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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/413299/Konferencija-Restart-za-novi-pocetak-srpske-privrede 

Конференција "Рестарт" за нови почетак 
српске привреде 

Танјуг 

Министарство привреде организује сутра конференцију "Рестарт", на којој ће министар Саша 

Радуловић представити нови модел инвестиционог и приватизационог оквира, али и јавни 

позив свим заинтересованима да се укључе у решавање судбина предузећа у реструктурирању. 

 Како је најављено из Министарства, на конференцији ће такође бити представљена и нова 

регулаторна решења предвиђена, пре свега, Законом о приватизацији и Законом о стечају, као 

и начине за решавање проблема предузећа у реструктурирању и осталих предузећа у 

надлежности Агенције за приватизацију (153 предузећа у реструктурирању и 425 других 

привредних субјеката). 

 

За њихову приватизацију потребан је потпуно нов систем, који ће обезбедити пуну 

транспарентност и створити услове за успешну приватизацију која ће бити у интересу 

запослених, грађана и друштва. 

 

Представницима домаћих и страних пословних удружења, потенцијалних инвеститора, 

амбасада, субјеката приватизације, предузећа, послодавачких и синдикалних организација и 

остале заинтересоване јавности на конференцији ће бити представљен нови институционални 

и инвестициони оквир за решавање проблема предузећа у реструктурирању, као и јавних и 

других предузећа из портфолија Агенције за приватизацију. 

 

Они ће бити разматрани на основу увида у "личне карте" предузећа, које Министарство 

привреде прикупља од септембра ове године. 

 

Министарство ће на конференцији објавити и јавни позив потенцијалним инвеститорима, 

домаћим и страним пословним људима, иноваторима, инжењерима и свим заинтересованима 

који имају идеје и добре пословне планове да се укључе у решавање судбина предузећа у 

реструктурирању. 

 

Стручној, пословној и заинтересованој јавности биће представљени и оквири регулаторне 

реформе и измена закона у области приватизације и стечаја која треба да створи услове за 

транспарентно, одговорно и што успешније спровођење овог поступка. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/413299/Konferencija-Restart-za-novi-pocetak-srpske-privrede
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/413304/Ljajic-Ne-vidim-prostor-za-poskupljenja-bez-obrzira-na-povecanje-PDVa 

Љајић: Не видим простор за поскупљења, 
без обрзира на повећање ПДВ-а 

Танјуг  

Министар спољне и унутрашње трговине Расим Љајић изјавио је данас да цене у малопродаји 

не би требало да буду повећане, без обзира на повећање ПДВ-а са осам на 10 одсто. 

Он је за Б92 рекао да је куповна моћ грађана већ мала и да трговци морају о томе да воде 

рачуна. 

Љајић је објаснио да тек мора да се измени Закон о ПДВ-у, као и да се још не зна који 

производи иду са ниже на вишу стопу. 

Он је рекао и да ће његово министарство дати мишљење о повећању ПДВ на ИТ опрему. 

- Постоји низ других производа који могу прећи на вишу стопу ПДВ-а, а ту није ИТ опрема - 

рекао је Љајић, истакавши да још није стигао званични предлог о томе. 

Како је казао, ИТ је велика шанса Србије у којој се извозе се софтвери вредни 200 милиона 

евра годишње, а може и више. 

 - ИТ је један од пет сектора са највишим потеницијалом - рекао је он. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/413214/Kad-porastem-bicu-cata-Da-li-su-zaposleni-u-javnom-sektoru-zaista-beli-

medvedi 

Кад порастем бићу ћата: Да ли су запослени у 
јавном сектору заиста бели медведи 

С. Лакић/К. Марковић  

Висока и редовна плата, сигуран посао и сталан радни однос, те бројне привилегије које се 

углавном мере у новцу, само су неке од предности државних фирми. И кад немају динара у 

