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Штрајк може, али у тишини 
 
Б. СТЈЕЉА  

Нацртом Закона о штрајку незадовољни синдикати који нису учествовали у 

изради. Ограничава се место, продужава рок за најаву, обавезни миритељи... 

АКО урадите сто склекова, можете да ступите у штрајк - иронична је реченица којом синдикати 
описују актуелни Нацрт закона о штрајку. Представници радника који нису учествовали у 
писању овог долумента у исти глас тврде да су предложена решења још један ударац 
радницима јер им - осим рестрикција које им спрема нови закон о раду - Закон о штрајку 
одузима право да се гласно пожале. 
 
- Просто је невероватно да су овакав закон, који најблаже речено има за циљ да спречи штрајк, 
осмислили и промовишу наше колеге синдикалци - каже Небојша Рајковић, генерални 
секретар Асоцијација слободних и независних синдиката и примећује да се трећина одредби 
бави рецептом како ограничити право на штрајк. 
Он тврди да је Нацрт неусаглашен са другим законима и да обесмишљава штрајк бројним 
препрекама, процедурама и бесмисленим временским роковима: 
- Из нејасних разлога, прописује се да штрајк може да почне тек по истеку 12 дана од дана 
пријављивања. Ограничава се и право да место штрајка буде изван просторија јер већ постоје 
закони који уређују јавна окупљања и нема потребе да се забрањује да комуналци штрајкују 
испред општине, а медицинари испред Фонда или Министарства. 
БОРБА ПРОТИВ НЕВИДЉИВОСТИСИНДИКАЛЦИ подсећају да пољопривреднике нико не би 
чуо да су остали на њиви, просветаре да нису изашли на улице, али и да радници који су 
лежали по пругама, секли прсте и блокирали саобраћајнице не би никада оставарили права да 
се о њима није писало и причало. А овим законом штрајк ће бити неприметан. 

Предвиђено да у време штрајка у свим „делатностима од јавног интереса“ мора да постоји 
минимални процес рада, али се нигде ниједним прописом не дефиниште шта све спада у те 
делатности. Даје се правни основ за увођење минимума процеса рада у практично све 
делатности. 
Послодавци, међутим, сматрају да је важећи закон о штрајку, који је на снази од 1996, превише 
толерантан и да на њега имају приговоре и страни инвеститори. 
Ипак, Негослав Јовановић, председник Индустријског синдиката Србије, подсећа да је први 
Предлог закона о штрајку, који је имао сличне одредбе, написан још 2006, али да ни тада није 
прошао. Потом се о њему говорило опет 2011. 
- У међувремену су направљене неке измене, али недовољне. Суштинске замерке и даље остају 
- каже он и негодује и на предлог да миритељи постану обавезни у свим преговорима. Указује и 
проблем који ће створити прописана сарадња Инспектората рада и судова у вези са оценом 
законитости: 
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- Послодавац може да има свој синдикат и да у договору са њим организује штрајк и да се 
намерно огреши о неке одредбе. Након што га суд оцени као незаконит, сви радници могу да 
добију отказ. Тако се оваквом одредбом послодавци могу олако решавати оних који им нису 
потребни и то не може да се спречи. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:444693-U-stecaj-idu-EI-Nis-i-EI-Holding 

У стечај иду ЕИ Ниш и ЕИ Холдинг 
Тањуг  

Државни секретар у министарству финансија и привреде Александар Љубић 

изјавио је данас у Нишу, да ће Влада процес реструктурирања предузећа обавити 

социјално одговорно 

 
НИШ - Државни секретар у министарству финансија и привреде Александар Љубић изјавио је 
данас у Нишу, да ће Влада процес реструктурирања предузећа обавити социјално одговорно, да 
држава више неће инвестиционо улагати у фирме које су у реструктурирању, као и да ће четири 
предузећа ЕИ Ниш, као и ЕИ Холдинг отићи у стечај. 
 
Уочи састанка с представницима предузећа источне Србије у реструктурирању, који је 
организовао Самостални синдикат металаца Србије, Љубић је новинарима казао да у земљи 
тренутно има 179 таквих компанија и да оне државу коштају 750 милиона евра годишње. 
 

"То је намет који држава више не може да плаћа. Акциони план омогућиће да процес 
реструктурирања предузећа обавимо социјално одговорно", рекао је Љубић, прецизирајући да 
социјални програм који је влада понудила предвиђа исплату запосленима од по 300 евра по 
години стажа. 
 
"Предузећа у реструктурирању су већ дванаест година у том статусу и то више не може да траје, 
пре свега, због тужби радника пред међународним судом у Стразбуру, које су ти радници 
добили, али и због комерцијалних поверилаца који су такође добили пресуде у Стразбуру", 
казао једржавни секретар. 
 
Он је истакао да "влада овим Акционим планом жели да се реструктурирање не заврши 
стихијно, већ да се то уради по динамичком плану и социјално одговорно". 
 
"У овом тренутку је сигурно да ће четири фирме ЕИ Ниш као и ЕИ Холдинг отићи у стечај. 
Предузећа која тренутно могу да се ревитализују су она која данас раде одлично, као на пример 
РТБ Бор и Фабрика каблова у Јагодини, које редовно исплаћују плате, доприносе и измирују 
своје 'историјске дугове'", рекао је Љубић. 
 
Он је додао да држава више неће инвестиционо улагати у предузећа у реструктурирању. 
Пре почетка састанка председник Самосталног синдиката металаца Србије, Зоран Вујовић, 
рекао је да Синдикат не подржава Акциони план који, како тврди, само производи стечајеве и 
све већи број незапослених у Србији. 
 
"Акциони план има неколико делова - први је да 27 предузећа иде под стечај, други део је да 
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одређени број предузећа буде понуђен на продају, а да иза тога иде у стечај и ликвидацију, а 
трећи део обухвата предузећа која ће бити понуђена на продају а иза тога иду на план 
реорганизације. На тај начин ће до краја јуна 2014. године бити завршен процес 
реструктурирања. Ми смо против таквог плана, јер он не садржи развојну компоненту за 
предузећа у Србији, рекао је Вујовић. 
 
Он је додао да је за стање предузећа у Србији одговорна држава јер, како је рекао, "није 
довољно заштитила домаће произвођаче, а послове поверавала страним извођачима". 
 
