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preokreta 

Skupština o budţetu: Štednjom do preokreta 
D. I. KRASIĆ - S. S. ROVĈANIN  

Narodna skupština o rebalansu za ovu godinu i budţetu za 2015. i setu finansijskih zakona. 

Vuĉić: Da ovo nismo uradili, ne bi bilo Srbije. Opozicija: GraĊani štede, vlast rasipa 

U DRŢAVNOJ kasi u 2015. godini očekuje se više prihoda za 27  
milijardi dinara i smanjenje troškova za isti toliki iznos. To je prvi put u duţem vremenskom 
periodu da drţava računa na manje troškove u odnosu na tekuću godinu. 

Ovako je ministar finansija Dušan Vujović, uz podršku kolega iz Vlade, u ponedeljak u Skupštini 
branio budţet za 2015. godinu koji predviĎa deficit od 191,3 milijarde dinara i koji je, kako je 
rekao - jedinstven i donosi preokret! 

Višesatnoj i na momente naelektrisanoj raspravi priključio se i premijer Aleksandar Vučić koji je 
poručio da "za šest meseci ne bi bilo ni plata ni penzija nismo krenuli sa teškim merama". 

- U budućnosti Srbiju očekuje samo boljitak. Neće više biti smanjenja plata i penzija. Moja je 
odluka da se donese ovakav budţet i ja u potpunosti preuzimam odgovornost i krivicu na sebe. 
Mnogi će da se ljute zato što je budţet ovakav kakav je - rekao je Vučić. 

Premijer je dodao da su pred Vladom postojala dva puta - lakši i prevarantski put na kome se 
narodu pričaju bajke kako će sve da bude bolje, kao i drugi da se preduzmu stvarne reforme. 

- Krenuli smo drugim putem sa suštinskim reformama kako bi Srbija 2017. godine imala rast preko 
dva odsto. Nama je deficit budţeta u periodu od januara do novembra smanjen 10 odsto u odnosu 
na period prošle godine. Beleţimo skok PDV što pokazuje borbu protiv sive ekonomije. 

OTPREMNINEVIŠE od 5.000 ljudi nam se javilo za socijalni program u firmama koje čekaju 
privatizaciju, rekao je ministar privrede Ţeljko Sertić: - Za svaku firmu sa liste Agencije za 
privatizaciju se zna kako će biti privatizovana. Svi imaju rok do 1. januara da pripreme 
dokumentaciju. Za svaku firmu će biti objavljen javni poziv, najveći deo tokom januara, i nijedan 
dogovor neće biti napravljen kod mene u kabinetu ili bilo čijem drugom. 

Inače, vlast je najavila podršku "kasi" i setu finansijskih zakona, uz obrazloţenje da se njima štedi, 
dok će opozicija biti protiv jer su "napravljeni da graĎani štede, a drţava rasipa". 

Kasa za 2015. godinu, koja predviĎa prihode od 924 milijarde i rashode od 1.083 milijarde dinara, 
veruje Vujović, preokreće trendove: 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:525676-Skupstina-o-budzetu-Stednjom-do-preokreta
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:525676-Skupstina-o-budzetu-Stednjom-do-preokreta
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- Povećana je transparentnost budţeta. Gde god smo mogli, ostvarili smo uštede. Planirani deficit 
je 158,6 milijardi dinara, a ako se tome dodaju garancije od 30,7 milijardi i ostali finansijski 
troškovi od oko dve milijarde, planirani deficit će biti 191,3 milijarde dinara. 

Taj deficit, po rečima ministra, nije uporediv sa ovogodišnjim iznosom, jer su se rashodi drugačije 
prikazivali: 

- Ukupan deficit opšte drţave biće 232 milijarde dinara, što gledaju meĎunarodni investitori. 

Opozicija, ipak, ne deli Vujovićev optimizam. 

Šef poslaničke grupe DS Borislav Stefanović slikovito je prikazao budţet: 

- Vlada projektuje da ima tri metra, dugu plavu kosu i da je zgodna, da će biti bogata i srećna u 
2015. I mi zajedno sa njom. To je nerealno. Vlada nastavlja sa pogubnom politikom smanjenja 
plata i penzija. Pokriva se gubitak "Er Srbije" od 160 miliona evra i 200 miliona za "Srbijagas". 
Predvideli su i 200 miliona evra za putovanja i usluge po ugovoru, dok prosvetarima nedostaje 25 
miliona evra da bi sačuvali nivo plata koji su imali do sada. 

Vučić je negirao da drţava namiruje gubitke "Er Srbije i "Srbijagasa": 

- Mi ne pokrivamo gubitke, jer "ER Srbija" nije napravila gubitak već Demokratska stranka 
upravljajući JAT-om. Drţava mora da namiri i dug "Srbijagasa" koji je napravljen u vreme DS. 

Predsednik LSV Nenad Čanak rekao je da se budţet zasniva na kursu od 119 dinara, a on je sada već 
preko 120: 

- Javni dug je veliki, a deficit rekordni. Govorite da je ovo najtransparentnija računica, a u fusnoti 
se nalaze 33 milijarde za gubitaše "Galeniku", "Srbijagas"... Polovina budţeta će ići na otplatu 
dugova. Srbija svakom graĎaninu Vojvodine duguje po 641 evra, na osnovu pravila da za pokrajinu 
ide sedam odsto budţeta. 

"SRBIJAGAS"VLADA Srbije usvojiće na sledećoj sednici plan reorganizacije "Srbijagasa", najavio je u 
ponedeljak u Skupštini ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. On je obrazloţio da će ovo 
javno preduzeće postati vertikalno integrisana kompanija sa vlasnički razdvojenim energetskim 
delatnostima, što će omogućiti efikasnije poslovanje. 

On je pitao i zašto svi moraju da plaćaju porez osim crkve. 

Inače, na početku sednice poslanici opozicije su se ţalili da su imali malo vremena da pročitaju 
materijal. Plan je da parlament u sreduglasa o budţetu i ostalim zakonima.  
 
 
VRAĆAMO DUGOVE 
REBALANSOM budţeta vratićemo stare dugove, rekao je ministar Vujović predstavljajući drugu 
doradu budţeta za ovu godinu. Objasnio da u drţavnoj kasi ima više od 70 milijardi dinara uštede, 
da se očekuje još sto do kraja godine, što je fantastičan rezultat: 

- PredviĎamo da platimo dugove sudova od 2,7 milijardi za angaţovanje veštaka i branilaca po 
sluţbenoj duţnosti, Upravi za agrarna plaćanja 4,33 milijarde dinara za potraţivanja 



4 

 

poljoprivrednim proizvoĎačima. MUP-u ćemo dati da plati "Telekomu" 700 miliona dinara, kao i 470 
miliona koliko duguje EPS-U, kao i 518 miliona za jubilarne nagrade i prevoz pripadnika MUP. 
Rebalansom je predviĎeno i 500 miliona dinara za otpremnine radnika. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:525497-Ucenici-bez-knjizica-nastavnici-pred-otkazom 

ZAVRŠEN PROTEST PROSVETARAUĉenici bez knjiţica, 

nastavnici pred otkazom 
E. V. N.   

Deo škola u ponedeljak bez nastave, a prosvetari organizovali proteste u više gradova Srbije. 

Ne ţele da zakljuĉe ocene na polugodištu. Ministarstvo zatraţilo spiskove štrajkaĉa 

ĐACIMA čiji nastavnici štrajkuju neće biti zaključene ocene na kraju polugodišta, niti će dobiti 
knjiţice. Ovo je odlučio štrajkački odbor četiri reprezentativna sindikata, koji je u ponedeljak i 
organizovao jednodnevnu obustavu nastave i protestne skupove širom Srbije. Učionice su tako 
ostale prazne u 300 škola, prema podacima sindikata, ili u 212, kako tvrdi Ministarstvo prosvete, 
nauke i tehnološkog razvoja. Stotine škola nastavile su sa zakonskim štrajkom, pa su nastavnici 
drţali časove od 30 minuta. 
 

Ministarstvo prosvete zatraţilo je od školskih uprava spiskove nastavnika koji u ponedeljak nisu 
drţali časove, a ministar prosvete dr SrĎan Verbić izjavio je da odnos prema prosvetarima koji su u 
štrajku treba da se pooštri, kao i da je Ministarstvo veoma nezadovoljno obustavom rada u 
pojedinim školama. Prema njegovim rečima, sindikati su postupili veoma loše pozivom 
nastavnicima na obustavu rada, jer to nije po zakonu. On je najavio i da bi ocene, umesto 
štrajkača, mogli da zaključe neki drugi nastavnici. 

