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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:523749-Milan-Krkobabic-I-drzavne-firme-mogu-da-

zaradjuju 

Milan Krkobabić: I drţavne firme mogu da zaraĎuju 
Z. R.  

„Pošta Srbije“ i „Elektroprivreda“ jedina javna preduzeća spremna za reforme. Krkobabić: 

Odgovornim poslovanjem postiţu se dobri rezultati 

DRŢAVNA preduzeća su kamen o vrat drţavi Srbiji, privredi i graĊanima. Ona moraju da se 
reformišu, ali osim EPS-a, koji je dobio zadatak i kreće u taj postupak i „Pošta Srbije“, koja je 
zapoĉela postupak reorganizacije, niko drugi nema nameru da tako nešto uradi. To je juĉe na 
konferenciji „Javna preduzeća i trţišna konkurentnost u Srbiji“ izjavio Milan Krkobabić, direktor 
„Pošte“, i dodao da ne postoji svest i spremnost da se krene u suštinske promene. Kako je naveo 
Krkobabić, uprava preduzeća na ĉijem je ĉelu, ţeli da pokaţe da i drţavne firme mogu da postignu 
dobre rezultate i da budu „punioci“ budţeta. 
 

- Od deset svetskih najprofitabilnijih kompanija pet je u drţavnom vlasništvu, meĊu kojima su i dve 
kineske banke - napomenuo je direktor „Pošte Srbije“. - U drţavnim firmama zato vidim odreĊeni 
potencijal i smatram da odgovornim poslovanjem, mogu postati preduzeća poput „Telenora“, koji 
je vlasništvo norveške drţave ili kao ĉeško elektroprivredno preduzeće koje u budţet uplaćuje 
sredstva koja mi moţemo samo da sanjamo. Uštedeli smo 380 miliona evra na privremenom 
solidarnom doprinosu jednog dela penzionera i zaposlenih. Oĉekujem da tu sumu, EPS i još nekoliko 
javnih preduzeća mogu s lakoćom da ubace u budţet i onda ne bismo imali ovu situaciju. Smatram 
da moraju imati „zaraĊivaĉku sposobnost“. 
Krkobabić je istakao da će u „Pošti“ pokušati da definišu odgovornost, jer je ona, kako je rekao, 
nestala u javnim preduzećima. 
- Imamo ĉuveni trougao, menadţment, uprava i sindikati - kazao je Krkobabić. 
- Nekad je to, i najĉešće, bermudski trougao svake dobre reformske ideje. Tu se ona potapa i tu 
nestaje. Ispreĉuju se liĉni i interesi unutar tog preduzeća, kao i ţelje grupa koje su zainteresovane 
da inercija starih navika ne prestane. 
U „Pošti“ je zaposleno 15.000 ljudi. Reorganizacija ne predviĊa otpuštanja, ali je uraĊena nova 
sistematizacija radnih mesta. Broj poslovnih jedinica je smanjen sa 35 na 17, a broj direktora sa 98 
na 33. Krkobabić je rekao da je pokrenuta procedura i da se smanji broj ĉlanova izvršnog odbora.  
 
LjUŠTURE NA PAPIRU 
- OD 502 drţavna preduzeća sa spiska za privatizaciju gotovo 80 njih nema nijednog zaposlenog, 
već su samo ljušture koje postoje na papiru i ne mogu drugaĉije da budu ugašene nego kroz 
procese steĉaja - rekao je juĉe ministar privrede Ţeljko Sertić. - Postoji i izmeĊu 80 i 90 firmi koje 
imaju jednog ili dvoje zaposlenih. Dakle, oko 170 firmi već ne fukcioniše. Veliki broj preduzeća je 
već u procesu gašenja, ali neće se to svima desiti. Za svako preduzeće koje bude imalo i najmanji 
potencijal, omogućićemo ili unapred pripremljeni plan reorganizacije ili ćemo pokušati da 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:523749-Milan-Krkobabic-I-drzavne-firme-mogu-da-zaradjuju
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dogovorimo prodaju preduzeća, ĉak i ako je u steĉaju. Steĉaj je u neku ruku pravni model na 
osnovu kojeg bi preduzeće moglo da se spase. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:523642-SerticU-80-preduzeca-nema-nijednog-

zaposlenog 

Sertić:U 80 preduzeća nema nijednog zaposlenog! 
Tanjug  

Od 502 preduzeća sa spiska za privatizaciju gotovo 80 njih nema nijednog zaposlenog, već su 

samo ljušture koje postoje na papiru 

BEOGRAD - Od 502 preduzeća sa spiska za privatizaciju gotovo 80 njih nema nijednog zaposlenog, 
već su samo ljušture koje postoje na papiru i ne mogu drugaĉije da budu ugašene nego kroz 
procese steĉaja, izjavio je danas ministar privrede Ţeljko Sertić. 