Љубић ће на састанку с представницима овдашњих предузећа у процесу реструктурирања, а 
који се одржава иза затворених врата, како је најављено, представити акциони план Владе 
Србије за окончање процеса реструктурирања.  
 
Само педесетак метара даље од градске куће у којој се одржава састанак, радници четири 
фирме из састава ЕИ Ниш протестовали су против покретања стечајног поступка у њиховим 
фирмама. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:444669-Prekinut-strajk-u-Luci-Novi-Sad 

Прекинут штрајк у Луци Нови Сад 
ФоНет  

Штрајк запослених у Луци Нови Сад прекинут је данас у 17 часова, пошто је 

постигнут договор представника синдиката и новог руководства предузећа, које је 

поставила Влада Србије 

 
НОВИ САД - Штрајк запослених у Луци Нови Сад прекинут је данас у 17 часова, пошто је 
постигнут договор представника синдиката и новог руководства предузећа, које је поставила 
Влада Србије. 
 
Новопостављени директор Луке Александар Милованчев рекао је да су запослени на радним 
местима и да кранови и сва друга опрема и машине раде. 
Председник синдиката у Луци Звонимир Матковић потврдио је да је дошло до договора између 
синдикалаца и новог руководства у предузећу, јавио је Радио 021. 
"Од новог руководства добили смо написмено да неће бити отпуштања радника, смањења 
плата и приватизације Луке", рекао је Матковић, додајући да су радници ступили у штрајк због 
страха да ће се све то десити по доласку новог руководства. 
У Луци Нови Сад је уместо досадашњег директора Миленка Миливојевића на ту функцију 
изабран Александар Милованчев, због чега су радници, незадовољни сменом, данас ступили у 
штрајк. 
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„Симпо“ преузима држава 
Д. И. К.   

„Симпо“ послује као приватна компанија, а не плаћа држави порез. Постоје два 

могућа решења 

 
ОД свих пореских дугова привредника у Србији могуће је наплатити једва 15 одсто. Како је 
„Новостима“ потврђено у Пореској управи, сва предузећа и предузетници држави за порезе 
дугују укупно 596,68 милијарди динара. Од тога је ненаплативо чак 506,16 милијарди динара. 
Стога и не чуди што, од преосталих 90,52 милијарде динара, држава покушава да узме сваку 
пару. 
На удару ће се, међу првима, нађи „Симпо“ из Врања, који од свих активних фирми има највећи 
порески дуг, од чак 4,76 милијарди динара. 
- „Симпо“ послује као приватна компанија, а не плаћа држави порез. Постоје само два могућа 
решења: или ће ићи у блокаду или ће држава свој дуг конвертовати у власништво - рекао је у 
четвртак Млађан Динкић, министар финансија и привреде, истичући да је реалнија ова друга 
опција, чиме би држава постала већински власник компаније. 
Динкић је истакао да је уведена нулта толеранција на неплаћање пореза и финансијску 
недисциплину и да сви дужници морају да реше проблем пореског дуга. 
Држава, иначе, већ има највећи пакет власништва у „Симпу“, који преко разних фондова 
достиже око 44 одсто удела. Остале акције су у рукама малих акционара и приватних 
инвеститора, од којих највећи удео од 1,61 одсто, има познати одбојкаш Иван Миљковић. 
Претходна влада је, закључком, замрзнула порески дуг „Симпа“ планирајући да га сама намири 
из новца који би добила приватизацијом. С обзиром на то да цела компанија тренутно на 
Београдској берзи вреди 103,85 милиона динара, јасно је да дуг од 4,5 милијарде није могуће 
намирити од продаје мањинског пакета акција. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:444737-Penzije-tretiraju-kao-poklon 

Пензије третирају као поклон 
Б. СТЈЕЉА  

Покривање државног дефицита мањим пензијама разочарава старе. Пензије се 

третирају као поклон, па се ваде најгора решења 

Редовна априлска повишица је у просеку пензионерима донела по 125 динара више 

СВАКИ пут када се помене замрзавање или смањивање пензија осећам се као да ми ударе 
шамар. Радим од осамнаесте године и цео живот ми се од плате одузима за порез, здравствено, 
пензијско, стамбени фонд, заштиту од материјалних непогода, синдикалне чланарине - прича 
Наталија Требовац (58), пензионерка из Београда. 
 
А после 35 година рада, Фонд ПИО је израчунао да она „вреди“ 26.000 динара месечно. Ипак, 
како каже, осим овог разочарања, још је више понижава начин на који друштво третира „њене 
расходе“: 
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- Мало-мало па нам закину који динар под изговором да Фонд ПИО није у стању да поднесе 
толике исплате. Створен је утисак да се о пензијама мисли као о поклону и да је природно да не 
закерамо када нам укидају „повластице“. Заправо је реч о превари. 
У ПИО фонду кажу да од пензија живи 1.707.962 грађана. Ипак, 1.061.052 преживљава са мање 
од 25.500 динара. А упркос томе што Закон о пензијском и инвалидском осигурању прописује 
да просечна пензија не сме да буде мања од 60 одсто просечне плате, то се ретко испоштује. Ни 
гаранција Владе да пензионерима неће падати стандард јер ће пензије расти у складу са 
зарадама у јавном сектору, није одржана. Међу 1,3 милиона пензионера који припадају 
(највећој) категорији на платном списку Фонда (па се зато узимају као најрепрезентативнији), 
од почетка ове године приходи се само обрушавају. У јануару је пензија била 63,7 одсто зараде, 
у наредном месецу 57,6, у априлу 54,7. Пролећна повишица подигла ју је на 60,9 одсто. 
ПРОЛЕЋНО ЗАКИДАЊЕРЕДОВНА априлска повишица је у просеку пензионерима донела по 
125 динара више и то након првобитног предлога да се потпуно „замрзну“. Ненадић упозорава 
да овим повећањем Влада није учинила услугу пензионерима, како се често чује, већ да их је 
опет „закинула“. Повишица опет није стигла инфлацију. 

- Годинама упозоравамо да ће се вођењем овакве економске политике урушити пензијски 
систем и то се догађа - каже Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине.  
- Министарство финансија и Пореска управа су давно преузели контролу наплате доприноса, 
али им то и даље не полази за руком, а упркос томе настављају са отписом дугова највећим 
неплатишама и тако празне касу Фонда ПИО. 
Сада се опет из рукава ваде најгора могућа решења којима се надокнађује државни дефицит. А 
пише се нови закон према којем ће обе наредне повишице (1. октобра и 1. априла 2014) бити 
само 0,5 одсто уместо процента који ће направити инфлација. Пензијски систем постаје 
социјални и то највише осећају управо наши најстарији. 
 
