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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1338324/Pomo%C4%87+gr%C4%8Dkih+sindikata+Al

eksincu.html 

Ппмпћ грчких синдиката Алексинцу 

У сарадои са синдикатпм државних предузећа АДЕДИ из Грчке, у Алексинцу се гради некпликп већих 

пбјеката. Већ је изграђен дечји вртић „Лане", а тренутнп се гради фусикултурна сала у пснпвнпј шкпли 

у Троану. 

Нпва хала Оснпвне щкпле „Стпјан Живкпвић Стпле" у Троану, кпд Алексинца, требалп би да буде 

заврщена на јесен. За 480 ушеника - 680 квадратних метара нпвпг прпстпра. 

Ушеници дп сада нису имали где да раде физишкп и хала им, какп кажу, знаши мнпгп.  

"Нпви пбјекат биће плакщаое, за наставнике и ушенике, пре свега, али и збпг неких других 

манифестација кпје прганизујемп у щкпли", наглащава Саща Анђелкпвић, директпр ОШ "Стпјан 

Живкпвић Стпле" у Троану. 

Хала је резултат сарадое са синдикатпм државних предузећа у Гршкпј АДЕДИ. Самп за пву халу гршки 

синдикалци издвпјили су 110.000 евра. 

"Мислимп да је пвп дпбрп улагаое, не самп у децу већ и у ппрпдице и заједницу", каже Василис 

Агавинакис, щеф кабинета за међунарпдне пднпсе АДЕДИ-ја. "Тп је истпвременп и птвпренп тржищте 

рада, и мпгућнпст заппщљаваоа људи у граду, кпји раде на тим пбјектима." 

"Ова сарадоа", наглащава Дпбрица Ранђелпвић из Сампсталнпг синдиката Алексинац, „знаши да нисмп 

сами, да нисмп забправљени, да смп некакп у пвим тренуцима, кпји су вепма тещки за нащу ппщтину 

дпбили такву нпвшану и велику ппдрщку братскпг нарпда Гршке." 

У ппщтини Алексинац живи скпрп 52.000 станпвника, али збпг щкплпваоа и ппсла, пдавде гпдищое пде 

пкп щестстп станпвника. Овде и сами финансирају изградоу нпвих пбјеката: самп у халу улпжили су 

180.000 евра. 

"За нас је знашајнп да на тпм сепскпм ппдрушју, кпме гравитира велики брпј станпвника, деца дпбију 

прилику да имају праву салу за бављеое сппртпм", рекап је Ненад Станкпвић, председник Опщтине 

Алексинац. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1338324/Pomo%C4%87+gr%C4%8Dkih+sindikata+Aleksincu.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1338324/Pomo%C4%87+gr%C4%8Dkih+sindikata+Aleksincu.html
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Вртић "Лане", у кпји су Грци улпжили 50.000 евра, већ је заврщен, и у оему ће мпћи да бправи 800 

малищана. У плану је и изградоа крпва над пијацпм у Алексинцу. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1338804/Priznanja+za+rad+i+afirmaciju+Go%C5%A1

e+.html 

Признаоа за рад и афирмацију Гпше  

Ппвпдпм деведесет гпдина ппстпјаоа и рада Гпша хплдинг кпрппрације и оенпг Сампсталнпг 

синдиката данас су у Смедеревскпј Паланци уручена признаоа ппјединцима и институцијама.  

У Смедеревскпј Паланци урушена признаоа ппјединцима и институцијама заслужним за рад и 

афирмацију Гпща хплдинг кпрппрације.  

За дппринпс у праћеоу рада тпг великпг привреднпг система, кап и свих активнпсти Сампсталнпг 

синдиката, ТВ Центру РТС-а у Смедереву дпдељенп је виспкп признаое Сампсталнпг синдиката. У име 

ТВ Центра награду је примип сниматељ Милпщ Свилар.  

Одгпвпрнпм уреднику редакције Дпписнищтава РТС-а Ненаду Ј. Ристићу Сампстални синдикат дпделип 

је ппвељу. 

На пригпднпј свешанпсти, гпсте и награђене је ппздравип председник Сампсталнпг синдиката Бпжидар 

Тпдпрпвић. Зпран Вујпвић председник Сампсталнпг синдиката металаца урушип је плакете некадащоим 

директприма Гпще Тихпславу Тпщићу и Мпмиру Павлићевићу. 

Признаоа за рад и афирмацију Гпще из Смедеревске Паланке урушена су и заслужним радницима, 

рукпвпдипцима и државним институцијама. 

Да ппдсетимп, Гпща, фабрика за прпизвпдоу и ппправку железнишких вагпна, пснпвана је 1923. гпдине, 

мещпвитим францускп-српским капиталпм.  

Тпкпм девет деценија, била је преппзнатљивп име за прпизвпдоу впзила и металске ппреме у бивщпј 

Југпславији и на свим кпнтинентима. 

 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1338804/Priznanja+za+rad+i+afirmaciju+Go%C5%A1e+.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1338804/Priznanja+za+rad+i+afirmaciju+Go%C5%A1e+.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Amerikanci-odustali-od-Galenike.lt.html 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/42317-valeant-odustao-od-galenike.html 

http://www.akter.co.rs/26-ekonomija/42336-niste-svesni-ta-ste-uradili.html 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=06&dd=07&nav_id=720724 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/386740/Amerikanci-odustali-od-privatizacije-Galenike-zbog-

neprijateljskog-stava-sindikata-i-zaposlenih 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:437792-Valeant-odustao-od-Galenike 

Американци пдустали пд Галенике 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Министар Динкић пптужип синдикате да су прптестпм испред владе у шетвртак направили велику щтету 
себи и фирми, али пни тп пдлушнп демантују 

Америшка кпмпанија „Валеант” упутила је Министарству финансија и привреде писмп кпјим саппщтава 
да пдустаје пд приватизације „Галенике”, између псталпг, и збпг непријатељскпг става синдиката и 
заппслених према пптенцијалнпј приватизацији. 

Какп је наведенп у писму упућенпм министру Млађану Динкићу, кпмпанија „Валеант” пдлушила је да 
пдустане пд ппднпщеоа писма п намерама. 

Кап главни разлпзи за пдустајаое наведени су недавнп пбјављени сппразум кпјим Валеант 

Пхармацеутицалс Интернатипнал преузима кпмпанију  Bausch & Lomb, кап и јавнп изражен 

непријатељски став синдиката и заппслених „Галенике” према пптенцијалнпј приватизацији, пбјављенп 

је на сајту министарства. 

Влада је 21. децембра 2012. гпдине дпнела закљушак кпјим се сагласила да се ппкрене ппступак 
прпналажеоа стратещкпг партнера за „Галенику”, у складу са кпјим је Министарствп финансија и 
привреде 15. јануара пбјавилп јавни ппзив за дпстављаое писма п намерама заинтереспваних 
инвеститпра. 

Министарствп финансија и привреде прпдужилп је 31. маја јавни ппзив за дпстављаое писма п 

намерама инвеститпра заинтереспваних за стратещкп партнерствп за кпмпанију „Галеника” дп 14. јуна. 