On je govoreći na konferenciji "Javna preduzeća i trţišna konkurentnost u Srbiji" dodao i da postoji 

izmeĊu 80 i 90 firmi koje imaju jednog ili dva zaposlena. 

"Dakle, oko 170 firmi već ne fukcioniše", kazao je Sertić, komentarišući navode da će više od 100 

firmi otići u steĉaj. 

Prema njegovim reĉima, veliki broj preduzeća od pomenutih 170 je već u procesu gašenja, ali neće 

sve te firme biti ugašene. 

"Za svako preduzeće koje bude imalo i najmanji potencijal, omogućićemo ili unapred pripremljeni 

plan reorganizacije (UPPR) ili ćemo pokušati da dogovorimo prodaju preduzeća, ĉak iako je u 

steĉaju", kazao je Sertić, naglasivši da steĉaj ne znaĉi gašenje firme po automatizmu. Steĉaj, je 

kako je rekao, u neku ruku pravni model na osnovu koga bi preduzeće moglo da se spase. 

Komentarišući zašto se privatizacija ovih firmi nije odradila u pethodnom periodu, Sertić je rekao 

da bi tada verovatno bilo atraktivno da se kupuju firme koje su imale trţište. Prema njegovim 

reĉima, u javnosti se ĉesto zapletemeo u priĉu reindustrijalizacije, ali to nije moguće na onaj 

naĉin kako je raĊeno 50-ih i 60-ih godina prošlog veka, jer danas postoji trţišna utakmica. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:523702-Udovicki-Cilj-produktivniji-sistem-javne-

uprave 

Udovički: Cilj produktivniji sistem javne uprave 
Tanjug  

Potpredsednica Vlade i ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila 

je da će racionalizacija drţavne uprave omogućiti produktivniji sistem 

Potpredsednica Vlade i ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udoviĉki izjavila je 
danas da će racionalizacija drţavne uprave omogućiti produktivniji sistem. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:523642-SerticU-80-preduzeca-nema-nijednog-zaposlenog
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:523642-SerticU-80-preduzeca-nema-nijednog-zaposlenog
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:523702-Udovicki-Cilj-produktivniji-sistem-javne-uprave
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:523702-Udovicki-Cilj-produktivniji-sistem-javne-uprave
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Udoviĉki je na Skupu Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije "Sistem kvaliteta - Uslov za 

uspešno poslovanje i konkurentnost", rekla da će kroz reorganizaciju i racionalizaciju drţavne 

uprave, koja je deo fiskalne konsolidacije, biti preispitana svaka organizaciona jedinica u javnoj 

upravi, kako bi se uspostavio produktivniji i svrsishodniji sistem. 

"Ovo je prilika da se po prvi put, jer ja ne pamtim da se to ranije desilo, javni sektor pita ĉemu 

neka insitucionalna jedinca sluţi. Iako to sad radimo u okviru smanjivanja resursa i štednje, 

zapravo moţemo da proizvedemo produktivniji i svrsishodniji sistem i organizaciju", rekla je 

Udoviĉki. 

Ona je navela da će se raditi na tome da se pojaĉa inspekcijski nadzor, kao i da se promeni 

regulatorni okvir u odnosu drţavnih sluţbenika prema svom poslu. 

"Na taj naĉin biće ohrabreni graĊani i privreda da traţe uslugu, profesionalnost, etiĉnost u radu, 

efikasnost i delotvornost", rekla je Udoviĉki. 

Potpredsednica vlade je rekla da mora da se promeni naĉin na koji drţavna uprava radi, istiĉući da 

drţava više koĉi i onemogućava, nego što obezbeĊuje da resursi koje Srbija ima budu usmereni 

tamo gde su najpotrebniji i gde će proizvesti najbolji rezultat. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:523674-Zgradu-Fonda-PIO-cuvali-15-godinu-bez-plate 

Zgradu Fonda PIO čuvali 1.5 godinu bez plate! 
J. Ţ. Skenderija  

Fond uplaćivao novac firmi za obezbeĎenje, radnici nisu primali novac. Čuvari zbog duga 

napuštali radna mesta, kaţu u direkciji fonda 

GOTOVO godinu i po dana radnici obezbeĊenja u PIO fondu nisu primili platu, iako je firmi “Pro tek 
tim” iz Beograda ta ustanova uredno uplaćivala novac. Fond je zbog toga raskinuo Ugovor o zaštiti 
imovine i obezbeĊenju poslovnog prostora. 
 

