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Половина незапослених у Србији стара између 

30 и 50 година 
Тањуг  

Најпродуктивнија категорија и радно најспособније становништво износи око 48 
одсто од укупног броја незапослених лица 

БЕОГРАД - У Србији тренутно 786.988, односно 20, 8 одсто лица нема посао, а удео младих до 
30 година старости у укупној незапослености је 26, 5 одсто, показали су последњи подаци 
Националне службе за запошљавање (НСЗ) из априла ове године.  
Директор НСЗ Синиша Надбантић рекао је да је стопа незапослености која је забележена 
прошлог месеца отприлике на нивоу из априла прошле године, тачније за око 0,5 одсто је 
мања. 

Он је објаснио да је структура незапослених углавном остала иста, али да постоје мале промене 
у категорији лица са средњом стручном спремом. 

Лица са четвртим степеном образовања имају удео у структури незапослених око 28,6 одсто. 

Број неквалификованих радника задржао се на нивоу око 32 одсто од укупног броја 
незапослених лица. 

"Квалификовани радници у трећем степену образовања учествују са 25, 3 одсто и ту није дошло 
до великих промена, међутим у категорији средње стручне спреме или четвртог степена 
образовања повећао се број незапослених и њихов удео је 28, 6 одсто", рекао је Надбантић. 

Лица са шестим степеном стручне спреме чине око шест одсто у структури незапослених. 

Удео младих до 30. године старости у укупној незапослености је око 209.000. 

"Број незапослених изнад 50 година износи 25 одсто, што показује да број незапослених 
између 30 година и 50 година, односно најпродуктивнија категорија и радно најспособније 
становништво износи око 48 одсто од укупног броја незапослених лица", рекао је Надбантић. 

У четири месеца ове године преко НСЗ запослено је 66.000 лица, а очекује се да ће до краја 
године више од 200.000 особа наћи посао посредством те службе. 

Што се тиче броја новопријављених лица на евиденцију, "динамика" је нешто успоренија у 
односу на исти период прошле године, па је тако од јануара до априла евидентирано 149.000 
новопријављених НСЗ. 
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Мањи број њих су радници из предузећа у реструктурирању, а највећи број њих су они који се 
враћајају на евиденцију НСЗ после рада на одређено време, објаснио је Надбантић. 

Највећи број незапослених у Србији до 30. године је у профилу четвртог степена, односно 
средње стручне спреме, а око 7,5 одсто у профилу високе стручне спреме. 

Надбантић указује и да проблем представља то што послодавци трагају за профилима којих 
нема на евиденцији, као на пример, у грађевинарству где нема довољно квалификованих 
радника, затим међу зидарима, тесарима, електроинсталатерима, браварима... 

Једно од решења могле би да буду обуке и преквалификације на чему ће се интензивно радити 
у наредном периоду, навео је директор НСЗ. 

Надбантић је подсетио да многе земље имају организоване центре за обуке и да је у току 
реализација односно план на отварању центра за обуке у Врању како би се помогло 
оспособљавању занимања која су потребна послодавцима. 

Такође ће се, како је казао, радити национална класификација занимања, како би се помогло 
ресорном министарству да се образовни систем усклади са потребама послодаваца, односно 
прилагоди тржишту рада. 

Анкета Републичког завода за статистику показала је да је стопа незапослености у Србији у 
првом тромесечју ове године износила 20,8 одсто, при чему је стопа незапослености 
мушкараца 20,1 одсто а жена 21,6 процената. 

У Београдском региону незапосленост је била 18 одсто, у Војводини 21,2 одсто, у региону 
Шумадије и западне Србије 20,5 и у региону јужне и источне Србије 23,5 одсто. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:490519-Ministar-prosvete-pozvao-sindikate-na-

razgovor 

Министар просвете позвао синдикате на 

разговор 
Тањуг  

Министар просвете позвао је челнике синдиката образовања на заједнички 
састанак у петак, 9. маја поводом захтева да се просвета изузме из програма 
смањења плата и најаве штрајка упозорења 

 
Министар просвете Срђан Вербић позвао је челнике синдиката образовања на заједнички 
састанак у петак, 9. маја поводом захтева да се просвета изузме из програма смањења плата и 
најаве штрајка упозорења. 
"Верујем да кроз заједнички дијалог можемо решити, како захтеве које су поједини синдикати 
већ доставили Министарству, тако и пронаћи консензус око положаја свих запослених у 
сектору образовања", навео је министар Вербић у позиву синдикатима. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:490519-Ministar-prosvete-pozvao-sindikate-na-razgovor
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Састанак је, како је саопштено из кабинета министра, заказан за 8 сати у Министарству 
просвете, а Вербић је позвао синдикате да се уједине око листе захтева и да заједнички са 
Министарством крену у решавање проблема. 

