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stecaju 

Влада усвојила медијске и законе о приватизацији и 

стечају 
Тањуг  

Влада Србије усвојила је данас сет медијских закона. Девенпорт: Усвајање закона биће 

велики помак у усаглашавању са европским стандардима 

Влада Србије усвојила је на данашњој седници три предлога медијских закона, Предлог закона 
о приватизацији и Предлог закона о изменама и допунама закона о стечају и упутила их 
Скупштини на расправу по хитном поступку. 

Циљ закона о приватизацији је да убрза прватизације и створи услове за економскии развој и 
очување социјалне сигурности, саопштила је Канцеларија Владе за сарадњу с медијима. 

Влада је усвојила и Предлог закона о изменама и допунама закона о стечају којим се 
обезбеђују услови за побољшање пословног амбијента, ефикасније спровођење стечајног 
поступка и спречавање злоупотреба и корупције у овом процесу. 

Влада је усвојила и три медијска закона - Предлог закона о јавном информисању и медијима, 
Предлог закона о електронским медијима и Предлог закона о јавним медијским сервисима. 

Примена ових закона допринеће, како се очекује, заштити јавног интереса грађана у сфери 
информисања, обезбеђивању медијских слобода и међународних стандарда у овој области. 

Ови закони су упућени Скупштини Републике Србије на расправу по хитном поступку, наведено 
је у саопштењу. 

Шеф делегације Европске уније у Србији Мајкл Девенпорт изјавио је јуче да ће усвајање сета 
медијских закона бити велики помак у усаглашавању са европским стандардима, најављујући 
да ће ускоро бити познат извештај Европске комисије о скринингу поглавља 10 које се односи 
на медијску сферу. 

"ЕУ и ЕК желе да се имплементира медијска стратегија, а медијски закони су најважнији алат 
за то. Мислим да већ дуго теку разговори на ову тему. ЕК је коментарисала неколико нацрта и 
чини ми се да Влада има намеру да усвоји овај сет закона што пре. То је веома позитивно", 
казао је Девенпорт. 

УСВОЈЕНИ СЕТ ЗАКОНА У УТОРАК У СКУПШТИНИ 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:502753-Vlada-usvojila-medijske-i-zakone-o-privatizaciji-i-stecaju
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Након усвајања закона о раду и о пензијско инвалидском осигурању, Влада Србије потврдила 
је данас други сет реформских закона - о приватизацији и о стечају, који ће се, према 
Тањуговим информацијама, у уторак наед посланицима. 
Према незваничним информацијама, наиме, расправа у парламенту о предложена два закона 
трајаће од уторка до петка, а до уторка ће они бити представљени на веб сајту Скупштине 
Србије. 
Министар привреде Душан Вујовић изјавио је током једномесечне јавне расправе да би Закон о 
приватизацији требало да омогући конацни заврсетак приватизације 600 предузећа на 
ефикасан и фер начин, до 31. децембра 2016. године. 
Актуелни закон о приватизацији донет је 2001. године, и по њему је приватизовано несто мање 
од 2.300 предузеок статус фирми у реструктурирању има у овом тренутку 161 предузеће. 
Нови закон, рекао је Вујовић током јавне расправе, некусавати да унапред наметне методе 
приватизације, као сто је то био слуцај са старим законом, ве се накнадно процењивати ста је 
најбољи модел. 
Истовремено је вођена и јавна расправа о изменама Закона о стечају за који је министар 
Вујовић рекао: 
"Нови закон о стецају пове транспарентност и спрецити злоупотребе, отклонити проблеме у 
пракси и повеправа поверилаца", рекао је министар Вујовива решења нових закона нису 
позната, али је, нацртом закона о приватизацији, између осталог, била предвиђена строжија 
контрола рада стечајних управника, а у случају утврђивања неправилности у њиховом раду - 
овлашћена организација, по спроведеном поступку, има право изрицање мера од опомене до 
одузимања лиценце. 
Предвиђено је и да члан одбора поверилаца има право да о свом трошку ангажује једно или 
више стручних лица, која ће извршити анализу пословања стечајног дужника пре или током 
стечајног поступка и анализу предузетих радњи од стране стечајног управника и сачини 
извештај, који се, без одлагања, доставља осталим члановима одбора поверилаца, стечајном 
судији, стечајном управнику и овлашћеној организацији. 
Нацрт је предвиђао да уколико стечајни дужник неовлашћено отуђи ствар у току стечајног 
поступка, или је у току претходног стечајног поступка ствар неовлачхено отуђена радњама 
привременог стечајног управника, поверилац има право да тражи надокнаду целокупне штете. 
Такође, било је предвиђено да банке имају обавезу да на захтев стечајног управника доставе 
бројеве свих девизних и динарских рачуна, све изводе у електронској форми са свих 
динарских и девизних рачуна, све уговоре о орочењу средстава стечајног дужника, као и све 
уговоре о сефу. 
С друге стране, јавни регистри имају обавезу да на захев стечајног управника доставе податке 
о имовини и правима стечајног дужника за период до пет година пре покретања стечаја. 
Нацртом је било предвиђено и да повериоци могу да оспоравају пријављена потраживања 
других поверилаца до закључења испитног рочишта на коме су разматране њихове пријаве 
потраживања. 
Повериоци који не покрену парницу или траже наставак прекинуте парнице у одређеном року 
губе то право и својство сечајног повериоца. 
Искључио надлежан за покретање, остваривање и спровођење стечајног поступка против 
стечајног дужника чије је седиште главних интереса на територији Србије је Суд Републике 
Србије. 
Јавна расправа о нацртима закона о стечају и приватизацији одржана је у Нишу, Београду, 
Новом Саду и Крагујевцу. 
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Када је реч о изменама Закона о приватизацији, предвиђени модели су: продаја капитала, 
продаја имовине, стратешко партнерство И пренос капитала без накнаде, док су методе - јавно 
прикупљање понуда са јавним надметањем, јавно прикупљање понуда и непосредна погодба. 
Купац може бити домаће или страно правно или физичко лице које је проглашено купцем, 
односно лице са којим је закључен купопродајни уговор. Средства плаћања су домаћа или 
страна конвертибилна валута. 
Предвиђено је да почетна цена за продају капитала односно имовине износи најмање једну 
половину од процењене вредности капитала односно имовине, а нова цена на другом 
прикупљању понуда И јавном надметању најмање једну трећину од процењене вредности 
капитала, односно имовине. 
Пренос капитала без накнаде запосленима је пренос капитала у субјекту приватизација са 
друштвеним капиталом који се приватизује моделом продаје капитала, тако што се 30 одсто 
капитала преноси запсоленима, без накнаде, у акцијама, односно уделима. 
Пренос капитала без накнаде стратешком инвеститору је доделе бонуса инвеститору у случају 
позитивних резултата пословања која се врши у складу са прописима којима се уређује 
подстицај за инвестиције, а на основу одлуке Владе Србије. 
Приватизација је, како наведено у Нацрту, обавезна за субјекте приватизација са друштвеним 
капиталом. 
Поступак приватизције иницира Влада Србије, надлежни орган аутономне покрајине, односно 
јединице локалне самоуправе. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/483455/Glavni-ekonomista-Svetske-banke-Neophodna-smena-rukovodstva-u-