Kako naglašavaju u PIO, ugovor je raskinut, izmeĊu ostalog, i zbog neizvršenja ugovorenih obaveza 
pruţaoca usluga, jer su ljudi koji treba da brinu o bezbednosti napuštali radna mesta sa 
obrazloţenjem da im poslodavac ne isplaćuje zarade. 
- Fond je primao pisma upozorenja od tih radnika, sa navodima da će stupiti u štrajk u narednom 
periodu ukoliko im poslodavac ne isplati zaostale zarade - kaţu u PIO. - Opominjali smo i 
upozoravali firmu, ali kako u primerenom roku nije obezbeĊeno izvršenje usluga obezbeĊenja na 
naĉin i u obimu koji je ugovoren, ugovor je raskinut, a banci koja je izdala bankarsku garanciju za 
dobro izvršenje posla upućen je zahtev za naplatu. 
Ugovor sa “Pro tek timom” sadrţao je dodatni uslov, kojim je bilo predviĊeno da ponuĊaĉ redovno 
izmiruje obaveze za zaposlene u smislu uplate doprinosa i poreza na zarade. Iako je izabrani 
ponuĊaĉ potpisao izjavu i obavezao se na uslove propisane ugovorom, ispostavilo se da isti ne 
isplaćuje zaposlene, te da samim tim nije u mogućnosti da redovno izvršava svoje ugovorene 
obaveze. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:523674-Zgradu-Fonda-PIO-cuvali-15-godinu-bez-plate
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- Osim što nisu dolazili redovno na posao, radnici u pojedinim organizacionim celinama Fonda PIO 
nisu nosili propisanu uniformu, a i nedoliĉno su se ponašali prema stranakama u nekim situacijama - 
kaţu u Fondu. 
Prema raĉunici PIO fonda, proseĉna meseĉna potrošnja u 2014. godini za ove usluge je bila oko 2,6 
miliona dinara, što je za godinu dana iznosilo oko 31,2 miliona, i to za usluge obezbeĊenja u 30 
organizacionih jedinica. 
Branko Milić, jedan od radnika obezbeĊenja, zaposlen u beogradskoj filijali u Nemanjinoj, tvrdi da 
godinu i po dana radnici nisu primili ni dinara. Zaposleni još ne znaju da li da doĊu na posao, jer ih 
niko ni o ĉemu nije obavestio. 
- Prvo su govorili da je problem u izboru direktora, a sada kada je postavljen novi, ništa nije rešeno 
- kaţe Milić. 
“Novosti” su u utorak pokušale da doĊu i do direktora “Pro tek tima”, ali brojevi telefona koje smo 
pronašli na njihovom zvaniĉnom sajtu nisu u funkciji. 
 

USKORO NOVI UGOVOR 
NOVI ugovor još nije zakljuĉen, ali je 8. decembra sproveden postupak otvaranja ponuda. Pristiglo 
je osam ponuda. Oĉekujemo da se ugovor sa novim dobavljaĉem zakljuĉi do BBBBBBBBBBBBBBb. 
Ovaj postupak, kako navode u PIO, sprovodi se samo za premošćavanje nastalog problema, odnosno 
do okonĉanja redovnog otvorenog postupka javne nabavke velike vrednosti, koji će biti pokrenut 
poĉetkom godine. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:523653-Sindikati-prosvete-Strajk-22-decembra-

Verbic-Strajk-je-nezakonit 

Sindikati prosvete: Štrajk 22. decembra! Verbić: Štrajk 

je nezakonit 
I. Mićević  

Nastavnici rešili da protestuju na dan kada budu primali umanjenu platu. Ministarstvo prosvete: 

Puna obustava nastave nezakonita 

 
PROSVETARI će radikalizovati štrajk tako što 22. decembra uopšte neće drţati ĉasove. Tog dana, 
kada nastavnici primaju umanjenu platu, odrţaće protest ispred Vlade Srbije i Ministarstva 
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 
 

Ostavili su i mogućnost da, ako ne bude pomaka u pregovorima, deci ne zakljuĉe ocene na kraju 
polugodišta, ĉime bi bila dovedena u pitanje njegova regularnost. A samo ugovor sa nadleţnim 
ministarstvima, koji bi garantovao ispunjenje zahteva prosvetara, mogao bi da zaustavi nastavnike 
u nameri da 22. decembra uĉionice ne budu prazne. Iz Ministarstva prosvete odgovorili su na najavu 
ĉetiri sindikata da će 22. obustaviti nastavu i upozorili ih da to predstavlja kršenje zakona. 
- Prema Zakonu o štrajku, nastavnici imaju pravo na štrajk pod uslovom da obezbede minimum 
procesa rada, što je u ovom sluĉaju odrţavanje ĉasa u trajanju od 30 minuta. Zakon o štrajku, kao i 
Zakon o osnovnoj školi predviĊaju sankcije za kršenje odredaba vezanih za štrajk u prosveti - 
poruĉili su iz Ministarstva prosvete. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:523653-Sindikati-prosvete-Strajk-22-decembra-Verbic-Strajk-je-nezakonit
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:523653-Sindikati-prosvete-Strajk-22-decembra-Verbic-Strajk-je-nezakonit
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VERBIĆ: PARA NEMA- SHVATAM koliko je nezadovoljstvo prosvetnih radnika zbog njihove ekonomske 
situacije, svi bismo voleli da ţivimo u nekom boljem vremenu kada para ima, ali ţivimo u vremenu 
kada novca nema i kada svako od nas mora da uradi maksimalno za zajednicu u kojoj ţivi - rekao je 
u sredu prilikom obilaska Drţavnog univerziteta i dve novoizgraĊene osnovne škole u Novom Pazaru 
ministar prosvete SrĊan Verbić. (M. N.) 