буџету, она су коке које носе златна јаја, тврде саговорници „Блица“. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/413304/Ljajic-Ne-vidim-prostor-za-poskupljenja-bez-obrzira-na-povecanje-PDVa
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/413214/Kad-porastem-bicu-cata-Da-li-su-zaposleni-u-javnom-sektoru-zaista-beli-medvedi
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/413214/Kad-porastem-bicu-cata-Da-li-su-zaposleni-u-javnom-sektoru-zaista-beli-medvedi
http://www.blic.rs/data/images/2013-10-16/390061_12_origh.jpg?ver=1381960335.jpg
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Кликни за увећање (+) 

 

У Србији ради укупно 2,3 милиона људи, а сваки трећи (њих 660.000) се удомио у јавној 

служби. У односу на европски просек, домаћи јавни сектор упошљава три пута више радника. 

Плате у државним предузећима истовремено су веће за 15.000 динара од просечне зараде у 

земљи. 

  

У јулу се у државним предузећима зарађивало око 61.000 динара, 23.000 више него у 

приватном сектору. Радници у предузећу „Скијалишта Србије” зарађивали су по 63.831 динар, 

„Електромреже Србије” по 80.000, “Железнице” просечно 39.000... 

 

Анализе Центра за истраживање у привреди истоворемено показују да се у Србији у државним 

предузећима у администрацији ефективно ради три сата и 45 минута дневно, а на терену 25 

минута дуже. Истовремено се код приватника ради седам сати и 18 минута, дакле скоро четири 

сата дуже. 

 

С. Н. ради у једном београдском комуналном предузећу од 2004. године. Годишње има 25 

радних дана одмора, десет дана више него што би имао код многих приватника. 

 

- За ноћни рад и рад празником добијем 135 одсто дневнице. Преко синдиката бесплатно 

имамо пет дана у бањи, а истовремено нам иду и дневнице. Топли оброк и маркица се 

подразумевају, а на накнаду имамо право и у случају смрти најближег. Тад од фирме и 

синдиката добијемо око 50.000 динара - каже наш саговорник који ради у администрацији 

овог предузећа. 

 

http://www.blic.rs/data/images/2013-10-16/390061_12_origh.jpg?ver=1381960335.jpg
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- Редовна плата код приватника не мора да буде континуитет, а у државној служби је правило - 

каже банкар који ради у сектору за становништво једне веће банке у Србији.  

  

Доктор специјалиста у дому здравља Нови Сад Бранислава Планчек каже да јој никад за 35 

година рада није била смањена плата. Доктори специјалисти зарађују око 70.000 динара, али 

месечно по основу дежурстава могу да зараде још 20.000 до 30.000. 

  

Професори добијају дневнице на екскурзијама које у иностранству износе око 35 евра по 

ученику за шест дана. 

 

Државна служба углавном подразумева редовне доприносе, те бонусе, јубиларне награде и 

тринаесту плату. Радници ПТТ-а прошле године су примили 13. плату на нивоу целе редовне 

месечне зараде. У једном министарству кажу - ко ради за чисту плату. Новац је и на 

дневницама за путовање које у зависности од дестинације знају да буду и стотинак евра. Многа 

јавна предузећа гарантују бонус који у просеку 20 одсто месечне зараде. 

 

У државном сектору се такође мање страхује од отказа - у супротном, треба рачунати на добре 

отпремнине. 

 

У “Галеници” је недавно по основу технолошких вишкова фабрику напустило 300 људи са 

отпремнином од 300 евра по години стажа. Колективни уговор једног јавног предузећа у 

Новом Саду предвиђа, рецимо, отпремнину од три месечне зараде по години стажа за оне који 

су у фирми провели најмање 10, а највише 20 година. 

Бојана Тодоровић, помоћница министра трговине, каже да је сигурност посла у државној 

служби највеће предности у јавном сектору. 

 

- Плата углавном не зависи од учинка, што није добро. Постоји додуше мерење плате разним 

платним разредима, али би оно требало да буде јаче изражено - додаје Тодоровић. 
 