Министар финансија и привреде Тим ппвпдпм Динкић је изјавип да су синдикати „Галенике”, 

прптивећи се приватизацији прптестима, направили велику щтету „Галеници”, јер су птерали 

мултинаципналну кпмпанију „Валеант”, кпја је била једина заинтереспвана, и утицали да пдустане пд 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Amerikanci-odustali-od-Galenike.lt.html
http://akter.co.rs/26-ekonomija/42317-valeant-odustao-od-galenike.html
http://www.akter.co.rs/26-ekonomija/42336-niste-svesni-ta-ste-uradili.html
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=06&dd=07&nav_id=720724
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/386740/Amerikanci-odustali-od-privatizacije-Galenike-zbog-neprijateljskog-stava-sindikata-i-zaposlenih
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/386740/Amerikanci-odustali-od-privatizacije-Galenike-zbog-neprijateljskog-stava-sindikata-i-zaposlenih
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:437792-Valeant-odustao-od-Galenike
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тендера. „Синдикати ’Галенике’, кпји су јуше прптестпвали, нису ни свесни кплику су себи щтету 

направили, јер је ’Валеант’ кап мултинаципнална кпмпанија са пгрпмним капиталпм била сламка спаса 

за ’Галенику’”, рекап је Динкић. 

„Предлпжићемп увпђеое реда у ’Галенику’, да пна ппстане прпфитабилна кпмпанија, а пнда ћемп, 
наравнп, тражити нпвпг партнера, јер је јаснп да држава није била у стаоу да пву кпмпанију впди 
успещнп, а акп радници мисли да је впде –– нека извпле, нека преузму целу кпмпанију и све дугпве на 
себе”, нагласип је Динкић. 

Он је рекап да је дпщлп време да се „ппдвуше црта и каже да нема вище сампуправљаоа”. „Радници 
акп желе да управљају фабрикпм нека пнда плаћају губитке те фабрике, акп траже да држава плаћа 
губитке, пднпснп сви грађани Србије, пнда немпј да пни пдлушују п тпме какп треба да се управља”, 
истакап је министар. 

„Галеника” има, какп је рекап, пкп 1.000 вищка заппслених, будући да се самп 300 радника јавилп за 
дпбрпвпљни пдлазак уз спцијални прпграм. 

---------------------------------------------- 

Синдикати пдбацују пдгпвпрнпст 

Синдикати „Галенике” саппщтили су да кпмпанија  „Валеант” није пдустала пд „Галенике” збпг 

„непријатељскпг става синдиката и заппслених”, већ збпг других разлпга. 

Синдикат Независнпст и Сампстални синдикат „Галенике” тврде у саппщтеоу да се у писму „Валеанта” 

кап главни разлпг за пдустајаое навпди „пре свега сппразум са некпм другпм кпмпанијпм”. 

„Синдикати ’Галенике’ испред Владе Србије нису прптестпвали ни прптив једне кпмпаније, нити 
пптенцијалнпг инвеститпра, већ су изнели ставпве и захтеве за кпје већина заппслених сматра да су 
исправни и пд интереса пп заппслене и грађане Србије”, стпји у саппщтеоу синдиката. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/RTS-Ustede-40-milijardi-nema-zamrzavanja-plata-i-penzija.sr.html 

РТС: Уштеде 40 милијарди, нема замрзаваоа плата и пензија 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

БЕОГРАД –Предлпжене мере за спас српске екпнпмије пмпгуциле би ущтеду пд 40 милијарди динара у 
државнпј каси, јавип је вешерас РТС, навпдећи да би ущтеде биле на свим нивпима, али да неће бити 
замрзаваоа нити смаоеоа плата и пензија. 

Ущтеде би биле на свим нивпима и бучети би били резани свим министарствима али сигурнп је да нема 
замрзаваоа и смаоеоа плата и пензија, а пдбијен је и предлпг да се 10 пдстп смаое плате пнима кпји у 
државнпј администрацији зарадују вище пд 40.000 динара. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/RTS-Ustede-40-milijardi-nema-zamrzavanja-plata-i-penzija.sr.html
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Ппсле синпћоег састанка премијера Ивице Дашића, првпг пптпредседсника владе Александра Вушића, 
министра финансија Млађана Динкића и гувернерке НБС Јпргпванкпм Табакпвић, какп сазнаје РТС, 
кпнашнпг дпгпвпра нема псим да се пензије и плате заппслених у јавнпм сектпру не замрзавају и 
смаоују, укљушујуци и зараде у државнпј администрацији. 

РТС је имап увид у предлпжене мере, кпје би требалп да пмпгуће ущтеде пд 40 милијарди динара и 
тиме би минус у каси бип 4,7 пдстп. 

Пакетпм мера се планирају брпјни пптези, али су и даље на стплу, нема кпнашнпг дпгпвпра какп ће да се 
пствари ущтеда у државнпј каси, а ппд знакпм питаоа псталп је да ли ће бити планиранпг ппвећаоа 
пензија и плата у пктпбру за ппла прпцента. 

Такпђе, на стплу је и ппција да идуће гпдине ппвећаое плата и пензија буде прпценат и пп, шиме би се 
практишнп пгранишип раст плата и пензија. 

Планиран дефицит за пву гпдину је 3,3 пдстп, без пвих мера бип би 5,7 пдстп, а дпгпвпренп је да се на 
неки нашин смаое субвенције - губитащима, ппљппривреди и привреди пппут пних за нпвпптвпрена 
радна места. 

Највећа сагласнпст, какп навпди РТС, ппстигнута је у ппгледу судбине предузећа у реструктурираоу кпја 
би, према дпгпвпру, требалп да се пкпнша дп средине идуће гпдине и тп прпдајпм, стешајем или 
птписпм дражавних дугпва укпликп ппслују ппзитивнп. 

Дпгпвпра има и у вези са изменама закпна п раду - кпје пмпгућавају лакще заппщљаваоу и птпущтаое 
и у вези са ппједнпстављиваое издаваоа грађевинских дпзвпла. 

Дпгпвпра, међутим, нема п рефпрми пензипнпг система, и п тпме да ли прпдати „Телекпм” и када, али 
и щта са нпвцем пд те прпдаје. 

На листи предузећа кпја ће се прпдавати су „Јат”, „Галеника”, „Ресавица”, „Чацанска банка”, „Дунав 
псигураое”, дпк би Аерпдрпм „Никпла Тесла” бип дат у дугпрпшни закуп, навпди РТС. 

Први наредни састанак заказан је за утпрак, а следећи крајем недеље. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prolece-donelo-nova-radna-mesta.sr.html 

Прплеће дпнелп нпва радна места 

АУТОРКА: Александар Микавица 

У марту и априлу у великим и средоим предузећима брпј заппслених ппвећан је за 2.826 људи, али је, 
ипак, списак радника у априлу пве, у пднпсу на исти месец 2012, краћи за 6.692 имена  

Акп је судити пп статистишким ппдацима у Србији се вепма тещкп заппщљава, али се затп вепма лакп 
пстаје без ппсла. Први спискпви су вепма кратки, али су затп пви други гптпвп бескпнашни. Тп најбпље 
дпказују ппдаци Републишкпг завпда за статистику за прва два месеца пве гпдине када је брпј 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prolece-donelo-nova-radna-mesta.sr.html
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заппслених ппап за 9.210 људи. Свакпг дана без ппсла је пстајалп пкп 150 људи. У јануару 6.295, а 
фебруару јпщ 2.915. 

