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Јавна предузећа ппједу 230 бплница 

АУТОР: З. Радпвић  

Држава за фирме у свпм власнищтву гпдищое издваја близу милијарду евра. Нпвац се даје за 
субвенције, гаранције, неплаћене ппрезе... 
 
ДА свих 730 државних предузећа ппслује у „плусу“ и да им није пптребна нпвшана ппмпћ из бучета, 
Србија би за краткп време мпгла да се „преппрпди“. За гптпвп милијарду евра, кпликп се, према 
прпценама Фискалнпг савета, пдлије за државне губитаще сваке гпдине, мпглп би да се изгради 255 
щкпла или скпрп дуплп вище вртића. Тај нпвац би бип дпвпљан и за зидаое 230 пбјеката дпмпва 
здравља или за асфалтираое пкп 190 килпметара аутп-пута! Када би се цела сума искпристила за 
птвараое нпвих радних места, вище пд 96.000 људи би се заппслилп, а пбале нащих највећих река 
мпгле би да се ппвежу са бар шетири мпста пппут пнпг кпји тренутнп спаја Земун и Бпршу. 
 
Кплики су терет јавна предузећа за државни бучет најбпље илуструју ппдаци Фискалнпг савета. 
Струшоаци у пвпј институцији су израшунали да субвенције, активиране гаранције и неплаћени ппрези и 
дппринпси државну касу пптерећују са пкп 115 милијарди динара гпдищое, пднпснп држава за 
неуспещнп ппслпваое предузећа у свпм власнищтву издваја нещтп маое пд милијарду евра! 
Председник Фискалнпг савета, Павле Петрпвић, указап је да самп „Србијагас“ за шетири дп пет гпдина 
„ппједе“ један „Телекпм“. Он је уппзприп и да је ЕПС, у тпм смислу, „Србијагас у настајаоу“, збпг 
прпблема вищка заппслених и слабе наплате. Разлика је, међутим, у тпме щтп је ЕПС мнпгп већи пд 
„Србијагаса“ и пн би за гпдину дана мпгап да направи губитак за кпји је „Србијагасу“ билп пптребнп 
шетири дп пет гпдина. 
Небпјща Атанацкпвић, председник Уније ппслпдаваца Србије, сматра да није увек ташнп да нпвца нема 
дпвпљнп, већ каже да је пн неправилнп расппређен, јер држава гпдинама трпщи нпвац на губитаще, а 
мпгла би да га искпристи мнпгп паметније. 
 
БЕЗ РЕФОРМЕ НЕМА НАПРЕТКАНИ фискална кпнсплидација, ни све пстале ущтеде, ни смаоеое 

субвенција, када је у питаоу бучет, немају праву примену без рефпрме јавнпг сектпра - рекап је 

екпнпмиста Владимир Круљ, саветник министра за еврппске интеграције.  

- Влада Србије креће у рефпрму јавнпг сектпра, а тп пре свега знаши ппстављаое јавних предузећа у 

услпве тржищне привреде, у кпјима ће свпјим власницима дпнпсити прпфит. 

 
- С пбзирпм на тп да су дпмаћи и страни инвеститпри дпбијали пп 10.000 евра субвенција пп раднпм 
месту, за нпвац кпји пде у јавна предузећа, мпглп се заппслити скпрп 100.000 људи - истакап је 
Атанацкпвић. - Мушимп се гпдинама да заврщимп Кпридпр 10, а мпгли смп дпсад да изградимп десет 
таквих сапбраћајница да раципналније трпщимп и да су се држава и директпри јавних предузећа 
дпмаћински ппнащали. А тек да не пришамп п тпме кпликп би тај нпвац мпгап да дппринесе да је 
улпжен у ппљппривреду за кпју свака власт тврди да је наща развпјна щанса. Фирма се прави ради 
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прпфита, такп да је пптпунп бесмисленп да држава финансира предузећа, кпја би у ствари опј требалп у 
бучет да уплаћују нпвац пд прпфита. Држава их је направила да би имала кприст, а не сталну щтету. Кпд 
нас је, међутим, дпщлп да апсурда, па псим щтп те фирме немају дпбит, пне нас јпщ и кпщтају. 
Према извещтају Фискалнпг савета, трпщак збпг лпщег ппслпваоа државних јавних предузећа дп 2017. 
гпдине би мпрап да се препплпви. 
- Огрпмни трпщкпви државних јавних предузећа прете да пптппе јавне финансије Србије - истакли су у 
Фискалнпм савету. - Дпвпђеое у ред државних јавних предузећа мпглп би дп 2017. гпдине да пбезбеди 
ущтеде пд 400 дп 500 милипна евра, а за тп су најважнији реструктурираое и рещаваое фирми кпјима 
држава даје гаранције на задужеоа. Фискална кпнсплидација, кпја не би пбухватала јавна и државна 
предузећа, унапред је псуђена на неуспех. Дпбар пример за пву тврдоу мпже бити бащ текућа гпдина, у 
кпјпј су нпви фискални трпщкпви самп два предузећа, „Србијагаса“ и Железаре, били већи пд свих 
прихпда кпје је држава имала пд ппвећаоа умаоене стппе ПДВ-а са псам на 10 пдстп и увпђеоа 
сплидарнпг ппреза!  
ВЕСТИ ИЗ РУБРИКЕ 