 

 

 

 

Банкари воле службенике 

Државни службеници су најомиљенији клијенти банака. Банкари не желе да причају јавно, 

тврде да су им сви клијенти драги, али незванично признају да лакше одобравају кредит 

уколико је клијент на буџетској каси. 
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http://www.danas.rs/dodaci/sandzak/jos_nema_generalnog_strajka.42.html?news_id=269544 

Стање у прибојском ФАП на рубу катастрофе, али се синдикати још нису договорили о 

заједничком протесту 

Још нема генералног штрајка 

АУТОР: САША БЈЕЛИЋ 

Прибој - Генерални штрајк у Фабрици аутомобила у Прибоју, ФАП; најављен за среду није 
организован. Представници Штрајкачког одбора су највили учешће свих синдиката у штрајку, 
али су представници синдиката „Слога“, највеће од пет синдикалних организација у овом 
предузећу, то демантовали тврдећи да они у њему неће учествовати јер су прави циљеви 
најављеног штрајка прикривени. 
 
Тим поводом синдикат „Слога“ је издао саопштење, у коме тврди да најављени штрајк и није 
прави протест радника, већ „директорових послушника“. „Сада они синдикати који су се у 
марту жестоко борили против наших оправданих захтева преписују исте, само без оног 
најважнијег, а то је да се мора истражити одговорност оних који су довели до овога“, поручује 
„Слога“ у свом саопштењу. Примећујући да „на свету не постоји штрајк који нема противника у 
лику послодавца који не исплаћује зараде“, „Слога“ наводи да „кључног елемента сваког 
штрајка у овом назови штрајку директорових послушника нема, а то је смена пословодства, ако 
се не испуне захтеви“. 

- Истрага државних финансијских органа је један од првих наших захтева, после исплате 
зарада и овере књижица, а када се открије где су паре, суд ће их вратити на наш рачун па ће 
бити и зарада и исплате здравственог осигурања и стажа, пише у овом саопштењу. На крају 
саопштења изнети су захтеви за састанак са представницима Одбора за привреду Народне 
скупштине Републике Србије, као и састанак у надлежном Министарству привреде са 
државним секретаром Србљановићем или министром Радуловићем на тему опстанка ФАП и 
упознавања са стратегијом Владе Србије, на коме би они изнели своје предлоге. 

Представници синдиката који су најавили генерални штрајк тврде да је он одложен јер их је 
руководство Фабрике обавестило да је за организовање штрајка потребно прикупити 50 одсто 
потписа запослених. Они су у среду организовали прикупљање тих потписа. 

До закључења овог броја нисмо успели да добијемо изјаву генералног директора ФАП у вези 
најављеног штрајка и ситуације у овој фабрици. Секретарица нас је обавестила да ће директор 
због састанака бити одсутан пар дана. У процес решавања проблема овог највећег прибојског 
предузећа од кога зависи судбина целог Прибоја, укључио се и председник општине Лазар 
Рвовић. Он је, пре неколико дана, упозорио да уколико неизвесност са статусом највеће 
фабрике камиона на овим просторима потраје, Прибоју прети банкрот. 

– У овој години ФАП-у је држава дала само 80 милиона динара субвенција, а само платни фонд 
за један месец износи 30 милиона. Другима се даје десет пута више. Очекујем брзо реаговање 
владе по питању судбине ФАП-а. Ми смо и раније упозоравали на стање у овој фабрици, 

http://www.danas.rs/dodaci/sandzak/jos_nema_generalnog_strajka.42.html?news_id=269544
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тражили да држава као њен већински власник преузме одговорност за њу, да влада коначно 
пронађе стратешког партнера јер је ово предузеће веома значајно за српску привреду, изјавио 
је Лазар Рвовић. 