У наредна два месеца, међутим, вищегпдищои тренд губитка радних места, щтп је највећа мука 
грађана Србије, кап да се препкренуп. У марту и априлу у правним лицима, пднпснп у великим и 
средоим предузећима, кажу у Завпду за статистику, брпј заппслених ппвећан је за 2.826 људи. 

Кад заппсленпст ппшне да расте, тп је прави знак да криза јеоава – један је пд аксипма екпнпмске 
науке. Да ли је ппшетак краја кризе у Србији на ппмплу? 

Да је такп пплитишари би ту вест разгласили на сва звпна. На жалпст, изгледа да није. 

Пп рашуници Мирпслава Здравкпвића, уредника ппртала макрпекпнпмија.прг, прпщле гпдине је свакпг 
дана, у прпсеку, рашунајући и нерадне дане, списак заппслених у Србији бип краћи за 43 имена, пднпснп 
за 15.750 у целпј 2012. 

Упркпс берићетнијим марту и априлу, у прва шетири месеца, у пднпсу на крај 2012. гпдине, списак 
заппслених бип је краћи за 6.379 имена. У априлу 2013, у ппређеоу са априлпм 2012, брпј заппслених у 
испитаним предузећима бип је маои за 6.692, пднпснп за 0,5 пдстп. 

Индустријска прпизвпдоа пд ппшетка гпдине дп краја априла била је већа за 5,3 пдстп негп у истпм 
перипду 2012. У прва шетири месеца извпз је ппвећан 24 прпцента, дпк је брутп дпмаћи прпизвпд у 
првпм трпмесешју бип већи 1,9 пдстп. Ти ппдаци су у Министарству финансија и привреде схваћени кап 
нагпвещтаји изласка земље из рецесије. Али, на пснпву наведених пхрабрујућих тенденција министар 
Млађан Динкић није закљушип да се у пвпј гпдини мпже пшекивати раст брпја заппслених, а са тим и 
стандарда. 

Напрптив, оегпв ппмпћник задужен за привреду недавнп је ппрушип: 

– Да би Србија псетила бпљитак, да би ппшела нпва заппщљаваоа, пптребан је индустријски раст пд пет 

дп седам пдстп некпликп гпдина узастппнп – изјавип је Александар Љубић, државни секретар у 

Министарству финансија и екпнпмије 

.  
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Према Динкићевим решима, у пвпј гпдини се пшекује да дпђе дп ппправка привреде, али не и дп раста 
заппсленпсти. У најбпљем слушају, брпј незаппслених не би вище убрзанп растап. Брпј нпвих радних 
места мпгап би да надмащи брпј птпущтених тек у 2014. гпдини, записанп је у Фискалнпј стратегији 
2013–2015. 

За Милпјка Арсића, уредника ,,Кварталнпг мпнитпра” Фпнда за развпј екпнпмске науке, за ппвећаое 
брпја заппслених пптребнп је да БДП Србије расте најмаое шетири дп пет пдстп гпдищое, а 
аналитишари ФРЕН-а су прпценили да ће пве гпдине ппрасти најмаое 1,5 пдстп. 

– Да би дпщлп дп ппвећаоа заппсленпсти пптребнп је ппкретаое привредне активнпсти и у другим 
сектприма, псим у аутпмпбилскпј индустрији и преради нафте, али и дпдатне рефпрме – указује Арсић. 

И Саща Ђпгпвић, сарадник Института за тржищна истраживаоа (ИЗИТ) указује да екпнпмска наука каже 
да без раста БДП-а пд пет пдстп нема нищта пд ппвећаоа заппсленпсти. Србија је у прпцесу изласка из 
рецесије, али су за пптпуни ппправак привреде неппхпдне свепбухватне структурне рефпрме, пре свега 
у јавнпм сектпру. Пп оегпвим решима, сада је дпбар тренутак да се тај ппшетни ппзитиван сигнал 
искпристи да се крене у сущтинске рефпрме кпје би дпнеле раст заппсленпсти, пживљаваое живптнпг 
стандарда грађана и ппдизаое прпдуктивнпсти рада у привреди. 

–Без резпва у јавнпм сектпру српска привреда ће и даље бити у кпми. Вещташки ће се пдржавати у тпм 

стаоу све дпк буде билп државне импвине на прпдају – тврди Ђпгпвић. 

--------------------------------------------- 

Ппдаци нису кпначни 

На питаое – какп се мпгу прптумашити велике псцилације у кретаоу (не)заппсленпсти на ппшетку 2013. 
гпдине, у Завпду за статистику су нам рекли да нису упшили никакву специфишнпст. 

Реш је п претхпдним резултатима, пднпснп пцене прпмене брпја заппслених урађене на пснпву анкете п 
кретаоу заппсленпсти 

у узпрку месешнпг истраживаоа п заппсленима и п зарадама, кпји пбухвата пкп 65 пдстп заппслених у 
правним лицима. Наведени ппдаци нису пцена кретаоа заппсленпсти у смислу укупне заппсленпсти, 
већ у пппулацији кпја се дефинище кап скуп великих и средоих предузећа, щтп не представља 
индикатпр прпмене брпја заппслених у целини пппулације раднп сппспбнпг станпвнищтва. 

Веселинка Шкиљевић, нашелница Одељеоа за статистику заппсленпсти и зарада, наппмиое да ће 
кпнашни ппдаци за март 2013. бити ппзнати крајем јула, щтп знаши да су ппдаци у прилпженпј табели 
прелиминарни. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/386821/Sindikati-Valiant-nije-odustao-zbog-naseg-protivljenja 

Синдикати: Валиант није пдустап збпг нашег прптивљеоа  

ИЗВОР: БЕТА  

Синдикати Галенике саппщтили су данас да је кпмпанију Валиант (Валеант Пхармацеутицалс Нпртх 
АмерицаЛлц, УСА) пдустала пд тендера за приватизацију те фабрике лекпва збпг тпга щтп је склппила 
сппразум са другпм фармацеутскпм кпмпаопм, а не збпг прптивљеоа синдиката.  

У саппщтеоу се навпди да прптест синдиката Галенике, кпји је пдржан 6. јуна испред Владе Србије, није 
бип усмерен ни прптив једне кпмпаније, нити пптенцијалнпг инвеститпра, већ су изнети ставпви 
кпје већина заппслених сматра за исправне и пд интереса за грађане Србије. Они наглащавају да није 
ташнп да су Американци пдустали пд приватизације Галенике збпг оихпвпг прптеста.   

- Читав ппступак тендера је бип недпвпљнп транспарентан и неупбишајен, нарпшитп затп щтп се 
пптенцијалним инвеститприма препущта мпгућнпст избпра мпдела стратещкпг партнерства - навпди 
се у саппщтеоу.   

Истише се да синдикати Галенике нису кпнтактирали са Валиантпм, кап и да су све активнпсти синдиката 
биле усмерене на ппправак и ппстанак кпмпаније, али у већинскпм државнпм власнищтву.  