javnim-preduzecima 

Главни економиста Светске банке: Неопходна 
смена руководства у јавним предузећима  

Тањуг  

Смена менаџмента у јавним предузећима је неопходна, јер њима морају управљати 
професионалци и учинити их профитабилним, изјавио је главни економиста Светске банке за 
Србију Лазар Шестовић. 

Шестовић: Губици јавних предузећа износе око 600 милиона евра  

- То је оправдан потез и једини потребан. Губици се гомилају већ неколико година, све су 
већи и већи и стално се тражи помоћ из буџета како би се они покрили. То није ситуација која 
може да траје и неопходне су промене - рекао је Шестовић гостујући на РТС.  

 
Губици јавних предузећа у Србији износе око 600 милиона евра, а од 730 јавних предузећа, 
њих 510 послује са губитком, сматра Шестовић наводећи да је смена директора јавних 
предузећа увод у сређивање стања у јавном сектору.  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/483455/Glavni-ekonomista-Svetske-banke-Neophodna-smena-rukovodstva-u-javnim-preduzecima
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/483455/Glavni-ekonomista-Svetske-banke-Neophodna-smena-rukovodstva-u-javnim-preduzecima
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Он је истакао да се губици тих предузећа мере стотинама милиона евра, а њихови дугови 
милијардама евра, наводећи да то оптерећује буџет.  

 
- Питање је до када ће порески обвезници желети да плаћају и да покривају те њихове губитке 
- навео је Шестовић.  

 
Када су у питању критеријуми за избор нових директора, Шестовић је подсетио да је у нашој 
земљи недавно донет нови Закон о јавним предузећима са циљем да се омогући конкуретнији 
избор менаџмента.  

 
Он је указао да ми имамо многе добре закона, али да њихова примена не иде увек онако како 
је то законодавац предвидео.  

  - Надамо се да ће овог пута бити, баш због тешке ситуације и ургентности проблема, више 
доследности у примени закона - рекао је главни економиста Светске банке у Србији.  

Говорећи о јавном дугу Србије, Шестовић је навео да дугови јавних предузећа утичу на укупан 
јавни дуг земље са око 15 до 20 одсто.  

- Гаранције које се издају јавним предузећима да се задужују се убрајају у јавни дуг републике 
и то је сад отприлике 2,5 милијарде евра. Јавни дуг расте веома брзо, достигао је ниво око 65 
процената БДП-а, а његова структура није најповољнија, рокови за отплату нису тако дуги и 
немамо довољно простора да их рефинансирамо и да добијемо мало простора за буџет, да 
одахне - навео је он.  
Шестовић је истакао да постоје две опције - једна је да и даље трошимо, задужујемо се и 
одлажемо проблеме, а на такву политику, према његовом мишљењу, кредитори сигурно неће 
гледати позитивно и не може се очекивати значајнији пад каматних стопа за задужење.  

Према његовим речима, друга опција је да се буџет и јавна предузећа ставе под контролу, 
смањи потрошња и цурење пара на све стране. Простора за уштеде има и то не само када су у 
питању смањење плата и пензија, сматра главни економиста Светске банке у Србији.  

Он је истакао да представници Светске банке сарађују са Владом Србије у многим областима, 
раде на бројним законима, на санацији последица од поплава.  

Главни економиста Светске банке је навео да и земље у региону имају проблеме са јавним 
дугом, али они расту брже од нас и њихова економија показује знаке опоравка, док наша 
земља поново упада у рецесију и има проблеме са структурним реформама.  

Он је рекао да је Хрватска већ неколико година у рецесији, али они могу да рачунају на помоћ 
ЕУ, док Србија мора да се ослања на сопствене капацитете.  
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/483442/Vlada-usvojila-set-medijskih-zakona 

Влада усвојила сет медијских закона  

Тањуг  

Влада Србије усвојила је на данашњој седници три предлога медијских закона, Предлог закона 
о приватизацији и Предлог закона о изменама и допунама закона о стечају и упутила их 
Скупштини на расправу по хитном поступку. 

