000, иде и 
чињеница да је на северу Војводине продаја прехрамбених и других производа из Мађарске 
постала најуноснији бизнис. У Унији послодаваца Србије дошли су до податка да се на тезгама 
с мађарском робом промет одвија двапут брже него у легалним радњама – док у радњи пазари 
један купац, на тезги пазаре два, што је и логично с обзиром на то да је иста роба на пијаци 
јефтинија и за 30 одсто. 

Поменимо, учешће пијаца у укупном промету и откупу пољопривредних производа на 
територији Србије прошле године износило је 19,5 одсто. Тај податак наводе у удружењу 
“Пијаце Србије”, као и да у целој земљи има 400 пијаца са 60.000 продајних места, од чега су 
80 одсто тезге, а на њима сваки дан ради 80.000 људи... 

С. Глушчевић 
  

  

Рачуница за шверц 
– Ако у радњи купите веш-машину за 30.000 динара, држави ћете дати око 7.000 динара, а ако 
користите картицу, овајдиће се и банка. Наиме, еколошка такса на ту машину је 1.800 динара, 
ПДВ је око 5.000 динара, а банке ће узети провизију од хиљаду динара. Нажалост, увек се хајка 
због високих цена диже на продавце и трговце, а не на скупу државу која високим порезима и 
таксама гуши и произвођача и трговца и купца и отвара “сиво“ тржиште – каже за “Дневник” 
председник Уније послодаваца Србије Драгослав Рајић. 

  

(Опширније прочитајте у нашем штампаном издању од четвртка, 13. јуна) 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/spasavanje-opljackanih-kombinata 

Спасавање опљачканих комбината 

Министар пољопривреде Србије Горан Кнежевић посетио је пољопривредно 
предузеће „Граничар“ у Гакову, селу сомборског атара. То предузеће, које 
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запошљава готово 300 радника, након раскида приватизационог уговора због 
неиспуњавања обавеза 

са чувеним контроверзним бизнисменом Милетом Јерковићем, који је фирму у последњој 
години свог газдовања препустио Ђорђу Ђукановићу, 2010. године враћено је у државни 
портфолио уз огромне дугове. Након обиласка тзв. треће управе „Граничара“, министар 
Кнежевић је провео извесно време и у разговору с радницима овог пољо-предузећа које нема 
ни један једини властит хектар обрадивих површина већ је у закупу неких 4.000 хектара 
државних ораница. 

– Стратегију државе знате, ако не другачије а оно из медија. Ми смо овде да бисмо чули ваше 
проблеме и презентовали вам на који начин мислимо да их, као држава, решимо – казао је 
министар Кнежевић, позивајући стотинак окупљених радника овог, али и Гакову оближњег 
предузећа „Алекса Шантић“ из истоименог села сомборског атара, да се кроз дијалог 
информишу о свим намерама државе када су у питању та два, али и преостала слична 
предузећа. 

Одговарајући на питања забринутих радника, Кнежевић им је пружио уверавања да Влада 
Србије мисли на њих те да се разрешавање највећег броја недоумица у вези с њиховом 
коначном судбином може очекивати на јесен. 

– Ви у Гакову и Алекси Шантићу нисте једина предузећа која су осакаћена у некотролисаној 
приватизацији и ми смо свесни проблема у којем сте. Пошто је Влади Србије приоритетан 
задатак очување радних места, будите сигурни у то да ће се у за јесен планираним изменама и 
допунама Закона о пољопривредном земљишту пронаћи модус коришћења државног 
земљишта када су „Граничар“, „Алекса Шантић“ и остала слична предузећа у питању – казао је 
Кнежевић. – Део пољопривредних предузећа у реструктурирању успели смо да решимо кроз 
програм с Уједињеним Арапским Емиратима, тачније компанијом „Ал Дахра“, а сада је на реду 
процена које од преосталих пољо-предузећа може функционисати као одржива целина па ће на 
основу тога бити пронађена и решења за њих. 

Кнежевић је напоменуо да је најновијом законском регулативом отворена могућност за доделу 
подстицајних средстава и предузећима као што је „Граничар“, за набавку заливних система, 
обнову и унапређење сточног фонда. 

М. Миљеновић 
  

  

Чешљање Робних резерви 
По речима министра Кнежевића, због прошлогодишње суше, Министарство на чијем је челу је 
из Робних резерви повукло 150.000 тона кукуруза, али је целокупни програм доведен у питање 
након открића великих неправилонсти у раду Робних резерви . 