- Синдикати Галенике су свесни да нас шека велики и тежак ппсап и захтевамп пд Владе Србије да 
заједнп са синдикатима дпнесе и спрпведе стратегију ппправка кпмпаније - навели су из синдиката и 
истакли да су спремни да ушествују у рещеоу прпблема те фабрике лекпва.  

  Кпмпанија Валиант пдустала је пд слаоа писма п намерама за стратещкп 
паратнерствп са бепградскпм фармацеутскпм кпмпанијпм Галеника, п шему 
је пбавестила Министарствп финансија. Министар финансија Србије Млађан Динкић пптужип је данас 
синдикате у Галеници да су птерали кпмпанију Валиант са тендера за приватизацију те фабрике лекпва.  

  - Они кпји су јуше утицали да се Валиант ппвуше са тендера не схватају щта су урадили, јер ће хиљаду 
оихпвих кплега изгубити ппсап, не затп щтп ми тп желимп већ затп щтп Галеника има губитке - рекап је 
Динкић нпвинарима.  

  Према оегпвим решима, синдикати кпји су јуше прптестпвали нису ни свесни какву су себи щтету 
направили јер је Валиант кпји је мултинаципнална кпмпанија са пгрпмним капиталпм бип "сламка 
спаса" за Галенику.  

  Галеника има пкп 2.700 заппслених, а прпцеоује се да је пкп 1.000 радника вищак. Валиант заппщљава 
7.500 радника и у 2012. је имап укупне прихпде пд 
прпдаје 3,3 милијарде дплара. Влада Србије дала је 21. децембра 2012. сагласнпст за 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/386821/Sindikati-Valiant-nije-odustao-zbog-naseg-protivljenja
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/386740/Amerikanci-odustali-od-privatizacije-Galenike-zbog-neprijateljskog-stava-sindikata-i-zaposlenih
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ппкретаое ппступка прпналажеоа стратещкпг партнера за Галенику, а тендер је пбјављен 15. јануара 
пве гпдине.  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/386810/Direktor-PTTa-Krkobabic-Zasto-bi-nama-bilo-ko-odredjivao-plate 

Директпр ПТТ-а Кркпбабић: Заштп би нама билп кп пдређивап плате?  

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Директпр Јавнпг предузећа ПТТ сапбраћаја "Србија" Милан Кркпбић изјавип је данас да паущалне мере 
- "да скинемп малп пвпм, малп пнпм" - не признаје. 

- Акп смп тржищни играш, акп ппслујемп на тржищту, не ппстпји ни један разлпг да билп кп пдређује 
зараде заппсленима - ппрушип је Кркпбабић у изјави нпвинарима, и дпдап да се плате мпгу пдредити 
генералним директприма, јер је оих именпвала Влада Србије.  

 
Он је навеп да би прихватип и нижу плату, али да сви кпји раде у Ппщти имају пунп правп и мпрају да 
буду награђени према резултатима свпг рада.  

 
- Тп је мпј лишни став, став већинских синдиката и заппслених у пвпм предузећу, кап и свих у јавнпм 
сектпру кпји су активни ушесници на тржищту и имају ппзитиван финансијски резултат - дпдап је 
Кркпбабић, кпји је и пптпредседник ПУПС-а. 
   

Какп је нагласип, не мпгу се сва јавна предузећа ставити у исти кпщ. 
   

- Она се разликују пп тпме да ли ппслују на тржищту или се наслаоају на бучет, да ли ппслују ппзитивнп 
или негативнп, да ли имамп статещки интерес да их задржимп трајнп или ћемп их прпдати - рекап је 
директпр ПТТ сапбраћаја "Србија".  

 
Кркпбабић је дпдап да је та тематика вепма слпжена и да се бпји да "никп у земљи на три-шетири радна 
састанка, у изнуђенпм временскпм перипду, не мпже да да трајнп рещеое за јавни сектпр". Према 
оегпвим решима, трајнп рещеое не ппстпји укпликп не ушествују заппслени, меначмент, па пнда и 
пплитишки фактпри.  

 
- Акп сведемп тп самп на скупину ппсланика, људе из владе или шинпвнике у министарствима кпји нису 
ни ущлу у некп јавнп предузеће, а кампли га впдили, пнда та рещеоа неће бити дпбра - закљушип је 
Кркпбабић.  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/386810/Direktor-PTTa-Krkobabic-Zasto-bi-nama-bilo-ko-odredjivao-plate
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http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/386890/Osam-tacaka-razdora-Oko-cega-ne-mogu-da-se-dogovore-

Vucic-Dacic-i-Dinkic 

Осам тачака раздпра: Окп чега не мпгу да се дпгпвпре Вучић, Дачић и 
Динкић  

Антикризне мере неће, према сазнаоима „Блица”, пбухватити пензије. Тренутнп се тражи нашин какп 
дпћи дп ущтеде пд 35 милијарди динара у пднпсу на пнп щтп је предвиђенп пвпгпдищоим бучетпм. 
Кпнкретне мере нису дпгпвпрене ни на синпћ пдржанпм састанку лидера владајуће кпалиције, јер се за 
списак дефинитивних пптеза пшекује сагласнпст синдиката, привредника, али и став Фискалнпг савета, 
кап и ММФ-а и Светске банке. 

Ипак, сасвим је извеснп да ће се у сусрет најављенпј рекпнструкцији Владе радити на измени Закпна п 
министарствима. Намера је да се смаои брпј функципнера кпји впде сектпре брпјних министарстава, 
агенција и других државних институција.  

Ппред тпга, на стплу је ппнпвп и идеја п такпзванпм „кризнпм ппрезу“ на нетп плату, кпји предвиђа да 
већина кпји раде у државнпј администрацији, а имају зараду прекп 40.000 динара већ пд јула имају 
плате умаоене за десет пдстп. Овп би се пднпсилп и на лпкалне сампуправе, мада је тренутнп велики 
прпблем тп щтп се и не зна кпликп ташнп људи ради у лпкалним администрацијама.  

Предвиђа се и измена закпна, али и свих правилника и уредаба кпји дефинищу права државних 
шинпвника. Међутим, ппстпји бпјазан да смаоеое плата неће дпнети мнпгп када су ущтеде у питаоу. 
   

 

- Иде се, пре свега, на мпгућнпст кажоаваоа, па и даваоа птказа радницима кпји не раде дпбрп свпј 
ппсап - тврди извпр “Блица” близак прегпварашима.  
   

Дачић, Вучић и Динкић  
без сагласнпсти п: 
- замрзаваое плата у јавнпм сектпру 
- замрзаваое пензија 
- какп пптрпщити нпвац пд прпдаје Телекпма 
- прпцена ушинка директпра јавних предузећа 
- рефпрма пензипнпг система 
- прпценат ущтеда пп ппјединим министарствима 
- припритети капиталних инвестиција 
- нашин убризгаваоа дпдатних средстава у привреду  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/386890/Osam-tacaka-razdora-Oko-cega-ne-mogu-da-se-dogovore-Vucic-Dacic-i-Dinkic
http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/386890/Osam-tacaka-razdora-Oko-cega-ne-mogu-da-se-dogovore-Vucic-Dacic-i-Dinkic
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Онп у шему су сагласни сви у владајућпј кпалицији јесте неппхпднпст хитне прпмене Закпна п раду, кпји 
би пмпгућип флексибилније заппщљаваое и птпущтаое радника какп у приватнпм сектпру, такп и у 
држави.  
   

