
1 

 

          

1. децембар 2014. 

                                        

  

 

 
 

Dug javnih firmi vredi kao pet miliona plata!;(str.2) 
Vučić: Tender za Železaru gotov do našeg Božića;(str.3) 
Vulin: Ako država može da poveća, može i da smanji penzije;(str.4) 
PRIVATIZACIJA Ističe rok za dostavu pisama za Železaru;(str.5) 
Привредници траже мањи порез на имовину;(str.6) 
Sindikati u „Prvom partizanu“ započinju generalni štrajk;(str.8) 
 

 

 

 

 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:521966-Dug-javnih-firmi-vredi-kao-pet-miliona-

plata 

Dug javnih firmi vredi kao pet miliona plata! 
Z. Radović  

Koliko bi svaki zaposleni u Srbiji trebalo da radi da bismo otplatili kredite koja su državna 
preduzeća do sada podigla? Svaki od 1,7 miliona radnika morao bi da se odrekne tri svoje 

zarade 

KOLIKO je stvarno „teţak“ dug svih 730 javnih preduzeća u Srbiji niko pouzdano ne zna. Ali, ono što 
je sigurno jeste da će drţava morati da vrati 1,8 milijardi evra kredita, za koje je dala garancije 
drţavnim firmama. Pošto gubitaši ne mogu da plaćaju rate, zajmovi sada spadaju u javni dug i već 
se namiruju iz drţavne kase. 
Svaki od 1,7 miliona zaposlenih u Srbiji morao bi da se odrekne tri svoje meseĉne zarade (ukupno 
5.100.000 plata), da bi se vratile samo ove pozajmice i to pod uslovom da mu na raĉun leţe 
najmanje proseĉna plata isplaćena u oktobru od oko 44.938 dinara. 
Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, smatra da se mnogo bolja 
raĉunica dobija ako se napravi statistika samo sa radnicima u privatnom sektoru. Jer, kako istiĉe - 
oni rade i za vraćanje drţavnih dugova, ali i za one ĉije se plate isplaćuju iz budţeta. Da bi oni 
vratili pozajmicu drţavnih preduzeća morali bi dţabe da rade ĉak sedam meseci. 
- Kod privatnika radi oko 900.000 ljudi i primaju u proseku nešto više od 33.000 dinara - napominje 
Savićeva. - To je realni sektor koji proizvodi i oni izdrţavaju i one koji su zaposleni u javnom 
sektoru. 
KRIJU IZVEŠTAJETransparentnost Srbija objavila je nedavno nalaze istraţivanja o primeni Zakona o 
javnim preduzećima koji je usvojen 2012. godine.  
- Primenom ovog zakona je trebalo da se prekine dugogodišnja praksa korišćenja javnih preduzeća 
za stranaĉke potrebe, kroz primenu naĉela transparentnosti, profesionalizacije i odgovornosti, ali 
do toga još nije došlo - kaţe Nemanja Nenadić, izvršni direktor. - Tromeseĉni izveštaji JP se sastoje 
iskljuĉivo od tabelarno prikazanih finansijskih pokazatelja, koji ne omogućavaju donošenje 
zakljuĉaka o uspešnosti rada menadţmenta i subjektivnoj odgovornosti ili zasluzi za (ne)uspešno 
poslovanje JP. Ĉak ni te izveštaje mnoga preduzeća ne objavljuju, pa je nemoguće graĊanima da ih 
uporede sa godišnjim programima rada. 