Четири синдиката образовања затражила су данас да се просвета изузме из програма смањења 
плата и за 19. мај најавили штрајк упозорења у школама. 

"Уколико министри и Влада не предузму кораке како би се образовање изузело из рестрикције, 
уследиће радикалнији облици штрајка, а завршетак школске године могао би да буде доведен у 
питање", саопштио је Синдикат радника у просвети Србије. 

У штрајку упозорења учествоваће, осим тог синдиката, чланови Синдиката образовања Србије, 
Уније синдиката просветних радника Србије, ГСПРС "Независност", наведено је у саопштењу. 

У школама чланицама синдиката у понедељак, 19. маја неће бити одржан први цас у првој и 
поподневној смени. 

Синдикати просвете траже и што хитније доношење Закона о платним разредима, чиме би се, 
како тврде, просвета извукла из неравноправног и понижавајућег положаја у коме се налази. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vlada-spasla-gubitase-od-stecaja.sr.html 

Влада спасла губиташе од стечаја 
Изменом Закона о приватизацији повериоци неће моћи од 15. маја да крену у масовну 

принудну наплату дугова 

Влада Србије усвојила је на јучерашњој седници измене и допуне Закона о приватизацији и 
упутила га Скупштини на усвајање по хитном поступку како би спречила повериоце да већ од 
15. маја принудно наплате своја потраживања настала до 31. децембра 2007. године. Та се мера 
односи на сва предузећа, која ће се приватизовати јавним тендером, односно аукцијом, била у 
реструктурирању или не. 

Тек по окончању њиховог реструктурирања, односно после продаје, Агенција за приватизацију 
обавестиће судове и друге органе надлежне за доношење основа и налога за принудну наплату 
о уплати новца од постигнуте продајне цене. Свим повериоцима предузећа у реструктурирању 
и приватизацији дат је рок од 30 дана за пријављивање потраживања, а у року од 90 дана 
Агенција треба да евидентира сва та потраживања и сачини предлог намирења дуговања. 

Ова измена учињена је првенствено са намером да се спречи стихијска наплата потраживања и 
масовно отварања стечајева над 157 предузећа у реструктурирању, која би могла да уследи за 
десетак дана. Према одлуци Уставног суда, донетој у новембру прошле године, држава, 14. маја, 
после десет година заштите предузећа у реструктурирању и спречавања поверилаца да 
принудно, судски наплаћују потраживања, више то не може да чини. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vlada-spasla-gubitase-od-stecaja.sr.html
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Да влада јуче није реаговала овом изменом закона о приватизацији с аутоматским скидањем те 
заштите повериоци би већ сутрадан покренули наплату дуговања, која се мере милијардама 
евра. Само ИМТ, ИМР, „Галеника”, „Јумко” из Врања и остала предузећа са овог списка од 157, 
дугују око 1,5 милијарду евра држави, односно Пореској управи и јавним предузећима за струју, 
воду и остале комуналије. 

„Идеја је да се изменом прописа одложи Дан Д, како 15. маја не би препустили та предузећа 
стихији класичног деловања односа дужник-поверилац и поступању према закону у свим 
сегментима, него да евентуално пролонгирамо рок до краја ове године, односно прве половине 
следеће године”, рекао је бивши вршилац дужности министра привреде Игор Мировић, 
најављујући измене закона о приватизацији. 

После ове измене требало би да уследи разврставање предузећа у реструктурирању у три групе: 
она која могу да нађу стратешког партнера, она која иду у стечај и она која ће бити 
ликвидирана. 