- U ovom slučaju moramo da pooštrimo odnos prema svima koji su u štrajku. Daćemo nalog svim 
direktorima, odnosno podsetićemo ih na njihove obaveze po zakonu - najavio je Verbić. - Oni 
moraju da vode računa da li je ispoštovan minimum procesa rada u školi. Škola postoji zbog Ďaka i 
to je nešto što svi moramo da imamo u vidu. Đaci ne smeju da trpe. 

Deo prosvetara, ipak, oglušio se o upozorenja, nisu drţali časove, a oko 300 ih se okupilo i na 
beogradskom Trgu Nikole Pašića, odakle su krenuli do Skupštine, gde su predali svoje zahteve, a 
potom i do Vlade i Ministarstva prosvete. Kaţu, ministar ih nije primio, a nisu hteli ni sa kim drugim 
da razgovaraju. 

ČAČAK: PODRŠKA DIREKTORAOD 53 škole na teritoriji Moravičkog okruga, u 41 u ponedeljak nije 
bilo nastave. Prema rečima SlaĎane Mijatović, iz školske uprave koja pokriva područje Čačka, 
Gornjeg Mlanovca, Lučana i Ivanjice, u samo pet škola trajanje časova bilo je 45 minuta, dok su 
nastavnici u sedam škola bili u zakonskoj obustavi rada. Direktori škola u Čačku, u kojima nije bilo 
nastave, kaţu da i ne pomišljaju na kaţnjavanje svojih kolega, ukoliko bi došlo do odluke da se 
ocene ne zaključe. Oni dalje naglašavaju da neće čak ni izvršavati naredbe Ministarstva ako bude 
nareĎeno pokretanje disciplinskih postupaka. 

Prosvetari su negodovali zbog ponude Ministarstva prosvete da dobiju jednokratnu pomoć od 7.600 
dinara. Traţili su smene u nadleţnom ministarstvu, zamerajući da ljudi koji vode resor "nikada nisu 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:525497-Ucenici-bez-knjizica-nastavnici-pred-otkazom
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ušli u učionice". Burno su reagovali na najave iz ministarstva da će svi koji obustave nastavu dobiti 
otkaz. 

- Ne plašimo se njihovih pretnji. Štiti nas konvencija MeĎunarodne organizacije rada, čiji je Srbija 
potpisnik i koja je starija od naših zakona. Ako nas i otpuste, u Strazburu ćemo potraţiti pravdu - 
rekao je Dragan Matijević, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika. - Odlučili smo i da ne 
zaključimo ocene na kraju prvog polugodišta i ne znam kako ministar prosvete misli to da nam 
zabrani. Nastavnici će upisivati predloge zaključnih ocena u dnevnik. Deca i roditelji znaće koja je 
ocena konačna, samo nećemo drţati odeljenska veća, gde se konačno zaključuju ocene i šalju 
Ministarstvu prosvete. 

On objašnjava da odeljenska veća mogu da budu odrţana kasnije, bilo kog dana, kada bude 
okončan štrajk. Najavljuje da će, sve i da štrajk potraje, deca normalno krenuti u drugo 
polugodište, ali nema objašnjenje kako će to formalno biti rešeno, ako ne završe zakonski prvo 
polugodište. 

U Školsku upravu za Rasinski okrug stigao je zahtev iz Ministarstva prosvete za slanje spiskova 
prosvetnih radnika koji su štrajkovali od 17. novembra, potvrĎeno je "Novostima". 

- Dobićemo te spiskove iz svih škola i proslediti ih Ministarstvu - kaţe Zoran Asković, načelnik 
Školske uprave u Kruševcu. - Imali smo i sastanak Aktiva direktora srednjih škola i zaključivanje 
ocena se ne dovodi u pitanje. Školama je prosleĎen dopis o nezakonitosti štrajka. 

Učionice su bile prazne i u drugim gradovima. Prema podacima Školske uprave Niš, od 119 škola u 
tri okruga potpuno je obustavljena nastava u osam osnovnih i pet srednjih škola. Sindikat koji je 
organizovao protest tvrdi da su potpuno obustavile rad 23, a delimično 34 škole. Ţivomir Jovanović, 
načelnik Školske uprave Niš, rekao je da će, prema instrukcijama Ministarsva prosvete, sve škole 
napraviti popis radnika koji nisu zbog štrajka prisustvovali nastavi, kao i da će direktori preduzimati 
mere na osnovu stava Ministarstva. 

- Protest simbolično odrţavamo na dan kada nam je uplaćen drugi deo umanjene plate. Poniţeni 
smo, uvreĎeni i dovedeni na ivicu egzistencije, a to kao da se ne tiče nikoga od onih koji vode ovu 
drţavu - poručio je Gordan Marković, predsednik Sindikata obrazovanja u Kraljevu.  
 
 
VOJVODINA: RASPUST 

PRVO polugodište se u vojvoĎanskim školama završava u utorak, i to regularno, sa svim zaključenim 
ocenama. Da je tako u Juţnobačkom i Sremskom okrugu, potvrdio je za "Novosti" Petar ViĎikant, 
načelnik Školske uprave, napominjući da se generalnom štrajku priključilo devet škola u ovim 
okruzima, u 90 se nastava odvijala normalno, dok su u 107 časovi bili skraćeni na 30 minuta. 
Vukašin Lazović, direktor novosadske gimnazije "Laza Kostić", u kojoj su učionice bile prazne, kazao 
je da su ocene zaključene, a da će dan izgubljen u štrajku morati da bude nadoknaĎen. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:525535-Medjuljudski-odnosi-pre-plate 

MeĊuljudski odnosi pre plate 
J. Ţ. S.  

Nepostojanje povratne informacije o ishodu konkursa za posao je najveća zamerka kandidata 

za posao poslodavcima u Srbiji 

NEPOSTOJANjE povratne informacije o ishodu konkursa za posao je najveća zamerka kandidata za 
posao poslodavcima u Srbiji. S druge strane, najzadovoljniji su načinom na koji je kompanija 
zakazala test ili intervju, pokazuju rezultati ovogodišnjeg istraţivanja "Oceni put do posla", 
sprovedenog meĎu kandidatima koji konkurišu za slobodna radna mesta oglašena na sajtu 
"Infostud". 

Prema rečima Tatjane Vidaković iz "Infostuda", u istraţivanju je učestvovalo 68.704 kandidata za 

posao, a ocenama od jedan do pet vrednovano je ukupno 3.114 poslodavaca i 9.023 konkursa za 

posao. 

- Izostanak informacije o ishodu konkursa urušava imidţ kompanije - kaţe naša sagovornica. - Na 

taj način gradi se negativna slika o sebi i ostavlja se utisak neprofesionalnosti. Naţalost, radi se o 

dugogodišnjiem trendu, budući da je već godinama ova stavka najlošije ocenjena u istraţivanju. 

Prema istraţivanju "Infostuda", više od polovine ispitanika nije ni zadovoljno ni nezadovoljno 

trenutnim poslom. 

- Na radnom mestu zaposlene najviše motivišu dobri meĎuljudski odnosi, a tek onda visina plate, 

posao koji vole, sledi sigurnost radnog mesta, mogućnost usavršavanja i napretka u karijeri... - 

kaţe Vidaković. - Glavni razlozi zbog kojih bi zaposleni promenili posao su mobing na radnom 

mestu, niska primanja, nedovoljno vremena za privatni ţivot, kao i pronalazak boljeg posla. 

SPREMNI I NA SELIDBU 

GOTOVO polovina anketiranih je spremna na selidbu u drugi grad zbog boljeg posla, oko 30 odsto 

nije sigurno da li bi se preselilo, dok jedna petina učesnika u istraţivanju o ovoj opciji i ne 

razmišlja. MeĎu onima koji bi se zbog boljeg posla odlučili na preseljenje najbrojniji su kandidati 

koji imaju do pet godina radnog iskustva, kao i oni iz manjih sredina. 