Ubedljivo najveća izdvajanja za garancije, oko 800 miliona evra, što je gotovo polovina sume, ide 
za „Srbijagas“. Za petama, po iznosu zajmova koji se još otplaćuju, im je javno preduzeće „Putevi 
Srbije“, jer kod njih za naplatu stiţe još više od 600 miliona evra. Drţava i u ime „Galenike“ plaća 
rate po sedam kredita u ukupnoj vrednosti od oko 85 miliona evra. Umesto „Puteva“ otplaćujemo i 
zajmove za izgradnju obilaznice oko Beograda, rehabilitaciju Gazele, dogradnju Koridora 10. Duţni 
smo još 196,5 miliona evra i 113 miliona švajcarskih franaka koje su „Ţeleznice Srbije“ zajmile od 
Eurofime, meĊunarodne ţelezniĉke banke. 
Ekonomista Dragoljub Rajić, iz Mreţe za poslovnu podršku, smatra da je za to što ne postoje 
precizni podaci o stanju u javnim preduzećima osnovni krivac - kreativno raĉunovodstvo. 
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- Najveći problem je nepostojanje odgovornosti raĉunovoĊa i zakonska mogućnost da svaka 
kompanija u svojim bilansima prikazuje stanje boljim nego što jeste - objašnjava Rajić.  
- Zato stanje u tim izveštajima o gubicima ĉesto nije realno, jer su oni mnogo veći. Zvaniĉno se 
pominje da gubici svih javnih preduzeća od 2001. naovamo iznose 4,9 milijardi evra, ali postoji 
opravdana bojazan da su oni veći i da dostiţu ĉak šest ili sedam milijardi evra. Drţava još u broj ne 
zna ni koliko ta preduzeća imaju zaposlenih, jer postoje razliĉiti izveštaji o tome, mnogo je ljudi 
koji rade godinama na neke ugovore, pa prave pauzu u angaţovanju, pa opet rade. Zato je još teţe 
znati pravo stanje, jer za to nije samo dovoljno izvršiti reviziju, nego zaći u sve poslovne knjige u 
poslednjoj deceniji i dubinski analizirati stanje. 
Ekonomista Aleksandar Stevanović napominje da je tri ĉetvrtine ukupnog duga napravilo svega od 
deset do 15 drţavnih preduzeća. 
- Neki kriju bilans marifetlucima i teško je otkriti koliko zapravo duguju - tvrdi Stevanović. - Većinu 
tih dugovanja sigurno nose „Srbijagas“ i „Ţeleznice“, ali su još neki solidno odmakli. 
GUBICI VEĆI OD KAPITALA 
S obzirom na dubinu ekonomske krize u Srbiji i ĉinjenicu da je vrednost nepokretne, ali i pokretne 
imovine u firmama proseĉno pala od 20 do 30 odsto, lako se moţe desiti da su gubici javnih 
preduzeća veći od realne vrednosti ogromne većine ovih kompanija - upozorava Dragoljub Rajić.  
- Iz mnogih od njih je sistematski izvlaĉen novac za razne potrebe, poĉevši od liĉnog bogaćenja 
funkcionera, pa do izmišljenih usluga i finansiranja politiĉkih stranaka. Ako bi drţava zaista htela 
da uvede red trebalo bi da ispita svu pokretnu i nepokretnu imovinu svih direktora ovih preduzeća 
od 1991. do danas, zajedno sa ĉlanovima njihovih porodica, šta su imali pre obavljanja funkcije, a 
šta posle. Jedino tako bi se zaista uvela odgovornost i raskrstilo sa zloupotrebama, neradom i 
lopovlukom. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:522072-Vucic-Tender-za-Zelezaru-gotov-do-naseg-

Bozica 

Vučić: Tender za Železaru gotov do našeg Božića 
Tanjug  

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će do pravoslavnog Božića biti završena 

tenderska procedura za pronalazak strateškog partnera za Železaru Smederevo 

Premijer Srbije Aleksandar Vuĉić izjavio je danas da će do pravoslavnog Boţića biti završena 
tenderska procedura za pronalazak strateškog partnera za Ţelezaru Smederevo i da oĉekuje da do 
kraja januara strateški partner "uĊe" u srpsku ĉeliĉanu. 
"Oko našeg Boţića se završava tenderska procedura i rekao bih da sve moţe da se završi do kraja 
januara, kompletan proces sa ulaskom u kompaniju", rekao je Vuĉić novinarima u Jerusalimu, gde 
zapoĉinje dvodnevnu posetu Izraelu. 
On je rekao da je razgovarao sa akcionarima ameriĉke kompanije Esmark koji su, kako je objasnio, 
veoma posvećeni pronalasku trţišta za "srpski ĉelik". 
"Misle da su ponudili dobre uslove, videćemo naravno", rekao je premijer Srbije. 
"To nas ispunjava zadovoljstvom jer, ako smem, to bih nazvao velikim kamenom na leĊima cele 
Srbije, svakog graĊanina Srbije, a taj veliki kamen oĊedanput moţe da se pretvori u brušeni 
dijamant ili brilijant - u nešto što za Srbiju i za sve naše graĊane najviše vredi", istakao je Vuĉić. 
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Prvi ĉovek Esmark stil grupe Dzejms Bušar nedavno je izjavio Tanjugu da će ta ameriĉka 
kompanija, ako pobedi na tenderu za privatizaciju Ţelezare Smederevo, u srpsku ĉeliĉanu uloţiti 
400 miliona dolara u narednih nekoliko godina i da neće biti otpuštanja. 
Bušar je rekao da bi samo u 2015. ta kompanija investirala 28 miliona dolara u smederevsku 
Ţelezaru, da bi se pokrenula druga visoka peć koja već neko vreme ne radi, a ulagalo bi se, kaţe, i 
u centralnu fabriku. 
"Tih 28 miliona je plan samo za prvu godinu, dok u naredne 3-4 godine planiramo da uloţimo 130 
miliona dolara, tako da će ukupna investicija iznositi izmeĊu 130 i 150 miliona dolara", rekao je 
Bušar 8. novembra, uoĉi susreta sa premijerom Vuĉićem u Beogradu. 
Vuĉić je kasnije izrazio nadu da će Esmark postati novi vlasnik smederevske Ţelezare. 
"Nadam se da će ova ameriĉka kompanija biti novi vlasnik Ţelezare. Ţivim za to i radim za to", 
rekao je Vuĉić. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:522023-Vulin-Ako-drzava-moze-da-poveca-moze-i-da-