Без плате и здравствених књижица 

Процес приватизације у ФАП, започео је пре скоро 10 гходина . После неуспелих тендера, пре 
само пет месеци, најављивано је стратешко партнерство , а помињало се чак пет фирми које су 
заинтересоване да купе ФАП. Тренутно је у Фабрици запослено око 1500 радника којима нису 
оверене здравствене књижице , а нису прилимили ни четири и по задње плате јер је последња 
субвенција стигла је у Фабрику крајем августа за део мајске плате. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/najvise_razvijali_tajkune_i_firme_u_stecaju.4.html?news_id=269496 

Анализа пословања Фонда за развој показала огромну неодговорност у трошењу државног 

новца 

Највише развијали тајкуне и фирме у стечају 

АУТОР: ЕКИПА ДАНАСА 

Београд - Фонд за развој, институција основана ради финансирања развојних пројеката, 
нарочито у сиромашним крајевима Србије, од демократских промена па све до данас служио је 
превасходно као инструмент расподеле јавног новца приватним пријатељима - углавном 
политичким, затим за куповину социјалног мира сипањем новца у државна предузећа за која 
се знало да су пропала и да добијена средства никад неће вратити, а повремено и за директну 
политичку промоцију финансирањем популарних пројеката, чији резултати баш никад нису 
контролисани, као што је случај са старт-ап кредитима. 
 
Подаци до којих је Данас дошао анализом недавно обелодањене документације о раду Фонда, 
показују поражавајући степен неодговорности челника ове институције у расподели новца 
српских пореских обвезника, и то невезано за то ко је у ком моменту био на власти. 

Тако је, када се све сабере, предузећима у власништву Мирослава Мишковића Фонд укупно 
одобрио чак 1,2 милијарде динара кредита. Фармакому у власништву Мирослава Богићевића 
дато је 731 милион динара, АБС Минел трансформаторима 709 милиона, Руднап групи Војина 
Лазаревића 508 милиона, ФМП-у Небојше Човића 535 милиона, Интеркомерцу је дато 359 
милиона, МК Комерцу у власништву Миодрага Костића 300 милиона, Ју поинту Зорана 
Дракулића 280 милиона, Пецонијевом Рубину 200 милиона, док је Пинк телевизија од Фонда 
за развој добила 190 милиона динара. 

Будући да је новац Фонда за развој намењен помагању неразвијених подручја и да су ниске 
камате ове институције предвиђене за оне фирме које тешко могу да добију кредит банке, а 
имају потенцијал за развој, поставља се питање како су се сви горенаведени тајкуни 
квалификовали за добијање ових јефтиних кредита. То је питање на које још нико није дао 
одговор. 

Фонд, међутим, држави није штетио само тиме што је новац давао тајкунима блиским власти, 
већ и тиме што је огроман број кредита одобравао без икаквог обезбеђења, прихватајући само 
меницу својих дужника, што је исто као да су зајмове давали на часну реч. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/najvise_razvijali_tajkune_i_firme_u_stecaju.4.html?news_id=269496
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Резултати су катастрофални. Фонд је тако од 2000. године одобрио чак 897 кредита, само са 
меницом као обезбеђењем и 4.112 кредита са соло меницом (за кредите који су одобравани 
физичким лицима). Хипотеком је обезбеђено мање од половине одобрених зајмова - њих 
4.062. Само 470 кредита одобрено је уз најквалитетније обезбеђење - гаранцију банке. 

Уз то, Фонд је одобравао кредите и министарствима, градовима, општинама и другим јавним 
развојним фондовима, за шта те институције нису положиле никакву гаранцију. 

Колико је процена ризика рађена у Фонду, односно колико уопште није рађена можда најбоље 
показује податак да су у случају чак 920 одобрених кредита, предузећа којима је дат новац 
завршила у стечају. Са 259 предузећа је раскинут уговор, док је предлог за раскид поднет у још 
463 случаја. 

Када се посматрају периоди власти појединих странака, показује се да ниједна Влада није била 
боља од друге. 

- Од 2000. до 2004. године Фонд за развој и надлежна ресорна министарства су тако одобрила 
2.951 кредит правним и физичким лицима. Реч је о периоду у чијем највећем делу је земљом 
руководила влада покојног премијера Зорана Ђинђића, а после његовог убиства Зорана 
Живковића. 