Prema reĉima Dragana Matijevića, predsednika Unije sindikata prosvetnih radnika, postoji 
mogućnost da ne poĉne ni drugo polugodište, ako do tada ne postignu dogovor. 
- Vlada nema sluha za protest prosvetnih radnika - rekao je on i dodao da su se sindikati odluĉili za 
radikalizaciju štrajka da bi Vladi Srbije skrenuli paţnju da se ozbiljnije pozabavi pitanjem 
prosvetnih radnika. 
Na konferenciji za novinare, Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti, rekao je 
da im je ministar SrĊan Verbić obećao da štrajkaĉima neće smanjiti plate zbog skraćenih ĉasova, 
mada nemaju garanciju za to. Tomislav Ţivanović, predsednik "Nezavisnosti", rekao je da je ponuda 
dobijena od ministra prosvete "vreĊanje obrazovanja i prosvetnih radnika", ne ţeleći da otkriva 
njene detalje. 
Zaposleni na Univerzitetu u Beogradu oĉekuju od Ministarstva prosvete objašnjenje kako će im biti 
umanjene plate, rekao je rektor prof. Vladimir Bumbaširević. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/518027/OTKRIVAMO-Vlada-planira--7000-otkaza 

U BUDŢETU ZA 2015. IZDACI ZA PLATE SMANJENI 2,5 ODSTO 

OTKRIVAMO Vlada planira 7.000 otkaza 

Gordana Bulatović  

U budţetu za 2015. manja je masa plata za 6,5 milijardi dinara, zbog racionalizacije javnog 

sektora. To znaĉi da oko 7.000 ljudi ostaje bez posla. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/518027/OTKRIVAMO-Vlada-planira--7000-otkaza
http://www.blic.rs/data/images/2014-12-09/547901_0203_lb.jpg?ver=1418155256.jpg
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Masa zarada je, prema budţetu za narednu godinu u koji je „Blic“ imao uvid, u skladu sa 

„programom racionalizacije koji mora da bude sproveden do 30. 6. 2015. smanjena za 2,5 odsto u 

odnosu na ovu godinu“. Smanjeni su i troškovi svih ministarstava za proseĉnih 15 odsto. 

 

Uz umanjenje zarada koje se već primenjuje, linearno za deset odsto svima u javnom sektoru, 

mnogi koji su do sada imali ekstraprihod moraće to da zaborave. Kako u nacrtu budţeta piše, „neće 

više biti netransparentnih bonusa“, odnosno, osim plate, zaposleni će moći da raĉunaju iskljuĉivo 

na jubilarne nagrade. 

Vujović: Danas o budţetu 

 

- Vlada će danas razmatrati budţet za 2015. Završavamo i rad na fiskalnoj strategiji. Nismo 

predvideli povećanje poreskih stopa, već samo bolju naplatu poreza. Sada zakivamo i detalje sa 

MMF. Sinhonizovaće se i aktivnosti na liniji MMF i Svetska banka prema Srbiji. Svetska banka pravi 

program koji će pomoći restrukturiranje EPS, „Ţeleznica“ i drugih sistema - kaţe ministar Dušan 

Vujović. 

  

Na garancije drţave na kredite koji bi posluţili za odrţavanje tekuće likvidnost neće moći da 

raĉuna nijedno javno preduzeća. Otplate po osnovu garancija datih za obaveze po osnovu zajmova 

javnih preduzeća, Fonda za razvoj i Agencije za osiguranje depozita iz ranijeg perioda u iznosu od 

30,7 milijardi dinara ovim budţetom su ozvaniĉene kao obaveze po dugu kog servisira Republika 

Srbija. Ove godine biće, bar prema nacrtu budţeta, izdato samo nekoliko garancija, i to iskljuĉivo 

za investicione projekte. 

http://www.blic.rs/data/images/2014-12-09/547901_0203_lb.jpg?ver=1418155256.jpg
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Svoju kompletnu dobit ubuduće će u budţet morati da uplaćuje i 15 javnih agencija. Drţava po tom 

osnovu raĉuna u narednoj godini na prihod od oko 1,6 milijardi dinara. Od 50 odsto ostvarene dobiti 

javnih preduzeća budţet će prihodovati 15,3 milijarde dinara. 