 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/511636/Prosveta-od-danas-u-strajku-casovi-30-minuta 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Prosvetari-u-Srbiji-u-strajku-nastava-30-minuta.lt.html 

Прпсвета пд данас у щтрајку, шаспви 30 минута 

ИЗВОР: Бета  

Четири репрезентативна синдиката прпсвете у Србији заппшеће данас щтрајк скраћиваоем шаспва у 

пснпвним и средоим щкплама на 30 минута. Синдикати за сада неће пбуставити рад прпдуженпг 

бправка ђака у щкплама. 

Синдикати кпји су щтрајкпвали и септембра и пктпбра пве гпдине, пшекују да ће 1.000 щкпла 

ушествпвати у щтрајку кпји ппшиое у ппнедељак, а трајаће, какп кажу, дпк се прпсветни радници не 

изузму пд смаоеоа плата у јавнпм сектпру. 

  

Представници синдиката “Независнпст”, Уније синдиката прпсветних радника Србије, Синдиката 

пбразпваоа Србије и Синдиката радника у прпсвети Србије састали су се у петак, 14. нпвембра с 

министрпм прпсвете Срђанпм Вербићем, али нису пдустали пд щтрајка. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/511636/Prosveta-od-danas-u-strajku-casovi-30-minuta
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Prosvetari-u-Srbiji-u-strajku-nastava-30-minuta.lt.html
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Председник Синдиката радника у прпсвети Србије Слпбпдан Брајкпвић рекап је тада да синдикати пд 

Владе траже да се уведу платни разреди за све делатнпсти кпје се финансирају из државнпг бучета, и да 

“судбину бучета деле сви, равнпправнп”. 

  

Ппмпћник министра прпсвете Зпран Кпстић навеп је у петак да ће се следеће недеље фпрмирати 

кпмисија представника Министарства и синдиката за израду кплективнпг угпвпра. 

  

Уз тп, представници синдиката биће укљушени и у припрему измене Закпна п пснпвама система 

пбразпваоа и васпитаоа. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/511611/Otpusteno-200000-radnika 

Отпущтенп 200.000 радника 

АУТОР: Г. Булатпвић  

У малим и средоим предузећима се пд 2009. гпдине смаоип брпј заппслених за скпрп 200.000, са 

582.409 на данащоих 385.934. 

Кппрдинатпр Фпрума малих и средоих предузећа ПКС Александар Грашанац каже за „Блиц” да су 

разлпзи следећи: смаоеое тражое, улагаоа, ппраст трпщкпва улагаоа, психплпщки страх пд неуспеха, 

хрпнишна неликвиднпст, ппраст сиве екпнпмије, кап и ппраст парафискалних трпщкпва у ппслпваоу 

самп су неки пд узрпка пвакве статистике.  

  

- Здрава предузетнишка динамика је ппшела да се губи, усппреним псниваоем, растпм, али и све 

брпјнијим гащеоем фирми. Србија је 2009. имала 266.242 микрп, мале и средое фирме и 

предузетнике, а данас их је регистрпванп 217.000 - пбјащоава Грашанац. 

  

Он ппдсећа да се, према ппказатељима ЕУ, Србија нащла у групи земаља кпје су умерени инпватпри, са 

перфпрмансама исппд прпсека, а пп ппказатељима квалитета предузетнищтва, псим БиХ, најслабија је у 

регипну.  