НЕПУН СТАЖ 
ЗА скромне износе у Фонду ПИО најчешће криве пензионере јер, како кажу, дебљина њихових 
чекова превасходно зависи од тога колико су издвајали за доприносе у радном веку. А само 45 
одсто старосних пензионера има пун радни стаж, њих 324.744. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/394236/U-stecaj-idu-EI-Nis-i-EI-Holding 

У стечај иду ЕИ Ниш и ЕИ Холдинг 

Танјуг  

Државни секретар у министарству финансија и привреде Александар Љубић изјавио је данас у 

Нишу, да ће Влада процес реструктурирања предузећа обавити социјално одговорно, да држава 

више неће инвестиционо улагати у фирме које су у реструктурирању, као и да ће четири 

предузећа ЕИ Ниш, као и ЕИ Холдинг отићи у стечај. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/394236/U-stecaj-idu-EI-Nis-i-EI-Holding
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Уочи састанка с представницима предузећа источне Србије у реструктурирању, који је 

организовао Самостални синдикат металаца Србије, Љубић је новинарима казао да у земљи 

тренутно има 179 таквих компанија и да оне државу коштају 750 милиона евра годишње. 

 

"То је намет који држава више не може да плаћа. Акциони план омогућиће да процес 

реструктурирања предузећа обавимо социјално одговорно", рекао је Љубић, прецизирајући да 

социјални програм који је влада понудила предвиђа исплату запосленима од по 300 евра по 

години стажа. 

 

"Предузећа у реструктурирању су већ дванаест година у том статусу и то више не може да траје, 

пре свега, због тужби радника пред међународним судом у Стразбуру, које су ти радници 

добили, али и због комерцијалних поверилаца који су такође добили пресуде у Стразбуру", 

казао је државни секретар. 

 

Он је истакао да "влада овим Акционим планом жели да се реструктурирање не заврши 

стихијно, већ да се то уради по динамичком плану и социјално одговорно". 

 

"У овом тренутку је сигурно да ће четири фирме ЕИ Ниш као и ЕИ Холдинг отићи у стечај. 

Предузећа која тренутно могу да се ревитализују су она која данас раде одлично, као на пример 

РТБ Бор и Фабрика каблова у Јагодини, које редовно исплаћују плате, доприносе и измирују 

своје 'историјске дугове'", рекао је Љубић. 

 

Он је додао да држава више неће инвестиционо улагати у предузећа у реструктурирању. 

 

Пре почетка састанка председник Самосталног синдиката металаца Србије, Зоран Вујовић, 

рекао је да Синдикат не подржава Акциони план који, како тврди, само производи стечајеве и 

све већи број незапослених у Србији. 

 

"Акциони план има неколико делова - први је да 27 предузећа иде под стечај, други део је да 

одређени број предузећа буде понуђен на продају, а да иза тога иде у стечај и ликвидацију, а 

трећи део обухвата предузећа која ће бити понуђена на продају а иза тога иду на план 

реорганизације. На тај начин ће до краја јуна 2014. године бити завршен процес 

реструктурирања. Ми смо против таквог плана, јер он не садржи развојну компоненту за 

предузећа у Србији, рекао је Вујовић. 

 

Он је додао да је за стање предузећа у Србији одговорна држава јер, како је рекао, "није 

довољно заштитила домаће произвођаче, а послове поверавала страним извођачима". 

 

Љубић ће на састанку с представницима овдашњих предузећа у процесу реструктурирања, а 

који се одржава иза затворених врата, како је најављено, представити акциони план Владе 

Србије за окончање процеса реструктурирања. 

 

Само педесетак метара даље од градске куће у којој се одржава састанак, радници четири 
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фирме из састава ЕИ Ниш протестовали су против покретања стечајног поступка у њиховим 

фирмама. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/394238/Strajk-u-luci-Novi-Sad-prekinut-postignut-dogovor-radnika-i-rukovodstva 

Штрајк у луци Нови Сад прекинут, постигнут 
договор радника и руководства 

Танјуг  

Штрајк запослених у Луци Нови Сад прекинут је данас у 17 часова након што је постигнут 

договор представника синдиката и новог руководства предузећа. 

Новопостављени директор Луке Нови Сад Александар Милованчев рекао је Тањугу да је 

постигнут договор са представницима синдиката и да Лука од 17 часова ради пуним 

капацитетом. 

 

"Запослени су на својим радним местима што се може и видети у самој луци. Кранови и сва 

друга опрема и машине раде", рекао је Милованчев. 

 

Он је додао да не очекује било какве проблеме и да ће Лука Нови Сад наставити да ради. 

 

Председник синдиката у Луци Нови Сад Звонимир Матковић потврдио је Тањугу да је дошло 

до договора између синдикалаца и новог руководства у предузећу. 

 

"Од новог руководства добили смо написмено да неће бити отпуштања радника, смањења 

плата и приватизације Луке", рекао је Матковић, додајући да су радници и ступили у штрајк 

због страха да ће се све то десити по доласку новог руководства. 

  
У Луци Нови Сад је уместо досадашњег директора Миленка Миливојевића, на ту функцију 

изабран Александар Милованчев, због чега су радници, незадовољни сменом, ступили у 

штрајк. 

 Милованчев је раније данас казао Тањугу и да нису тачне информације које се, како је рекао, 

пласирају радницима, да ће Лука бити приватизована, као и да није тачно да град Нови Сад 

или неко трећи преузима луку, јер је она искључиво у власништву Републике. 
 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/394238/Strajk-u-luci-Novi-Sad-prekinut-postignut-dogovor-radnika-i-rukovodstva
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/394220/Strajkaci-iz-Luke-Novi-Sad-Ne-vracamo-se-na-posao-dok-god-novi-sefovi-vode-preduzece
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/394220/Strajkaci-iz-Luke-Novi-Sad-Ne-vracamo-se-na-posao-dok-god-novi-sefovi-vode-preduzece
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/394220/Strajkaci-iz-Luke-Novi-Sad-Ne-vracamo-se-na-posao-dok-god-novi-sefovi-vode-preduzece
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Plate-niske-a-rad-skup.sr.html 

Плате ниске, а рад скуп 

Послодавци траже смањивање пореза и доприноса на зараде и тврде да би то довело до раста 

запослености, зарада и смањивања рада „на црно” 

Висина пореза и доприноса на зараде у Србији је неиздржива и један је од главних разлога због 
којих нема раста стандарда, пада незапослености и смањења рада „на црно”, сматрају 
послодавци. Логика државе је, међутим, другачија – намети су толики колики морају да буду 
да би се пунио буџет. 