Циљ закона о приватизацији је да убрза прватизације и створи услове за економскии развој и 
очување социјалне сигурности, саопштила је Канцеларија Владе за сарадњу с медијима.  

 
Влада је усвојила и Предлог закона о изменама и допунама закона о стечају којим се 
обезбеђују услови за побољшање пословног амбијента, ефикасније спровођење стечајног 
поступка и спречавање злоупотреба и корупције у овом процесу. 
   

Влада је усвојила и три медијска закона - Предлог закона о јавном информисању и медијима, 
Предлог закона о електронским медијима и Предлог закона о јавним медијским сервисима. 
   

Примена ових закона допринеће, како се очекује, заштити јавног интереса грађана у сфери 
информисања, обезбеђивању медијских слобода и међународних стандарда у овој области. 
   

Ови закони су упућени Скупштини Републике Србије на расправу по хитном поступку, наведено 
је у саопштењу.  

 Шеф делегације Европске уније у Србији Мајкл Девенпорт изјавио је јуче да ће усвајање сета 
медијских закона бити велики помак у усаглашавању са европским стандардима најављујући 
да ће ускоро бити познат извештај Европске комисије о скринингу поглавља 10 које се односи 
на медијску сферу.  

 - ЕУ и ЕК желе да се имплементира медијска стратегија, а медијски закони су најважнији алат 
за то. Мислим да већ дуго теку разговори на ову тему. ЕК је коментарисала неколико нацрта и 
чини ми се да влада има намеру да усвоји овај сет закона што пре. То је веома позитивно - 
казао је Девенпорт Тањугу. 
 Према његовом мишљењу, сет медијских закона резултат је веома широке јавне дебате током 
две године коју су и ОЕБС и земље чланице ЕУ подржавале све време.  

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/483442/Vlada-usvojila-set-medijskih-zakona
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http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Vlada-usvojila-medijske-zakone-o-privatizaciji-i-stecaju.sr.html 

Влада усвојила медијске законе, о приватизацији 
и стечају 

БЕОГРАД – Влада Србије усвојила је на данашњој седници три предлога медијских закона, 
Предлог закона о приватизацији и Предлог закона о изменама и допунама закона о стечају и 
упутила их Скупштини на расправу по хитном поступку. 

Циљ закона о приватизацији је да убрза прватизације и створи услове за економскии развој и 
очување социјалне сигурности, саопштила је Канцеларија Владе за сарадњу с медијима. 

Влада је усвојила и Предлог закона о изменама и допунама закона о стечају којим се 
обезбеђују услови за побољшање пословног амбијента, ефикасније спровођење стечајног 
поступка и спречавање злоупотреба и корупције у овом процесу. 

Влада је усвојила и три медијска закона - Предлог закона о јавном информисању и медијима, 
Предлог закона о електронским медијима и Предлог закона о јавним медијским сервисима. 

Примена ових закона допринеће, како се очекује, заштити јавног интереса грађана у сфери 
информисања, обезбеђивању медијских слобода и међународних стандарда у овој области. 

Ови закони су упућени Скупштини Републике Србије на расправу по хитном поступку, наведено 
је у саопштењу. 

НУНС: Није добро што су закони усвојени по хитном поступку 

БЕОГРАД – Председник Независног удружења новинара Србије (НУНС ) Вукашин Обрадовић 
изјавио је данас да није добро што је сет медијских закона усвојен на влади по хитном 
поступку. 

„Закони су се појавили јутрос на кратко и одмах нестали и нису доступни ни на сајту владе, 
скупштине, нити Министарства културе и информишање... Чудно је да је влада усвојила 
текстове закона, а да је предлог непознат”, казао је Танјугу Обрадовић. 

Њега је, како каже, изненадило то што је влада усвојила и Предлог закона о јавним медијским 
сервисима, јер он, како тврди, није усаглашен са Бриселом. 

„Не знам шта је Влада усвојила и за мене је изненађење да је усвојен и Предлог закона о 
јавним сервисима, јер званична варијанта није усаглашена са Бриселом, па је било назнака да 
он неће бити усвојен. Или су експресно стигле препоруке из Брисела, или је он увојен без 
њих”, рекао је Обрадовић. 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Vlada-usvojila-medijske-zakone-o-privatizaciji-i-stecaju.sr.html
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Кад је реч о хитном поступку, он сумња да ће посланици имати времена да се припреме за 
расправу и да припреме амандмане. 

Влада је данас усвојила Предлог закона о јавном информисању и медијима, Предлог закона о 
електронским медијима и Предлог закона о јавним медијским сервисима. 

Примена ових закона допринеће, како се очекује, заштити јавног интереса грађана у сфери 
информисања, обезбеђивању медијских слобода и међународних стандарда у овој области. 

Шеф делегације Европске уније у Србији Мајкл Девенпорт изјавио је јуче да ће усвајање сета 
медијских закона бити велики помак у усаглашавању са европским стандардима и најавио да 
ће ускоро бити познат извештај Европске комисије о скринингу поглавља 10 које се односи на 
медијску сферу. 

„ЕУ и ЕК желе да се имплементира медијска стратегија, а медијски закони су најважнији алат 
за то. Мислим да већ дуго теку разговори на ову тему. ЕК је коментарисала неколико нацрта и 
чини ми се да влада има намеру да усвоји овај сет закона што пре. То је веома позитивно”, 
казао је Девенпорт Танјугу. 