– У току данашњег дана, или најкасније до петка, имаћемо детаљан извештај о стању Робних 
резерви државе, тако да је реално претпоставити да би већ колико од понедељка почела 
интервентна испорука сточне хране да би се превазишли проблеми настали услед 
прошлогодишње суше и недостатка сточне хране – најавио је Горан Кнежевић током свог 
јучерашњег боравка у Сомбору и околини. 

 

 

 



25 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/javna-preduzeca-napravila-cetiri-petine-gubitaka-srpske-privrede 

Јавна предузећа направила четири петине 
губитака српске привреде 

Од скоро 500 јавних предузећа у Србији, са више од 200.000 запослених, 198 је 
2012. завршило са губицима, који чине више од четири петине свих губитака у 
привреди Србије. 

 Према најновијој анализи Агенције за привредне регистре (АПР),  губиташка јавна предузећа 
учествовала су прошле године са 87 одсто у укупним губицима српске привреде од 63 
милијарде динара. 
Губици ЈП у прошлој години су повећани за седам пута у односу на 2011, а стручњаци 
упозоравају да је у последњих неколико година забележено нагло увећање државних гаранција 
за ЈП. 
 Укупно издате гаранције јавним предузећима износиле су крајем 2011. године више од 1,7 
милијарди евра.     
Чињеница је да ЈП и друга предузећа које финансира држава представљају већ годинама 
највећи извор губитка у домаћој привреди, каже Драгољуб Рајић из Уније послодаваца Србије 
(УПС), која представља мале и средње предузетнике. 
 Рајић истиче, у изјави Танјуг у, да је нестручно вођење јавних предузећа и нагомилавање 
губитака, упркос монополима које имају, довело до тога да је 45 одсто њихове тржишне 
вредности „поједено" у протеклих 10 година. 
 Према речима Рајића, држава је током минулих десетак година убризгала у домаћа јавна и 
државна предузећа, на разне начине око 4,2 милијарде евра да би их спасла од пропасти. Да је 
толики новац утрошен за подстицање приватног бизниса, Србија би од тога имала корист која 
се може проценити на око 12 милијарди евра, што је троструко висе од суме која је дата за 
спашавање јавних предузећа, тврди представник УПС-а. 
Професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић не верује у наведену рачуницу и 
бројке УПС-а, које сматра преувеличаним. 
 Савић је сагласан да нам хитно треба добра и целовита реформа предузећа у јавном сектору, 
али наглашава да се при томе мора имати у виду објективно велики значај тих компанија за 
целу српску привреду. 
Мора се, такође, узети у обзир да су јавна предузећа најчешће и "жртве" влађуће економско-
социјалне политике која, ниским и нетржишним ценама струје, или неких виталних 
енергената као што је, например, гас, желе да заштите стандард становништва, што ЈП из тог 
сектора "директно тера у губитке", наводи Савић у изјави  Танјугу. 
Влада Србије би крајем ове седмице требало да донесе низ мера за превазилажење текуће 
економске кризе, а једна од важних одлука треба директно да се одрзи и на будући статус ЈП и 
положај запослених у тим предузећима. 
Министар финансија и привреде Млађан Динкић је ове седмице најавио да ће Влада до јесени 
направити и конкретан програм рационализације пословања ЈП и државних служби, где, 
према рачуницама економиста, постоји вишак запослених од најмање 25.000 до 30.000. 
Анализе УПС показују да су запослени у ЈП у повлашћеном положају у односу на људе који 
раде у приватним фирмама и да, у просеку, имају веће зараде за 25 до 30 одсто, те сматра да је 
тај однос неодржив. 
Профсор Савић упозорава, међутим, да у таквим анализима треба имати у виду не само нижу 
квалификационо - образовну структуру запослених у приватном сектору у односу на ЈП, већ и 
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да један део предузетника зараде не исплаћује на легалан начин, па се и због тога приказује да 
је просек зарада у том делу привреде нижи него што стварно јесте. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/obradovic-nema-otkaza-za-tehnoloski-visak 

Обрадовић: Нема отказа за технолошки 
вишак 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Жарко Обрадовић изјавио је да 
ће се тачан број оних који ће бити могући технолошки вишак у просвети знати 15. 
августа, али да они неће остати без посла него ће имати мањи фонд часова. Када је 
реч о „прекобројнима”, 

Обрадовић каже да ће их бити „неколико стотина”. 

