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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/412772/Pomoc-drzave-preduzecima-tek-uz-licne-karte 

Помоћ државе предузећима тек уз личне 
карте 

Министарство привреде Србије саопштило је данас да ниједно предузеће не може да очекује 

финансијску помоћ државе док не достави све тражене податке за "личну карту". 

- Министарство привреде сматра неодговорним понашање менаџмената у великом броју 

предузећа, посебно оних који свакодневно траже финансијску помоћ државе, а која ни за месец 

и по нису доставила податке за потпуне 'личне карте' својих предузећа - истиче се у саопштењу 

(привреда.гов.рс). 

  

Министарство привреде истакло је да бројна предузећа од којих су тражене информације за 

"личне карте", још увек нису доставила потребне податке. 

  

Прецизира се да највише података недостаје о предузећима из портфолија Агенције за 

приватизацију, а посебно о њиховим купцима и добављачима. 

  

Подаци су, како се наводи, тражени од јавних предузећа и акционарских друштава чији је 

оснивач Република Србија, предузећа из портфолија Агенције за приватизацију, укључујући и 

она у реструктурирању, као и предузећа у којима држава има власнички 

удео. 

  

- Због тога још није јасно од кога ова предузећа купују, колика су им дуговања, да ли има 

повезаних лица у тим набавкама и да ли су оне рађене у најбољем интересу предузећа, радника, 

државе, пореских обвезника и свих грађана Србије - наводу се у саопштењу. 

  

Како се истиче, држава не може да започне тражење озбиљних решења за нагомилане 

проблеме у тим предузећима, а да претходно не утврди право стање ствари у њима. 

  

Министарство привреде Србије је поновило своју одлучност и спремност да пружи помоћ 

предузећима у припреми планова реструктурирања, проналажењу потенцијалних купаца или 

улагача спремних за јавно-државна партнерства. 

  

Управо зато Министарство привреде у петак 18. октобра у 11 часова у Агенцији за 

приватизацију организује конференцију под називом "Рестарт", на којој ће министар Саша 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/412772/Pomoc-drzave-preduzecima-tek-uz-licne-karte
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Радуловић, између осталог, представити могућности за решавање огромних проблема 

предузећа у реструктурирању. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Babic-Racuni-Galenike-u-blokadi.sr.html 

Бабић: Рачуни „Галенике” у блокади 
 
БЕОГРАД – Директор Републичког Фонда за здравствено осигурање Мочило Бабић рекао је 
данас да су повериоци блокирали рачуне фабрици лекова „Галеника”. 

„У Галеници се ситуација додатно закомпликовала ових дана, дошло је до финансијске блокаде 
од стране поверилаца,” рекао је Бабић за телевизију „Пинк” и нагласио да је за решавање 
ситуације у том предузећу неопходна интервенција Владе Србије. 

Додао је да је за Фонд проблем Галенике „нерешив”, односно да једино може да обећа да ће се 
куповати лекови тог произвођача. 

„Купићемо све што Галеника произведе и одмах ћемо платити, јер лекови су приоритет”, 
нагласио је Бабић. 

Бабић је нагласио да Фонд убудуће неће дозволити несташице лекова и медицинских средстава 
у апотекама и болницама и нагласио да све залихе морају да буду видљиве и транспарентне. 

Он је објаснио да се на интернет сајту Фонда налази апликација „Пронађи лек” помоћу које 
грађани могу да укуцају назив лека и виде у којој најближој апотеци га има. 

Бета 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/da_se_kaznjavaju_i_zaposleni_na_crno.4.html?news_id=269354 

Да се кажњавају и запослени на црно 
АУТОР: Р. Ћ. 

Београд - Рад на црно се у Србији 2009. и 2010. године проширио као поплава, а сада је већ 

попримио размере цунамија, коме постојећи Закон о раду није дорастао те би га требало под 

хитно мењати, закључили су учесници округлог стола о ефикаснијем сузбијању неформалног 

рада и сиве економије. Скуп су организовали Фондација „Центар за демократију“ и ПКС. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Babic-Racuni-Galenike-u-blokadi.sr.html
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Јасмина Вукотић, председница (бео)градског синдиката запослених у државној управи 
Удружених синдиката „Слога“, сматра да је „рад на црно нека врста смртне казне за рад и радне 
односе“, а да „путем душевних и мозговних промена тај проблем није успела да реши ниједна 
држава него санкцијама“. 

На другој страни, Олга Кићановић, саветница републичке агенције за мирно решавање радних 
спорова, чак сматра да би требало испитати могућност да се за рад на црно кажњава и 
запослени, јер и он често и сасвим вољно крши закон. Залажући се за ово радикално решење, 
она је додала да „сад неће да улази у проблем неједнаких могућности“ између послодавца и 
запосленог. Закон о раду није добио готово ниједну прелазну оцену учесника овог скупа, па се 
он може сматрати делом лобирања за хитне измене тога закона, који је оцењен као „недорастао 
тренутку у коме живимо“, као „закон који је ван живота па не може да опстане“, као закон који 
је и у тренутку доношења 2005. године у многим решењима сматран непримењивим. 

Тим законом, рекли су учесници скупа, нису предвиђени многи модалитети запошљавања које 
познаје савремени свет, као што је рентирање запослених, флексибилни облици рада, па чак 
ни сезонски рад. Привредна комора Србије, рекла је Видосава Џагић, предложиће да се у Закон 
унесе и термин радног места за студенте и ђаке, што као облик ангажовања младих постоји у 
многим земљама, тврди она. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/gradski-sindikat-ne-prihvata-vladine-mere_429576.html 

Градски синдикат не прихвата владине мере 

НОВИ САД  

Синдикат сматра да у Србији штедња треба да почне од представника власти на 

свим нивоима и не прихвата владине мере штедње јер су плате у градској управи 

ионако мале, рекао је данас председник Градског одбора синдиката запослених у 

управи, правосуђу и друштвеним организацијама Новог Сада Лазар Шкорић. 

Шкорић је, на конференцији за новинаре у Савезу самосталних синдиката Града Новог Сада и 

општина, рекао да од 1.168 запослених у градској управи само око трећина прима плате веће од 

60.000 динара и оценио да их зато мере опорезивања неће много погодити. 

"Штедња треба да почне од власти на свим нивоима, тако што би био смањен број министара, 

њихових заменика и помоћника, као и број посланика и других представника грађана, такође 

на свим нивоима, рекао је Шкорић. 

Он је указао и на велики проблем запошљавања по партијској линији, наводећи пример 

градске управе у Новом Саду у којој је, према подацима тог синдиката, након прошлогодишње 

промене власти запослено више од 160 нових радника. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/gradski-sindikat-ne-prihvata-vladine-mere_429576.html
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До јула 2012. године у новосадској градској управи било је 1.105 запослених, од којих је 164 

радило на одређено време а после промене власти у септембру, само за њих 50 је продужен 

уговор о раду и запослени су нови људи, тако да је укупан број достигао 1.168, прецизирао је 

Шкорић. 

Председник синдиката запослених у новосадској управи указује и на запошљавања без 

конкурса и по партијској линији, како је рекао, под утицајем градоначелника Милоша 

Вучевића и председника Скупштине града Синише Севића. 

Синдикат је упозоравао и на то да социјални дијалог постоји али нема резултата, казао је 

Шкорић, наводећи да већ годину дана узалуд покушавају да се састану са градоначелником и 

разговарају о колективном уговору. 

 

 