 

Manje para biće dato i za subvencije, ukupno 81 milijarda, za razliku od ovogodišnjih 93,7 milijardi 

dinara. Najviše njih - 36,5 odsto ukupnog iznosa biće 

dato za dotacije poljoprivrednicima, zatim privredi (18,9%), „Ţeleznicama“ (14,1%), za puteve 

(8,2%)... Budţetski dodatak za redovnu isplatu penzija biće 220,3 milijarde dinara. 

Povećava se iznos za socijalnu zaštitu, i to sa ovogodišnjih 110,8 milijardi na 126,2 milijarde 

dinara. Veći su, i to za oko dve milijarde dinara, kapitalni izdaci. 

 

Rastu, naţalost, i to priliĉno dramatiĉno, rashodi po osnovu otplate kamata po uzetim kreditima. 

Umesto ovogodišnjih 112,5 milijardi, u narednoj godini platićemo 17,9 odsto više, odnosno 132,6 

milijardi dinara. 

 

Primetno je da drţava nije predvidela nove mere fiskalne konsolidacije. Što se rashoda tiĉe, 

najviše se raĉuna na iznos od smanjenih plata u javnom sektoru i penzija, ali i na efekte koje bi 

trebalo da donese najavljeno sreĊivanje stanja u javnim preduzećima. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/518333/Za-dobrovoljni-odlazak-iz-Petrohemije-257-radnika 

Za dobrovoljni odlazak iz Petrohemije 257 radnika 

Beta  

Za dobrovoljni odlazak iz panĉevaĉke "Petrohemije" uz isplatu otpremnina odluĉilo se, nakon 

trodnevne ankete, 257 radnika, saopštilo je veĉeras to preduzeće.Najveći broj prijavljenih ima 

preko 30 godina radnog staţa, a više od polovine njih ima manje od tri godine do penzije. 

 Cilj tog poteza koji "Petrohemija" sprovodi u saradnji s Vladom Srbije jeste racionalizacija 

poslovanja i restrukturiranje preduzeća radi lakšeg nalaţenja strateškog partnera, saopštila je ta 

kompanija. 

  

"Odziv zaposlenih je bio iznenaĊujuće dobar, i program rešavanja tehnoloških viškova vrlo je 

isplativ za one koji su blizu penzije, jer će do sticanja prava na penziju dobijati pomoć od 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/518333/Za-dobrovoljni-odlazak-iz-Petrohemije-257-radnika
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Nacionalne sluţbe za zapošljavanje", izjavila je za agenciju Beta direktorka Sektora za upravljanje 

ljudskim resursima u "Petrohemiji" Tatjana Prokić. 

  

Ona je dodala da će mesta radnika koji će otići, u proizvodnom procesu zauzeti neki do preostalih 

zaposlenih, tako da će fabrika obezbediti kontinuitet i bezbednost u radu. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/518204/Sertic-U-fazi-gasenja-170-javnih-preduzeca-u-Srbiji 

Sertić: U fazi gašenja 170 javnih preduzeća u Srbiji 

Beta  

Ministar privrede Ţeljko Sertić izjavio je danas da Srbija ima oko 170 javnih preduzeća koje ne 

funkcionišu, i imaju jednog ili nijednog zaposlenog. 

Oko 80 preduzeća nema nijednog zaposlenog, postoje "samo na papiru", 

i jedino kroz proces steĉaja mogu da budu izbrisana iz APR-a, rekao je Sertić na konferenciji "Javna 

preduzeća i trţišna konkurentnost u Srbiji" koju je organizovao list "Danas". 

  

- Sada se stvara velika fama u javnosti da ćemo da oteramo preduzeća 

u steĉaj, a od velikog broja preduzeća najveći deo je upravo u fazi gašenja i potreban je samo taj 

završni pravni korak - kazao je ministar privrede. 

  

Sertić je naglasio da će se za svako preduzeće koje bude imalo bilo 

kakav trţišni potencijal, omogućiti unapred pripremljeni plan reorganizacije, dogovorna prodaja 

preduzeća ili izvlaĉenje gubitaka kroz steĉaj. 

  

Ministar privrede je istakao da steĉaj ne znaĉi automatski gašenje firme, već da postoje 

zainteresovani kupci i za takva preduzeća. 

  

Na pitanje koliko će ljudi sledeće godine biti otpušteno iz javnog sektora, Sertić je kazao da je 

promena percepcije rada unutra firmi kljuĉna stavar i da se ne treba baviti brojkama, ali da on 

podrţava otpuštanje neradnika. 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/518204/Sertic-U-fazi-gasenja-170-javnih-preduzeca-u-Srbiji
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/518158/Sertic-U-80-preduzeca-nema-nijednog-zaposlenog 

Sertić: U 80 preduzeća nema nijednog zaposlenog 

Tanjug  

Od 502 preduzeća sa spiska za privatizaciju gotovo 80 njih nema nijednog zaposlenog, već su samo 

ljušture koje postoje na papiru i ne mogu drugaĉije da budu ugašene nego kroz procese steĉaja - 

izjavio je danas ministar privrede Ţeljko Sertić. 