Према његовом мишљењу, сет медијских закона резултат је веома широке јавне дебате током 
две године коју су и ОЕБС и земље чланице ЕУ подржавале све време. 

Председница Удружења новинара Србије Љиљана Смајловић није могла данас да коментарише 
предлоге медијских закона, јер јој нису позната сва решења.  

Мирковић: Приватизација медија до 2015, укида се и претплата 

БЕОГРАД – Сетом закона које је влада данас усвојила приватизација медија мораће да се 
заврши до 1. јула 2015, биће укинута претплата за јавне сервисе, који ће се од 1. јануара 2016. 
године финансирати из таксе која ће износити око 500 динара, рекао је Танјугу државни 
секретар Министарства културе и информисања Саша Мирковић. 

Мирковић је истакао да је после 11 година Србија добила сет реформских медијских закона, 
што је изузетно важно за Србију, медије и новинаре. 

Влада је усвојила и Предлог закона о јавном информисању и медијима, Предлог закона о 
електронским медијима и Предлог закона о јавним медијским сервисима. 

Закон о јавном информисању и медијима, како је у интервујуу Танјугу казао Мирковић, 
дефинисаће излазак државе из медија, а приватизација ће бити завршена до 1. јула 2015. 
године. 

„Тај закон ће допринети да се много боље зна власничка структура медија што је раније често 
био предмет разних дебата и питања”, истакао је Мирковић. 

Мирковић је рекао да се претплата укида ступањем на снагу ових закона, а да ће до 1. јануара 
2016. године за РТС и РТВ плаћати такса, док ће се у међувремену ова два сервиса 
финасирати из буџета. 
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„По први пут Србија добија Закон о јавним медијским сервисима - о РТС и РТВ... Та два јавна 
сервиса ће директно бринути о прибављању средства путем таксе, а чији износ ни на који 
начин неће моћи да пређе износ од 500 динара”, поручио је Мирковић, истичући да ће РТС и 
РТВ имати апсолутну слободу извештавања. 

Претплата није исто што и такса, она је показала слабости, истакао је Мирковић, и додао да је 
систем такси осмишљен тако да покаже да је могуће финансирати јавне сревисе на тај начин. 

„Имамо годину и по дана да тај модел популаризујемо”, рекао је он. 

Осврнуо се на критике да Закон о јавним медијским сервисима није усаглашен са Бриселом, 
поручивши да то није истина и да је влада усвојила одређене препоруке ЕУ. 

Говорећи о Закону о електронским медијима, Мирковић је казао да је он предуслов за 
дигитализацију, која треба да буде завршена до 17. јуна наредне године и да прати регулативу 
ЕУ. 

Одговарајући на критике да је сет медијских закона усвојен по хитној процедури, Мирковић је 
истакао да је чињеница да је медијска стратегија донета пре три године, да се на законима 
радило изузетно дуго и посвећено, као и да је Министасртво културе и информисања добило 
позитивне критике на јавне расправе које су одржане прошле године. 

Каже и да су у расправу били укључени и представници цивилног сектора, јавног сервиса, те 
да је читав процес био изузетно транспарентан. 

Истичући да је у Агенцији за привредне регистре регистровано 1.320 гласила, од чега је 81 
медиј који треба да се приватизује, Мирковић је рекао да то показује да је на тржишту много 
више приватних медија који се труде да опстану, те да ће ови закони дати шансу да сви 
стартују са исте позиције. 

„Мислим да ће усвајањем ових закона бити много више задовољних. У сфери медијских закона 
и реформи ова влада је заиста показала да је жељна да испуни своја обећања, а једно од њих 
је и обећање о укирању претплате”, казао је Мирковић. 

Тасовац: Закони пут до транспарентности и бољег информисања 

БЕОГРАД – Министар културе и информисања Иван Тасовац изјавио је вечерас да сет нових 
медијских закона уредује медијску сцену у Србији на најтранспарентнији начин, 
приближавајући је европским праксама, али и пружа оквир за далеко квалитетније 
информисање грађана. 

Тасовац је, гостујући на РТС-у, најавио да се држава повлачи из власништва у медијима и да је 
јул 2015. године рок за њихову приватизацију. 

Према његовим речима, власничка структура у медијима ће захваљујући новим законским 
решењима постати потпуно транспарентна. 
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„Законом о електронским медијима стварају се предуслови за дигитализацију, а оно што је 
битно, стварају се оквири за стабилно финансирање јавних сервиса чиме они могу да 
испуњавају свој циљ”, казао је Тасовац. 

Он је објаснио да то значи да ће ступањем на снагу Закона о јавним сервисима бити укинута 
претплата и да ће се у следећих годину и по дана јавни сервиси, Радио-телевизија Србије и 
Радио-телевизија Војводине, финансирати из буџета уз пуну транспарентност. 

Како је рекао Тасовац, од 2016. године такса ће бити једини начин финансирања јавних 
сервиса, што је велика разлика у односу на финансирање путем претплате, јер претплата 
подрзумева неку врсту добровољности. 

Он је објаснио да је такса обавезна, да неће бити већа од 500 динара и да отклања сумњу у то 
да влада контролише јавне сервисе. 

То, како је додао, значи да предстоји рок од годину и по дана да се стабилизују јавни сервиси. 

Медијски закони стигли у парламент, седница у уторак 

БЕОГРАД – Сет медијских закона које је усвојила Влада Србије стигао је вечерас у Скупштину и 
посланици ће о њима расправљати у уторак, 29.јула. 