Укупна дуговања предузећа и физичких лица из тог периода према Фонду за развој износе 25,8 
милијарди динара, а према ресорним министарствима 50,7 милијарди динара. Оно што је 
интересантно је да иако је прошао дуг период од одобравања кредита, доспела дуговања су 
позамашна. Тако, када је реч о Фонду, тај дуг износи 14 милијарди динара, док недоспели дуг 
износи 11,8 милијарди. Када је реч о средствима министарстава, доспели дуг је 16,1 милијарду 
динара, а недоспели 34,6 милијарди динара. 

Међу предузећима којима је паре позајмио Фонд за развој налазе се Јавор ПДС, РТБ Бор, 
Застава аутомобили, ФГП Рекорд Раковица, Мачкатица, Индустрија машина и трактора, Прва 
искра холдинг у реструктурирању, Јанко Лисјак, ТИГ Индустрија текстила, Индустрија мотора 
Раковица, Мајевица, ГОША холдинг корпорација и други. 

У периоду од 2005. до 2008, који је обележен владавином Војислава Коштунице, Фонд је 
одобрио 3.487 кредита, укупне вредности од 29 милијарди динара, од којих је доспело, а 
ненаплаћено 12,25 милијарди, док 16,8 милијарди још није стигло за наплату. Уз то, ресорно 
министарство је преко Фонда пласирало 5.935 кредита у вредности од 28,5 милијарди, од чега 
је чак 27,5 милијарди доспело. 

Током периода Владе Војислава Коштунице највећи појединачни кредит Фонд је у априлу 
2007. године одобрио Фармакому - чак 447,4 милиона динара, од чега је 442 милиона доспело 
за наплату. Исте године, у новембру, Фонд одобрава нових 115,4 милиона динара кредита 
Фармакому, овог пута фабрици акумулатора која послује у оквиру тог система. Према подацима 
Фонда, ниједан део овог кредита до сада није доспео на наплату. Фармаком је за оба кредита 
положио хипотеку као обезбеђење. 

Други кредит по висини за време Коштунице одобрен је текстилном предузећу Крупањка, које 
је данас у стечају. Фонд је овој фирми 2006. одобрио 173,6 милиона динара, што је тада било 2,1 
милион евра. Истог дана, Крупањка је добила још један кредит од 110 милиона динара, под 
истим условима. Фонд није сматрао за потребно да ова потраживања обезбеди било којим 
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другим средством осим менице. Комплетан износ је доспео за наплату, али није наплаћен. Ова 
пропала фирма већ годинама има само троје запослених, што показује колико је сипање новца 
у Крупањку имало смисла. 

На трећем месту је Банини, фирма која је положила хипотеку и узела кредит од 168 милиона 
динара средином 2008. године. Нешто више од 125 милиона динара је доспело за наплату, а 
остатак још није. 

За време Владе Мирка Цветковића, од 2008. до 2012, Фонд за развој доделио је 3.729 кредита, 
за које је укупан дуг око 51,7 милијарди динара, од чега доспела дуговања износе 11,7 
милијарди динара, док 39 милијарди још није доспело на наплату. Средствима Министарства 
преко Фонда додељено је 6.864 кредита. Укупна дуговања за њих износе нешто мање од 42 
милијарде динара, од чега је на наплату доспела 21,1 милијарда динара, док још није доспело 
20,8 милијарди. 

У овом периоду занимљив је пример трговинског предузећа БГ Фарм, које је 2009. добило 
кредит. Већ следеће године та фирма је имала губитак од око милијарду динара, а тако и 
наредне, да би завршила у стечају. Број запослених је непосредно пред стечај смањен са 73 на 
42. 

Предузеће Дрвопромет из Лесковца 2009. пословало је без губитака, а исте године добија 
четири кредита. Наредне године приходи се смањују са 280 на 180 милиона динара, а губитак 
предузећа достиже седам милиона. До 2012. губици фирме достигли су цифру од око 20 
милиона, а број запослених је са 300 спао на 14. Од укупних задужења код Фонда од око 160 
милиона динара, доспела дуговања су 61 милион динара. 