Sertić kaţe da će za svako preduzeće sa spiska za privatizaciju, koje bude imalo i najmanji 

potencijal, omogućiti ili UPPR ili pokušati njegovu prodaju 

On je, govoreći na konferenciji "Javna preduzeća i trţišna konkurentnost u Srbiji", dodao i da 

postoji izmeĊu 80 i 90 firmi koje imaju jednog ili dva zaposlena. 

  

- Dakle, oko 170 firmi već ne fukcioniše - kazao je Sertić, komentarišući navode da će više od 100 

firmi otići u steĉaj. 

  

Prema njegovim reĉima, veliki broj preduzeća od pomenutih 170 je već u procesu gašenja, ali neće 

sve te firme biti ugašene. 

  

- Za svako preduzeće koje bude imalo i najmanji potencijal, omogućićemo ili unapred pripremljeni 

plan reorganizacije (UPPR) ili ćemo pokušati da dogovorimo prodaju preduzeća, ĉak iako je u 

steĉaju - kazao je Sertić, naglasivši da steĉaj ne znaĉi gašenje firme po automatizmu. 

  

Steĉaj, je kako je rekao, u neku ruku pravni model na osnovu koga bi preduzeće moglo da se spase. 

Komentarišući zašto se privatizacija ovih firmi nije odradila u prethodnom periodu, Sertić je rekao 

da bi tada verovatno bilo atraktivno da se kupuju firme koje su imale trţište. Prema njegovim 

reĉima, u javnosti se ĉesto zapletemo u priĉu reindustrijalizacije, ali to nije moguće na onaj naĉin 

kako je raĊeno 50-ih i 60-ih godina prošlog veka, jer danas postoji trţišna utakmica. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/518158/Sertic-U-80-preduzeca-nema-nijednog-zaposlenog
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/518370/PROSVETARI-PRETE-Djacima-ce-propasti-cela-godina 

PROSVETARI PRETE Đacima će propasti cela godina 

Miljana Leskovac/Nenad Boţović  

Najveći prosvetni sindikati nezadovoljni smanjenjem plata zapretili su da se prvo polugodište neće 

završiti. 

Kolateralna šteta: Na kraju će najvišu cenu platiti deca, koja nisu ni kriva ni duţna 

- Prvo će 22. decembra, kada nastavnici primaju smanjenu platu, biti jednodnevne obustave rada. 

Ako ni posle toga ne bude pomaka u pregovorima sa predstavnicima Vlade, nećemo zakljuĉiti ocene 

Ċacima i prvo polugodište neće biti završeno. Drugo polugodište ne moţe poĉeti dok se ne završi 

prvo - poruĉuje Dragan Matijević, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS). 

 

Ovu odluku podrţala su i preostala tri reprezentativna sindikata. 

  

 

 

(+) 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/518370/PROSVETARI-PRETE-Djacima-ce-propasti-cela-godina
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Ako je verovati njihovim podacima, u štrajku je trenutno oko 60 odsto ili 1.100 škola u kojima su 

ĉasovi skraćeni na 30 minuta. U Ministarstvu prosvete tvrde da štrajka ima u skoro 700 škola. 

  

Većina škola u Beogradu i Novom Sadu nije se pridruţila pobuni zbog smanjenja plata, dok su škole 

u Kragujevcu, Kruševcu, Ĉaĉku, Valjevu uglavnom jedinstvene u štrajku i od 17. novembra drţe 

skraćene ĉasove. Kaţu da ih tek nakon smanjenja plate, koja sada u proseku iznosi 39.000 dinara, 

ništa neće pokolebati da radikalizuju štrajk. 

 

- Doveli su nas na rub egzistencije, a nije ih briga. Radikalizacija štrajka je jedini naĉin da nas 

saslušaju - kaţe Slobodan Brajković, predsednik Sindikata 

radnika u prosveti Srbije (SRPS). MeĊutim, kako kaţu, ne nailaze na razumevanje u Ministarstvu 

finansija, a ni Ministarstvo prosvete ne pokazuje mnogo volje. 

 

- U neku ruku razumem nastavnike, ali ne i da se sve prelama preko leĊa naše dece. Gradivo je 

samo po sebi obimno, a iz ĉasa u ĉas prelaze na novu lekciju i svakih desetak dana deca imaju 

kontrolni iz barem dva predmeta - priĉa Ivona Ţivković iz Kraljeva, majka dvoje dece. 