Потом би до краја јула у пакету са законима о раду и планирању и изградњи требало да буде 
усвојен нови закон о приватизацији и нови закон о стечају. Усвајање ових прописа (изузев 
закона о раду који је такође пожељан) услов је за добијање кредита Светске банке од 250 
милиона долара. Предлози ових прописа већ су били припремљени и послати влади крајем 
прошле године на усвајање, али су повучени из процедуре на дораду. Због тога је, између 
осталог, уследила оставка тадашњег министра Саше Радуловића, а одмах потом и расписивање 
нових избора. 

Како ће на крају изгледати нови закон о приватизацији није познато. Али то ће бити седма 
измена прописа који регулише продају државне имовине. Јер, приватизација, ни после 13 
година и неколико законских рокова – није завршена. Основни Закон о приватизацији усвојен 
је 2001. године, али се брзо показало да је пун недостатака. Пропис је ишао на дораду – 2003, 
2005, 2007, 2010. и 2012. године. Шеста измена је уследила јуче. Да ли и последња – велико је 
питање? 

Да нешто није штимало са тим законом и да је био пун пропуста говори податак да је, од око 
2.300 продатих предузећа, приватизација раскинута у 680 случајева. Према подацима Агенције 
за приватизацију успешност продаје била је 65 одсто, али сам тај проценат ништа не говори о 
квалитету тог дела приватизоване привреде из које је на разне начине без радног места остало 
више од 800.000 радника. 

М. Авакумовић 
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У Србији 26,5 одсто незапослених старости 
до 30 година 
 

Од јануара до априла евидентирано 149.000 новопријављених НСЗ  

БЕОГРАД – У Србији тренутно 786.988, односно 20,8 лица нема посао, а удео младих до 30 
година старости у укупној незапослености је 26, 5 одсто, показали су последњи подаци 
Националне службе за запошљавање (НСЗ) из априла ове године. 

Директор НСЗ Синиша Надбантић рекао је Танјугу да је стопа незапослености која је 
забележена прошлог месеца отприлике на нивоу из априла прошле године, тачније за око 0,5 
одсто је мања. 

Он је објаснио да је структура незапослених углавном остала иста, али да постоје мале промене 
у категорији лица са средњом стручном спремом. 

Лица са четвртим степеном образовања имају удео у структури незапослених око 28,6 одсто. 

Број неквалификованих радника задржао се на нивоу око 32 одсто од укупног броја 
незапослених лица. 

„Квалификовани радници у трећем степену образовања учествују са 25, 3 одсто и ту није дошло 
до великих промена, међутим у категорији средње стручне спреме или четвртог степена 
образовања повећао се број незапослених и њихов удео је 28, 6 одсто”, рекао је Надбантић. 

Лица са шестим степеном стручне спреме чине око шест одсто у структури незапослених. 

Удео младих до 30. године старости у укупној незапослености је око 209.000. 

„Број незапослених изнад 50 година износи 25 одсто, што показује да број незапослених 
између 30 година и 50 година, односно најпродуктивнија категорија и радно најспособније 
становништво износи око 48 одсто од укупног броја незапослених лица”, рекао је Надбантић. 

У четири месеца ове године преко НСЗ запослено је 66.000 лица, а очекује се да ће до краја 
године више од 200.000 особа наћи посао посредством те службе. 

Што се тиче броја новопријављених лица на евиденцију, „динамика” је нешто успоренија у 
односу на исти период прошле године, па је тако од јануара до априла евидентирано 149.000 
новопријављених НСЗ. 

Мањи број њих су радници из предузећа у реструктурирању, а највећи број њих су они који се 
враћају на евиденцију НСЗ после рада на одређено време, објаснио је Надбантић. 

Надбантић је похвалио иницијативу, потписану у Дубровнику, да велике компаније допринесу 
запошљавању младих, и истакао да је добро што је проблем запошљавања младих препознат у 
земљама региона које имају сличне проблеме када је у питању незапосленост младих. 

Највећи број незапослених у Србији до 30. године је у профилу четвртог степена, односно 
средње стручне спреме, а око 7,5 одсто у профилу високе стручне спреме. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-Srbiji-265-odsto-nezaposlenih-starosti-do-30-godina.sr.html
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Надбантић указује и да проблем представља то што послодавци трагају за профилима којих 
нема на евиденцији, као на пример, у грађевинарству где нема довољно квалификованих 
радника, затим међу зидарима, тесарима, електроинсталатерима, браварима... 