smanji-penzije 

Vulin: Ako država može da poveća, može i da smanji 

penzije 
Tanjug  

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin smatra da ako 

država može da poveća penzije, onda može i da ih smanji, ako nema dovoljno novca u budžetu 

za njihovu isplatu na sadašnjem nivou 

Ministar za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin smatra da ako drţava 
moţe da poveća penzije, onda moţe i da ih smanji, ako nema dovoljno novca u budţetu za njihovu 
isplatu na sadašnjem nivou. 

Na pitanje penzionera u Domu za stare Voţdovac, kakav odgovor oĉekuje od Ustavnog suda u vezi 

ţalbi penzionera za smanjenje penzija, Vulin je rekao da treba saĉekati odluku tog najvišeg 

sudskog organa u zemlji i da tu odluku, kada se donese niko ne treba da komentariše, ali da je 

njegovo mišljenje da "ako neko moţe penzije da smanji, moţe i da ih poveća." 

U budţetu je nekad manje novaca, nekad više, rekao je Vulin, koji je zapitao kako će Ustavni sud 

narediti Vladi da isplati taj novac, koji nema, osim ako se ne zaduţi ili nešto ne rasproda i tako 

ostavi buduće genaracije još zaduţenijim, što se nastoji izbeći. 

Vulin, koji je sa volonterima ucestvovao u akciji kreĉenja trećeg paviljona Doma za stare na 

Voţdovcu, zahvalio je penzionerima koji su, kako je rekao, gradili ovu zemlju, "na razumevanju 

koliko je teško Srbiji i što sa mnogo manje gunĊanja i primedbi shvataju realnu situaciju u zemlji, 

od onih koji su mnogo manje uradili za Srbiju." 
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Posle razgovora sa starima iz Doma Voţdovac, Vulin je rekao da su opravdane njihove primedbe, 

kao što su one da imaju bliţu apoteku i veći postor za šetnju, i da će sa nadleţnim videti kako moţe 

da im pomogne. 

"Jako su zadovoljni ljudima koji brinu o njima i to je ono što ne moţete da platite," rekao je Vulin. 

On je ocenio da jedni drugima mogu mnogo više da pomognemo, kao što pokazuje današnja 

volonterska akcija u tom domu na Voţdovcu, ali kako je rekao, izgleda da je za šire aktivnosti te 

vrste potrebno da bude usvojen zakon o volontiranju. 

Taj zakon je pripremljen i treba da se pošalje na mišljenje drugim ministarstvima i na javnu 

raspravu i tako će se i na taj naĉin brzo odrediti prema dobrovoljnom radu, poruĉio je Vulin. 

Upravnik Doma Voţdovac Nevenka Nikić-Simatović navela je da je u u ĉetiri paviljona tog doma 

smešteno 270 korisnika, a proseĉna starosti im je 82 godine i zahvalila volonterima i ministru Vulinu 

za podršku u akciji kreĉenja jednog od pavoljona tog doma. 

Ona je ukazala da se korisnici Doma Voţdovac najviše ţale na to što zbog smanjenja penzija neće 

imati finansijskih mogućnosti da budu smešteni u jednokrevetnim, već u dvokrevetnim sobama. 

Direktor Gerontološkog centra Beograd Suzana Mišić navela je da ta ustanova zbrinjava 1.200 

korisnika u okviru institucionalne zaštite i još 8.000 korisnika koji koriste uslugu pomoći u kući i 

ostale vanisnstitucionalne zaštite. 