Председница парламента Маја Гојковић ће седницу званично заказати сутра, на захтев Владе 
Србије, речено је Танјугу у кабинету председнице Скупштине Србије, а поред сета медијских 
закона, на дневном реду седнице наћи ће се и предлози економских закона које је такође 
предложила влада. 

Пред посланицима ће се наћи сет медијских закона - Предлог закона о јавном информисању и 
медијима, Предлог закона о електронским медијима и Предлог закона о јавним медијским 
сервисима. 

На дневном реду биће Предлог закона о приватизацији, измене и допуне Закона о стечају, 
измене и допуне Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Sve-tajne-javnog-resora/Seca-direktora-ili-samo-predstava.sr.html 

Сеча директора или само представа 

На сутрашњој седници Владе Србије требало би да буде смењено 90 одсто челника крупних 
републичких предузећа. Може ли мала српска економија да издржава велике државне системе 

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Sve-tajne-javnog-resora/Seca-direktora-ili-samo-predstava.sr.html
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Политика ме на неки начин, иако нисам политичар, нити имам везе са политичарима, довела 
на ово место и исто тако су политичари одлучили и да ме склоне, рекао је Александар 
Тимофејев, бивши директор и главни уредник РТВ Студија Б, помирљиво реагујући пре два 
месеца на одлуку нове београдске власти. 

Очекује се да исту филозофију „како дошло, тако прошло” прихвате и челници јавних 
предузећа које ће Влада Србије сутра сменити. Како је „Политика” већ објавила незванична 
сазнања, требало би да буде смењено 90 одсто директора јавних предузећа. Раније се 
спекулисало да супредвиђени за одстрел најпре први људи „Железница Србије”, „Коридора”, 
ЕПС-а, „Србијагаса”... Оваква „сеча” директора требало би да означи почетак краја неславне 
епохе српске привреде коју је обележио чврст загрљај политичких партија и јавних предузећа 
– толико чврст да су предузећа готово на издисају (иако су и даље заслужна за око 50 одсто 
домаћег бруто производа). 

Али, то су виђења оптимиста. Песимисти кажу, а није их мало – чекајте прво да видимо да ли 
ће доћи бољи или гори уместо ових. Сумње поткрепљују логичним питањем: зашто би ико 
ишта мењао у рајском систему у коме узимаш шта хоћеш а никоме не одговараш? 
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Чак је и амерички амбасадор Мајкл Кирби недавно јавно говорио о овој појави: „У пракси 
имате компаније које предводе странке. То је веома скуп начин за финансирање политичких 
странака”. 

  

Прича о департизацији јавних предузећа стара је колико и демократске промене у Србији, а 
интензивирана је пре две-три године када је Млађан Динкић предлагао да се пре избора 
усвоји закон о департизацији, Драган Ђилас је још док је његова Демократска странка била на 
власти написао предлог закона којим би се увело професионално управљање јавним 
предузећима, на који се нико није ни осврнуо, а један дневни лист је уочи избора 2012. 
приволео представнике главних странака да потпишу договор о департизацији. Потписали су 
га ДС, СНС, УРС, ЛДП, СДПС, ЈС, а чак је и СПС, који се једини раније отворено супротстављао 
идејама да се страначким функционерима осујети долазак на чело великих система осим ако 
то поштено „зараде” на конкурсу, дао усмену подршку. Дакле, иако су и раније начелно сви 
били за, а само социјалисти против, тек сада је у најави први конкретан корак. 

Нови закон о јавним предузећима, додуше, добили смо још крајем 2012. године, а у 
међувремену су истекли рокови за расписивање конкурса за нека предузећа, за друга су 
конкурси истекли а да још немамо ниједног директора великих јавних предузећа који је дошао 
преко конкурса. 

А ни тај конкурс није баш савршена заштита од могућег партијског уплива у избор директора. 
Стручна комисија ће, наиме, одабрати три најбоља кандидата а влада ће бити та која ће рећи 
коначну реч – изабрати једног, или одбити сва три предлога. 

Говорећи о конкурсима, извршни директор Транспарентности Србија Немања Ненадић рекао је 
недавно за Танјуг да је код нас прво питање да ли ће се уопште на њих јављати људи који 
немају партијску залеђину. 
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„Чини ми се да је досадашње искуство у том погледу лоше, јер се мало људи јавља на 
конкурсе. То је зато што се унапред зна коме ће шта да припадне тамо где постоје коалиције. 
Ако се мало људи јави, а имају унапред сигнал да могу бити изабрани, онда конкурс губи 
смисао”, указао је Ненадић и додао да би премијер Александар Вучић и Влада Србије, уколико 
желе да промене ово стање, морали да учине све што је у њиховој моћи да увере 
потенцијалне кандидате да треба да се јаве на конкурс у што већем броју. 

Оно што је речено за републичка јавна предузећа, важи и за неколико стотина локалних јавних 
и јавних комуналних предузећа. Тиме је простор за ухлебљење партијских кадрова био 
практично безграничан. Увек се у свакој фирми могло наћи место за неколико нових људи из 
нове партије која је дошла на власт или обећала подршку владајућој коалицији. Због такве 
појаве професор Владимир Гоати назвао је партије „функционалним еквивалентом агенције за 
запошљавање”. 

Јавна предузећа пружала су прилику да се високи страначки функционери запосле на важним 
местима, са добрим платама, било то директорске или функције у управним одборима. А 
какве то финансијске могућности пружа видели смо пре шест година на случају „Кришто”. Као 
директор Аеродрома „Никола Тесла” Бојан Кришто је у јуну те 2008. примио 880.000 динара на 
име плате и бонуса за успех фирме, а неки од његових сарадника су добијали око 550.000 
динара. 