Агенција за приватизацију би, сазнајемп, пдмах пп пбјављиваоу антикризних мера мпгла да крене у 
припрему јавних ппзива за пкп 80 фирми кпје су у реструктурираоу, а за кпје ппследоих гпдина није 
билп заинтереспваних инвеститпра. 

- Намера је да се свим фирмама да јпщ једна щанса. Средства за спцијалнп збриоаваое радника кпји 
данас раде у пвим кпмпанијама била би пбезбеђена бучетпм за наредну гпдину заједнп са пстаткпм 
кпмпанија кпје би ппнудили на прпдају ппшеткпм 2014. гпдине - пбјащоава извпр “Блица”. 
   

Министарства су, инаше, већ пре десетак дана дала Министарству финансија списак мпгућих ущтеда у 
свпјим респрима. 
   

- Ти спискпви, кпји углавнпм предвиђају ущтеде при куппвини рпба и услуга, али и деп капиталних 
прпјеката, мпрају да буду прпщирени. Претхпдни задатак бип је да се укупнп пп пснпву щтедое пп 
министарствима пбезбеди расхпд нижи за укупнп 20 милијарди динара. Сада је тај захтев прпщирен бар 
за јпщ 15 милијарди, а пстаје да се види да ли су те ущтеде и мпгуће - тврди извпр „Блица”. 

Прпдаја већинскпг пакета у делу државних фирми и даље је, према нащим сазнаоима, на стплу. 
Прпдаја “Телекпма”, п кпјпј се, какп пплитишка шарщија већ дуже спекулище, впде прегпвпри, скпрп је 
дефинитивна. Разлике у ставпвима међу кпалиципним партнерима ппстпје самп у делу нашина на кпји је 
паметнп утрпщити наведена средства.  

Већина је, ипак, за тп да се нпвац пптрпщи за враћаое старих дугпва дпк би други деп пплитишара 
актуелне кпалиције радије тп утрпщип у финансираое привреднпг развпја. Слишнп је и са прпдајпм 
рудника из система Јавнпг предузећа за ппдземну експлпатацију “Ресавица”. 
   

 

Јпщ нема никакве сагласнпсти п рефпрми пензипнпг система. Ппстпји сагласнпст да ту треба нещтп 
ушинити, али када се ппмене билп кпја кпнкретна мера, пппут изједнашаваоа старпсне границе за 
мущкарце и жене, ппвећаое границе за пдлазак у пензију или пенали за раније пензипнисаое, свакп 
има другашије мищљеое.  

Привредници траже фпнд 

Према сазнаоима “Блица”, пвих дана су са странкама кпнтактирали мнпги привредници, тражећи да се 
држава пкрене вище ствараоу мпгућнпсти за раст негп щтедои. У тпм смислу ппстпји и идеја да се 
направи ппсебан фпнд кпјим би били финансирани кпнкретни прпјекти привредника. Када су јавна 
предузећа у питаоу, нашелан дпгпвпр је да се ппщтује закпнски рпк да се дп краја пвпг месеца распищу 
кпнкурси за избпр директпра јавних предузећа. Међутим, ппстпје, какп сазнајемп, пзбиљне разлике у 
прпцени квалитета ушинка ппјединих министара.  
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Премијер Србије Ивица Дашић нагласип је јуше да је Влада Србије рещена да истраје у смаоеоу 
фискалнпг дефицита, снижаваоу јавнпг дуга, али и у рефпрми јавнпг сектпра, тржищта рада и у 
унапређеоу ппслпвне климе, дпк је Млађан Динкић, министар финансија и привреде, рекап да ће у 
наредних месец дана ппсле усвајаоа екпнпмских мера уследити ребаланс бучета.  

 
Пптпредседник Партије уједиоених пензипнера Србије Милан Кркпбабић изјавип је јуше да та странка 
инсистира на максималнпј защтити пензипнера и заппслених. 
Кркпбабић је рекап нпвинарима да пкп таквпг става ПУПС-а не мпже бити расправе, дпдајући да је 
питаое пензија пд сущтинскпг знашаја јер је реш п 1,7 милипна људи и јпщ милипн оих кпји живе пд тих 
пензија, щтп је скпрп пплпвина грађана Србије.  

”Штедоа - да тамп где се мпже щтедети”, казап је Кркпбабић и навеп да се вище треба бавити 
прихпднпм странпм бучета, а да се мпрају замрзнути лпппвлук и криминал.  

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:438001-Otkazi-stizu-na-101-nacin 

Откази стижу на 101 начин 

АУТОРКА: Биљана СТЈЕЉА  

Измене Закпна п раду желе и радници и ппслпдавци и држава, али сви имају разлишита виђеоа какве 
би требалп да буду. Газде тврде да садащои прпписи щтите раднике. Синдикалци: Чине све да би 
лакще птпущтали 

ВЛАСНИЦИ фирми у Србији тврде да себи не мпгу да приущте нпва заппщљаваоа, јер су кпд нас 
радници защтићени кап „бели медведи“ кпјих не мпгу да се реще шак ни када им ппстану неппднпщљив 
терет. С друге стране, већина пд 1,7 милипна заппслених се псећа кап да су „задое рупе на свирали“, 
јер су им плате најниже у регипну, ппсап пптпунп несигуран, дппринпси малп-малп закинути, а страх пд 
птказа ппстаје алат кпјим их газде уцеоују. 

И једни и други затп излаз виде у нпвпм Закпну п раду, али не ппстпји сагласнпст пкп нпвих рещеоа. 

Ппслпдавци и закпнпписци сматрају да је пва верзија, п кпјпј ће струшна јавнпст расправљати већ пд 

јула, нашин да се ппједнпставе пднпси на тржщиту рада и да се прилагпде нпвпм времену. 

Представници радника, међутим, гласнп негпдују тврдећи да ће пваква „либерализација“ прпписа самп 

јпщ вище закуцати раднике у амбис. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:438001-Otkazi-stizu-na-101-nacin
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ДИРЕКТИВА 

У МинистАРству рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике пбјащоавају да се Закпн п раду мпра 
прпменити и прпгнпзирају да ће кпнашна верзија у Нарпднпј скупщтини бити пкп Нпве гпдине. 

- Актуелни Закпн п раду изазива прпблеме у примени, јер мнпге пдредбе није мпгуће спрпвпдити у 
пракси - пбјащоава Ивана Смиљанић, из министарства. - Неппхпднп је и усаглащаваое закпна са 
међунарпдним стандардима и са директивама Еврппске уније. 

Прва „директива“ се пднпси на птпущтаоа. 

- Отказ се данас мпже урушити заппсленпм акп не пстварује резултате у раду или акп је ппвредип радну 
пбавезу. Прпблем је, међутим, щтп закпнпм није ппбрпјанп щта све спада у те ппвреде па се тп мпра 
регулисати ппщтим актпм у свакпј фирми ппјединашнп. Неке кпмпаније, углавнпм пне веће, тп шине 
темељнп и детаљнп, али је у маоим предузећима тп шестп прпблем јер немају правну службу или пна 
није дпвпљнп дпбра. 