  

Verbić: Nemoguće popustiti 

 

Ministar prosvete SrĊan Verbić poruĉio je da je obustava 

nastave u školama suprotna zakonu i da o tome neće biti 

pregovaranja. „Sindikati rade svoj posao, ali je nemoguće 

izuzeti ih iz smanjenja plata“, rekao je Verbić. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/otpremnine-srezane-na-200-evra-po-godini-staza 

Отпремнине срезане на 200 евра по години 
стажа 
 

Ових дана радници многих српских предузећа у реструктурирању добили су допис 
Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања по којем се могу 
добровољно пријавити на понуђени социјални програм 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/otpremnine-srezane-na-200-evra-po-godini-staza
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 за одлазак из предузећа, и то у релативно кратком времену, односно за неколико дана. 
Позиве ових дана разматрају запослени у Групи „Застава возила”, крушевачком „14. октобру”, 
„Кабловима” из Јагодине, београдским фабрикама ИМТ и ИМР, али и панчевачкој 
„Петрохемији”. Новина је да се овога пута радницима за добровољно напуштање радног места 
уместо 300 евра по години радног стажа нуди 200. 

У УГС-у „Независност” тврде да је Влада Србије 27. новембра донела Одлуку о измени и 
допуни Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у процесу 
рационализације, реструктурирања и припрема за приватизацију, којом су отпремнине 
смањене с 300 евра по години стажа на 200. Та одлука важи за запослене у предузећима која 
су стекли статус предузећа у реструктурирању до 13. августа ове године. 

УГС „Независност” истиче да, иако надлежни у Влади тврде да тренутно запослени у тим 
предузећима неће бити у неповољнијем положају од оних који су се раније добровољно 
пријавили за отпремнину, измењена одлука заправо представља класичан пример 
дискриминације запослених који ће бити проглашени вишком до краја ове године. 

Практично, они запослени који су остали на својим радним местима јер су били потребни 
својим предузећима, сада су кажњени пошто ће, уколико буду проглашени вишком до краја 
ове године, примити 100 евра по години стажа мање. То није безначајан износ за запослене у 
тим предузећима, поготово ако се има у виду да у великом броју тих предузећа зараде нису 
исплаћиване редовно или уопште и да су годинама исплаћиване искључиво минималне зараде, 
тврде у УГС-у „Независност”. 

Синдикалци скрећу пажњу и на то да из Владине одлуке произлази да она важи само за оне 
запослене који ће бити програшени вишком до краја ове године, закључно с 31. децембром, 
али да то значи и за оне који су раније стављени на спискове вишка али нису добили новац 
ранијим социјалним програмом. Осим тога, напомињу, не зна се шта ће се примењивати после 
Нове године, с обзиром на то да је одлука орочена на крај године. Пошто је немогуће да се у 
наредних двадесетак дана спроведе процес добровољног пријављивања и направе спискови 
технолошког вишка у више од 500 компанија које су у поменутом статусу, УГС „Незавиност” 
тражи од српске власти ново тумачење донете одлуке, као и одговор на питање шта ће бити с 
отпремнином радника предузећа у реструкурирању чији процес се не заврши до краја године. 

Уредбу или одлуку о висини отпремнине за вишак запослених у фирмама у реструктурирању, 
након што је измењени Закон о раду у јулу ступио на снагу, требало је да донесе Влада 
Србије. У Министарству рада, запошљавања, борачке и социјалне политике у августу су 
објаснили да Закон о раду не важи за раднике предузећа у реструктурирању који остану без 
посла. Потврдило је Министарство да ће они и даље имати право на отпремнину од 300 евра по 
години стажа. 

„Права радника у фирмама у реструктурирању биће регулисана посебним прописом, а не 
Законом о раду, јер су ти запослени у специфичном положају. У тим предузећима делимично 
је већ реализован социјални програм на бази досадашњих решења, у неким фирмама је почет 
и већ су направљени спискови. Када бисмо сада направили радикалну промену, део радника 
бисмо довели у неповољнији положај у односу на оне који су већ остварили право на 
отпремнину“, саопштено је у августу из ресорног министарства. 

Љ. Малешевић 
  
Уписали по старом – неће по новом 
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Пошто су се претходних месеци већ правили спискови добровољног одласка с радног места и 
при том радницима обећавано 300 евра, сада су се фирме у којима се поново прави социјални 
програм нашле у проблему. Наиме, радници који су прихватили 300 евра по години сада неће 
да потпишу за 200 јер сматрају да треба да добију исто колико су добили они који су отишли 
претходних година. Због мењања износа отпремнине, у појединим фирмама озбиљно је 
угрожена реализација новог социјалног програма. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/polovina_kamiondzija_odlazi_iz_fabrike.4.html?news_id=294018 

Polovina „kamiondţija“ odlazi iz fabrike 
AUTOR: Z. R. 