Међутим, не може се побећи од чињенице да су управо оваква фискална оптерећења један од 
главних разлога због којег су у Србији у исто време плате ниске, а рад веома скуп. Према 
проценама Уније послодаваца, просечна стопа пореза и доприноса на плате у Србији је око 64,5 
одсто на просечну зараду од око 41.000 динара, док у Асоцијацији малих и средњих предузећа 
то процењују на 63,5 процената. Разлике се јављају, како објашњавају у Унији, у зависности од 
висине плате због неопорезивог дела од 11.000 динара. У сваком случају, и једни и други су 
сагласни да су ови намети велики за нашу изнурену, непродуктивну и потонулу привреду. То, 
заправо, значи да на сваких 100 динара нето плате запосленог оптерећење износи више од 60 
динара. 

– Тражимо смањење пореза и доприноса на зараде са 64,5 на 40 одсто нето зараде, као и 
подизање неопорезивог износа зараде са садашњих 11.000 динара на износ минималне плате. 
Порези и доприноси један су од основних проблема који коче привредни развој Србије, јер су 
на нивоу развијених економија западне Европе, које имају већу продуктивност – објашњава 
Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца Србије. 

Милан Кнежевић, председник Асоцијације малих и средњих предузећа, каже да би висину 
пореза и доприноса у Србији требало утврдити на основу три критеријума. 

– Најпре то да буду оптимални, односно да могу да се плате из пословања. Затим, да их плаћају 
сви одреда, што сада није случај. И треће, да порези на рад буду толики да оставе довољно 
прихода послодавцу да може да развија посао и запошљава нове раднике – објашњава он. 

И у годишњој анкети 1.000 предузећа које је обавио Ју-Ес ејд пројекат за боље услове 
пословања, 96 одсто испитаника је оценило да порези и доприноси на зараде имају негативан 
утицај на пословање, док је у истраживању Уније послодаваца, које је обухватило 200 
компанија, 59 одсто испитаника изјавило да нису у могућности да запошљавају нове раднике 
због високих износа пореза и доприноса. 

– Укупно оптерећење зарада у Србији, мерено методологијом Еуростата, која бележи удео 
пореза и доприноса у укупном трошку зараде за послодавца износи 38,44 процента, што 
одговара порезу и доприносима у износу већем од 60 одсто нето зараде. Упоређујући Србију са 
земљама региона, долазимо до податка да је пореско оптерећење зарада у Србији на сличном 
нивоу са Хрватском, док је знатно више у поређењу са Македонијом и Албанијом – наводе у 
Унији послодаваца. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Plate-niske-a-rad-skup.sr.html
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Какве би биле последице евентуалног смањивања пореза и доприноса на зараде? 

Рајић сматра да би смањење фискалног оптерећења зарада имало позитиван утицај на 
запосленост. Како каже, мањи трошкова рада позитивно би се одразили на конкурентност 
наше привреде. Он верује да би у том случају и зараде порасле. 

– У нашем недавном истраживању 32 одсто испитаника изјавило је да би средства добијена 
кроз смањење пореза и доприноса на зараде у целости искористили за повећање зарада 
запослених, док је 64 одсто испитаника изјавило да би део тих средстава искористило за 
повећање зарада – тврди Рајић, док Кнежевић каже да постоје позитивни примери у другим 
земљама на које бисмо могли да се угледамо. 

– Турска је добар пример. Тамо су у појединим гранама, попут грађевинарства или текстилне 
индустрије, порези и доприноси смањени на тај начин што послодавци плаћају пун износ, а 
држава им онда рефундира 30 процената. То је добар начин за легализацију тих послова. И док 
год се код нас намети на зараде на смање, а у исто време не повећају на трговину, учешће 
реалног сектора у БДП-у падаће, а порашће шверц, сива економија и увоз – закључује 
Кнежевић. 

 

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

Ништа без реформе социјалног осигурања 
У Министарству финансија и привреде за „Политику” кажу да на висину фискалног 
оптерећења зарада пресудно утичу доприноси за обавезно социјално осигурање, који чине око 
четири петине укупног намета на плате. 

– Из тога следи да смањењу овог оптерећења морају да претходе реформе у области социјалног, 
пензионог и здравственог осигурања. Сада трансфери ПИО фонду чине више од трећине свих 
расхода буџета Србије. Евентуално смањење стопе доприноса за ПИО, при постојећем систему, 
аутоматски би значило повећање расхода из буџета, односно већи дефицит или повећање неког 
пореза – кажу у министарству. 

Према њиховим речима, веровање да би смањење овог оптерећења довело до пораста 
запослености није утемељено при постојећем нефлексибилном радном законодавству. 

– Другим речима, да би смањење фискалног оптерећења зарада довело до пораста 
запослености, неопходно је да дође до промене радног законодавства које би омогућило 
послодавцима да број запослених прилагођавају обиму пословања – кажу у Министарству 
финансија и привреде.Стефан Деспотовић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/okoncan_strajk_gladju_u_zupi.4.html?news_id=264593 

Окончан штрајк глађу у Жупи 

АУТОР: Г. В. 

Београд - Након што су четворица радника Хемијске индустрије „Жупа“ у среду одустали од 
штрајка глађу протест у том предузећу који је трајао шест дана прекинут је у потпуности.  
 
Већина учесника протеста прекинула је протест дан раније, после састанка са Александром 
Љубићем, државним секретаром Министарства привреде и финансија. 

- Наш синдикат није учествовао у организацији штрајка јер нисмо могли да прихватимо 
штрајкачке методе које су подразумевале штрајк глађу и претње самоповређивањем. 
Једноставно, иако смо подржали исправне штрајкачке захтеве као синдикалци не можемо да 
станемо иза метода борбе који могу да доведу до нечије смрти. С обзиром да је у штрајку било и 
неколико наших чланова у тој мери смо били заинтересовани за његов исход међутим активно 
нисмо учествовали јер ти радници нису желели да их ми заступамо као њихова синдикална 
организација - објашњава за Данас Горан Апостоловић, председник Самосталног синдиката ХИ 
„Жупа“. 