PREKVALIFIKACIJA 

NA prekvalifikaciju zbog boljeg posla pristalo bi čak 65 odsto anketiranih, više od jedne četvrtine 

ispitanika se dvoumi, dok devet procenata navodi da ne bi menjalo struku. Rezultati istraţivanja 

pokazuju da su ispitanici sa niţim stepenom obrazovanja spremniji na prekvalifikaciju i čak 71 

procenat ispitanika je odgovorio potvrdno, dok je oko polovina onih sa visokom stručnom spremom 

odgovorila potvrdno. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:525535-Medjuljudski-odnosi-pre-plate
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:525590-Vulin-Smanjena-stopa-nezaposlenosti 

Vulin: Smanjena stopa nezaposlenosti 
Tanjug  

Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boraĉka pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da 

je vlada za dve godine smanjila stopu nezaposlenosti sa 25,6 na 17,6 odsto 

 
BEOGRAD - Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Aleksandar Vulin izjavio je 
danas da je vlada za dve godine smanjila stopu nezaposlenosti sa 25,6 na 17,6 odsto. 

Vulin je novinarima u skupštini rekao da je u aprilu 2012.godine bilo 762.057 nezaposlenih odnosno 

stopa nezaposlenosti je iznosila 25,6 odsto, a danas, kako je rekao, ima 739.044 nezaposlenih lica 

što je 17,6 odsto. 

"Tome sluţi naša politika i u krajnjoj liniji tome sluţi ovaj budţet, povećavanju zaposlenosti. 

Brojke su neumoljive, a rezultati našeg rada su matematički merljivi, oni su jasni, smanjenje 

nezaposlenosti postoji, da li je dovoljno i dovoljno brzo, o tome moţemo da razgovaramo..", rekao 

je Vulin. 

On je takoĎe rekao da ove godine socijalnim programom zbrinuto 4.000 ljudi, te da je rebalansom 

predviĎeno još 500 miliona dinara za tu namenu. Vulin je istakao da je Predlog budţeta za 2015. 

usmeren ka novom zapošljavanju. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/521419/RASIPANJE-Fond-PIO-narucio-860-boca-zestine 

RASIPANJE Fond PIO naruĉio 860 boca ţestine 

Suzana Lakić Bojana AnĎelić  

Penzijski fond je raspisao javnu nabavku velike količine alkohola na ime reprezentacije 1. 

decembra, a 15 dana kasnije ta nabavka je opozvana. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:525590-Vulin-Smanjena-stopa-nezaposlenosti
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/521419/RASIPANJE-Fond-PIO-narucio-860-boca-zestine
http://www.blic.rs/data/images/2014-12-22/553282_13_lb.jpg?ver=1419283055.jpg
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(+) Kliknite za uvećanje 

 

Direktorka PIO fonda Dragana Kalinović raspisala je i nabavku 3,35 tona mleka, 2,6 tona „koka-

kole“, 7,5 tona mineralne vode i 3,4 tone Ďusa i paradajz-soka. I oko 800 kilograma kafe. A onda su 

se, 16. decembra, setili da su na snazi rigorozne mere štednje u Srbiji. Moţda ih je pekla savest s 

obzirom na to da su penzionerima već uputili umanjene novembarske čekove. 

  

Pored 15.500 litara sokova i vode, Fond je poručio i 800 kilograma kafe. Naravno, za kafe-kuhinju 

te institucije koja za penzije ne moţe da obezbedi ni polovinu potrebnog novca.  

  

Za svakog od ukupno 3.242 zaposlena, direktorka Fonda Dragana Kalinović planirala je da obezbedi 

u proseku po pet čašica rakije i isto toliko litara negaziranih pića. Sve to se dešava mesec dana 

pošto su penzioneri u Srbiji dobili ček sa umanjenim primanjima. Za direktorku 1. decembra ništa 

nije značila ni činjenica da Fond svojim sredstvima ne uspeva da pokrije isplatu penzija, već se 220 

milijardi dinara dotira iz budţeta. Lampica je zasvetlela tek 16. decembra, kada je javna nabavka 

obustavljena.  

  

Na pitanje „Blica“ šta će PIO fondu alkohol i u koje svrhe se on nabavlja, iz te institucije je stiglo 

samo obaveštenje da je sve stopirano.  

 „Na Portalu javnih nabavki mogli ste da vidite da je odlukom direktorke Fonda nabavka 

obustavljena u skladu sa merama štednje. Stručna sluţba je pokrenula proceduru javne nabavke u 

skladu sa planom za celu 2015. godinu i za svih 170 organizacionih delova Fonda, ali je direktorka u 

početnoj fazi obustavila postupak o čemu je javnost obaveštena. Dakle, nabavka neće biti 

sprovedena“, piše u odgovoru PIO fonda. Na Portalu javnih nabavki piše da je prvi datum unosa bio 

http://www.blic.rs/data/images/2014-12-22/553282_13_lb.jpg?ver=1419283055.jpg
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1. decembar, a da je izmena usledila 16. decembra ove godine i to bez prethodnog obaveštenja. 

 Zanimljivo je da se PIO fond upustio u tu nabavku uprkos tome što je prethodno priznao da će 

naredne godine na raspolaganju imati značajno manje novca. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/521393/USPS-Bezdusno-povecanje-cena-prevoza-za-penzionere 

USPS: Bezdušno povećanje cena prevoza za 
penzionere 

FoNet  

Udruţenje sindikata penzionera Srbije (USPS) danas je najenergičnije protestovalo protiv 

najavljenog drastičnog poskupljenja prevoza za penzionere iako su nadleţni iz Beograda i 

Sekretarijata za saobraćaj uveravali javnost da cena karata za gradski prevoz i od Nove godine 

ostaje ista. 

Do sada su beogradski penzioneri plaćali 400 dinara na godišnjem nivou, a od Nove godine bi 

trebalo da za 12 meseci izdvoje 7.200 dinara, objasnio je USPS. 

 

Imajući u vidu da su penzionerima čije su penzije do 25.000 dinara iste zamrznute, a onima čija su 

primanja veća, iznad tog iznosa su smanjene za 22 i 25 procenata, potpuno neprimereno, 

uvredljivo i bezdušno izgleda najavljeno povećanje cena za GSP. 

Cilj je, kako se kaţ e u saopštenju, praviti razdor meĎu penzionerima. Jedni će se voziti godinu 

dana za 400 dinara, a drugi godinu dana za 7.200 dinara. 

 

Posle neustavnog upada u penzijski sistem u kome su poremećeni svi dosadašnji zakonom utvrĎeni 

odnosi i sniţavanja penzija ljudima koji su 40 godina ulagali u fond osiguranja sada se oduzima još 

jedno civilizacijsko dostignuće. 

 

Umesto da traţe prave krivce za stanje u javnom prevozu, gradska vlast krivicu prebacuje na 

penzionere koji su čitav radni vek odvajali od svojih zarada i za mnoge druge javne usluge u koje 

spada i gradski prevoz, ocenjuje Udruţenje. 

 

GSP nije u minusu zbog penzionera, već su za to odgovorni potpisnici spekulativnog ugovora sa 

turskom firmom APEKS, ugovora koga se ne odriče ni sadašnja gradska vlast, ocenilo je Udruţenje. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/521393/USPS-Bezdusno-povecanje-cena-prevoza-za-penzionere
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/521123/Jos-milijarda-za-penzije 

Još milijarda za penzije 

G. Bulatović  

U PIO fondu nije bilo dovoljno novca za isplatu svih penzija na čije rešenje neki graĎani čekaju i 

pola godine, saznaje „Blic“. 

 

 

(+) Kliknite za uvećanje 

 

Zato je rebalansom rebalansa ovogodišnjeg budţeta po hitnom postupku upućenim u parlament 

povećan iznos za isplatu penzija za milijardu dinara, ili oko 8,2 miliona evra. Zahtev da se do kraja 

godine reše svi predmeti koji su zaostali, oko 6.000, zbog gotovo dvomesečnog štrajka u PIO fondu, 

otkrio je da nije izdvojeno dovoljno novca. 

  

- Predstavnici PIO fonda nisu dobro planirali sredstva koja su im potrebna zbog većeg priliva 

zahteva za penzionisanje u poslednja dva meseca ove godine - tvrdi izvor „Blica“ iz PIO fonda.  

 

 

  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/521123/Jos-milijarda-za-penzije
http://www.blic.rs/data/images/2014-12-21/552946_13_lb.jpg?ver=1419195913.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-12-21/552946_13_lb.jpg?ver=1419195913.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-12-21/552946_13_lb.jpg?ver=1419195913.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-12-21/552946_13_lb.jpg?ver=1419195913.jpg
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U filijalama Fonda se sada, dodaje izvor „Blica“, zaista radi 

danonoćno. Ali ne treba zaboraviti da svaki sat prekovremenog rada 

nosi i dodatnu zaradu. Ne malu, čak 26 odsto dodatka na osnovnu 

platu. Po tom osnovu, računa se, veliki broj zaposlenih u PIO fondu 

primiće i duplu platu. 