– Наше министарство покушава да сачува свако радно место и да се помогне запосленима да 
имају пун фонд часова. Предвидели смо решење којим ће људи запослени у просвети, када 
испуне један од услова, отићи у пензију на крају школске године и то ће нам помоћи да број 
људи који немају пун фонд часова преузму њихове предмете и попуне фонд – рекао је 
Обрадовић. 

Говорећи о захтевима Уније просветних радника Србије који, између осталог, траже да се број 
ученика по одељењу ограничи на 25, министар је рекао да је нетачна теза да новац за то није 
потребан. – Не треба велика филозофија да се схвати да смањење броја ђака у одељењима у 
овом тренутку изискује повећање броја запослених, а у одређеном броју школа нема ни 
одговарајућих просторних услова – каже Обрадовић. – Око 33 одсто школа већ има више од 26 
ђака, и ако узмемо податак да око 16 одсто школа има мање од 15 ђака, онда долазите у 
ситуацију да 50 одсто школа има од 16 до 25 ђака. То је резултат демографске ситуације, 
постојеће мреже школа и механичког прилива становништва у одређене градове. 

По његовим речима, ако би се број ђака ограничио на 25, било би 2.800 нових одељења и 
готово 8.000 извршилаца, а и под претпоставком да се известан број њих ангажује из реда 
постојећих технолошких вишкова, неспорно је да би требало примити нове људе. 

– А како то изгледа – перманентно нам се ставља до знања и од неких људи одавде и из ММФ-а 
да је неодрживо да број деце пада, а број запослених расте и да та диспропорција постаје све 
већа – истакао је министар, указујући на то да је ове године 6.835 ђака или око 228 одељења 
мање. 

Обрадовић је одбацио тврдње опозиције да предложени сет образовних закона не нуди ништа 
ново, и рекао да предлог закона апсолутно унапређује цео систем. 

Д. Миливојевић 
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/sindikalci-nastavljaju-strajk 

Синдикалци настављају штрајк 

Представници Самосталног синдиката и синдиката „Независност” организовали 
су једносатни штрајк упозорења у Јавном комуналном предузећу „Стан” и 
најавили да ће и данас обуставити рад на сат времена у том предузећу. 

Повод за штрајк упозорења два синдиката је био непоштовање систематизације радних места, 
кршење колективног уговора , Закона о раду, те кашњење плата и губљење тржишне позиције 
предузећа пред налетом приватних предузетника . Због тога су два синдиката од Града као 
оснивача „Стана” тражили да в.д. директора Илија Трнинић буде смењен. 

Из Штрајкачког одбора два синдиката речено је да су током једносатне обустве говото сви 
запослени јуче напустили радна места и били присутни у дворишту предузећа. Председник 
Самосталног синдиката  у „Стану” Здравко Мандић рекао је да Трнинић није по формирању 
Штрајкачког одбора позвао представнике тог одбора на социјални дијалог. 

Из „Независности„ су навели да се директор јуче није појавио пред запосленима, мада је био 
позван да им се обрати. 

Директор Трнинић је у саопштењу за јавност дан пред штрајк упозорења најавио тужбу против 
главног повереника синдиката „Независност” Блажа Илића, јер, како је навео, ружи његову 
углед и част. 

Трнинић је навео да је фирма од Града добила нове послове, делатност чишћења димњака, 
одржвања урбаног мобилијара и одржавање расвете. Посебно је скренуо пажњу да је „Стан” у 
дугогодишњој финансијској кризи заслугом предходних власти у граду који ниси довољно 
водили бригу о овом за Новосађане значајном предузећу. 

З. Делић 
 

24 сата 

http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/osnovan-prvi-sindikat-novinara/93554.phtml 

Основан први синдикат новинара 

Савез самосталних синдиката града Новог Сада и општина основао је Синдикат 

новинара. Ово је први пут да је организован синдикат који ће се бавити положајем 

и социјалним статусом новинара. 