Према његовим речима, штрајкачи су са државним секретаром Љубићем договорили да ће 
запослени моћи да се пријаве за социјални програм од 300 евра по години радног стажа. Оним 
запосленим који су радно ангажовани, а њих је око 190, биће исплаћено по 12 хиљада динара, а 
онима који су на плаћеном одсуству по седам хиљада динара. 

Дошло је до промене и на челу предузећа. Након оставке Снежане Стојковић, Надзорни одбор 
је за новог генералног директора ХИ „Жупа“ поставио Бојана Цветковића. Скупштина 
предузећа одржаће се 7. августа, а након тога ће се радити на процесу приватизације који би 
могао да буде завршен до септембра. Апостоловић истиче да је штрајк прекинут иако није 
испуњен захтев да се запосленима исплате пет минималних плата, што износи око 100 хиљада 
динара по раднику. Приватизација ХИ „Жупа“ уследила је 2003. године, а раскинута је две 
године касније, откада је предузеће у власништву државе. Од тада је организовано неколико 
неуспешних тендера за њену продају. Фабрика је у процес реструктурирања ушла у априлу 
2010. године. Спроведено је и неколико социјалних програма, па је број радника са 1.400 
смањен на 335. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nezakonito_smenjeno_rukovodstvo.4.html?news_id=264595 

У ФОКУСУ - Новопостављени директор Луке Нови Сад ушао у фирму са приватним 

обезбеђењем, радници ступили у штрајк 

(Не)законито смењено руководство 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/okoncan_strajk_gladju_u_zupi.4.html?news_id=264593
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nezakonito_smenjeno_rukovodstvo.4.html?news_id=264595
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Ново руководство штрајк радника прогласило побуном против државе и њених интереса * 

Смена извршена без консултација са Покрајином 

АУТОР: НЕНАД СМИЉАНИЋ 

Нови Сад - Радници Луке Нови Сад јуче су ступили у штрајк незадовољни што је функционер 
Српске напредне странке Александар Милованчев, који је од Владе добио овлашћење да 
управља Луком, сменио досадашњег дугогодишњег директора Миленка Миливојевића, а 
посебно су огорчени због начина на који је то изведено. Наиме, Милованчев је у пратњи 
обезбеђења бануо у канцеларију сада већ бившег директора и затражио од комплетног бившег 
руководства да изађе из просторија, што су ови и учинили. За њима су пошли и радници, тако 
је рад Луке заустављен. 
 
- Овим поступком показује се да Србија није правна држава, јер је овакав начин преузимања 
функције нелегалан. Ако је и Покрајина власник, на основу ког права је СНС повео 
иницијативу за смену старог и избор новог руководства? Године 2010. направљен је договор да 
постоје три акционара, а то су Град, Покрајина и Република. Осовина Динкић - Пајтић - 
Павличић је тада желела да преузме и приватизује новосадску Луку, али смо то тада спречили 
тако што смо избацили наметнуто руководство. Отад Министарство саобраћаја није ништа 
урадило како би уписали једнако власништво Града, Покрајине и Републике, што је омогућило 
овакав упад - рекао је за Данас Миливојевић. 

Он додаје да је читав процес смене незаконит, јер у том случају ингеренције има Министарство 
саобраћаја. 

- Предузеће Лука Нови Сад бира руководство процедуром избора јавних предузећа, а то значи 
да ресорно министарство предложи Влади Србије нешто, а Влада онда распише конкурс. 
Међутим у овом случају то није било тако. Занимљиво је да су на сајту Агенције за привредне 
регистре само четири сата након седнице скупштине осванула имена новог руководства. Ми се 
мучимо са АПР-ом од 2006. године да нешто упишемо, а ово се решава за неколико сати - 
закључио је он. 

Иако је новоименовани директор Луке обећао да ће се „за десетак минута јавити на телефонски 
позив“, то се није догодило, али се ново руководство огласило саопштењем у којем штрајк 
радника проглашавају побуном против Републике Србије и њених интереса. Тврди се да рад 
није обустављен због заштите професионалних и економских интереса по основу рада 
запослених, како то предвиђа Закон о штрајку, већ да су запослени престали да раде по 
наређењу бившег директора Миленка Миливојевића. У саопштењу, између осталог, стоји и да 
се оваквим поступањем крше одлуке „органа управљања које је, на основу својинских права, 
изабрао власник предузећа - Република Србија“, те да је према тим наводима овај догађај, ни 
мање ни више него незаконита побуна против Републике Србије и њених интереса. 

- Пајтићева влада је узнемирила и побунила раднике саопштивши, дан уочи одржавања 
ванредне Скупштине акционара Луке Нови Сад, безобразну и безобзирну лаж да нова управа 
Луке Нови Сад намерава да прода Луку, у чему има мање истине него што Покрајина има 
акција у Луци, а познато је да Покрајина има нула одсто оснивачког капитала. Пајтићева 
покрајинска влада са јучерашњег заседања упутила је апел да се Ванредна Скупштина 
акционара Луке Нови Сад одложи, иако је у том тренутку заседање Ванредне Скупштине 
акционара Луке Нови Сад завршено - каже се у саопштењу потписаном од стране Милованчева. 
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У структури капитала Луке Нови Сад налази се 99.38 одсто друштвеног капитала, док 0,62 
одсто чине акционари. Подједнак удео у друштвеном капиталу имају Град Нови Сад, 
Покрајина и Република. 

Одлука о промени руководства усвојена је прекјуче, а изабрани су и чланови новоформираног 
Одбора директора. Осим Милованчева, који је лекар по струци али и шеф одборничке групе 
СНС у новосадском парламенту, у пословодству ће на месту извршног директора бити 
Александар Пожгај, сада шеф кабинета председника Скупштине града, а у менаџменту ће бити 
и Жарко Стругар, Дејан Томашевић, Синиша Новаковић и Предраг Ђурић. 