  

Prema tvrdnjama iz samog PIO fonda, troškovi prekovremenog rada 

iznose skoro pola miliona evra. I pored ranijih najava da do kraja 

godine neće ostati nijedan nerešen predmet, iz beogradske filijale pre 

nekoliko dana su najavili da im je plan da „na kraju godine ima 

nerešenih zahteva koliko je mesečni priliv“. Ipak, računa se da će biti 

rešeni svi predmeti za koje je prošao zakonski rok od dva meseca. Neki predmeti, saznajemo, 

čekaju i pola godine. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/521368/Radnici-Zastava-oruzja-obustavili-protest 

Radnici Zastava oruţja obustavili protest 

Beta, Tanjug  

Radnici Zastava oruţja odlučili su danas da prekinu protest nakon razgovora s ministrom odbrane 

Srbije Bratislavom Gašićem koji im je dao garancije da će preduzeće nastaviti s redovnom 

proizvodnjom i isplatama zarada. 

Predsednik Samostalnog sindikata Zastava oruţje Dragan Ilić kazao je da su radnici zadovoljni 

garancijama i jer će na mestu izvršnog direktora biti njihov dosadašnji generalni direktor Rade 

Gromović. 

 

Ilić je kazao i da su radnici od ministra dobili i obećenje da će zaposlenima koji su pred penzijom 

biti ponuĎen još jedan socijalni program. 

 

Stotine radnika Zastava oruţja danas uje ušlo u upravnu zgradu fabrike s namerom da tu protestuju 

dok im ne budu ispunjeni zahtevi. 

 

Sindikat je ranije negodovo zbog načina izbora novog generalnog direktora, uz ocenu da je taj 

način neprihvatljiv i da destablizuje fabriku. 

Dva puta više zahteva  

Prosečni priliv novih 

zahteva za 

penzionisanje mesečno 

je 43.947. Zbog 

pooštrenih uslova za 

odlazak u penziju od 

Nove godine, poslednja 

dva meseca je ovaj broj 

skoro udvostručen. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/521368/Radnici-Zastava-oruzja-obustavili-protest
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Zatraţene su garancije drţave da će uprava preduzeća nastaviti uspešno rukovoĎenje, obezbediti 

redovne plate, inostrane ugovore i investicije. 

  

Gašić: Zastava oružje može da ostvari zavidne rezultate 

 

Ministar Gašić izjavio je danas u Kragujevcu da je novi direktor "Zastava oruţja" Milojko Brzaković 

izabran po zakonskoj proceduri i da ta fabrika u narednoj godini moţe da ostvari zavidne rezultate, 

jer ima svu podršku resornog ministarstva. 

 

"Konkurs za novog direktora raspisan je pre dva meseca jer je istekao mandat direktoru Radetu 

Gromoviću", rekao je Gašić i naglasio da je na današnjem sastanku sa predstavnicima sindikata 

postignut dogovor da Gromović ostane u fabrici i obavlja funkciju izvršnog direktora. 

 

Gašić je istakao da fabrika od pre dva meseca redovno isplaćuje poreze i doprinose, kao i da će 

drţava učiniti sve da se konvertuju dugovanja fabrike iz ranijeg perioda u iznosu od 12,5 milijardi 

dinara, zbog kojih je i najveći duţnik u drţavi. 

 

"U 2015. godini plan je da zajednički realizujemo socijalni program, kako bi se zaposlili mladi ljudi 

jer fabrika ima stariji kadar", rekao je Gašić. 

 

Ministar je naglasio da su "Zastava oruţju" potrebni jedinstvo i bliske veze sa Vladom Srbije jer, 

kako je rekao, to je jedini put da bi imala stabilne prihode i da probleme rešava kroz razgovore. 

 

Naglašavajući da će od Nove godine Srpska banka ponovo biti vojni servis za kreditnu podršku, 

Gašić je rekao da je "Zastava oruţje" u sistemu namenske industrije uzimala najskuplje kredite, 

tako da se ti troškovi moraju smanjiti kako bi se odrţala proizvodnja, a sredstva uloţila u 

investicije i nabavku novih mašina. 

 

Na pitanje novinara zbog čega su poreska i finansijska policija u fabrici, Gašić je odgovorio da su u 

prethodna dva meseca bezbednosnim sluţbama stigle razne krivične prijave kao i, kako je rekao, 

"razne spekulacije protiv direktora koje ne vole". 

 

Upitan kada će novi direktor stupiti na duţnost, ministar je odgovorio da je na Nadzornom odboru 

da sprovede svoju odluku. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/521271/Do-2020-u-sektoru-MSP-950000-zaposlenih 

Do 2020. u sektoru MSP 950.000 zaposlenih 

Tanjug  

Plan Vlade Srbije je da do 2020. godine broj malih i srednjih preduzeća (MSP) bude povećan sa 

sadašnjih 315.000 na 350.000, broj zaposlenih sa 768.000 na oko 950.000 i da ostvaruju više od tri 

odsto bruto društvenog proizvoda (BDP), rečeno je danas u Privrednoj komori Srbije. 

Predstavljajuci Nacrt strategije za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i 

konkurentnosti od 2015. do 2020. godine, pomoćnik ministra privrede Katarina Obradović Jovanović 

rekla je da je to prvi od tri dokumenta za podsticaj razvoju MSP i izrazila očekivanje da će ti 

dokumenti biti usvojeni početkom 2015. 

  

Plan Ministarstva privrede je da Srbija po indeksu globalne konkurentnosti Svetskog ekonomskog 

foruma bude meĎu prvih 60 u svetu, sa današnjeg 94. mesta, kazala je ona. 

  

Cilj Strategije je, prema njenim rečima, i da sektor MSP u Srbiji ima dostupnije izvore finansiranja i 

da po tom indeksu bude medju prvih 60 zemalja sveta u odnosu na današnje 110. mesto 

  

Pomoćnik ministra privrede je dodala da Strategija predviĎa i kontinuirani razvoj ljudskih resursa i 

podršku razvoju obrazovanja. 

 

Razlog za donošenje Strategije je, izmeĎu ostalog, usklaĎivnje sa normativima EU, rekla je 

Obradović Jovanović i objasnila da su tokom izrade Strategije konsultovane relevantne institucije i 

strukovna udruţenja privrede. 

  

Od ukupnog broja pravnih lica u privredi Srbije, danas su skoro 99,8 odsto mala i srednja 

preduzeća, koja sa 34 odsto učestvuju u BDP-u Srbije, naveo je vršilac duţnosti predsednika 

Privredne komore Srbije, Vlatko Jovičić. 

  
Prezentaciji Nacrta strategije za podršku razvoju MSP, preduzetništva i 

konkurentnosri, prisustvovao je i drţavni sekretar u Ministarstvu privrede Miloš Petrović. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/521271/Do-2020-u-sektoru-MSP-950000-zaposlenih
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/521247/Ministar-Gasic-Pocetkom-godine-Prvi-partizan-ce-imati-1100-stalno-

zaposlenih 

Ministar Gašić: Poĉetkom godine “Prvi partizan” će 
imati 1.100 stalno zaposlenih 

V. Lojanica  

Ministar odbrane Bratislav Gašić danas je u fabrici namenske industrije “Prvi partizan” u Uţicu 

otvorio novi proizvodni pogon, površine 1.000 kvadrata u kome će se izraĎivati čaura za pištoljsku i 

puščanu municiju. 

 Ministar Gašić: Plan je da se do 2016. izgradi nova fabrika na Trešnjici, da se firma iseli iz 

podzemnih prostorija i da se dobiju bolji uslovi za rad i radnike 

  

Novi pogon nikao je u kompleksu fabrike, na mestu gde se nalazila zgrada propale firme “Gama”. 

  

- “Prvi partizan” je u pogon čaure izvestirao 3,7 miliona evra, u prvoj trećini 2015. stići će nova 

mašina iz Švajcarske vredna 4,5 miliona evra. Plan je da se do 2016. izgradi nova fabrika na 

Trešnjici čime će se zaokruţiti proces, započet pre tri godine, da se firma iseli iz podzemnih 

prostorija i da se dobiju bolji uslovi za rad i radnike. Ovim će se doći do cifre od 30 miliona evra 

ulaganja - kazao je ministar Gašić. 

  

Rezultati “Prvog partizana” u 2014, naveo je on, za 10 odsto su niţi od prošlogodišnjih, a razlog su 

investicije u modernizaciju proizvodnje. Gašić je doneo lepu vest uţičkim oruţarima, od kojih je 

većina zaposlena po ugovorima o delu ili privremenim i povremenim poslovima. 