Затп се, дпдаје пна, дещава да суд шестп враћа раднике на ппсап јер ппслпдавац не успева да дпкаже да 
је дпщлп дп такве ппвреде самим тим щтп пна није прецизнп уписана у акте фирме. Затп ће се нпвим 
закпнпм прпписати ташна прпцедура кпд урушиваоа птказа, а пдређене (теже) ппвреде радних пбавеза 
унети у сам закпн. 

- Размищља се и п тпме да се санкције збпг таквих ппвреда прпщире, уместп да се, кап щтп је слушај 
данас, свпде самп на суспензију и птказ - каже Смиљанићева. - Уместп да се иде такп ригпрпзнп, мпгле 
би се увести и неке пппмене збпг лпщег рада, уппзпреоа пред птказ, нпвшане казне... 

Она дпдаје да је брпј птпущтених тещкп прецизнп утврдити упркпс тпме щтп синдикати калкулищу са 
пкп 100.000 птказа гпдищое. Ипак, самп Инспектпрат рада је пд ппшетка пве гпдине дпбип 607 
притужби радника кпјима су урушени пткази. Прпверама на терену устанпвљенп је да је 284 радника 
птпущтенп уз пправдан разлпг, али је 323 враћенп на ппсап и ту ће пстати дп судске пресуде. Брпј 
птпущтених је, међутим, далекп већи, али се не жале сви ппсебнп затп щтп је наща земља рекпрдер пп 
дужини радних сппрпва. 

 
УСТУПЦИ  

У пвпм респру, међутим, прпцеоују да ће највище пплемике дпнети измене кпје се пднпсе на рад на 
пдређенп време. Данащоим закпнпм предвиђенп је да пн не мпже да буде дужи пд 12 месеци, али се 
разним манипулацијама пва пдредба изврдава, а угпвпри прпдужавају гпдинама. 

- И ппслпдавци и страни и дпмаћи инвеститпри и ММФ сматрају да би пвај рпк требалп прпдужити дп 
36 месеци. Став министарства је слишан, али ппд услпвпм да се заппслени дпдатнп защтите па да три 
гпдине буде реалан максимум кпји се мпже прпвести у пваквпм раду. 
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„Кпска“ ће бити и увпђеое флексибилнијих пблика рада кпји ће ппдразумевати сарадоу ппслпдаваца и 
радника али без засниваоа раднпг пснпса. Самим тим ће газде заппщљавати пп пптреби и лакп се 
рещавати пних кпји им нису неппхпдни. Истп такп се размищља и п увпђеоу „рада у пару“, пднпснп 
писаоу прпписа кпјим ће се пмпгућити да на једнпм месту мпгу да раде два заппслена пп ппла раднпг 
времена. 

Ове су пдредбе синдикалци ппсебнп дпшекали „на нпж“. 

- Ппента је да се пграниши брпј прекпвремених сати какп би се заппщљавали нпви људи уместп да један 
шпвек гине и ради за двпјицу. А пвп је управп супрптна пдредба збпг кпје би радници требалп да се 
радују щтп имају прилику да раде три сата дневнп - сматра Дущкп Вукпвић, пптпредседник Савеза 
сампсталних синдиката Србије. - Све се шини какп би заппслени били плаћени щтп маое и какп би их 
щтп лакще птпущтали. Закпни се пищу пп мери страних инвеститпра и ппслпдаваца кпји зарађују 
милипне и изнпсе их из наще земље. Они плаћају самп 10 пдстп ппреза на дпбит, а сада им правимп 
нпве уступке кпјим ће извлашити јпщ већи капитал. Уз све тп им се плакщава птпущтаое радника кпји им 
вище нису пптребни и тп уз симбплишне птпремнине. 

Примера ради, у Изменама закпна п раду се предвиђа да најнижа птпремнина изнпси трећину плате пп 
гпдини стажа и да је ппследои ппслпдавац плаћа самп за време прпведенп кпд оега, уместп за 
целпкупан радни стаж кап щтп је данас. 

 
РАЧУНИЦА 

- Акп некп има плату 45.000 динара и узима птпремнину за пет гпдина, пн ће дпбиту укупнп 75.000 
динара. А прпсешна пптрпщашка кпрпа је 65.000 месешнп! - рашуна Вукпвић. - Затп је бесмисленп да самп 
преписујемп закпне сппља, јер уз оих мпрају да се меоају и усаглащавају и други прпписи. У земљама у 
кпјим уппщте нема птпремнина, ппстпје и системи других врста даваоа, а кпд нас нема таквих 
прппратних механизама за ппмпћ. 

Вукпвић пцеоује да су ппнуђена рещеоа усмерена прптив радника и на смаоеое оихпвих права: 

- Закпни су заснпвани на неплиберлизму, а не на спцијалнпј правди кап щтп је слушај са најразвијенијим 
еврппским земљама. Ригидан Закпн п раду је на снази бип и пд 2001. дп 2005. али није дпвеп ни дп 
већег заппщљаваоа ни дп пживљаваоа привреде. 

Да су права радника данас гпра негп пре Другпг светскпг рата сматра и Зпран Ппппв, прпфеспр 
Екпнпмскпг факултета: 

- Мере за развпј привреде, ппреске рефпрме и закпни п раду самп служе ппслпдавцима и ппгпрщавају 
пплпжај радника: пн данас нема плаћене дппринпсе, плата му је несигурна, а пткази пљущте на све 
стране. Уместп да га вище щтитимп, ми га дпвпдимп у јпщ тежи пплпжај. 

Ппслпдавци у Србији не мисле да је пплпжај радника тпликп лпщ и да ће га Закпн п раду дпдатнп 
ппгпрщати. У Унији ппслпдаваца Србије кажу да је актуелни прппис нефлексибилан и да кпши привреду. 
Затп су пни предлпжили шак 44 измене садащоег закпна: 
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- Садщои систем радних пднпса је такав да дестимулище ппслпдавце да заппщљава нпве раднике, да 
фавпризује заппслене на рашун незаппслених, тп јест старије на рашун млађих генерација и тп збпг 
птпремнина, а делпм и щтп ппслпдавац крпз дпнпщеое прпграма рещаваоа вищка заппслених 
преузима спцијалну улпгу државе и при тпм трпщи време и нпвац кпје би улпжип на рещеое 
екпнпмских тещкпћа... - каже Драгпљуб Рајић, директпр Уније ппслпдаваца Србије. - Садщои прпписи 
ппдстишу на оихпвп неппщтпваое, впде нестандардним пблицима раднпг ангажпваоа, ппдстишу 
прелазак у „сиву екпнпмију“...  
 
ПОСЕБНА ЗАШТИТА 
У ХРВАТСКОЈ је забраоен птказ старијима пд 60 гпдина. Јпщ већу защтиту имају старији заппслени у 
Ппљскпј, где не мпгу да дпбију птказ акп им је псталп маое пд шетири гпдине дп пензије. У већини 
еврппских земаља су радним закпнима защтићене жене на ппрпдиљскпм пдсуству. У Румунији или 
Азербејчану жене су закпнпм защтићене све дпк дете не ппђе у щкплу. 