  

- Држава пд ппшетка кризе није преппзнавала вапаје малпг сектпра. И када је шинила неке мале ппмаке, 

мнпге мере су биле закаснеле. Умаоенп је или укинутп 138 парафискалних намета, щтп је недпвпљнп у 

пднпсу на 256 тада идентификпваних. Данас их је прекп 300 - ппдсећа Грашанац. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/511611/Otpusteno-200000-radnika
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Дпдаје да су измене Закпна п ПДВ дпдатнп урущиле ппслпваое малих фирми јер се ПДВ плаћа пп 

фактурисаоу. 

  

- И закпн п рпкпвима плаћаоа је, нажалпст, бип мртвп слпвп на папиру, јер је међу највећим 

дужницима била држава. Неликвиднпст се наставила, а велики брпј малих и средоих фирми буквалнп 

банкрптирап збпг немпгућнпсти да се избпри са неликвиднпщћу - закљушује Грашанац. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/strajk_nastavnika_skracuje_casove_na_30_minuta.55.html?news_id=292576 

Синдикати прпсветних радника пд данас ппчиоу прптест 

Штрајк наставника скраћује шаспве на 30 минута 

АУТОР: В. А. 

Бепград - Часпви у щкплама пд данас ће трајати пп 30 минута, ппщтп су сва шетири репрезентативна 

синдиката прпсветних радника најавила щтрајк. Синдикалци пшекују дпбар пдзив и прпцеоују да ће пкп 

1.000 щкпла ушествпвати у прптесту, с пбзирпм да је пкп 75 заппслених у пбразпваоу ушлаоенп у неки 

пд пва шетири синдиката. 
У щкплама у кпјима деп заппслених неће ппдржати щтрајк, звпнп ће звпнити два пута - најпре за пне 
кпји шаспве држе пп 30 минута, а пптпм и за наставнике кпји не ушествују у прптесту. Синдикати и 
представници Министарства прпсвете дп сада нису ппстигли дпгпвпр, али су слпжни да је најважније 
псигурати безбеднпст ушеника и заппслених тпкпм трајаоа щтрајка. У ранијим пбраћаоима јавнпсти 
синдикалци су истакли да би наставу у щкплама требалп прганизпвати такп да рпдитељи јаснп знају 
када се ушеницима заврщавају шаспви. 

Ппдсетимп, прпсветари траже да буду изузети пд смаоеоа плата за 10 пдстп, с пбзирпм да су најлпщије 
плаћени пд свих делатнпсти кпје се финансирају из бучета. Други захтев је да влада дпнесе јединствене 
платне разреде за цеп јавни сектпр, шиме ће се изједнашити примаоа заппслених са истим степенпм 
струшне спреме. Трећи захтев је да щтп пре ппшну прегпвпри са Министарствпм прпсвете п пптписиваоу 
ппсебнпг кплективнпг угпвпра и изменама Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа. На 
ппследоем састанку са министрпм прпсвете Срђанпм Вербићем, пдржаним у петак, ппстигнут је 
известан напредак у прегпвприма. Какп је саппщтенп, министар ће фпрмирати радну групу кпја ће се 
бавити ппсебним кплективним угпвпрпм, а у опј ће бити и представници синдиката прпсветних 
радника. За десетак дана ппшеће и прегпвпри п изменама ппменутпг закпна, такпђе уз ушещће 
синдиката. 

Из Министарства прпсвете засад нема јаснпг пдгпвпра да ли ће наставницима кпји ће щтрајкпвати бити 
смаоена плата. Закпнпм је предвиђенп да „заппслени кпји ушествује у щтрајку пстварује пснпвна права 
из раднпг пднпса, псим права на зараду“. Тп знаши да би прпсветари мпгли да пстану без дела плате, 
кпји ће дпбити акп буду надпкнадили изгубљене шаспве. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/strajk_nastavnika_skracuje_casove_na_30_minuta.55.html?news_id=292576
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Вербић: Најлпщије рещеое 
Министар прпсвете Срђан Вербић најавип је за Данас да ће у предстпјећим изменама Закпна п 
пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа предлпжити измене пдредаба кпји се пднпсе на нашин 
щтрајка прпсветних радника. Министар сматра да је прптест уз скраћеое шаспва на 30 минута 
најлпщије рещеое пп ушенике. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_vecinu_stecaj_ili_rasprodaja.4.html?news_id=292546 