  

- Početkom sledeće godine “Prvi partizan” će imati 1.100 stalno zaposlenih. Ovde više neće vaţiti 

praksa, dogovorili smo se na sastanku da jednu trećinu radnika čine stalno zaposleni, drugu 

angaţovani po ugovoru o delu, treći po ugovoru u privremenim i povremenim poslovima. Svi će biti 

primljeni u radni odnos, “Prvi 

partizan” ima tu snagu - obećao je Bratislav Gašić. 

  

Oruţarske fabrike, kazao je on citiravši premijera Vučića, imaće maksimalnu podršku drţave. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/521247/Ministar-Gasic-Pocetkom-godine-Prvi-partizan-ce-imati-1100-stalno-zaposlenih
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/521247/Ministar-Gasic-Pocetkom-godine-Prvi-partizan-ce-imati-1100-stalno-zaposlenih
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- Uspeli smo iz ruku tajkuna da izvučemo Srpsku banku koja je bila uništena nenamenskim 

uzimanjem kredita i trošenjem novca, tako da će Srpska banka biti samo banka sedam fabrika 

namenske industrije - ustvrdio je ministar. 

  

Gašić se osvrnuo i na protest sindikata u fabrici “Zastavi oruţje” zbog smene direktora. 

  

- “Zastava oruţje” je najveći duţnik poreza drţavi. Njihove obaveze su višestruko premašile 

vrednost kapitala, pa je valjda normalno da čovek koji je za osam godina direktorovanja napravio 

takav gubitak bude sklonjen kako bi se fabrika stavila na zdrave noge. Mi smo i prethodnom 

direktoru ponudili da ostane deo menadţmenta upravo da bi imali kontinuitet ugovora koji su oni 

potpisivali. To što 

sindikat kaţe da je neko smenjen – ne nije! Konkurs traje već dva meseca zato što je direktoru 

istekao mandat. U Srbiji više neće moći da se pritiskom dolazi do cilja - poručio je ministar odbrane 

u Uţicu. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/521215/FISKALNI-SAVET-U-budzetu-za-2015-broj-zaposlenih-u-javnom-sektoru-

manji-za-27000 

FISKALNI SAVET U budţetu za 2015. broj zaposlenih 
u javnom sektoru manji za 27.000 

Tanjug  

Broj zaposlenih u javnom sektoru u Srbiji trebalo bi da, prema predlogu budţetu za 2015. godinu, 

bude smanjen za pet odsto, odnosno 27.000, izjavio je predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović. 

Petrović je na sednici Odbora Skupštine Srbije za finansije upozorio da je zabrinjavajuće što ne 

postoji plan kako će se ostvariti umanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, a što moţe ugroziti 

sprovoĎenje te reformske mere. 

  

"PredviĎeno smanjenje broja zaposlenih se neće ostvariti u celini u narednoj godini, jer se 

uglavnom računa na prirodni odliv, odnosno odlazak u penziju, koji je na godišnjem nivou bio uvek 

izmeĎu 15.000 i 20.000 zaposlenih", kazao je Petrović. 

  

On je dodao da će biti neophodno i otpuštanje zaposlenih u javnom sektoru. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/521215/FISKALNI-SAVET-U-budzetu-za-2015-broj-zaposlenih-u-javnom-sektoru-manji-za-27000
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/521215/FISKALNI-SAVET-U-budzetu-za-2015-broj-zaposlenih-u-javnom-sektoru-manji-za-27000
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Veliko rizik za ostvarenje planiranog budţeta u narednoj godini je, prema njegovim rečima, 

"nepostojanje jasne naznake da će se planirane uštede u javnim preduzećima i desiti", iako budţet 

predviĎa da neće biti dodatnih garancija, odnosno pokrivanja gubitaka. 

  

Petrović je kazao i da po preliminarnim podacima Fiskalnog saveta do stabilizacije javnog duga 

neće doći 2017. godine, kako najavljuju zvaničnici, već 2018, kada će on biti na nivou ispod 85 

odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). 

  

Kao veliki minus je naveo i to što pre budţeta nije napravljena fiskalna strategija, kao srednjoročni 

plan fiskalne politike i strukturnih reformi, što, po Fiskalnom savetu, predstavlja "ozbiljno 

narušavanje budţetske procedure i onemogućava davanje celovite ocene budţeta za 2015. godinu". 

  

Po oceni Fiskalnog saveta, suštinskog zaokreta u politici subvencija nema i pored toga što su one 

smanjene za oko 13 milijardi dinara, izuzev kod smanjenja podsticaja za poljoprivredu. 

  

U izveštaju Fiskalnog saveta se ukazuje i da podstoje rizici da odreĎeni rashodi u 2015. godini budu 

veći nego što je planirano budţetom, jer nisu predviĎena nikakva sredstva za intervencije drţave u 

bankarskom sektoru ili pokrivanje gubitaka javnih preduzeća. 

  

Moguće je, kako je naveo Fiskalni savet, da i reshodi budu manji od predviĎenih budţetom, pre 

svega ukoliko drţava ne bude efikasna u ostvarivanju planiranih politika, poput rešavanja statusa 

preduzeća u restrukturiranju. 

  

Fiskalni savet je procene javnih prihoda i rashoda u budţetu ocenio u najvećoj meri kao objektivne, 

a planirani fiskalni deficit kao realističan. 

  

Savet je pohvalio unapreĎenu transparentnost budţeta za 2015. godinu, jer su sada otplate 

garancije drţave za javna preduzeća tretirane ne kao subvencije, već kao rashodi, ali smatra da bi 

trebalo precizno navesti na koji način će biti rasporeĎena 31 milijarda dinara za te namene, 

odnosno koja preduzeća će dobiti koliko novca. 

  

Kao pozitivne strane budţeta, Savet je naveo to što budţet predviĎa značajno prilagoĎavanje, 

odnosno smanjivanje troškova, koje je ocenio kao strukturno, jer znači trajno smanjenje troškova 

od 600 do 650 miliona evra. 
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"Ipak, taj efekat neće u potpunosti da se ostvari u 2015. godini, ali će se ono osetiti u 2016. i 

nadalje", rekao je Petrović i podsetio da je najveći deo ušteda u budţetu po osnovu smanjenja 

plata u javnom sektoru i penzija, u iznosu od oko 400 miliona evra. 

  

Ministar finansija Srbije Dušan Vujović je članovima skupštinskog odbora predstavio drugi rebalans 

budţeta za 2014. godinu, kao i predlog budţeta za 2015. godinu. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/521387/Penzioneri-se-povlace-iz-Upravnog-odbora-Fonda--PIO 

Penzioneri se povlaĉe iz Upravnog odbora Fonda PIO 

FoNet  

Udruţenje sindikata penzionera Srbije (USPS) saopštilo je danas da će sa svojim pravnim timom, 

pripremiti plan i program za odbranu stečenih i Ustavom zagarantovanih prava penzionera. 

Od parka do Strazbura 

To podrazumeva delovanje preko nadleţnih drţavnih i sudskih institucija sve do Evropskog suda za 

ljudska prava.  

  

USPS, u saopštenju, "povodom neustavnog i sramnog Zakona o privremenom ureĎivanju načina 

isplate penzija", navodi da će pokrenuti spor pred nadleţnim organima drţave radi uzurpacije 

upravljanja fondom PIO i fondom RFZO. 

  

Udruţenje dalje objašnjava da je izmenama zakona broj članova upravnih odbora koje daje vlada 

veći od broja predstavnika svih ostalih organizacija čime se nanosi velika šteta osiguranicima jer su 

oba fonda pretvorena u budţetske ustanove suprotno meĎunarodnim normama i praksi u ovoj 

oblasti, 

  

Udruţenje je pozvalo predstavnike sindikata, Unije poslodavaca i Saveza penzionera da daju 

ostavke i napuste Upravni odbor fonda PIO, ili da ih njihove organizacije opozovu, jer je njihovo 

prisustvo u tom organu obesmišljeno zato što predstavljaju manjinu u odnosu na broj predstavnika 

vlade. 