СТАТУС - Питање је како се уопште може говорити о независном и истраживачком 

новинарству у ситуацији када новинари немају слободу. Новинари у Србији су осиромашени, 

понижени, уплашени, не смеју синдикално да се организују и траже своја права - каже Боро 

Лазукић, председник новооснованог Синдиката новинара. 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/sindikalci-nastavljaju-strajk
http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/osnovan-prvi-sindikat-novinara/93554.phtml
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Синдикат је регистрован у ресорном Министарству за рад, запошљавање и социјалну политику 

и његов члан може бити сваки професионални новинар, без обзира на место пребивалишта. 

Наша обавеза биће инсистирање код државе да све медије, и државне и приватне, примора да, 

за почетак, потпишу грански колективни уговор и посебне колективе уговоре, баш као што су 

то урадиле и земље у регину попут Словеније и Хрватске - каже Лазукић. До сада је синдикату 

приступило око 50 новинара. 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=06&dd=12&nav_category=12&nav_id=722166 

Најављен штрајк путара за 26. јун 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Председница Самосталног синдиката путара Србије Соња Вукановић 

изјавила је да ће путари 26. јуна почети генерални штрајк ако Влада не прихвати 

њихове захтеве. 

 "Очекујемо да Влада Србије покаже добру вољу и реши наше проблеме", рекла је Вукановићева 

агенцији Бета. 

Према њеним речима, ако њихови захтеви не буду испуњени, штрајк ће бити одржан у целој 

Србији, а не само у Београду. 

Вукановићева је рекла да би Влада Србије требало да 19. јуна изнесе путарима званични став о 

њиховим захтевима, међу којима је исплата заосталих дуговања од 9,7 милијарди динара.  

 

Представници владе ће путаре, ако буду прихваћени њихови захтеви, обавестити о начину и 

динамици исплате. 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.  

 

У Србији постоје 24 путарске фирме са 10.000 запослених, а укупан број запослених у путној 

привреди је 15.000 људи. 

 

 

 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=06&dd=12&nav_category=12&nav_id=722166
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=06&dd=12&nav_id=722182 

Закон о раду по мери послодавца 

ИЗВОР: ПОЛИТИКА 

Београд -- Најављени Закон о раду супротно тумаче послодавци и синдикати. 

 Док први тврде да је Србији потребан флексибилнији закон који ће довести до лакшег 

запошљавања, синдикати су скептични на већину од 76 предлога који стижу из редова 

послодаваца. 

Да ли ће радници у Србији од следеће године лакше добијати отказ, а да при том послодавац не 

мора да размишља да ће их суд вратити на посао, зависиће од новог Закона о раду који би, како 

је најављено, требало да буде усвојен до краја ове године. 

Реч је о пропису који би требало да поједностави запошљавање, али и отпуштање 

радника.  

 

Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић каже да би до краја недеље 

требало да се састану са министром рада Јованом Кркобабићем, од ког желе да чују шта чека 

раднике од наредне године и да ли ће се заиста изаћи у сусрет инвеститорима и послодавцима 

који не желе перипетије око отпуштања радника.  

 

Као једна од мера коју ни случајно нећемо прихватити је да се радни дан од осам сати дели на 

два радника и сваки би за то примао по пола плате. То је један од предлога како да се повећа 

број запослених у Србији, који је апсурдан, каже Орбовић.  

 

Тражићемо од послодаваца и страних инвеститора да нам објасне шта тачно значи 

флексибилније запошљавање, а сигурно нећемо пристати на идеју да се рад на одређено с једне 

године продужи на три, каже Орбовић.  

 

Секретар у Унији послодаваца Србије Драгољуб Рајић не слаже се с овим и каже да 

потенцијални инвеститори инсистирају на продужетку рада на одређено од три године с 

правом. То је, објашњава, пракса већине земаља, да су радници на пробном раду од две до 

четири године. Једино је у Србији то једна година, каже он.  

 

Синдикати се, тврди, боје увођење било каквих промена, јер сматрају да ће им то покварити 

прилив пара од чланарине. Због тога су против предлога да се уводи запошљавање од по 

четири, пет или шест сати и тако запосли армија оних који сада не раде, каже рајић уз оцену да 

је свака промена боља од велике незапослености.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=06&dd=12&nav_id=722182
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=06&dd=04&nav_id=719984
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=06&dd=04&nav_id=719984
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Измене Закона о раду које предлажу послодавци тичу се не само лаког запошљавања или 

отпуштања него и смањења бирократије, пријема радника, издавања решења за годишње 

одморе, давања бонуса што до сада није било, пише Политика. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zakon-o-radu-po-meri-poslodavca.lt.html