Влада Војводине, која је власница трећине Луке Нови Сад, прекјуче је саопштила да је у случају 
преузимања прекршен Уговор о изменама и допунама оснивачког акта предузећа, који 
предвиђа да Надзорни одбор има пет чланова које бира Скупштина акционара на предлог 
Републике Србије, АП Војводине и Града Новог Сада. Дешавања која прате ову смену, почињу 
да добијају и веће размере. Тако је пословно удружење Жита Србије затражило јуче од државе 
да прекине штрајк лучких радника јер он наноси велику штету извозницима жита. Председник 
Удружења жита Србије Вукосав Саковић изјавио је да због кашњења утовара робе, извозници 
имају додатне трошкове које плаћају бродарима и превозницима од „неколико десетина 
хиљада евра дневно“, а колоне камиона су дугачке километрима. Огласио се и директор 
Слободне царинске зоне у Новом Саду Срђан Егић, чији је комплекс недавно спојен са Луком 
Нови Сад у оквиру робно-транспортног центра. 

- Вест да је Лука Нови Сад преузета у једном, слободно га можемо назвати оружаном препаду, 
заиста је запрепашћујућа. Шокиран сам и као економиста и представник привреде - рекао је 
директор Слободне зоне, чији је Лука Нови Сад један од акционара. Егић тврди да је јуче добио 
много позива страних партнера и амбасадора земаља које врше транспорт Дунавом и изразио 
наду да његово предузеће, које такође послује са профитом, неће задесити „лучки сценарио“. 
Он сумња да је мотив промена у пословодству то што та фирма добро послује. 

Само стручњаци 

У новосадској луци именовани су и чланови Надзорног одбора: металуршки техничар Душан 
Тодоровић, медицински техничар Ратко Стриковић, економиста Миливоје Вељковић, 
грађевински инжењер у пензији Анка Пријовић, дипломирани правник Оливера Симовић, 
дипломирани економиста Милутин Јовановић и дипломирани социолог Јована Манојловић. 

Никад доста приватизације 

Једине две луке које се налазе у државном власништву су Лука Апатин и Лука Нови Сад, док је 
преосталих осам приватизовано. За новосадску луку у прошлости су били заинтересовани 
Азербејџанска државна агенција, француска компанија ЦФРН, а помињана је и као део „дила“ 
са Ал-Дахром из Уједињених Арапских Емирата. Својевремено је Европска унија замерила 
Србији због тога што је важне инфраструктурне објекте и међународну саобраћајницу 
препустила приватном капиталу без значајнијих могућности да спроведе регулативу. 

Бродови се преусмеравају ка другим сидриштима 

Бродови који би требало да истоваре или утоваре робу у Луци „Нови Сад“ на Дунаву, због 
штрајка запослених преусмеравају се ка другим сидриштима, саопштило је Министарство 
саобраћаја. У Луци Нови Сад је 18 пловних објеката који не могу да се утоваре или истоваре. 
Ако се штрајк одужи, пет пловних објеката има алтернативу за претовар у Бачкој Паланци. До 



14 

 

краја јула очекује се 17 пловних објеката за утовар или истовар у новосадској луци. По 
извештају Лучке капетаније, тај број у случају застоја не угрожава безбедност пловидбе на 
Дунаву, речено је у Сектору за водни саобраћај и безбедност пловидбе Министарства 
саобраћаја, које бродове усмерава у сарадњи с Лучком капетанијом „Нови Сад“ и МУП-ом. 

Надлежне службе Лучке капетаније „Нови Сад“ су у сталном контакту с бродским агентима 
који усмеравају бродове да се усидре на два сидришта у Новом Саду. На 4,5 до пет километара 
сидришта у том граду може да се усидри од 250 до 300 пловних објеката. Хитан истовар је 
могућ на алтернативној локацији удаљеној 15 километара од Новог Сада, наводи Сектор за 
водни саобраћај и безбедност пловидбе. Бета 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Everonezi%E2%80%9D-spasava-%E2%80%9Eagroziv%E2%80%9D-i-radna-

mesta 

„Веронези” спасава „Агрожив” и радна места 

Меморандум о разумевању о сарадњи између италијанске компаније “Веронези” и 
предузећа “Агрожив” из Житишта потписан је данас у Влади Србије. Потписали су 
га министар финансија и привреде Млађан Динкић, председник “Веронези 
холдинга” Бруно Веронези и директор “Србијагаса” Душан Бајатовић. 

Јавно предузеће “Србијагас” постало је власник компаније “Агрожив” крајем 2010. године, 
после склапања купопродајног уговора вредног 11,3 милиона евра. 

Динкић је после потписивања уговора рекао да је “Веронези” једна од највећих прехрамбених 
компанија у Итаији и Европи, и да је заинтересована да преузме “Агрожив”. По његовим 
речима, у наредним месецима та компанија спровешће детаљну правну и економску анализу 
“Агрожива” и, ако се све буде одвијало по плану, почетком следеће године би могле се 
очекивати значајне инвестиције. Министар је нагласио да је “Веронези” први у производњи 
пилећег и ћурећег меса у Европи и да се ради о гиганту који је имао годишњи промет од 2,7 
милијарди евра у прошлој години. 

– Као што знате, један од приоритета Владе је развој прехрамбене индустрије базиране на 
пољопривреди и ми до сада нисмо имали овако велике инвеститоре као што је “Веронези” – 
рекао је Динкић. 

Како је истакао, Влади је у интересу да реши проблем “Агрожива”, који је “Србијагас” 
привремено преузео 2010. године, док се не нађе стратешки партнер, и тада нико није могао да 
претпостави да ће “Веронези” бити заинтересован. 

– “Агрожив” сада годишње производи око 13 милиона пилића, а “Веронези” има амбицију да то 
повећа на 100 милиона – рекао је Динкић, и додао да се ради о великој компанији коју 
занимају само велики бројеви, а Владу занима да што боље искористи потенцијале у 
пољопривреди. 

Он је нагласио да је “Веронези” у прехрамбеној индустрији оно што су “Фијат” у аутомобилској, 
а “Бенетон”, “Калцедонија” и “Голден лејди” у текстилној индустрији, и да та компанија доноси 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Everonezi%E2%80%9D-spasava-%E2%80%9Eagroziv%E2%80%9D-i-radna-mesta
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Everonezi%E2%80%9D-spasava-%E2%80%9Eagroziv%E2%80%9D-i-radna-mesta
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не само нову технологију, већу производњу и извоз већ ће запослити и велики број 
коопераната. 