Даље, о трошку одређеног предузећа могу да се обаве неки „послићи” и за партијске потребе 
(превоз, штампање промотивног материјала и слично), да се спонзорише омиљени клуб или 
концерт неке звезде, а могу и да се намештају послови за приватне фирме чланова странке 
или финансијера. Посебна прича је тзв. партијски порез, односно давање одређеног процента 
од плате, који су партије разрезивале својим људима који су захваљујући странци били негде 
запослени. Размере тога могли смо видети у марту ове године када је плануо скандал у 
Агенцији за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) – запослени са платама од 130.000 
динара уплаћивали су 60.000 својој странци. 

Следећег месеца је премијер Вучић изјавио да јавна предузећа више неће бити партијски плен 
и најавио да ће их убудуће водити најбољи менаџери, без обзира на партијску припадност. 
Сада ће моћи да докаже да је то искрено мислио. Неки оцењују да ће он заиста моћи озбиљно 
да уђе у овај посао самим тим што људи „по дубини” у јавним предузећима и институцијама, 
који ће осетити последице евентуалне професионализације њихових фирми – нису његови. 
Углавном ни чланови ни гласачи. 

Биљана Баковић 
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/vulin-bice-smanjenja-plata-i-penzija_506093.html 

Вулин: Биће смањења плата и пензија 

ЉИГ  

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 
данас да ће бити најављеног смањења плата и пензија, али да ће се Влада трудити да оно буде 
што мање, истичући да сви подједнако треба да сносе терет кризе. 

"Смањења плата и пензија ће сигурно бити, у којој мери - видећемо, али ћемо се трудити да 
буде што мање", рекао је Вулин новинарима у Љигу, где је разговарао са представницима 
управе и синдиката предузећа "Гранит Пешчар". 

Вулин је рекао да је положај људи запослених у јавном сектору бољи од оних који су 
запослени у приватном и нагласио да сви морају заједно да сносе терет кризе. 

"Нико није срећан што мора да смањује плате и пензије, али то мора да се уради", рекао је 
Вулин. 

Он је додао и да се реформски закони које влада доноси, о стечају и приватизацији, доносе и 
како би се олакшало пословање приватних предузећа. 

"Сви смо у подједнакој невољи морамо да разумемо да терет кризе морамо да сносимо 
равномерно", рекао је он. 

Министар је навео да постоје подаци да на црно ради око 30 одсто од укупног броја 
запослених, што је огроман број, и да џава мора да ради на томе да нико више нема 
економски интерес да на тај начин запошљава. 

Он је додао и да су мере које Влада предузима, попут олакшица за запошљавање радника, 
један од начина да се тај проблем реши. 

 

 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/vulin-bice-smanjenja-plata-i-penzija_506093.html
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=27&nav_id=881541 

"Трудимо се да смањимо што мање" 

Извор: Тањуг  

Љиг -- Најављеног смањења плата и пензија ће бити, али да ће се Влада трудити да оно буде 
што мање, каже министар за рад Александар Вулин. "Смањења плата и пензија ће сигурно 
бити, у којој мери - видећемо, али ћемо се трудити да буде што мање", рекао је Вулин 
новинарима у Љигу, где је разговарао са представницима управе и синдиката предузећа 
"Гранит Пешчар".  

Вулин је рекао да је положај људи запослених у јавном сектору бољи од оних који су 
запослени у приватном и нагласио да сви морају заједно да сносе терет кризе.  
 
"Нико није срећан што мора да смањује плате и пензије, али то мора да се уради", рекао је 
Вуилин.  
 
Он је додао и да се реформски закони које влада доноси, о стечају и приватизацији, доносе и 
како би се олакшало пословање приватних предузећа.  
 
"Сви смо у подједнакој невољи морамо да разумемо да терет кризе морамо да сносимо 
равномерно", рекао је он.  
 
Министар је навео да постоје подаци да на црно ради око 30 одсто од укупног броја 
запослених, што је оргоман број, и да џава мора да ради на томе да нико више нема 
економски интерес да на тај начин запошљава.  
 
Он је додао и да су мере које Влада предузима, попут олакшица за запосљавање радника, 
један од начина да се тај проблем реши. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=27&nav_id=881553 

"Штета да се угаси Гранит Пешчар" 

Извор: Тањуг  

Љиг -- Министар за рад Александар Вулин поручио је да је штета да се угаси Гранит Пешчар и 
да је држава ту да помогне а да синдикати и послодавци треба да сарађују.  

Вулин је то изјавио у Љигу после разговара са представницима управе и синдиката предузећа 
"Гранит Пешчар" који су у петак прекинули штрајк због неисплаћених зарада.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=27&nav_id=881541
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=27&nav_id=881553
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Запослени у грађевинском предузећу "Гранит Пешчар" прекинули су штрајк који је почео 24. 
јуна након што је договорено да се до краја августа исплате мајска и јунска плата као и 20 
одсто путних трошкова и дневница у земљи. 

Вулин је након састанка рекао новинарима да 
синдикати и послодавци нису зараћене стране и да 
треба да раде на заједничку добробит, јер су на 
једном задатку и захвалио представницима тог 
предузећа што разумеју једни друге.  
 
"Не би било добро да се ово предузеће сада угаси, јер 
198 породица живи од њега и има разлога да се нада 
сигурнијим временима", рекао је Вулин.  
 
Он је истакао да ће договор који је постигнут и 
испунити и да је држава ту да то гарантује. "Држава је 
ту да помогне, а не да кажњава и затвара", рекао је 
Вулин.  
 