Ппчеткпм децембра тендер за предузећа у реструктурираоу 

За већину стешај или распрпдаја 

НАША ПРИЧА 

АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ 

Бепград - Накпн щтп, дп краја месеца, Министарствп привреде Србије дпнесе пдлуке п мпделу 
приватизације за ппједина предузећа у реструктурираоу, Агенција за приватизацију ће ппшеткпм 
децембра пбјавити јавне ппзиве за прпдају капитала пднпснп импвине, или избпр стратещкпг партнера, 
решенп је Данасу у Агенцији за приватизацију. 
Реш је, инаше, п фирмама са списка пд 502 предузећа у реструктурираоу за кпја је Агенција за 
приватизацију на пснпву исказанпг интереспваоа инвеститпра и ппслпвне пдрживпсти предлпжила 
мпдел, метпд и мере за даље спрпвпђеое ппступка приватизације јер је оихпвп ппслпваое пцеоенп 
кап пдрживп. - У складу са Закпнпм п приватизацији, 15. августа смп расписали Јавни ппзив за 
прикупљаое писама п заинтереспванпсти, са циљем да се испита интереспваое тржищта за ушещће у 
приватизацији препсталпг друщтвенпг, пднпснп јавнпг капитала и импвине предузећа у надлежнпсти 
Агенције. Рпк за дпстављаое писама п заинтереспванпсти је истекап 15. септембра. Министарствп 
привреде ће за предузећа шији списак смп им дпставили дп 1. децембра дпнети пдлуке п мпделу, 
метпду и мерама за припрему кап и растерећеоима субјеката приватизације - навпде у Агенцији за 
приватизацију. У тпј агенцији нису мпгли да нам кажу за кпликп предузећа је дпстављен ппзитиван 
извещтај п мпгућнпсти за приватизацију, кпликп је примљенп писама п заинтереспванпсти и у кпм брпју 
предузећа са списка ће бити ппкренут стешајни ппступак. Какп нам је пбјащоенп, разлпг збпг кпга нисмп 
дпбили пдгпвпр је тај да рпк за пдлушиваое надлежних пргана јпщ увек није истекап. 

Љубпдраг Савић, прпфеспр Екпнпмскпг факултета у Бепграду каже за Данас да је вепма незахвалнп 
прпгнпзирати кпликп ће предузећа бити приватизпванп а кпликп ће птићи у стешај. 

- Онп щтп је свакакп извеснп да ће у прпцес свпјинске трансфпрмације ући маои брпј предузећа, оих 
не вище пд 100, дпк ће сва пстала са списка пд 502 предузећа у реструктурираоу мпрати да иду у 
ппступак стешаја. Разлпг за тп је тај щтп је углавнпм реш п предузећима кпја су у вепма лпщем стаоу па је 
збпг тпга изузетнп тещкп за оих прпнаћи партнера. Да је тп билп мпгуће, тп би билп урађенп дпсад. У 
свакпм слушају, предузећа у реструктурираоу се мпгу ппделити у три пснпвне групе. Она кпја ће 
наставити са дпсадащопм делатнпщћу, пна кпја ће делатнпст прпменити и предузећа кпја ће на жалпст 
заврщити у стешају - истише нащ сагпвпрник. Он дпдаје да ће се у првпј групи наћи пна предузећа кпја 
држава пцени кап припритетна за пдржаваое у живпту. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_vecinu_stecaj_ili_rasprodaja.4.html?news_id=292546
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- Ту је реш п предузећима пд кпјих зависе шитави градпви и регипни па би оихпвп гащеое билп ппгубнп. 
Рецимп, ту мислим на ФАП, Петрпхемију, 14. пктпбар и друге. Да би та предузећа преживела пптребнп 
је да држава „пдрещи кесу“. Другим решима, држава крпз пдређене субвенције, птпис дугпваоа, 
преузимаое пбавеза и пслпбађаоа пд плаћаоа ппреза и дппринпса у некпм перипду мпже да 
стимулище стране кпмпаније да или уђу у партнерски пднпс са државпм или да у пптпунпсти преузму та 
предузећа. Онп щтп је важнп је тп да се краткпрпшна улагаоа државе у те фирме у пптпунпсти исплати 
на дуге стазе какп би пне ппстале сппспбне да ппстану и ппслују на тржищним принципима - пбјащоава 
Савић и дпдаје да је реш п предузећима кпја ће наставити са дптадащопм делатнпщћу. Према оегпвим 
решима у другу групу предузећа спадају пна шија ће се пснпвна делатнпст прпменити. 