Бруно Веронези је истакао да је та компанија дошла у Србију да би испитала какве су могућости 
у пољопривреди, пре свега у производњи меса, као и у развијању сарадње с “Агроживом”. 

– Направили смо први споразум и почећемо да испитујемо изводљивост наших планова и 
видимо како би текли производња и извоз – рекао је он, и додао да је производни систем 
“Веронезија” другачији него у Србији јер узгајивачи меса нису у власништву произвођача 
готових производа. 

Веронези није могао да прецизира колика би била улагања у Србији, истичући да компанија у 
инвестирању и обнављању кланица и гајењу животиња не може учествовати сама па кроз 
студију изводљивости треба видети како ће се улагати. 

Бајатовић је навео да постоје сви разлози да Влада Србије изађе у сусрет компанији “Веронези”, 
односно да се биланси “Агрожива” очисте, да се заједнички направи коректан социјални 
програм и да се сви потенцијали “Агрожива” усмере ка савременој производњи. Он је додао да, 
ако сарадња с италијанским партнером буде реализована, у “Агроживу” неће бити ангажован 
велики број запослених, али ће бити упослено много домаћих коопераната. 

– Сада “Агрожив” сарађује с око 2.000 коопераната, а ако италијански инвеститор повећа 
производњу десет пута, као што је планирано, број коопераната ће бити повећан на око 15.000 
– додао је Бајатовић.   

 Е. Дн. 
По „Фијатовој” мустри 
Душан Бајатовић је изразио очекивање да ће “Веронези” у првом или другом кварталу следеће 
године почети инвестициони циклус у “Агроживу”. 

– Као што је урађен добар посао с “Фијатом” јер му је јефтиније да производи у Србији него у 
Италији, тако део тих очекивања има и група “Веронези” – додао је Бајатовић. 

Он је навео да је “Србијагас” до сада “Агроживу” одобрио позајмице од око осам милиона евра 
да би та компанија успела да “преживи” јер са садашњих 1.500 радника и постојећом 
производњом, није било могуће да послује на здравим економским основама. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ako-drzava-smanji-poreze-gazde-nece-povecati-plate 

Ако држава смањи порезе, газде (не)ће 
повећати плате 

Како повећати просечне плате у Србији уз решавање незапослености – горуће је 
питање наше економије јер су просечне зараде код нас међу најнижима у Европи. 

При томе се стално прича о јавном сектору и државним фирмама, а питање је шта је с 
приватним сектором. 

Како је показало истраживање Уније послодаваца Србије и консултантске куће ЦЕФЕ Србија, 
које је обухватило представнике 202 мала, средња и велика предузећа , новац који би био 
“ослобођен” евентуалним смањењем пореза и доприноса на зараде, око 64 одсто послодаваца у 
Србији би разделило на повећање плата запослених и на повећање профита, а 32 одсто би их 
усмерило искључиво на плате запослених. Четири одсто директора или менаyера би те пере 
дало искључиво за повећање профита. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ako-drzava-smanji-poreze-gazde-nece-povecati-plate
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Представници Уније послодаваца и ЦЕФЕ-а Србија, који су спровели истраживање током 
првих пет месеци ове године, указали су на то да би се смањење фискалног оптерећења зарада 
позитивно одразило на запосленост, односно задржавање постојећих и отварање нових радних 
места, као и на повећање зарада запослених. Тренутно пореско оптерећење зарада износи 68,19 
динара на сваких 100 динара нето зараде запосленог, а 191 послодавац сматра да би у просеку 
било потребно смањити фискално оптерећење зарада око 40 одсто у односу на садашњи ниво. 

Унија послодаваца Србије је зато указала на то да је неопходно спровести одговарајуће 
реформе у јавном сектору, односно реформу пензијског система и Фонда ПИО, реформу Фонда 
за здравствено осигурање, као и реформу државне управе и локалне самоуправе. 

Директор Уније послодаваца Драгољуб Рајић поручио је да су садашњи доприноси на зараде у 
односу на износ плата и сувише високи за услове у домаћој привреди. Као један од 
најдрастичнијих примера навео је текстилну индустрију. Рајић је указао на то да су у тој грани у 
Словенији порези и доприноси 50 одсто нижи у односу на Србију, а у Босни и Херцеговини 40 
одсто. Стимулативно би било, додао је, да у тој индустрији ниво пореза и доприноса буде 40 до 
50 одсто нижи у односу на високо профитабилне привредне гране. 

– Требало би спровести опсежну студију реалног оптерећења за сваку појединачну привредну 
грану, и одредити како то да се спроведе – или да се уведу прогресивне стопе према висини 
зарада, или да се уведу стопе према профитаблности привредне гране – сматра Рајић. – То би 
значило да би у оним привредним гранама које обрћу више новца, порези и доприноси требало 
да буду већи јер су и зараде веће, и обрнуто –да грађани не би морали да раде на “црно”. 

Рајић сматра да би Влада морала првенствено да направи програм за смањење броја 
запослених у јавном сектору, али не тако што би их “избацила на улицу”. 

– Свако радно место које је непродуктивно у јавном сектору кошта око 9.000 евра годишње, а 
тај новац требало би пребацити фонду одакле би се стимулисале приватне фирме да добију 
кредите с ниским каматама као обртна средства и да онда имају обавезу да те људе 
запошљавају – рекао је директор Уније послодаваца. – Тиме би држава уштедела, фирме би 
имале обртна средства да повећају производњу, а људи би задржали посао. 

По истраживању, 95 одсто послодаваца је рекло да је садашњи износ пореза и доприноса на 
зараде препрека за повећање зарада запослених у компанији, док је свега пет одсто је рекло да 
код њих то није случај. 

        Д. У. 
Широке руке 17 одсто предузећа 
Истраживање Уније послодаваца и ЦЕФЕ-а Србија показало је и да 13. плату не исплаћује 61 
одсто предузећа, 22 одсто је некада то чинило, а 17 одсто је задржало ту праксу. 