 Naglašava se i da oni svojim prisustvom u UO fonda PIO sluţe kao pokriće za kršenje prava 

osiguranika da na Ustavom i zakonom utvrĎen način upravljaju stečenim zakonskim pravom. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/521387/Penzioneri-se-povlace-iz-Upravnog-odbora-Fonda--PIO
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/521345/VERBIC-ODGOVORIO-SINDIKALCIMA-Ocene-ce-zakljuciti-neki-drugi-nastavnici 

VERBIĆ ODGOVORIO SINDIKALCIMA Ocene će 
zakljuĉiti neki drugi nastavnici 

Tanjug  

Ministar prosvete Srdjan Verbić rekao je danas da školska godina neće biti dovedena u pitanje zbog 

štrajka prosvetnih radnika i naveo da će učenicima, ako ne nastavnici članovi sindikata, ocene na 

kraju prvog polugodišta zaključiti neki drugi nastavnici. 

 - Strogo gledajući, nastavnici mogu da se ne pojave na nastavničkom veću i da ne zaključe ocene 

ali mi to ne moţemo da dozvolimo. Čemu nam onda sluţi škola - rekao je Verbić i istakao da postoji 

rešenje ako se Ďaci "uzimaju kao taoci ove situacije". 

 

Đaci, će kako kaţe, dobiti ocene na kraju prvog polugodišta. 

 

- Nastavnici će dati ocene, mogu da budu i neki drugi nastavnici - rekao je Verbić u emisiji 

Kaţiprst. 

 

Ponovivši da postoji mogućnost bojkota nastavnika u zaključivanju ocena, Verbić ipak ne veruje da 

imamo takvih ljudi u prosveti. 

 

- Ako ih bude, biće teško, ali ćemo naći rešenje - rekao je on. 

Verbić je naveo da se sa štrajkačima moţe da dogovoriti ako su zahtevi, kako kaţe, realni. 

MeĎutim, sindikati, ističe ministar, imaju ili trivijalne ili potpuno nemoguće zahteve. 

 

Realno je, kako kaţe, da je potrošeno puno energije na nešto što nam nije trebalo, a trebalo je 

energiju trošiti na rad na platnim grupama. 

- Da nastavnici budu u onoj platnoj grupi u kojoj će istog trenutka biti zadovoljni - rekao je Verbić i 

istakao da Posebnim kolektivnm ugovorom prosvetni radnici ne dobijaju "bog zna šta" već samo 

dobijaju lideri sindikata, što je, kako je naveo, takodje trivijalno. 

MeĎutim, za ministra prosvete nije moguće da zaposleni u školama budu izuzeti od smanjenja 

plata, čemu se inače protive i protestuju već pet nedelja. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/521345/VERBIC-ODGOVORIO-SINDIKALCIMA-Ocene-ce-zakljuciti-neki-drugi-nastavnici
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- Ne moramo mi da poštujemo dogovor sa MMF, ne mora da postoji ova vlada, ali da li je to zaista 

ono sto ţelimo - rekao je Verbić i istakao da se mora pametnije ulagati u obrazovanje. 

Sindikati prosvete protestovali su danas na beogradskom Trgu Nikole Pašića odakle su poručili da 

djaci neće dobiti knjiţice sa zaključenim ocenama na kraju prvog polugoĎa. 

- Nastavnici, članovi četiri reprezentativna sindikata neće zaključiti ocene Ďacima na kraju prvog 

polugodišta jer će bojkotovati sednice odeljenjskih veća - rekao je novinarima predsednik Unije 

sindikata prosvetnih radnika Srbije Dragan Matijević. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/521211/Vujovic-Prosvetari-strajkuju-zbog-greske-iz-2008-godine 

Vujović: Prosvetari štrajkuju zbog greške iz 2008. 
godine 

Tanjug  

Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je danas da je, prema tvrdnji sindikata zaposlenih u 

prosveti, glavni razlog za štrajk prosvetara to što su 2008. godine neravnopravo tretirani u sistemu 

prilagodjavanja plata. 

 Dušan Vujović 

- Imali smo nekoliko sastanaka sa prosvetarima, predstavnici sindikata kaţu da je glavni razlog što 

se ţale to što su 2008. godine propušteni u sitemu prilagodjavanja plata i zato danas traţe 

prilagodajvanje njihovih plata ili jednokratnu pomoć“  - rekao je Vujović u parlametnu, gde 

obrazlaţe rebalans budţeta i budţet za narednu godinu. 

Vujović je istakao da će rešenja u promeni sistema nagraĎivanja i uvoĎenju platnih razreda biti 

primenejna u najkraćem roku, što će pruţiti priliku i osnov da se isprave te nepravde. 
 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/521211/Vujovic-Prosvetari-strajkuju-zbog-greske-iz-2008-godine
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http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/U-Zastava-oruzje-usla-policija-radnici-traze-sastanak-sa-ministrom-

odbrane.sr.html 

Радници напустили управну зграду Заставе 
оружје 

Постигнут договор да разрешени директор Раде Громовић остане у фабрици и обавља 

функцију извршног директора. 

КРАГУЈЕВАЦ – Радници фабрике „Застава оружје” у Крагујевцу напустили су вечерас око 17 
сати управну зграду фабрике у коју су ушли јутрос, незадовољни због промена у менаџменту. 

„Радници су одлучили да не предузимају никаве синдикалне активности јер је министар 
одбране Братисалв Гашић данас дао чврсте гаранције да ће фабрика функционисати, да ће 
бити реализован социјани програм, инвестираће се у опрему, а и досадашњи директор Раде 
Громовић прихватио је да остане у менаџменту”, рекао је Танјугу председник синдикалне 
организације „Застава оружје” Драган Илић. 

Гашић: Застава оружје може да оствари завидне резултате 
КРАГУЈЕВАЦ – Министар одбране Братислав Гашић изјавио је данас у Крагујевцу да је нови 
директор „Застава оружја” Милојко Брзаковић изабран по законској процедури и да та 
фабрика у наредној години може да оствари завидне резултате, јер има сву подршку ресорног 
Министарства. 

„Конкурс за новог директора расписан је пре два месеца јер је истекао мандат директору 
Радету Громовићу”, рекао је министар и нагласио да је на данашњем састанку са 
представницима синдиката постигнут договор да Громовић остане у фабрици и обавља 
функцију извршног директора. 

Гашић је истакао да фабрика од пре два месеца редовно исплаћује порезе и доприносе, као и 
да ће држава учинити све да се конвертују дуговања фабрике из ранијег периода у износу од 
12,5 милијарди динара, због којих је и највећи дужник у држави. 

„У 2015. години план је да заједнички реализујемо социјални програм, како би се запослили 
млади људи јер фабрика има старији кадар”, рекао је Гашић. 

На питање новинара због чега су пореска и финансијска полиција у фабрици, Гашић је 
одговорио да су у претходна два месеца безбедносним службама стигле разне кривичне 
пријаве, као и, како је рекао, „разне шпекулације против директора које не воле”. 

Упитан када ће нови директор ступити на дужност, министар је одговорио да је на Надзорном 
одбору да спроведе своју одлуку. 

Разрешени директор Громовић новинарима је изјавио да „је прихватио молбу министра да 
остане у фабрици”. 

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/U-Zastava-oruzje-usla-policija-radnici-traze-sastanak-sa-ministrom-odbrane.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/U-Zastava-oruzje-usla-policija-radnici-traze-sastanak-sa-ministrom-odbrane.sr.html
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„Највећи интерес фабрике, која постоји 161 години, је да живи и у будуће”, рекао је Громовић 
и додао да ће помоћи генералном директору. 

Наглашавајући да фабрика има око 2.200 радника, као и бројне кооперанте, Громовић је рекао 
да радници не треба да брину јер фабрика има довољно уговора о извозу и да треба 
размишљати о инвестицијама, опреми и младим кадровима. 

Председник синдикалне организације „Застава оружје” Драган Илић изјавио је новинарима да 
на састанку са министром нису добијени одговори због чега је неопходна промена менаџмента 
у овом тренутку. 

„Министар је рекао да треба да дође до промена”, рекао је Илић новинарима. 

Он је навео да је министар обећао пуну подршку у исплати зарада, инвестицијама и 
подмлађивању фабрике. 

„О коначном ставу радника и да ли ћемо нешто предузети саопштићемо пошто обавестимо све 
раднике о резултатима састанка са министром”, навео је Илић. 

Састанку је присуствовао и новоименовани директор Милојко Брзаковић који је рекао да је 17 
година радио у тој фабрици као конструктор пројектант и да је три године био директор 
дирекције производње после чега је именован за техничког директора ремонтног завода, где 
је остао до пензионисања. 

Упитан о плановима предузећа, Брзаковић је рекао да ће радити на изналажењу нових 
уговора, опремању фабрике, новим кадровима и смањењу трошкова производње. 