- Ради се п фирмама кпје ће бити купљеое збпг ппреме кпјпм распплажу, ппстрпјеоа и других 
грађевина или земљищта. И на крају у трећпј групи ће се наћи предузећа за кпја никп неће ппказати 
интереспваое и збпг тпга ће птићи у стешај. Кад је реш п тим предузећима, све ће зависити пд 
ппверилаца. Акп ппстпје пснпве да се предузеће „извуше из буле“ урадиће се ппслпвни план кпји уз 
намиреое ппверилаца треба да пбезбеди и мпгућнпст за ппправак. Акп не ппстпје ни тепријске 
мпгућнпсти за тп, таква предузећа ће ићи у класишан стешај, щтп знаши да ће се угасити - закљушује 
Савић. 

Има наде за велике системе 

У Агенцији за приватизацију Данасу је пптврђенп да се међу предузећима за кпје је датп „зеленп 
светлп“ да су ппслпвнп сппспбне за свпјинску трансфпрмацију, гиганти пппут Галенике, ФАП-а Прибпј, 
Петрпхемије, 14. пктпбра, РТБ Бпра. У тпј агенцији ппдсећају да је рпк за приватизацију друщтвенпг 
капитала 31. децембар 2015, дпк Закпнпм п приватизацији није пдређен рпк за приватизацију јавнпг 
капитала. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sve-ustede-u-drzavnoj-kasi-pojesce-novi-penzioneri 

Све ущтеде у државнпј каси ппјещће нпви пензипнери 
 

АУТОР: Љ. Малещевић 
Мада пкп милипн пензипнера неће нареднпг месеца псетити смаоеое пензија , а 700.000 оих шији 
шек је већи пд 25.000 динара месешнп хпће, мпже се на крају ппказати да је ущтеда за бучет мала. 

Наиме, маса издвајаоа из бучета за пензије није умаоена за десет, какп је тп тражип ММФ, већ за щест 
пдстп, щтп неће имаћи већи ефекат у стварнпсти, тим пре щтп је реалнп пшекивати да ће дп краја гпдине 
бити ппвећан брпј захтева за пензипнисаое. Бучетпм за пву гпдину планиран је трансфер Фпнду ПИО пд 
256,57, а накпн ребаланса и смаоеоа пензија пн је смаоен на 251,13 милијарди динара. 

Пракса из претхпдних гпдина ппказала је, щтп је пптврдила и Мпмира Лалић, нашелница Одељеоа у 
дирекцији Фпнда ПИО, да дплази дп ппвећанпг брпја захтева за пензипнисаое пп актуелнпм закпну акп 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sve-ustede-u-drzavnoj-kasi-pojesce-novi-penzioneri
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је пнај шија ће примена тек ппшети рестриктивнији и пщтрији. Какп 1. јануара 2015. гпдине ступа на снагу 
измеоени Закпн п ПИО кпји ппставља нпве, стрпжије услпве за пензипнисаое сви кпји имају услпве да 
дп краја пве гпдине пду у пензију тп ће сасвим сигурнп искпристити. 

- Свакп мпра сам избпр да направи, али акп испуоава услпве пп пвпм закпну пнда би требалп да 
пствари правп, јер акп пд 1. јануара не испуоава услпве, пднпснп испуоава самп мпгућнпст да пде у 
привремену пензију, тп знаши да ће му се пензија умаоити за 0,34 пдстп за сваки месец ранијег пдласка. 
Пракса је ппказала да би када се меоају услпви за стицаое права на старпсну пензију и када се 
пппщтравају услпви, пднпснп накпн ппшетка примене измена закпна за 12 дп 16 пдстп мпгап да се 
смаои брпј кприсника нпвих пензија, щтп ће знашити и ущтеду за бучет – пбјаснила је Лалићева. 

Какп је, према ппдацима Мпмире Лалић, правп на старпсну пензију прпщле гпдине пстварилп 107.000 
псигураника, реалнп је пшекивати да их на крају пве буде најмаое тпликп акп не и за некпликп десетина 
хиљада вище. Ребаланспм бучета, у кпји је укалкулисанп и смаоиваое пензија у децембру – пднпснп 
самп један месец у пвпј гпдини, биће издвпјенп пет милијарди динара маое. Међутим, великп је 
питаое да ли ће тпликп нпвца бити дпвпљнп да се нпвппридпщлим пензипнера већ првпг месеца 
наредне гпдине исплате пензије, па макар пне биле умаоене и привремене... 

 

Privredni PREGLED 
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