Једно од решења могле би да буду обуке и преквалификације на чему ће се интензивно радити 
у наредном периоду, навео је директор НСЗ. 

Надбантић је подсетио да многе земље имају организоване центре за обуке и да је у току 
реализација односно план на отварању центра за обуке у Врању како би се помогло 
оспособљавању занимања која су потребна послодавцима. 

Такође ће се, како је казао, радити национална класификација занимања, како би се помогло 
ресорном министарству да се образовни систем усклади са потребама послодаваца, односно 
прилагоди тржишту рада. 

Анкета Републичког завода за статистику показала је да је стопа незапослености у Србији у 
првом тромесечју ове године износила 20,8 одсто, при чему је стопа незапослености 
мушкараца 20,1 одсто а жена 21,6 процената. 

У Београдском региону незапосленост је била 18 одсто, у Војводини 21,2 одсто, у региону 
Шумадије и западне Србије 20,5 и у региону јужне и источне Србије 23,5 одсто. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Bez-dana-radnog-staza-u-penziji-14-godina.sr.html 

Без дана радног стажа у пензији 14 година 
Истрагом у ПИО фонду откривено 274 „пензионера” који су на основу фалсификоване 

документације оштетили државу за више милиона евра 

Док већина запослених, који ових месеци „ситно броје” до пензије, рачунајући с тим да им 
држава од нове године неће пооштравати услове за пензионисање и тако их приморати да 
наставе да раде и после 60. односно 65, дотле 274 „пензионера ветерана” у Србији дуже од 
деценије прима пензију без дана радног стажа. 

Најстарије решење о пензији донето на основу лажног, фалсификованог, стажа датира из 2000. 
године, потврђује последња контрола у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање, где су до 
сада откривена 274 лажна пензионера којима је издато решење о праву на пензију иако нису 
имали било какав основ за то. 

Истовремено је идентификовано још око 400 њих, којима још није донето решење за укидање 
пензије по основу фиктивног стажа, с обзиром на то да ће они испунити услове за пензију у 
неком наредном периоду. 

Реч је, како сазнајемо, о случајевима људи који су годинама у пензији, али који никада нису 
радили, али су успели да фалсификовањем докумената упишу године стажа и старости које су 
им у том часу требале да би се пензионисали, али и оне који су кратко радили, а остатак 
„зарадили” такође лажним документима. Све то, наравно, није било могуће извести без 
„помоћи” појединаца који раде у Пензијском фонду. Ко је коме „помогао” и колико – утврдиће 
истрага. 

Први случај лажног решења о пензији донетог на основу фиктивног стажа, (запослени нису 
радили код тих послодаваца које су навели или им није уплаћен допринос за ПИО), уочен је у 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Bez-dana-radnog-staza-u-penziji-14-godina.sr.html
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октобру 2013. године у Филијали пензијског фонда Београд, с тим што је корисник који је 
„стекао” право на пензију, имао пребивалиште у Лесковцу. 

Током октобра прошле године започете су провере и утврђено је да ово није појединачан, 
усамљени случај. Напротив. Због тога је ПИО фонд у новембру прошле године званично о томе 
обавестио и МУП Србије, односно Одељење за организовани криминал, коме је достављена 
потребна документација. 

Од половине априла спроводи се системска контрола. Приоритетно се проверавају корисници 
пензија, али и базе података осигураника. На основу до сада констатованих чињеница, лажне 
пензије су издаване све време, од 2000. до 2013. године. 

Ако се претпостави да је само један од ових лажних пензионера примао месечно по 20.000, 
односно годишње око 240.000 динара и све то помножи са 14 година, колико су неки примали 
ту пензију, долази се до рачунице да је само један такав пензионер коштао државу око 3,3 
милиона динара. 

Упитани, колико је по основу ове смишљене преваре оштећен буџет државе и самог Фонда, 
дознајемо да је досадашња истрага о решењима донетим по основу фиктивног стажа показала 
да је штета између два и 2,5 милиона евра, с тим што та сума није коначна будући да се 
неправилности у појединачним случајевима и даље истражују. 

На питање на који начин ће бити санкционисани лажни пензионери, у Фонду кажу, да ће сви 
који нису имали услов за пензију морати да врате целокупан износ исплаћених пензија, а 
уколико би без фиктивног стажа остварили право на мањи износ пензије – вратиће разлику. 