На питање да ли би пореске олакшице могле стимулативно деловати на исплаћивање 13. плате, 
53 одсто фирми би то учинило ако би биле у потпуности ослобођене тога, 18 одсто би 
исплаћивало ако би ослобођење било делимично, док 29 одсто њих не би променило своју 
политику. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/opstine-i-pokrajina-putarima-duguju-pet-milijardi 

Општине и Покрајина путарима дугују пет 
милијарди 

Посланици републичког парламента усвојили су нова законска решења о 
преузмању обавеза јавног предузећа „Путеви Србије“ према путарским и другим 
привредним друштвима с којима имају закључен уговор о одржавању путева, 
којим Србија преузима те обавезе као јавни дуг од укупно 1,35 милијарде динара. 

Новим прописом уређује се начин, поступак и динамика измиривања обавеза, као и начин 
обезбеђења новца за те намене. 

Паре за измирење дуга обезбеђују се у буџету Србије, а држава ће тај дуг, који је настао до 1. 
априла, исплатити у три једнаке рате директно путарским фирмама. Држава се одлучила на тај 
корак јер су предузећа која се баве одржавањем путева у тешкој материјалној ситуацији управо 
због тих дуговања и многима је претио стечај, што би имало несагледиве последице по 
одржавање и безбедност саобраћајница. 

Председница Самосталног синдиката путара Србије Соња Вукановић изјавила је јуче за наш 
лист да је „почело да се креће”, каже, враћањем дуга од 1,35 милијарде динара макло се с мртве 
тачке, међутим, још постоје огромни дугови локалне самоуправе и Фонда за капитална улагања 
Војводине, који износе око пет милијарди динара. Саговорница прецизира да општине дугују 
око 3,5 милијарде динара, а Фонд 861 милион. Истиче да само Зрењанин дугује 
“Војводинапуту” око 50 милиона динара па предлаже да Министарство финансија понови 
оглас за емитовање обвезница за враћање дуга путарским фирмама јер неки можда нису били 
обавештени о томе. И Министарство саобраћаја је измирило дуг, осим за радове који су у спору. 

Пошто сутра истиче мандат Савету за утврђивање мера ради несметаног финансирања 
изградње, реконструкције и одржавања путева – у којем су представници министарстава 
саобраћаја и финансија, „Путева Србије”, Удружења послодаваца „Путар” и Синдиката – Влада 
га је продужила до 30. септембра, до када се очекује да ће се наћи решење за финансирање 
путне мреже Србије. Посебан проблем је 1.450 километара државних путева другог реда који су 
на управљање поверени Војводини, а за које није утврђен извор финансирања. Проблем је и с 
локалним путевима, за чије одржавање су ребалансом смањена средства, а многи су већ 
објавили јавне набавке и склопили уговоре о одржавању. Соња Вукановић каже да су тражили 
да се у ударним месецима грађевинске сезоне повећају квоте за одржавање да би се путари 
запослили и поправиле саобраћајнице те да се до краја године обезбеди више пара за те 
намене.   

Р. Даутовић 
Хитне још две милијарде динара 
– Имали смо састанак у Влади и тражили да се обезбеде додатне паре за одржавање путева до 
краја године јер 5,5 милијарди динара из субвенција су тек трећина новца потребног за те 
намене – каже Соња Вукановић. – За најхитније интервенције неопходне су нам минимално 
још две милијарде динара и обећано нам је да ће се покушати наћи тај новац. Такође смо 
тражили да се системски реши питање изворних средстава за одржавање путева – из дела 
акцизе на нафтне деривате, или продатог литра горива.  

Министар саобраћаја Милутин Мркоњић изјавио је да годишње за одржавање путева треба 15 
милијарди динара. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/opstine-i-pokrajina-putarima-duguju-pet-milijardi
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РАДИО 021 

http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Opomene-pred-otkaz-strajkacima-u-Stan-u.html 

Опомене пред отказ штрајкачима у Стан-у 

Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада саопштио је да су 
штрајкачи у ЈКП "Стан" који штрајкују од 1. јула, добили опомене пред отказ. 

- Инспекција рада је установила да се штрајк одвија у складу са Законом. Чланови штрајкачког 
одбора добијају опомене пред отказ, а синдикат "Солидарност" телефоном из своје централе 
позива појединачно раднике да се учлане код њих и тако сачувају своје радно место - наводи се 
у саопштењу. 
 
Указује се и да 370 запослених у том предузећу није примило мајску плату, нису су им плаћени 
путни трошкови, не добијају регрес, а послодавац не примењује колективни уговор. 
 
Пореска управа је блокирала рачун фирме "Стан" због дуга од око 320 милиона динара. ЈКП 
"Стан" је имао споразум с државом о репрограму дуга, али је Пореска управа, због 
непоштовања тог споразума, блокирала рачун за целокупан износ који јој је та фирма била 
дужна од 2005. до 2008. године. 
 
- Лош материјални положај радника додатно је погоршан тиме што мајстори који у зградама 
отклањају кварове, немају чиме да раде - репроматеријал и резервне делове добијају на комад 
или га уопште нема у магацину - пише у саопштењу. Наглашава се да се Град Нови Сад, 
оснивач предузећа, није огласио поводом штрајка, ни започео социјални дијалог иако је то по 
Закону о штрајку обавезно, те синдикат позива градоначелника да интервенише. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1362530/Ili+ste%C4%8Daj%2C+ili+prodaja.html 

Или стечај, или продаја 

Процес реструктурирања предузећа у Србији, који траје већ дванаест година, мора 
да се заврши до средине следеће године. Тих 179 предузећа државу годишње 
коштају 750 милиона евра, и то без директних инвестиција. 

Представници Министарства финансија и привреде, на састанку са представницима синдиката 
у Нишу, рекли су да процес реструктурирања 179 предузећа у Србији, који траје већ дванаест 
година, мора да се заврши до половине следеће године. 

http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Opomene-pred-otkaz-strajkacima-u-Stan-u.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1362530/Ili+ste%C4%8Daj%2C+ili+prodaja.html


19 

 

Они су упознали синидкате са акционим планом државе за реструктурирање привредних 
друштава, који предвиђа стечај или продају предузећа. 

Синдикати су замерили што план не садржи развојну компоненту већ подразумева технолошке 
вишкове. Изнет је податак да ових 179 предузећа у којима је запослено 52 хиљаде радника, 
државу годишње коштају 750 милиона евра, и то без директних субвенција. 

Представници владе рекли су и да ће радници који из било ког разлога остану без посла у 
процесу реструктурирања бити социјално збринути, пошто је држава предвидела до сада 
највећу отпремнину - 300 евра по години стажа. 

 