Ona je pozvala sve ljude dobre volje da u sliĉnim volonterskim akcijama pomognu u ureĊenju 

domova za stare. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/515563/PRIVATIZACIJA-Istice-rok-za-dostavu-pisama-za-Zelezaru 

PRIVATIZACIJA Ističe rok za dostavu pisama za 
Železaru 

Beta  

Investitorima zainteresovanim za kupovinu Ţelezare Smederevo danas istiĉe rok za dostavu pisama 

o nameri da uĉestvuju u privatizaciji te kompanije. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/515563/PRIVATIZACIJA-Istice-rok-za-dostavu-pisama-za-Zelezaru
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 Pisma treba da sadrţe, osim osnovnih podataka o investitoru, i predlog indikativne cene, 

investicionog programa, okvirnog plana poslovanja i broja zaposlenih u Ţelezari. Poziv investitorima 

je objavljen 31. oktobra ove godine, a 

najozbiljniji kupac je ameriĉki Esmark. 

  

Sa predstavnicima te kompanije razgovarao je premijer Srbije Aleksandar Vuĉić koji je juĉe izjavio 

da oĉekuje da tender za prodaju smederevske ĉeliĉane bude završen do kraja juna. Esmark planira 

da pokrene obe visoke peći u Ţelezari i da sadašnju proizvodnju od 400.000 tona podigne na 2,2 

miliona tona godišsnje, 

ulaţući 400 miliona evra u narednih nekoliko godina. Prilikom preuzimanja Ţelezare nijedan od oko 

5.000 radnika ne bi trebalo da bude otpušten. 

  

Esmark je jedan od vodećih preraĊivaĉa i distributera ravno-valjanog ĉelika i treći po veliĉini 

proizvoĊaĉ ĉeliĉnih ploĉa u SAD. Vlada Srbije je vlasnik Ţelezare od februara 2012. kada ju je za 

jedan dolar kupila od ameriĉkog Ju-Es stila (U.S. Steel) koji se povukao zbog gubitaka. Prvi tender 

za prodaju Ţelezare raspisan je aprila 2012. godine, a ruski Uralvagonzavod se jedini javio na 

poziv, ali nije dostavio obavezujuću ponudu. 

  

Vrednost proizvodnje Ţelezare Smederevo je oko 340 miliona evra, a s punim kapacitetom dostigla 

bi 1,5 milijardi evra. Drţava Ţelezari meseĉno daje 8,5 do 10 miliona evra, ali to preduzeće 

bankama duguje 260 miliona evra, dobavljaĉima 120 miliona i za sirovine još 145 miliona evra. Te 

dugove će najverovatnije preuzeti drţava. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Privrednici-traze-manji-porez-na-imovinu.sr.html 

Привредници траже мањи порез на имовину 

У Унији послодаваца Србије упозоравају да ће због „трошкова које нико не може да издржи” 

доћи до масовног затварања фирми 

Изменама Закона о порезу на имовину привреди и грађанима су наметнути и по десет пута 
већи порези него прошле године, указују из Уније послодаваца Србије. Увећавањем пореза на 
имовину покушано је да се надокнади недостатак новца у буџетима општина због укидања 
накнаде за градско грађевинско земљиште. „На овај начин дошли смо до тога да имамо 
укинуту једну накнаду, а давања већа него док је она била на снази”, тврде из овог удружења 
привредника. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Privrednici-traze-manji-porez-na-imovinu.sr.html
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Измене метода за израчунавање пореске основице пореза на имовину за пословне субјекте 
који не изражавају вредност непокретности у њиховим књиговодственим евиденцијама на 
основу фер тржишне вредности у складу са међународним рачуноводственим стандардима 
(МРС), стварају огромне проблеме у пракси. 

Један од главних параметара за обрачун вредности имовине сада је зона у којој се имовина 
налази, а зоне одређује надлежна локална самоуправа. Из Уније послодаваца подсећају, да су 
локалним самоуправама дата овлашћења у одређивању зона приликом утврђивања тржишне 
вредности непокретности, али тврде да градови и општине немају обучене и квалификоване 
људе за тај посао. Зонирања нису међусобно усклађена међу локалним самоуправама. Свака 
доноси одлуку о зонирању својих територија и већ постоје случајеви у којима се порез на 
имовину за суседне непокретности, које су на граници између зона у различитим општинама 
драстично разликује, иако практично не постоји разлика у нивоу комуналне опремљености. 