У Фонду признају да су целој ствари око издавања лажних пензија кумовали поједини 
запослени у Фонду, али и изван њега, као и да су свесно пропусте чинили и неки послодавци. 

Запослени у Фонду за које се недвосмислено утврди да нису поштовали процедуре у раду, или 
да су довели до ових неправилности, у зависности од испуњености услова, биће суспендовани с 
посла, односно биће им отказан уговор о раду и кривично ће одговарати. Појединцима решења 
о суспензији су већ уручена, а у припреми су и откази уговора о раду, кажу у Пензијском фонду. 

Јасна Петровић-Стојановић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/strajk_upozorenja_u_skolama_19_maja.55.html?news_id=281043 

Сви репрезентативни синдикати просветара траже изузимање образовања од смањења 

плата у јавном сектору 

Штрајк упозорења у школама 19. маја 

АУТОР: В. А. 

Београд - Сва четири репрезентативна синдиката просветних радника организоваће 19. маја 
штрајк упозорења тако што наставници неће држати први час у преподневној и послеподневној 
смени. Синдикати траже да просвета буде изузета од најављеног смањења плата за 10 одсто у 
јавном сектору и да што пре буде донет закон о платним разредима, речено је на јучерашњој 
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конференцији за новинаре, којој су присуствовали председници Синдиката образовања Србије, 
Уније синдиката просветних радника, ГСПРС „Независност“ и Синдиката радника у просвети 
Србије.  
 
Бранислав Павловић, председник Синдиката образовања Србије, рекао је за Данас да сва 
четири репрезентативна синдиката окупљају 80 одсто, од укупно 103.000 запослених у 
основним и средњим школама и да нема разлога да штрајк упозорења не подрже и просветари 
који су чланови мањих синдиката. Он је додао да је најављени протест само почетак активности 
које ће синдикати предузети и да ће у наредној фази бити укључени и запослени у 
предшколским установама и у високом образовању. 

Павловић је рекао да су синдикати одбили позив на појединачне разговоре са министром 
просвете Срђаном Вербићем и да ће са њим срести само ако представници свих 
репрезентативних синдиката буду присутни. 

- Ефекат смањења плата у просвети би био само три милијарде динара на шестомесечном 
нивоу, а одржавање службених аутомобила кошта шест милијарди годишње. Већ 15.000 
запослених је на минималцу, а у ту категорију је пасти још 5.000 ако се смање плате. Просечна 
плата у образовању је 43.000 динара, а ако се посматрају само основне и средње школе просек 
је још нижи - навео је Павловић, указујући да држава годишње губи 200 милијарди динара у 
сивој економији. 

Председник Уније синдиката просветних радника Драган Матијевић пренео је министру 
просвете поруку својих колега да ће се „борити до краја за достојанство, не зато што су 
професори горди већ јер су васпитачи“. Он је рекао да половина од укупног броја 
високообразованих ради у просвети и здравству и оценио да је „власт почела обрачун са својом 
интелигенцијом“. Председник Синдиката радника у просвети Србије Слободан Брајковић је 
додао да су просветни радници спремни на све како би спречили најављено смањење плата. 

А приватни сектор? 

- На делу је хајка против јавног сектора да би се запослени приказали као нерадници, а нико се 
не бави приватним сектором у коме многи послодавци радницима уплаћују на рачун 
минималац, а остатак плате им дају на руке - казао је Бранислав Павловић. 

Вербић: Оштри захтеви синдиката 

Министар просвете Срђан Вербић изјавио је јуче да је још није разговарао са представницима 
синдиката просветних радника и да је сусрет са једним од њих предвиђен у петак. 

- Важно је да се видимо што пре и имамо о чему да причамо. Захтеви синдиката су врло оштри. 
Нема дилеме да ће ти разговори бити тешки и напорни, али ми сем ових наставника немамо 
друге, они гурају систем напред - казао је Вербић. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/starim-gigantima-jos-pet-meseci-fore 

Старим гигантима још пет месеци форе 
 

Предложеним изменама Закона о приватизацији, које је Влада прекјуче упутила 
Скупштини на усвајање, предузећа у реструктурирању су заправо добила још пет 
месеци додатног времена да покушају да нађу нове власнике. Наиме, одлуком 
Уставног суда та предузећа требало је 14. маја 

 да остану без законске заштите од поверилаца, што би за велику већину њих значило стечај, 
али је сада све то одложено за јесен. 