Kragujevac - Za dobrovoljni odlazak iz fabrike, uz jednu od ĉetiri opcije iz ponuĊenog socijalnog 

programa, nakon trodnevnog izjašnjavanja, opredelilo se 159 od ukupno 390 zaposlenih u Zastavi 

kamionima. 
Najviše njih (87) izjasnilo se za napuštanje fabrike uz otpremnine od po 200 evra po godini staţa, 
dok su 42 radnika, kojima je ostalo manje od pet godina za sticanje jednog od uslova za 
penzionisanje, izabrala dokup staţa, uz nadoknade i redovne meseĉne prihode sa evidencije 
Nacionalne sluţbe za zapošljavanje. 

Za napuštanje fabrike uz deset bruto plata izjasnilo se 26 „kamiondţija“, dok se njih ĉetvoro, 
kojima je ostalo manje od dve godine do penzije, odluĉilo za odgovarajuće otpremnine i odlazak na 
evidenciju nezaposlenih, gde imaju zakonom propisana meseĉna primanja. 

Agencija za privatizaciju predloţila je da se Zastava kamioni privatizuje strateškim partnerstvom sa 
nekom od zainteresovanih inostranih kompanija. Za privatizaciju kragujevaĉke fabrike, podsetimo, 
zainteresovano je šest inostranih firmi i fondova, meĊu kojima su i kineske kompanije JAK motori i 
Huang hai. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=10&nav_id=934606 

GSP: Kaţnjeni smo, sutra štrajk 
IZVOR: BETA 

Beograd -- Zaposleni u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) u Beogradu započeće sutra u 

13 časova štrajk zbog toga što su im u prethodna dva meseca umanjene zarade. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/polovina_kamiondzija_odlazi_iz_fabrike.4.html?news_id=294018
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=10&nav_id=934606
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 "Pored smanjenja plata zaposlenima u javnom sektoru na republiĉkom nivou, zaposlenima u GSP-u 

plata je dodatno smanjena za 30 odsto u prethodna dva meseca", kazao je ranije agenciji Beta 

predsednik Saobraćajnog sindikata Aleksandar Jokić. 

"Sindikati smatraju da smo neopravdano kažnjeni i tražimo da nam neko objasni zašto. Mi 

odgovorno obavljamo svoj posao", kazao je Jokić.  

Predsednik sindikata "Evrovozaĉ", Jovan Maljević kazao je da sindikati ne ţele da blokiraju 

saobraćaj, ali da će, ako posle mirnog protesta ne budu imali nikakav odgovor gradske uprave, 

morati da radikalizuju protest.  

Kako je reĉeno, u mirnom protestu uĉestvovaće radnici GSP koji tada ne budu bili u smeni.  

Saopšteno je i da štrajk zaposlenih u GSP-u podrţava pet sindikata: Sindikat GSP Nezavisnost koji je 

najveći, Sindikat Raj, Sindikat vozaĉa, Saobraćajni sindikat i Sindikat Evrovozaĉ. 

STUDIO B 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=111948 

Mićović: Zavod mora da se pita kada je reč o 
nameni Doma sindikata i Ki » 
Izvor : Studio B 

Direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Nela Mićović kaţe da je zgrada 
Doma sindikata na Trgu Nikole Pašića proglašena spomenikom kulture i da je ta odluka 
objavljena u „Sluţbenom glasniku Republike Srbije". 

Direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Nela Mićović izjavila je povodom 
zahteva Grupacije za kinematografiju Privredne komore Srbije da je zgrada Doma sindikata na Trgu 
Nikole Pašića proglašena spomenikom kulture i da je ta odluka objavljena u „Sluţbenom glasniku 
Republike Srbije", broj 33/13. 

To znaĉi da je ova zgrada već zaštićena i da bez obzira na promenu vlasniĉke strukture, zavod mora 
da se pita kada je reĉ o nameni objekta. A kada nas neko pita, mi uvek kaţemo kultura, rekla je 
Mićovićeva. 

Prema njenim reĉima, bioskop „Zvezda"se nalazi na parceli spomenika kulture, što znaĉi da ima 
mere zaštite kao spomenik kulture. 

- Naţalost, prilikom privatizacije „Beograd-filma", Agencija za privatizaciju nije konsultovala 
zavod, jer da jeste, mi ne bismo dozvolili da se promeni namena ovog objekta. Sada je naţalost 
kasno, i ne znam šta je moguće da se uradi - izjavila je Nela Mićović. 

Ona je dodala da je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda prihvatio inicijativu 
Jugoslovenske kinoteke da se zaštiti dvorana Muzeja Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj ulici. 

- Radimo zajedno sa Jugoslovenskom kinotekom i Ministarstvom kulture Republike Srbije da se 
zaštiti Muzej Jugolosvenske kinoteke od privatnog investitora, koji godinama pokušava da preuzme 
ovu dvoranu. Ova priĉa nije nova, ali imamo snaţnu podršku Grada da se oĉuva sala - rekla je Nela 
Mićović. 

 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=111948