„Морамо схватити да се морамо мењати и заговорник сам промена које иду само на боље”, 
рекао је Брзаковић и додао да му је циљ да побољша функционисање фабрике. 

Танјуг 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/do-2020-da-bude-950000-zaposlenih 

До 2020. да буде 950.000 запослених 
 

План Владе Србије је да до 2020. године број малих и средњих предузећа буде повећан 
са садашњих 315.000 на 350.000, број запослених са 768.000 на око 950.000 и да 
остварују више од три одсто 

бруто друштвеног производа, речено је јуче у Привредној комори Србије. 

Представљајући Нацрт стратегије за подршку развоју малих и средњих предузећа, 
предузетништва и конкурентности од 2015. до 2020. године, помоћница министра привреде 
Катарина Обрадовић Јовановић рекла је да је то први од три документа за подстицај развоју 
МСП-а, и изразила очекивање да ће ти документи бити усвојени почетком 2015. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/do-2020-da-bude-950000-zaposlenih
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– План Министарства привреде је да Србија по индексу глобалне конкурентности Светског 
економског форума буде међу првих 60 у свету, с данашњег  94. места – казала је она.Циљ 
стратегије је, по њеним речима, и да сектор МСП-а у Србији има доступније изворе 
финансирања и да по том индексу буде међу првих 60 земаља света у односу на данашње 110. 
место 

Помоћница министра привреде је додала да стратегија предвиђа и континуирани развој 
људских ресурса и подршку развоју образовања.– Разлог за доношење стратегије је, између 
осталог, усклађивње с нормативима ЕУ – рекла је Катарина Обрадовић Јовановић, и објаснила 
да су током израде стратегије консултоване релевантне институције и струковна удружења 
привреде. 

– Од укупног броја правних лица у привреди Србије, данас су готово 99,8 одсто мала и средња 
предузећа, која с 34 одсто учествују у БДП-у Србије – навео је вршилац дужности председника 
Привредне коморе Србије Влатко Јовичић.Презентацији Нацрта стратегије за подршку развоју 
МСП-а, предузетништва и конкурентности присуствовао је и државни секретар у Министарству 
привреде Милош Петровић. 

Д. В.                

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=22&nav_id=939281 

Komunalci i Mali potpisali ugovor 
 
IZVOR: BETA 

Beograd -- Predstavnici reprezentativnih sindikata komunalnih preduzeća i gradonaĉelnik 

Beograda Siniša Mali potpisali su u Skupštini Grada poseban kolektivni ugovor. 

"Ovo je primer uspostavljanja socijalnog dijaloga i trudićemo se da ovako radimo i u budućnosti. Kolektivnim 

ugovorom štite se uslovi rada zaposlenih u komunalnom sistemu grada Beograda, uzimajući u obzir tešku 

ekonomsku situaciju u kojoj se nalazimo", rekao je Mali. 

Gradonačelnik Beograda je dodao da je taj kolektivni ugovor potvrda evropskih opredeljenja i 

stavova jer podrazumeva prihvatanje tekovina evropskog prava.  

 

Mali je zahvalio sindikatima što su profesionalno i čvrsto branili interese zaposlenih, a u isto vreme 

imali u vidu da očuvanje komunalnog sistema znači i očuvanje njihovih radnih mesta.  

 

"Tokom pregovora nisu postojale suprotstavljene strane već partneri čiji je cilj unapređenje javnih 

i javno-komunalnih preduzeća. Naša va osnovna principa jesu povećanje efikasnosti poslovanja i 

kontinuirano poboljšanje kvaliteta komunalne usluge", rekao je gradonačelnik Beograda Siniša 

Mali. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=22&nav_id=939281
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STUDIO B 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=112683 

Potpisan poseban kolektivni ugovor sa 
predstavnicima reprezentativnih sindikata » 
Izvor : Studio B 

Gradonaĉelnik Beograda Siniša Mali potpisao je danas u Skupštini Grada poseban kolektivni 
ugovor sa predstavnicima reprezentativnih sindikata. Potpisivanju je prisustvovao i pomoćnik 
gradonaĉelnika Borko Milosavljević. 

- Ovo je primer uspostavljanja socijalnog dijaloga i trudićemo se da ovako radimo i u budućnosti. 
Kolektivnim ugovorom štite se uslovi rada zaposlenih u komunalnom sistemu grada Beograda, 
uzimajući u obzir tešku ekonomsku situaciju u kojoj se nalazimo - rekao je gradonačelnik. 

Gradonačelnik se zahvalio sindikatima što su profesionalno i čvrsto branili interese radnika, a u isto 
vreme imali u vidu da očuvanje komunalnog sistema znači i očuvanje njihovih radnih mesta. 

- Vaţno je da imamo isti cilj, a to je da uradimo nešto dobro za Grad Beograd. Tokom pregovora 
nisu postojale suprotstavljene strane već partneri čiji je cilj unapreĎenje javnih i javno-komunalnih 
preduzeća. Naša dva osnovna principa jesu povećanje efikasnosti poslovanja i kontinuirano 
poboljšanje kvaliteta komunalne usluge - zaključio je gradonačelnik. 

Siniša Mali je dodao da je ovaj kolektivni ugovor potvrda evropskih opredeljenja i stavova jer 
podrazumeva prihvatanje tekovina evropskog prava. 

Predstavnici sindikata su se zahvalili Gradskoj upravi i naglasili da Grad ima partnera meĎu njima. 

- Mi smo zadovoljni načinom na koji se grad postavio u pregovorima i ovo je nova etapa u odnosu 
sindikata i predstavnika grada. Po prvi put vidimo iskrenu nameru vlasti da se o svim problemima 
otvoreno razgovara - rekao je Dragutin Ţivotić, predsednik Sindikata komunalaca Beograda. 

 

NOVI MAGAZIN 

http://www.novimagazin.rs/vesti/novim-zakonom-o-radu-svi-nezadovoljni 

Novim Zakonom o radu svi nezadovoljni 
Foto: You tube 

Novim Zakonom o radu nezadovoljni i poslodavci i radnici. Poslodavci nezadovoljni složenim 

obračunom zarada i lažnim bolovanjima a zaposleni „tanjim kovertama“. 

Osnovne mane koje ZOR-u spočitavaju poslodavci su da je preobiman, da je obračun zarada i dalje 
komplikovan, da nije pronaĎeno adekvatno rešenje za sprečavanje laţnih bolovanja, kao i da nije 
regulisao problem agencija za privremeno zapošljavanje. Sindikati se ţale na smanjenje zarada i 
ukidanje kolektivnog pregovaranja. 
 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=112683
http://www.novimagazin.rs/vesti/novim-zakonom-o-radu-svi-nezadovoljni
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Ima, meĎutim, i dobrih strana, a prvi su boljitak od novog dokumenta osetili stomatolozi iz 
pančevačkog doma zdravlja. Naime, po novom Zakonu o radu, platni listić dobio je snagu menice, 
pa su na osnovu njega dobili zarade koje im nisu isplaćene još od januara. 
 
"Ovakav, kakav je, Zakon nije u interesu ni poslodavaca ni zaposlenih, već pravnih tumača koji na 
tome ostvaruju prihode, i sindikata, dakle, onih koji treba da savetuju i poslodavce i zaposlene 
kako da primene Zakon", smatra ekonomista Dragoljub Rajić, iz Mreţe za poslovnu podršku. 
 
"Zakon je preobiman i jedan od najduţih na svetu. Kao takav on je teško primenljiv za sva mala 
preduzeća koja nemaju svoje pravnike, a to je skoro 90 odsto malih i mikro preduzeća u Srbiji, koji 
s preduzetnicima čine više od pola privrede. Norme u Zakonu su kompleksne, obavezne odredbe 
ugovora o radu preobimne, postoji dosta pravnih praznina i nejasnoća", kaţe on. 
 
Rajić napominje da je obračun zarada i dalje veoma komplikovan, jer postoje brojni dodaci na 
zaradu kojih nema ili su ureĎeni mnogo jednostavnije u drugim zakonodavstvima. 
 
"Siromašnoj zemlji, kao što je Srbija, potrebna je jednostavnost pri dogovaranju zarade i za 
zaposlenog i za poslodavca, a ne čitav niz dodataka koji na papiru moraju da se ispoštuju, a, u 
suštini, ne mogu realno da povećaju zaradu zaposlenog kada firme imaju problem sa naplatom i 
prihodima", objašnjava Rajić. 
 