Изменама Закона се предвиђа да ће повериоци моћи да захтевају новац која су им дужна 
предузећа у реструктурирању, али су предвиђени и рокови у којима ће то моћи да учине. Нови 
закон каже да ће о наплати тих дуговања сада бринути Агенција за приватизацију. Повериоци 
ће, након што посланици изгласају Владин предлог, имати рок од 30 дана да пријаве своја 
потраживања, Агенција још три месеца да их све обради и предложи начин исплате. Након 
тога је повериоцима остављено још 30 дана да се о том предлогу изјасне. Уколико не буду 
задовољни решењем које је предложила Агенција, даље ће за свој новац моћи да се боре 
судским путем. 

– То ће мало продужити нашу егзистенцију, барем у односу на оно шта смо очекивали након 
одлуке Уставног суда. Добили смо још четири или пет месеци да пробамо да нађемо решење и 
да се успешно приватизујемо – коментарише за „Дневник” директор панчевачке Индустрије 
стакла у реструктурирању Емануел Лупулеску. 

Он каже да постоји интересовање за приватизацију тог предузећа, али да разгвори о томе за 
сада нису одмакли далеко. 

– Ни са ким још нисмо потписали писмо о намерама, али се надам да ће се ствари покренути у 
наредним месецима – објашњава Лупулеску. 

Слична ситуација је, или лошија, и у осталих више од 150 фирми које су у реструктурирању. Тај 
програм је осмишљен пре више од деценије да би се та предузећа, махом гиганти из времена 
социјалистичке привреде, сачувала од гашења. Та предузећа нису могла да се снађу у новим, 
тржишним условима пословања, а није било ни интересовања за приватизацију, па је држава 
одлучила да их заштити од поверилаца да би их у међувремену поставила на ноге. 

Испоставило се, међутим, да већина њих ни у таквим повлашћеним условима није успела да 
побољша своје пословање, нити да нађе купца. Корист од реструктурирања имали су радници 
тих фирми – њих укупно око 55.000, а штету све оне компаније које су пословале с њима а нису 
могле доћи до свог новца. Светска банка је проценила да држава Србија годишње због процеса 
реструктурирања губи 750 милиона евра. 

У Војводини је у реструктурирању 29 предузећа с укупно 6.000 запослених. Највеће је 
панчевачка „Петрохемија” с око 1.780 радника, а следи сомборски „Борели” с више од 600 
запослених. Управо та два града ће бити социјално најугроженија када предузећа у 
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реструктурирању коначно остану без заштите: без посла би у Панчеву у том случају могло 
остати готово 2.400 радника, односно 8,5 одсто свих запослених у том граду. Отприлике 
процентуално исто толико, односно око 1.500 сомборских радника би могло остати на улици. 

Ипак, ситуација је много гора у Београду и централној Србији, где ради 90 одсто људи од свих 
запослених у предузећима у реструктурирању. У неким од тих фирми, попут РТБ-а „Бор”, „Прве 
петолетке”, ИМТ-а и других, запослено је по неколико хиљада радника. 

Проблем је у томе што те фирме, по оцени свих – од министара, преко синдиката до 
економиста – имају толико велике дугове да једноставно неће моћи да издрже прелазак на 
тржишни начин пословања. 

В. Чворков 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/najvece-gubitke-pravi-%E2%80%9Esrbijagas%E2%80%9D 

Највеће губитке прави „Србијагас” 
 

За само 12 месеци „Србијагас“ је уписао нових 14,6 милијарди динара чистог 
губитка, чиме се минус тог јавног предузећа попео на готово 50 милијарди динара. 
То показује рачун „Србијагаса“ за 2013, који је управо објавила Агенција за 
привредне регистре. 

С обзиром на то да је та компанија и лане предводила листу највећих губиташа, с минусом 
дупло већим од „другопласираних“ Железница Србије, тешко да ће је ико надмашити с 
оствареним негативним резултатом пословања. 

За разлику од „Србијагаса“, ниједно друго предузеће међу највећим лањским губиташима није 
увећало свој минус. Чак су га и „Железнице“ више него преполовиле: са 16,6 милијарди динара 
на 7,7. Некима је, попут ПЗП-а „Београд“, у смањењу нето губитка помогла и чињеница да су у 
статусу реструктурирања. 