ДЕВЕТ ГРЕХОВА 
РАЗЛОГА за птпущтаое и у садащоем закпну има сасвим дпвпљнп. Ппбрпјанп их је девет.  

- Отказ се мпже дати некпме и акп пдбија да пптпище анекс угпвпра кпјим га расппређујете на другп 
раднп местп - дпдаје Дущкп Вукпвић. - Ппслпдавац мпже да вас пребаци на билп кпју ппзицију и тп без 
икаквпг пбразлпжеоа, а акп пдбијете – птказ. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:437993-Zasto-nijedna-vlast-ne-moze-da-

resi-problem-javnog-sektora 

Заштп ниједна власт не мпже да реши прпблем јавнпг сектпра? 

АУТОР: В. Ц. СПАСОЈЕВИЋ  

Нпвпсти истражују - Защтп пуних 13 гпдина ниједна власт не мпже да рещи прпблем јавнпг сектпра. 
Плате, пензије, бпнуси у државним телима, институцијама и фирмама кпщтају 2,2 милијарде евра 
гпдищое 

НИ тринаест гпдина пд када су пала прва пбећаоа тадащое пппзиције, а пптпое власти, да ће скресати 

и рекпнструисати јавни сектпр у Србији, кпји гута најмаое пплпвину дпмаћег бучета, није се десилп 

буквалнп нищта. Са псниваоем нпвих агенција и са сваким нпвим избприма, државна администрација, 

здравствп, щкплствп, лпкалне службе и јавна предузећа дпбили би пп некпликп хиљада нпвих 

намещтеника. 

Адрианп Мартинс, заменик щефа делегације ЕУ у Србији, недавнп је рекап да наща земља издваја три 

пута вище субвенција за јавни сектпр негп щтп је прпсек ЕУ. Према тврдоама Фискалнпг савета, пп 

парама пдвпјеним за плате и пензије у пвпм сектпру апсплутни смп негативни рекпрдер. 

Преведенп на језик брпјки, према прпценама Светске банке и ММФ, јавни сектпр заппщљава пкп 
550.000 људи, щтп је птприлике трећина свих заппслених. Од тпга, пкп 120.000 су државни шинпвници. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:437993-Zasto-nijedna-vlast-ne-moze-da-resi-problem-javnog-sektora
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:437993-Zasto-nijedna-vlast-ne-moze-da-resi-problem-javnog-sektora
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Ппређеоа ради, прпизвпдоа заппщљава пкп 300.000 дуща, и тп је тек 17 пдстп укупнп заппслених. У 
ппследоих пет гпдина 300.000 људи изгубилп је ппсап у приватнпм сектпру, дпк је јавни сектпр вище 
заппщљавап негп птпущтап. Највище заппщљаваоа билп је пп разнпразним агенцијама (има их пкп 130) 
и јавним предузећима. 

НАЈВЕЋЕ ПЛАТЕ ГУБИТАШИМА ЗАНИМЉИВО је да јавна предузећа кпја су међу највећим губитащима 

уједнп имају и највеће плате. Она распплажу трећинпм српске импвине, мнпга имају и мпнпппле, а 

стварају свега 10 пдстп прпфита дпмаће екпнпмије. Заппслени у оима нереткп зарађују и дп 40 пдстп 

вище, а ппнегде шак и трпструкп вище негп радници у приватним фирмама. 

Главни мптив за избпр ппсла ппд државним пкриљем је сигурнп намещтеое и атрактивнија плата. Такп 
се дпщлп дп тпга да Србија данас има минимум 25.000 вищка заппслених на државним јаслама. Самп у 
1.300 предузећа шији је псниваш република, ппкрајина или лпкална сампуправа ради пкп 280.000 људи! 

Према тврдоама Драгпљуба Рајића из Уније ппслпдаваца, зараде у јавнпм сектпру су у пвпм тренутку за 
26,7 пдстп веће негп у привреди. У еврппским земљама пне су на истпм нивпу или шак и ниже. 

- Ппсле пензија, јавни сектпр је највећи „гуташ“ бучета. Заједнп ппвлаше из државне касе пкп 4,6 
милијарди евра гпдищое, а сам јавни сектпр нас сваке гпдине кпщта 2,2 милијарде - тврди Рајић, и 
дпдаје да пунп тпг нпвца „цури“ не самп на зараде, већ на разнпразне бпнусе, репрезентације, 
варијабиле... Притпм, прпдуктивнпст шак и у такп псирпмащенпј привреди расла је 3,6 пута брже негп на 
државнпм ухлебљеоу. 

Кљушнп питаое ипак јесте защтп ниједна власт, упркпс шврстим пбећаоима, није успела да рещи 
прпблем јавнпг сектпра? 

- Дуплирали су заппслене, тражили ухлебљеое за рпђаке, кумпве, партијске кплеге. „Пумпали“ су плате, 
па су данас највеће у бепградским кпмуналним предузећима. И дпк је реална прпсешна плата у земљи 
35.000 динара, градски кпмуналци свпјим прпсешним примаоима и дп 70.000 нереалнп је дижу на 
46.000. Међу пплитишарима је премалп меначера кпји су имали фирме и кпји би впдили државу кап 
успещнп предузеће - закљушује Рајић. 

Наравнп да грцајућа привреда тп не мпже да издржи. Међутим, нащи сагпвпрници нису фасцинирани 
ни мерама кпје се најављују, јер кажу да су све краткпг даха, а Србији је пптребнп системскп рещеое. 
Сагласни су да првп треба прпшещљати пнп щтп је пбећанп - државне агенције, а затим и увести 
меначере уместп партијских апаратшика на шелп јавних предузећа. 

Нпвп питаое је да ли за тп пва или билп кпја друга власт има снаге, али и щта урадити са вищкпм 
заппслених за кпје нема пара за спцијални прпграм, а нпва гладна уста су пвпј земљи најмаое 
пптребна. 

- Све пплитишке странке у земљи пледирају на ппдрщку свих друщтвених група - грађана, сељака, 
интелигенције, па и бирпкратије, па им је немпгуће да ппвуку пщтре екпнпмске мере кпје би ищле 
наущтрб билп кпг слпја станпвнищтва - сматра Немаоа Ненадић из Транспарентнпсти Србије. 
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ПОСАО 5.000 ЕВРАКАКО тврде у Унији ппслпдаваца, ппједина јавна предузећа шак су, да би удпмила 

странашке кадрпве, на већину радних места за кпје је бип пптребан један заппслени, заппщљавали и 

резервнпг играша (наравнп странашкпг).  

Шущка се и да је раднп местп у прпфитабилнпј државнпј фирми „на црнп“ кпщталп 3.000-5.000 евра. 

Највећи деп јавнпг сектпра, ппдсећа, управп шине пбишни заппслени у кпмуналним предузећима, 
щкплама, бплницама, судпвима, и тп су гласаши кпји мпгу стрпгп да вас казне на избприма. И пн се 
слаже да су пва предузећа, министарства и ппщтинске службе гпдинама били најбпљи ресурс за 
изражаваое захвалнпсти странашким агитатприма и симпатизерима на избприма. 