Нису предвиђене корективне мере у зависности од квалитета, односно старости специфичне 
имовине. 

У пракси то значи да се пореска основица за нову некретнину и ону која је стара 70 година 
неће уопште разликовати. 

„Порез на канцеларијски простор у згради која је изграђена 1963. године исти је као за 
потпуно нову зграду. Раније је Пореска управа на основу фактуре по којој је купљен простор 
израчунавала висину пореза на имовину, а сада град Београд тај исти простор који је купљен 
за 700 евра по метру квадратном процењује на 2.000 евра, без обзира да ли је реч о 
канцеларији или подруму”, наводе пример из Уније. 

Један од примера нелогичног зонирања је и Панчево где је прописано да квадратни метар у 
другој зони кошта више него у првој. 

У Ваљеву је, на пример, порез на имовину увећан и до 500 одсто. Тако је порез на имовину за 
халу површине 1.000 квадратних метара изграђене 1961. године у 2013. износио 180.000 
динара, а у 2014. исти тај порез је 1.033.665 динара. Објекат је локална самоуправа проценила 
1.200.000 евра, иако је његова реална тржишна вредност 100.000 евра. 

„Због тога што су се зонирањем бавили нестручни људи из општина, којима је очигледно била 
потребна обука пре него што су се латили тог посла, у Београду у неким областима које 
припадају другој зони, која би требало да буде најопремљенија, имамо само изроване улице, 
водовод и канализација после сваке јаче кише запушава и плави имовину предузећа, нема 
даљинског грејања, нема детаљног плана регулације (детаљни урбанистички план), нема ТВ 
кабловског сигнала, нема банке, поште, маркета. Тако смо у ситуацији да у другу зону спадају 
луксузни објекти у општини Нови Београд, али и у Маринковој бари, најруралнијем делу 
Београда.” 

Унија послодаваца Србије захтева хитну измену Закона о порезу на имовину како би се 
зауставило затварање предузећа, јер оволике трошкове нико не може да издржи. Морају се 
увести корективни фактори приликом одређивања тржишних вредности непокретности и 
никако се не сме дозволити локалним самоуправама да саме зонирају простор. Држава, 
сматрају, треба да стимулише реални сектор који редовно плаћа све своје обавезе, а не да га 
кажњава оваквим штетним законима, толеришући оне у сивој зони, поручују надлежнима из 
Уније послодаваца. 

Министарство: Стопе пореза по закону 
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Законом о порезу на имовину прописано је да јединице локалне самоуправе утврђују стопе 
пореза, при чему не могу бити више од законом прописаних, али могу бити ниже, поручују из 
Министарства финансија. 

Колике ће стопе бити одређује скупштина локалне самоуправе, како би пореско оптерећење 
на својој територији учинила оптималним са становишта пореског терета за обвезнике и 
прихода из којих јединица локалне самоуправе остварује своје финансирање. 

Закључно са 2013. годином основица пореза на имовину за непокретности обвезника, који 
води пословне књиге, била је књиговодствена вредност непокретности која, у највећем броју 
случајева, није одражавала стварну вредност непокретности. Министарство сматра да не би 
требало поредити пореску основицу за 2014. годину са лањском, већ што реалније одређивати 
зоне, просечне цене квадратног метра по зонама и пореске стопе. 

Јединице локалне самоуправе утврђују висину стопе амортизације за коју се може умањити 
пореска основица за непокретности обвезника који не воде пословне књиге. 

Александар Микавица 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/optuzili_ministra_selakovica_da_utice_na_izbor_direktora_.73.html?news

_id=293421 

Sindikati u „Prvom partizanu“ započinju generalni 
štrajk 
Optuţili ministra Selakovića da utiĉe na izbor direktora 

AUTOR: N. KOVAĈEVIĆ 

Uţice - Samostalni i Industrijski sindikat u fabrici „Prvi partizan“ najavili su da će danas zapoĉeti 
generalni štrajk, jer Nadzorni odbor nije do 1. decembar izabrao za generalnog direktora Dobrosava 
Andrića, koji tu duţnost obavlja već 16 godina. 
Sindikati su nezadovoljni što ni posle tri konkursa i skoro godinu dana nije izabran generalni 
direktor, iako je reĉ o uspešnoj firmi ĉiji je većinski vlasnik drţava. 