Међу најпрофитабилнијим домаћим предузећима, неће бити значајније промене на ранг-
листи. И даље је прва Нафтна индустрија Србије, која је увећала свој профит за 2,8 милијарде 
динара, на укупно 52,3 милијарде. Следи Телеком Србија, који је још значајније увећао добит: с 
11,2 милијарди динара на 15,3. Међу највећим „добитницима“ је и „Теленор“ с профитом од 11,1 
милијарди динара... 

Када се погледају подаци о годишњем обрту који остварују успешна предузећа, НИС је опет у 
врху. Укупно 230 милијарди динара пословних прихода остварила је Нафтна индустрија Србије 
у 2012. години, док је лане тај износ увећан на укупно 249,5 милијарди. 

ЕПС је прошлу годину окончао с добитком од 1,88 милијарде, а приход је износио 152,4 
милијарде динара. У врху је и даље Телеком „Србија“ с пословним приходима изнад 86 
милијарди динара... 

По вредности укупног капитала јавна предузећа су без премца. У врху је и даље губиташ ЈП 
„Путеви Србије” с 346,4 милијарди динара, следи ЕПС с 273,2 милијарде, па „Железнице 
Србије” с 204 милијарде динара...  

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/najvece-gubitke-pravi-%E2%80%9Esrbijagas%E2%80%9D
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Три године раде без плате 
 

Запослени у „Стандарду“ у Костолцу ступили су у штрајк, тражећи исплату 35 
заосталих плата. „Стандард“ се бави пружањем угоститељских услуга и исхране 
запосленима у Термоелектрани и коповима „Костолац“, у државном је 
власништву, а раније је издвојен из састава „Електропривреде Србије“. 

Запослени траже и повезивање радног стажа и оверу здравствених књижица. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-ce-jos-stititi-firme-u-restrukturiranju 

Држава ће још штитити фирме у 
реструктурирању 
 

Влада Србије усвојила је јуче предлог измена Закона о приватизацији којим се 
регулише питање наплате дугова која имају предузећа у реструктурирању. У 
најкраћем, када предлог буде усвојен, приватни повериоци моћи ће да траже и 
добију новац који им предузећа у реструктурирању дугују, 

Панчевачка „Петрохемија” јдна од највећих фирми у реструктурирању 

 док ће држава и државна предузећа наставити да штите те фирме за дуговања настала пре 
2008. године. 

Подсетимо, предузећа у реструктурирању – што су махом некадашњи гиганти социјалистичке 
привреде који нису успели да се снађу у новим тржишним околностима – већ годинама су 
законски заштићени од поверилаца. Те одредбе Закона недавно је неуставним прогласио 
Уставни суд, чија одлука треба да ступи на снагу за десетак дана. 

Влада ће јуче усвојени предлог хитно проследити у Скупштину на гласање. Како су пренели 
поједини медији, реч је о прелазном законском решењу, до усвајања новог Закона о 
приватизацији. 

У предлогу се наводи да у односу на предузећа у реструктурирању државни повериоци неће ни 
у будуће моћи да траже принудну наплату нити било коју другу меру везану за дугове настале 
до 31. децембра 2007. године. Ти дугови ће бити исплаћени из продајне цене након што 
предузећа буду приватизована. 

Претходним законским решењем је било прописано да од предузећа у реструктурирању – којих 
је укупно 153 с око 55.000 запослених – нити један поверилац, био он приватни или државни, 
не може принудно или на други начин наплатити своје дугове. Сви судски поступци који су се 
водили против тих фирми били су аутоматски прекидани. Закон је предвиђао да одлука о 
уласку предузећа у реструктурирање има снагу „извршне исправе”. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/tri-godine-rade-bez-plate
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-ce-jos-stititi-firme-u-restrukturiranju
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Такав закон је имао намеру да заштити поменута предузећа и раднике запослене у њима од 
пропасти, али је заправо, по оценама економиста, нанео велике штете српској привреди. Многе 
мале приватне компаније морале су да буду затворене јер нису биле у могућности да наплате 
сопствени новац, штету су трпели и државни гиганти попут „Електропривреде Србије” и 
„Србијагаса”, а на крају крајева и сви грађани јер предузећа у реструктурирању нису 
уплаћивала ни своје пореске обавезе према буyету. По проценама Светске банке, држава је 
годишње због тог закона трпела штету од 750 милиона долара. 