- Никада нисмп имали пзбиљну расправу п тпме щта желимп да плаћамп, щта треба финансирати 
нпвцем ппреских пбвезника, никада се није у Скупщтини ппкренулп питаое да ли пдређенп 
министарствп треба да има бащ тпликп заппслених... Нищта не треба радити прекп нпћи, али би за 
ппшетак власт требалп да испуни пбећаоа. Нека крену пд гащеоа агенција - сугерище Ненадић. 

За прпфеспра екпнпмије на Филпзпфскпм факултету Мипдрага Зеца рещеое је, услпвнп решенп, врлп 
прпстп - раздвпјити кпнцепт нпрмалне државе кпја је сервис грађана пд партијске: 

- Не мпже једна власт да дпђе и ппстави свпје несппспбне судије, па пнда дпђе друга и дпведе друге, 
свпје, такпђе несппспбне. На крају, вище не мпжемп да пдвпјимп житп пд кукпља. Пптребан нам је 
кпнцепт и да се зна кпликп Србији треба дпбрих судија, дпбрих ушитеља или лекара, шинпвника, кпликп 
ппераципних сала... 

Он Србију ппреди са прманпм кпји никп гпдинама није сређивап и кпји је пун непптребних ствари јпщ 
пд СРЈ, па прекп СФРЈ и СЦГ, дп данас. А пптребна нам је мала, ефикасна, прецизна и некпрумпирана 
државна мащина кпја ће направити кпнцепт щта јпј треба, па спрам тпга израшунати трпщкпве и 
изабрати кп јпј је заиста пптребан, а тек на крају сабрати вищкпве и видети щта са оима.  
 
НАЈВИШЕ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛИ 

НАЈВИШЕ заппслених, према ппдацима Републишкпг завпда за статистику, има у здравственпј и 
спцијалнпј защтити - 140.000 људи, пптпм у пбразпваоу - пкп 120.000, па у државнпј управи и 
пбавезнпм спцијалнпм псигураоу - пкп 120.000, впјсци и пплицији - 85.000, Влади, управама, 
дирекцијама и агенцијама - вище пд 28.000 и лпкалнпј сампуправи - прекп 23.000. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dogovorene_ekonomske_mere.4.html?news_id=262170 

Трочасовни састанак представника владајуће коалиције  

Дпгпвпрене екпнпмске мере 

Аутпр: Б. Ц. 

Бепград - Влада Србије је пдлушна да смаои фискални дефицит у пднпсу на прпщлу гпдину, али да тај 
терет не буде на најсирпмащнијим грађанима, саппщтенп је синпћ накпн трпшаспвнпг састанка лидера 
владајуће кпалиције у вили Бпкељка на Дедиоу. Дпгпвпрене су и активнпсти за ппправак српске 
привреде и знашајнп смаоеое расхпда, али ће детаљи прпграма екпнпмских мера, какп се навпди, бити 
усаглащени тпкпм следеће седмице. 

У саппщтеоу се навпди да је Влада пдлушна да сашува стабилнпст финансијскпг система и да свпје 
активнпсти усмери на ппвећаое привредне активнпсти и живптнпг стандарда. "Влада и оени министри 
планирају знашајне мере ущтеде у јавнпм сектпру, при шему је уз те активнпсти неппхпднп заппшети и 
сущтинску рефпрму државне управе и јавних предузећа, кап и пкпншати прпцес реструктурираоа 
бивщих друщтвених предузећа", саппщтенп је синпћ накпн састанка кпји је трајап дп 21 шас. 

Према навпдима саппщтеоа, Србија се у екпнпмскпј кризи нащла збпг "непдгпвпрнпст и расипнишкпг 
ппнащаоа претхпдне власти". Састанку су присуствпвали премијер Ивица Дашић, први пптпредседник 
Владе Александар Вушић, министар финансија Млађан Динкић и гувернерка Нарпдне банке Србије 
Јпргпванка Табакпвић. 

Нпвинари кпји су шекали испред виле Бпкељка на Дедиоу видели су кплпну службених впзила кпја је 
птищла из двприщта, али ппсле састанка није билп никаквих изјава. Никп пд представника владајуће 
кпалиције, кпје је Данас кпнтактирап, такпђе није бип дпступан за изјаве накпн састанка. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_stecaj_prvo_preduzeca_bez_imovine.4.html?news_id=262135 

Министарство финансија и привреде сачинило акциони план  

У стечај првп предузећа без импвине 

Аутпр: З. Радпванпвић 

Крагујевац - Министарствп финансија и привреде већ је сашинилп акципни план за предузећа у 
реструктурираоу и пн је тренутнп на усаглащаваоу са Светскпм банкпм, а ппстаће пперативан накпн 
щтп га Влада Србије усвпји на некпј пд наредних седница, каже за Данас државни секретар у тпм 
министарству Александар Љубић. Он ппдсећа да је ппредељеое Владе да рещи прпблем предузећа у 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dogovorene_ekonomske_mere.4.html?news_id=262170
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_stecaj_prvo_preduzeca_bez_imovine.4.html?news_id=262135
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реструктурираоу, пд кпјих мнпга, упркпс дугпгпдищоим субвенцијама из републишкпг бучета, већ 
гпдинама не раде. 

- Сашинили смп акципни план и оиме су предузећа у реструктурираоу ппдељена у некпликп група. У 
једнпј су, на пример, фирме у кпјима наслеђени прпблеми мпгу да се реще, кап щтп је тп слушај са 
Рударскп-тппипнишарскимбасенпм Бпр. С друге стране, међутим, имамп предузећа кпја немају 
будућнпст, кпја не раде, немају прпизвпд ни импвину и пна ће већ пве гпдине птићи у стешај - истише 
Љубић, наппмиоући да ће ппступак реструктурираоа свакакп бити пкпншан, какп је и закпнпм 
предвиђенп, крајем јуна 2014. гпдине, али да стешај не мпра да знаши крај за пна предузећа кпја имају 
импвину.  

Напрптив, стешај у таквим слушајевима треба да пзнаши нпви ппшетак тих фирми, јер ће се оихпва 
импвина приватизпвати, али крпз пптпунп нпви ппступак, ппщтп је реструктурираое ппсталп 
непдрживп. 

Према ппдацима Министарства привреде и финансија, у ппступку реструктурираоа је 175 предузећа, у 
кпјима је укупнп заппсленп пкп 50.000 радника. Највећи брпј, пп 5.000 и вище, ради у великим 
системима, какви су РТБ Бпр, Рудници Ресавица и јпщ неки, шији су прпблеми, акп је судити према 
најави из Министарства финансија и привреде - рещиви. У већини псталих фирми у реструктурираоу 
псталп је пп десет или тек нещтп вище радника. 

Ппзнавапци пве прпблематике највище занима да ли су међу предузећима шији су наслеђени прпблеми 
рещиви и некада знашајне фабрике, кап щтп су ФАП из Прибпја, „14. пктпбар“ из Крущевца, 
„Магнпхрпм“ и Фабрика вагпна из Краљева, предузећа из ракпвишкпг басена, „Заставине“ фабрике 
камипна, „21. Октпбар“ и друге. 

 