"Zakon nije rešio ni laţna bolovanja, jer ne postoje mehanizmi kojima bi se poslodavac zaštitio 
ukoliko u njegovom gradu postoji sprega odreĎenih zdrastvenih radnika i zaposlenih u lokalnim 
zdravstvenim ustanovima. Agencije za privremeno zapošljavanje su standardna forma 
unajmljivanja ljudi u EU i svetu, u kraćim vremenskim periodima kada odreĎene firme imaju 
narudţbine i mogu da uposle više ljudi", navodi on. 
 
Danas imamo situaciju da je 51 odsto mladih ljudi bez posla, a rad agencija za privremeno 
zapošljavanje nije zakonski ureĎen i njima se ne dozvoljava da na pravi način pomognu u 
zapošljavanju. 
 
Zlata Zec, izvršni sekretar UGS „Nezavisnost“, napominje da je novi Zakon o radu doneo bilo šta 
dobro, ne bismo danas potpisivali 10. ustavnu predstavku, odnosno inicijativu za ispitivanje 
ustavnosti mnogih rešenja iz tog propisa, i ne bi ljudi bili na ulicama. 
 
"Nedopustivo je, na prvom mestu, da se preskoči javna rasprava prilikom donošenja najvaţnijeg 
propisa radnog zakonodavstva. Novi propisi doneli su manje zarade zaposlenim u Srbiji, uništeno je 
kolektivno pregovaranje na višim nivoima, granskom i teritorijalnom, kao i na nacionalnom nivou, 
izgubljen je pozitivan efekat koji smo ispregovarali u radnoj verziji Zakona o štrajku...", - 
objašnjava sagovornica. 
 
Vlast je, po njenom mišljenju, insistirala da u zakon uĎu kriterijumi za utvrĎivanje minimalne cene 
rada, a već prilikom prvog njenog menjanja nisu ispoštovali nijedan od njih. 
 
"Tako sada imamo minimalac koji je 15 odsto ispod granice siromaštva u Srbiji. A, vlast nastavlja 
praksu da ne poštuje sopstvene propise", tvrdi Zec. 
 
Za profesora sociologije rada Darka Marinkovića, ukidanje minulog rada i odredba da poslodavac ne 
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isplaćuje otpremnine radnicima za godine koje nije proveo u njegovoj firmi, predstavljaju pozitivna 
rešenja u radnom zakonodavstvu. 
 
"Moramo da shvatimo da su neki načini razmišljanja deo istorije i da sa njima treba raskrstiti. To je 
imalo smisla u samoupravljanju, gde je vladala društvena svojina. Danas je besmisleno da 
poslodavac plaća radniku godine u kojima on nije privreĎivao kod njega", kaţe on. 
 
Kao loše strane Marinković navodi neregulisanje oblasti rada privatnih agencija za zapošljavanje, 
koncepta kolektivnog pregovaranja, nepostojanje fleksibilnih oblika zapošljavanja, kao što je, na 
primer, rad od kuće, a novi zakon se nije bavio ni pitanjem reprezentativnosti sindikata i 
poslodavačkih udruţenja. 
 
"Mi i dalje nemamo reprezentativne učesnike u socijalnom dijalogu na koji se svi pozivamo. To je 
najvaţniji uslov za uspostavaljanje stabilnog Socijalno-ekonomskog saveta, koji danas počiva na 
neodgovornosti sindikata. Nedopustivo je da u ovom telu sede dva reprezentativna sindikata koji 
odbijaju bilo kakav razgovor na temu uključivanja novih sagovornika, odnosno sindikata u dijalog", 
kaţe Marinković. 
 
I za Dragoljuba Rajića reprezentativnost sindikata kod poslodavaca je često problem koji koči rad u 
pojedinim kompanijama, zbog neujednačenih stavova i različitih interesa sindikata. 
 
"Zakon o radu jeste nešto fleksibilniji nego što je bio prethodni, ali i dalje nisu rešeni glavni uzroci 
visoke nezaposlenosti u Srbiji. To su nedostatak posla, komplikovane birokratske procedure, 
nedostatak povoljnih izvora finansiranja, predugi rokovi naplate potraţivanja, previsoko poresko i 
parafiskalno opterećenje, nekonkurentnost domaćih kompanija za izvoz u odnosu na spoljnu 
konkurenciju, visok procenat sive ekonomije. U takvim uslovima zapošljavati legalno na neoreĎeno 
vreme je često neisplativo i rizično. Promene ZOR su smanjile taj rizik, ali to nije dovoljno za 
porast zaposlenosti, ako govorimo o broju stalno zaposlenih", kaţe Rajić. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fiskalni_savet_bez_posla_u_javnom_sektoru_oko_27000_ljudi.4.html?news_i

d=294668 

Fiskalni savet: Bez posla u javnom sektoru oko 
27.000 ljudi 
AUTOR: BETA 

Beograd - Broj zaposlenih u javnom sektoru u Srbiji trebalo bi da, prema predlogu budţetu za 2015. 

godinu, bude smanjen za pet odsto, odnosno 27.000, izjavio je juče predsednik Fiskalnog saveta 

Pavle Petrović. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fiskalni_savet_bez_posla_u_javnom_sektoru_oko_27000_ljudi.4.html?news_id=294668
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fiskalni_savet_bez_posla_u_javnom_sektoru_oko_27000_ljudi.4.html?news_id=294668
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Petrović je na sednici Odbora Skupštine Srbije za finansije upozorio da je zabrinjavajuće što ne 
postoji plan kako će se ostvariti umanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, a što moţe ugroziti 
sprovoĎenje te reformske mere. „PredviĎeno smanjenje broja zaposlenih se neće ostvariti u celini 
u narednoj godini, jer se uglavnom računa na prirodni odliv, odnosno odlazak u penziju, koji je na 
godišnjem nivou bio uvek izmeĎu 15.000 i 20.000 zaposlenih“, rekao je Petrović. On je dodao da će 
biti neophodno i otpuštanje zaposlenih u javnom sektoru. 

Veliki rizik za ostvarenje planiranog budţeta u narednoj godini je, prema njegovim rečima, 
„nepostojanje jasne naznake da će se planirane uštede u javnim preduzećima i desiti“, iako budţet 
predviĎa da neće biti dodatnih garancija, odnosno pokrivanja gubitaka. Petrović je dodao i da po 
preliminarnim podacima Fiskalnog saveta do stabilizacije javnog duga neće doći 2017. godine, kako 
najavljuju zvaničnici, već 2018, kada će on biti na nivou ispod 85 odsto bruto domaćeg proizvoda. 

Po oceni Fiskalnog saveta, suštinskog zaokreta u politici subvencija nema i pored toga što su one 
smanjene za oko 13 milijardi dinara, izuzev kod smanjenja podsticaja za poljoprivredu. 

U izveštaju Fiskalnog saveta se ukazuje i da postoje rizici da odreĎeni rashodi u 2015. godini budu 
veći nego što je planirano budţetom, jer nisu predviĎena nikakva sredstva za intervencije drţave u 
bankarskom sektoru ili pokrivanje gubitaka javnih preduzeća. Moguće je, kako je naveo Fiskalni 
savet, da i rashodi budu manji od predviĎenih budţetom, pre svega ukoliko drţava ne bude efikasna 
u ostvarivanju planiranih politika, poput rešavanja statusa preduzeća u restrukturiranju. 

Fiskalni savet je procene javnih prihoda i rashoda u budţetu ocenio u najvećoj meri kao objektivne, 
a planirani fiskalni deficit kao realističan. 

Savet je pohvalio unapreĎenu transparentnost budţeta za 2015. godinu, jer su sada otplate 
garancije drţave za javna preduzeća tretirane ne kao subvencije, već kao rashodi, ali smatra da bi 
trebalo precizno navesti na koji način će biti rasporeĎena 31 milijarda dinara za te namene, 
odnosno koja preduzeća će dobiti koliko novca. 

Kao pozitivne strane budţeta, Savet je naveo to što budţet predviĎa značajno prilagoĎavanje, 
odnosno smanjivanje troškova, koje je ocenio kao strukturno, jer znači trajno smanjenje troškova 
od 600 do 650 miliona evra. 

„Ipak, taj efekat neće u potpunosti da se ostvari u 2015. godini, ali će se ono osetiti u 2016. i 
nadalje“, rekao je Petrović i podsetio da je najveći deo ušteda u budţetu po osnovu smanjenja 
plata u javnom sektoru i penzija, u iznosu od oko 400 miliona evra. 

 

 

 