Добили кредит, па преполовили број радника 

Трговинско предузеће Галеб Гроуп из Шапца 2009. је пословало са приходом од 2,4 милијарде 
динара и без губитака, да би после добијања кредита од 351 милион, до 2012. достигло губитак 
од 140 милиона динара, а број запослених се са 360 смањио на 170. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/penzionerima-vratiti-banje-rudnike 

Пензионерима вратити бање, руднике... 
 

Председник Радне групе за реструктурирање Фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање Славенко Гргуревић изјавио је да је реструктуирање тог фонда 
неопходно, и да постоје два аспекта у решавању тог проблема. 

– Један аспект је да се пензије „очисте” од свега оног што не припада тој категорији, а то је 
здравствено осигурање, туђа нега и помоћ, разне категорије пензија као што су пољопривредне 
– рекао је Гргуревић. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/penzionerima-vratiti-banje-rudnike
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Он је указао на то да је други аспект да се Фонду ПИО врати имовина која, како каже, 
објективно вреди пет до десет милијарди евра. 

– Тај фонд је улагао у имовину огромне паре – рекао је Гргуревић, наводећи да је реч о 
улагањима у 130 разних здравствених установа, Стоматолошки факултет, клиничке центре, 
Центар „Сава”, 30 бања, 350 предузећа, међу којима је 20 рудника, 20 предузећа у којима су 
били запослени инвалиди, 20 геронтолошких центара. 

– Највећи бизнис у Европи су бање. Инвестициони фондови у свету заинтересовани су за 
улагање у наше бање. Наша идеја је да се бање не продају, већ да с њима постанемо партнери – 
нагласио је Гргуревић. 

Он је рекао да је Фонд ПИО успео да врати четири бање, међу којима су „Меркур”, Златар, 
Новопазарска бања..., а да ће ускоро вратити и остале. Пензиони фонд се сада са 42 одсто 
„пуни” из буџета, а с таквим реструктуирањем, како каже, циљ је да финансирање из буџета 
падне на испод 20 одсто. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/neophodno-restruktuiranje-pio-fonda 

Неопходно реструктуирање ПИО фонда 
 

Председник Радне групе за реструктурирање Фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање (ПИО), Славенко Гргуревић, изјавио је данас да је реструктуирање тог 
фонда неопходно, и да постоје два аспекта у решавању тог проблема. 

Један аспект  је да се пензије "очисте" од свега оног што не припада тој категорији, а то је 
здравствено осигурање, туђа негу и помоћ, разне категорије пензија као што су пољопривредне, 
рекао је Гргуревић гостујући на РТС-у.  Он је указао да је други аспект да се ПИО фонду врати 
имовина која, како каже, објективно вреди пет до десет милијарди евра. 

Овај фонд је огромна средства улагао у имовину, рекао је Гргуревић, наводећи да је реч о 
улагањима у 130 разних здравствених установа, Стоматолошки факултет, клиничке центре, 
Сава центар, 30 бања, 350 предузећа међу којима је 20 рудника, 20 предузећа у којима су били 
запослени инвалиди, 20 геронтолошких центара. 

"Највећи бизнис у Европи су бање. Инвестициони фондови у свету заинтересовани су за 
улагање у наше бање. Наша идеја је да се не продају бање, већ да са њима постанемо партнери", 
нагласио је Гргуревић. 

Он је рекао да је ПИО фонд успео да врати четири бање, међу којима су Меркур, Златар, 
Новопазарска бања..., а да ће ускоро вратити и остале. 

 Пензиони фонд се сада са 42 одсто "пуни" из буџета, а са оваквим реструктуирањем, како каже, 
циљ је да финансирање из буџета падне на испод 20 одсто. 

(Танјуг) 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/neophodno-restruktuiranje-pio-fonda
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=18&nav_id=766853 

Радници "Аутосаброћаја" не одустају 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Крагујевац -- Запослени у "Аутосаобраћају" трећи дан штрајкују и блокирају 

аутобуску станицу у Крагујевцу, тражећи исплату заосталих плата и реализацију 

социјалног програма. 