Predstavnici sindikata, koji su iz istog razloga najavljivali štrajk poĉetkom maja, ponovo traţe da 
sadašnji direktor ostane na tom mestu, jer je, kako su istakli, sa svojim timom uspešno vodio 
fabriku i istiĉu da SNS zakulisnim igrama pokušava da na to mesto postavi svog kandidata. 

Zoran Stanić, predsednik Samostalnog sindikata, tvrdi da „99 odsto zaposlenih podrţava sadašnjeg 
direktora“, kao i da su svi ĉlanovi Nadzornog odbora, nakon trećeg konkursa na sednici od 21. 
novembra, usmeno saopštili da su jednoglasni oko toga da je Andrić najbolji kandidat, ali odluku o 
tome još nisu dostavili, iako je rok bio 28. novembar. 

- Po našim informacijama, ministar Nikola Selaković stopira izbor Andrića za direktora. Traţili smo 
od premijera Vuĉića da doĊe u fabriku i da nam saopšti koji su razlozi za to - rekao je Stanić. On je 
naveo da su za mesto generalnog direktora konkurisali još i Predrag AnĊić iz Bajine Bašte, za koga 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/optuzili_ministra_selakovica_da_utice_na_izbor_direktora_.73.html?news_id=293421
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/optuzili_ministra_selakovica_da_utice_na_izbor_direktora_.73.html?news_id=293421
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je naveo da „postoje indicije da bi mogao da bude izabran iako je zatvorio ĉetiri preduzeća“, 
Mileta Ristić iz „Prvog partizana“, Ţarko Radosavljević, bivši direktor tog preduzeća „koji je tokom 
štrajka 1998. oteran iz preduzeća“, i Miloš Tasić. 

Stanić i njegov kolega iz Industrijskog sindikata Zoran Tomanović podsetili su da je „Prvi partizan“ 
najuspešnije preduzeće iz odbrambene industrije, da je u modernizaciju i proširenje proizvodnih 
kapaciteta investirano 29 miliona evra sopstvenih sredstava, da ima ugovorene poslove za naredne 
ĉetiri godine, obaveze prema drţavi se redovno servisiraju a proseĉna plata iznosi oko 68.000 
dinara. 

Štrajkaĉki odbor, kako su istakli, zahteva od Nadzornog odbora da, u skladu sa rokom definisanim 
Statutom preduzeća, dostavi odluku o izboru direktora. „Ako budemo zadovoljni odlukom, 
prekinućemo štrajk, a ako ne - nastavićemo protest „, poruĉio je Stanić, i dodao da je „suština 
problema to što se traţi kandidat iz SNS, ali ne moţe da se naĊe bolji od sadašnjeg“. 

Smanjene plata 

Sindikati svih šest fabrika odbrambene industrije usprotivili su se smanjenju plata jer, kako navode, 
ta preduzeća nisu korisnici republiĉkog budţeta, već posluju iskljuĉivo na trţištu i drţavi uplaćuju 
sve doprinose i poreze, ali su odgodili najavljeni štrajk, pošto su zapoĉeli razgovor sa ministrom 
odbrane Bratislavom Gašićem. - Jedan od ministrovih predloga je da suma koja će se odbijati od 
plata zaposlenima u „Prvom partizanu“ posluţi kao investicija u fabriku i Gašić je obećao da će o 
tome razgovarati sa ministrom finansija - rekao je Zoran Stanić. 

Poruke 

- Kad je objavljen prvi konkurs, roĊak ministra Selakovića, koji je zaposlen „Prvom partizanu“, 
pokazao je Selakovićevu poruku namenjenu Andriću. Glasila je: „Nemoj da konkurišeš za direktora“ 
- tvrdi Zoran Tomanović i podseća da ministar Selaković već tri meseca ne moţe da reši probleme 
sa advokatima, a rešava probleme odbrambene industrije. 

Društveno vlasništvo 

- U fabrici „Prvi partizan“ još uvek ima 22 odsto društvenog vlasništva a njegova prva procenjena 
vrednost bila je 6,9 miliona evra. Sa sindikatima ostalih fabrika odbrambene industrije zahtevali 
smo da naša preduzeća promene status sadašnjih zatvorenih akcionarskih društava u akcionarska 
društva, kako bi zaposleni dobili 15 odsto akcija, a da se ostatak iskoristi za investicije - naveo je 
Zoran Stanić i dodao da u Nadzornom odboru „Prvog partizana“ već godinama nema predstavnika 
društvenog kapitala. 

 

 

 