За разлику од државних поверилаца, приватни ће сва своја потраживања моћи да почну да 
наплаћују у релативно кратком року након што закон буде усвојен. Како се наводи, повериоци 
су дужни да у року од 30 дана од дана ступања закона на снагу Агенцији за приватизацију 
доставе захтев за исплату потраживања. Агенција ће потом, наводи се у предлогу, у року од 90 
дана након што захтеви буду предати, утврдити висину потраживања за сваког повериоца и 
предузеће у реструктурирању и сачинити предлог за намирење потраживања. Повериоцима ће 
потом бити остављено месец дана да одлуче да ли ће се с предлогом исплате сагласити или 
не.    

С друге стране, повериоци ће сада моћи да наставе своје судске поступке који су били 
прекинути када је досадашњи закон ступио на снагу. Такође, повериоци ће моћи да покрену и 
нове судске поступке које нису смели да воде због законске забране, али тек након што одлуче 
да нису задовољни решењем за исплату које ће им предложити Агенција за приватизацију. 

В. Чворков 
 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/ministar-prosvete-od-petka-sa-sindikatima 

Министар просвете од петка са синдикатима 
 

Министар просвете Срђан Вербић најавио је да ће сутра почети прве разговоре са 
синдикатима. Претходно су четири синдиката затражила разговор с министрима 
просвете и финансија о проблемима у области образовања, између осталог о 
најављеном смањењу плата у јавном сектору од десет одсто, 

 што за просветаре значи просечну зараду од око 39.000 динара уместо садашње 43.000. Јуче 
су најавили и штрајк упозорења за 19. мај. 

Вербић је, гостујући јуче на Радију Б-92, казао да је предвиђено да у петак дође до сусрета с 
једним од репрезентативних синдиката, а потом и с осталим. 

– Важно је да се видимо што пре, има много тога о чему треба да причамо. Наравно да су 
захтеви синдиката оштри, то им је посао, нема дилеме о томе да ће ти разговори бити тешки и 
напорни, али то је нешто што морамо да урадимо – наводи Вербић. 

Он указује на то да земља нема друге наставнике и да су то људи који „гурају” друштво напред 
без обзира на све, као и да су они интелектуална елита државе и да ће их пажљиво саслушати. 

Министар Вербић је јуче поручио и да Србија у образовању не може преписивати решења 
других земаља, као и да неће бити укидања „мале матуре”. 

– Завршни испит неће се укидати јер он има више функција и неопходан нам је за развој 
образовног система. Можда би требало мењати нешто на плану улоге завршног испита, која је 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/ministar-prosvete-od-petka-sa-sindikatima
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сада селекциона и углавном служи да би се направиле ранг-листе и ђаци уписали у жељену 
школу, али нама треба више од тога, потребни су нам подаци о томе шта ученици знају, а не 
колико знају – рекао је Вербић. 

Е. Д. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1592534/Ga%C5%A1i%C4%87+sa+predstavnicima+14.+oktobra.

html 

Гашић са представницима 14. октобра 

Министар одбране Братислав Гашић разговарао је у Крушевцу са представницима 
пословодства и синдиката Индустрије 14. октоба о проблемима и будућности овог 
предузећа у рестуктурирању. 

Како је истакао, Влада је показала спремност да помогне предузећима у реструктурирању, међу 
којима је и овај крушевачки колектив тиме што је на јучерашњој седници усвојила измене и 
допуне Закона о приватизацији и упутила га Скупштини на усвајање по хитном поступку. 

На тај начин, спречено је да повериоци већ 15. маја принудно наплате своја потраживања. 

Индустрија 14. октобар је у тешкој ситуацији јер његова дуговања премашују његову вредност. 

Гашић је рекао да се нада да ће се пронаћи стратешки партнер и обезбедити посао за 960 људи 
(од укупно 1.500), колико би требало да их остане после спровођења социјалног програма. 

Према Гашићевим речима 14. октобар је одавно изгубио статус наменске индустрије и не може 
бити такмац са осталима у овој области, те би шансу требало тражити у другој производњи. 
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