"О понуди 'Ласте' расправљали смо синоћ до касно у ноћ и одлучено је да се прихвати, али тек 

пошто радници добију бар једну плату", рекао је у изјави Тањугу председник Самосталног 

синдиката Миливоје Булатовић. 

Београдска "Ласта" јуче је понудила "Аутосаобраћају" уговор о закупу возила и уговор о 

кооперацији.То значи да би "Ласта" за девет уступљених аутобуса, по сваком ангазовала по два 

возача ``Аутосаобраћаја``, као и један број механичара или лимара.  

 

У градској управи, која је власник 24 одсто акција у "Аутосаобраћају" упозоравају да ће 

крагујевачки превозник банкротирати уколико не сачува више од 100 линија у међуградском 

превозу. Указују и да уколико се то догоди, до 1. јуна 2014. године, те линије, добијене од 

министарства саобраћаја, неће бити повере другом, јер тако закон налаже.  

 

Најстарији шумадијски превозник дугује око 650 милиона динара, што је више него вредност 

имовине. Сва имовина предузећа, изузев главне аутобуске станице, је под хипотеком.  

 

Проблеми предузећа почели су пре више од 10 година, када су запослени својих 60 одсто 

акција поклонили тадашњем директору, који је касније ухапшен због малверзација. Потом је 

предузеће имало више директора, али нико није успео да консолидује предузеће, а неки од њих 

су и привођени у полицију.  

 

Актуелни Слободан Сретеновић тврди да од августа прошле године када је именован за 

директора предузеће је приходовало 35 милиона динара, али плате касне јер "Аутосаобраћај" 

враћа дуговања из ранијих година.  

 

Због неодржавања линија, крагујевачки предузетник остао је без посла у локалном саобраћају у 

Крагујевцу, а уговор о превозу путника недавно је раскинула и општина Топола. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=18&nav_id=766853
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=10&dd=17&nav_category=12&nav_id=766517 

Просветари писали министрима 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Два просветна синдиката траже у дописима министрима финансија и 

просвете брзу реакцију у вези с материјалним положајем наставника. 

 Они такође траже и да екскурзије буду изузете из јавних набавки. 

Грански синдикат просветних радника Србије "Независност" и Синдикат радника у просвети 

Србије наводе да једино запослени у просвети нису реализовали повећање зарада у 2008. 

години, пре тренутка замрзавања, тако да се разлика у зарадама у односу на остале буџетске 

кориснике знатно повећала. 

У допису, који су потписали председници два синдиката Томислав Живановић и Слободан 

Брајковић, наводи се да једино запослени у образовању од 2008. до 2013. нису остварили 

додатна повећања, док су остале делатности (полиција, правосуђе), кроз разне бонусе, додатке, 

то учинили.  

 

Како се наводи, плате наставног особља су пале знатно испод просека у Србији. Иако је скоро 

80 одсто високообразованих у просвети, зараде су на нивоу најслабије плаћених у јавним 

службама са нижим степеном стручне спреме.  

 

Такође, готово трећина запослених је на минималцу или испод минималца због великог броја 

наставника са непуном нормом, наводи се у допису и истиче да је однос зарада са 1:3 пао на 

1:1,9 па је демотивишући фактор изразито присутан.  

 

Синдикати траже и да се на екскурзије, излете, рекреативну наставу примењује само Закон о 

основама система образовања и васпитања и правилник, а не Закон о јавним набавкама.  

 

Новац за екскурзије није и не може бити новац буџета, већ су то средства родитеља, па су само 

они позвани да одлучују како ће бити трошен, сматрају синдикати и истичу да су школе 

обавезне да обезбеде дневнице запосленима који су ангажовани на наведеним активностима.  

 

У допису се подсећа да висину надокнаде наставницима за чување и безбедност деце одређује 

Савет родитеља. 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=10&dd=17&nav_category=12&nav_id=766517