Представница синдикалне организације Весна 
Ивановић рекла је новинарима да је договорено да 
радници приме априлску плату до 10. августа, а до 
краја тог месеца и мајску, као и заостале путне 
трошкове и дневнице.  
 
"Добили смо гаранцију да ће договор бити испуњен и верујемо у то", рекла је Ивановић, 
истичући да су радници већ у петак прекинули штрајк. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1658736/Vulin%3A+Radnici+i+sindikati+treba+da+sara%C4%91uju.ht

ml 

Вулин: Радници и синдикати треба да сарађују 

Министар за рад Александар Вулин разговарао је са представницима управе и синдиката 
предузећа "Гранит Пешчар" који су у петак прекинули штрајк због неисплаћених зарада, и 
поручио да је држава ту да помогне, а да синдикати и послодавци треба да сарађују. 

Запослени у грађевинском предузећу "Гранит Пешчар" прекинули су штрајк који је почео 24. 
јуна након што је договорено да се до краја августа исплате мајска и јунска плата али и 20 
одсто путних трошкова и дневница у земљи, преноси Тањуг. 

Директор тог предузећа Зоран 
Радивојевић рекао је да плате заостају 
због лошег пословања фирме у 
претходном периоду до којег је дошло 
због кризе у грађевинској индустрији, 
али и поплава. "Редовно исплаћивање 
зарада зависи од пословања, ми смо 
фирма која мора да произведе, али и 
прода, кад будемо у великом плусу 
испалћиваћемо и веће плате", рекао је 
Радивојевић. Према његовим речима, 
рачун предузећа је у блокади од 15. 
јануара, то предузеће има и велике 
обавезе, а отежана су и потраживања 
поготово од фирми које су у 
реструктурирању. "Ипак кад фирма 
ради све је много лакше", закључио је 
Радивојевић. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1658736/Vulin%3A+Radnici+i+sindikati+treba+da+sara%C4%91uju.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1658736/Vulin%3A+Radnici+i+sindikati+treba+da+sara%C4%91uju.html
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Министар Александар Вулин каже да ће бити најављеног смањења плата и пензија, али да ће 
се Влада трудити да оно буде што мање, истичући да сви подједнако треба да сносе терет 
кризе. 

Вулин је рекао да је положај људи запослених у јавном сектору бољи од оних који су 
запослени у приватном и нагласио да сви морају заједно да сносе терет кризе. 

"Нико није срећан што мора да смањује плате и пензије, али то мора да се уради", рекао је 
Вулин. 

Додао је и да се реформски закони о стечају и приватизацији, које је данас Влада усвојила, 
доносе и како би се олакшало пословање приватних предузећа. 

Вулин је након састанка рекао новинарима да синдикати и послодавци нису зараћене стране и 
да треба да раде на заједничку добробит, јер су на једном задатку и захвалио представницима 
тог предузећа што разумеју једни друге. 

"Не би било добро да се ово предузеће сада угаси, јер 198 породица живи од њега и има 
разлога да се нада сигурнијим временима", рекао је Вулин. 

Истакао је да ће договор који је постигнут и испунити и да је држава ту да то гарантује. 

"Држава је ту да помогне, а не да кажњава и затвара", рекао је Вулин. 

Представница синдикалне организације Весна Ивановић рекла је новинарима да је договорено 
да радници приме априлску плату до 10. августа, а до краја тог месеца и мајску, али и 
заостале путне трошкове и дневнице. 

"Добили смо гаранцију да ће договор бити испуњен и верујемо у то", рекла је Ивановићева, 
истичући да су радници већ у петак прекинули штрајк. 

Директор тог предузећа Зоран Радивојевић рекао је да плате заостају због лошег пословања 
фирме у претходном периоду до којег је дошло због кризе у грађевинској индустрији, али и 
поплава. 

"Редовно исплаћивање зарада зависи од пословања, ми смо фирма која мора да произведе, 
али и прода, кад будемо у великом плусу исплаћиваћемо и веће плате", рекао је Радивојевић. 

Према његовим речима, рачун предузећа је у блокади од 15. јануара, то предузеће има и 
велике обавезе, а отежана су и потраживања поготово од фирми које су у реструктурирању. 

"Ипак, кад фирма ради све је много лакше", закључио је Радивојевић. 
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РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА 

http://www.slobodnaevropa.org/content/drzava-srbija-brigo-moja-predji-na-radnika/25470660.html 

 

Држава Србија - Бриго моја, пређи на радника  

 

Протест у Београду против закона о раду 

Запосленима ни нови закон о раду који ступа на снагу за неколико дана не гаранутује да ће 
редовно примати плату коју су зарадили. Компаније ће, наиме, морати да намире обавезе 
према држави – порезе и доприносе, а ако не буду исплаћивали зараде радницима, они ће 
сами морати да их утерују судским путем. Ово решење критикују синдикати, Заштитник 
грађана, па чак и послодавци.  

Нови закон предвиђа да предузећа запосленима издају такозване платне листиће као менице 
са којима они могу да оду у суд, туже послодавце и наплате зараду али - то није решење 
проблема. Није, наиме, јер је држава на раднике пребацила свој посао: да послодавце 
приводе правди и поштовању закона. 

Заштитник грађана Саша Јанковић за РСЕ подсећа да је сврха државе да гарантује 
остваривање закона, а не да раднике оставља на милост и немилост послодавцима. И стари 
закон је, додаје, само слово на папиру, с обзиром на то да држава није обезбеђивала 
поштовање онога што у њему пише. 

“Причамо о десетинама хиљада људи који раде „на црно‟, људи који раде, али им 
послодавац исплаћује мању плату, а онда остатак додаје у кешу, чиме избегава плаћање 
већег пореза или им исплаћује већу плату, па им онда тражи да део новца врате, чиме 
оштећује њих; дакле, причамо о стању не у последње две-три године него у последњим 
деценијама у којима су радници практично остављени на милост и немилост 
послодавцима због тога што држава својим органима који су за то успостављени – 
инспекцијом рада, судским органима, пореском управом – не обезбеђује примену закона, већ 
очекује да ће радници сами успети да се изборе.  

Саша Јанковић 

То, једноставно, није довољно и све измене у новом закону о раду које радницима дају 
нешто лакше могућности против незаконитог поступања послодаваца ја, наравно, 
поздрављам, али то мже бити само пратећи механзам. Држава је, дакле, та која мора да 
обезбеди – активним, интензивним контролама и ефикасним поступцима – да питање 
поштовања закона од стране послодаваца не буде питање добре воље већ једина могућа 
опција“, каже Јанковић. 

http://www.slobodnaevropa.org/content/drzava-srbija-brigo-moja-predji-na-radnika/25470660.html


19 

 

Колико би само, ако би се на то и одлучили, чекале десетине хиљада радника који не примају 
редовно плату у ноторно загушеним српским судовима? Али, у друштву у коме су изложени 
самовољи послодаваца, колико њих ће тим путем уопште смети да се запути? 

“То је оно од чега радници оправдано страхују. Дакле, тек у ситуацији када се деведесет 
одсто проблема решава интервенцијом државе, радници могу да допринесу оних десет 
посто. У ситуацији када је правило нешто сасвим друго, па појединац покуша да, 
користећи се оним што му је формално на распологању, исправи један општи проблем, 
тада се појединац суочава са системом и сасвим сигурно оправдано страхује од исхода. 
Можда ће и успети да наплати ту плату, али у ситуацији када послодавац на располагању 
има мноштво других који чекају посао под било којим условима, када држава суштински 
није своје механизме упрегла у сврху остваривања закона, тешко да ће се неко одлучити на 
правни пут. Ја, наравно, то подржавам такве грађане, али не можемо очекивати да сви 
буду хероји, да сви буду спремни да стављају на коцку какав-такав однос са послодавцем”, 
упозорава Јанковић. 

Како до платног листића 

Синдикати су такође свесни овог проблема. Председник Савеза самосталних синдиката Србије 
Љубисав Орбовић подсећа да је њихов захтев био да послодавац кривично одговара ако не 
исплати две или три зараде. 

“Пример кривичне одговорности послодаваца постоји у Хрватској, постоји у Русији и у 
другим државама, дакле, постоје земље које примењују такав метод и не знам зашто не 
би могла и наша. Можда је у идеји тог члана 121 Закона о изменама Закона о раду и 
постојала добра намера, али мислим да функционално неће бити прихватљив и да се на 
овај начин поново даје заштита послодавцима. Даје се и могућност да послодавац уопште 
не да раднику платни листић – нема никакве обавезе јер га Закон не обавезује да преда тај 
обрачунски листић са зарадом која се не исплаћује јер се до сада тај платни обрачун увек 
добијао истовремено са исплатом зараде. Ја не верујем да постоји послодавац који ће вам 
дати лисић, а да вам неће исплатити зараду”, каже Орбовић. 

Љубисав Орбовић 

Раднике не закидају само послодавци у приватном сектору него и сама држава као власник 
предузећа, што показује да она, заправо, нема вољу да питање редовне исплате зарада реши, 
додаје Орбовић. 

Иако на први поглед може звучати апсурдно, ни удружење послодаваца не разуме законодавца 
и залаже се за то да зараде буду не у последњем већ у првом исплатном реду. Председник 
Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић сматра да је себично то што држава најпре 
узима за себе, што, наиме, од компанија намирује порезе и доприносе, чак и на неисплаћене 
зараде, а да је исплата тих зарада на самом репу обавеза које предузеће треба да има. Ово 
тим пре што је послодавац који не исплаћује зараде нелојални конкурент онима који ту 
обавезу испуњавају. Он, међутим, не подржава идеју синдиката да послодавци који не 
исплаћују зараде кривично одговарају и то овако објашњава: 
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“Постоје компаније које нису у ситуацији да исплате зараде, али не зато што то неће него 
просто зато што им неко није платио. Сетите се примера путарских предузећа којима је 
годинама држава била дужна неколико милиона евра, која, према томе, сигурно нису била у 
ситуацији да исплаћују зараде. Међутим, када би зарада била у првом исплатном реду, 
први износ новца који би легао на рачун компаније, аутоматски би одмах одлазио на 
исплату неисплаћених доходака, уместо што када та уплата дође, новац одмах оде 
држави, оде добављачима, а не остане ништа за зараде. Како онда очекивати да запослени 
без плата редовно измирују своје обавезе?  

Такав однос према зарадама прави, дакле, читав један ланац различитих неплаћања и онда 
све испада много горе него што би било кад би зараде биле редовне или када би се направио 
другачији законски захват. Руси су, рецимо, а учиниле су то и многе друге земље, увели 
решење да уколико три месеца не исплати плату, фирма аутоматски иде у стечај; што је 
потпуно логично јер чему она да постоји ако није у стању да исплаћује рад запослених? 
Дакле, не може компанија да постоји ако је цена њеног постојања стварање социјалних 
проблема. А апсурдно је решење да сваки запослени преко суда утерујеје своју плату”, каже 
Атанацковић. 


