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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:522695-Pokrenut-postupak-za-privatizaciju-

Zelezare-Smederevo 

Pokrenut postupak za privatizaciju Ţelezare Smederevo 
Tanjug  

Vlada Srbije odlučila danas da pokrene postupak privatizacije "Ţelezare Smederevo", modelom 

strateškog partnerstva putem dokapitalizacije i metodom javnog prikupljanja ponuda 

 
BEOGRAD - Vlada Srbije odlučila danas da pokrene postupak privatizacije "Ţelezare Smederevo", 
modelom strateškog partnerstva putem dokapitalizacije i metodom javnog prikupljanja ponuda. 
Rok za podnošenje prijava je 5. januar 2015. godine, naknada za otkup privatizacione 
dokumentacije iznosiće 10.000 evra, a zainteresovani ponuĎači su duţni da na ime ozbiljnosti 
ponude uplate depozit od 100.000 evra, saopšteno je iz vladine Kancelarije za saradnju s medijima. 
Vlada je odlučila da drţavni poverioci otpišu dug "Ţelezari Smederevo" sa stanjem na dan 31. 
decembar 2013. godine, pod uslovom uspešnog okončanja dokapitalizacije. 
Formirana je komisija za sprovoĎenje modela strateškog partnerstva i utvrĎeni su kvalifikacioni 
uslovi i kriterijumi za rangiranje ponuda. Vlada je zaduţila Agenciju za privatizaciju da pripremi 
uputstvo za ponuĎače, navodi se u saopštenju vlade. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:522766-Zbog-smanjenja-plata-u-gradskoj-upravi-strahuju-od-gladi 

ŠTRAJK UPOZORENJA U VRANJUZbog smanjenja plata, 

u gradskoj upravi strahuju od gladi 
J. S.  

Nezadovoljstvo zbog odluge gradskog veća o smanjenju plata izrazili su jednočasovnom 

obustavom rada i okupljanjem u holu 

VRANjE - Radnici gradske uprave, članovi Osnovne organizacije samostalnog sindikata, odrţali su u 
četvrtak jednočasovni štrajk upozorenja. Nezadovoljstvo zbog odluge gradskog veća o smanjenju 
plata izrazili su jednočasovnom obustavom rada i okupljanjem u holu, uz jednoglasnu odluku da će 
zakonskim okvirima najaviti generalni štrajk. 
 

- Ovo je borba za egzistenciju. Naše plate će sada biti ispod minimuma. Pokušali smo da se 
dogovorimo sa rukovodstvom grada, ali do susreta sa gradonačelnikom nije došlo, već nam je 
upućeno pismo u kome nas pozivaju da prekinemo štrajk - kaţe predsednica sindikata Jelena 
Janković. 
Predstavnici sindikata tvrde da je bilo pritisaka i pretnji, da ko ne ţeli da prihvati odluku, moţe da 
uzme radnu knjiţicu. Štrajk se odvija pod sloganom "Nećemo da budemo socijalni slučajevi po 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:522695-Pokrenut-postupak-za-privatizaciju-Zelezare-Smederevo
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:522695-Pokrenut-postupak-za-privatizaciju-Zelezare-Smederevo
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:522766-Zbog-smanjenja-plata-u-gradskoj-upravi-strahuju-od-gladi
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uredbi". Prema nekim procenama prosečne plate biće manje od 10.000 do 15.000 dinara, a radnici 
navode da će tim smanjivanjem Vranje postati "dolina gladi". 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:522637-Kikinda-U-danu-otkaz-dobilo-118-zaposlenih 

Kikinda: U danu otkaz dobilo 118 zaposlenih! 
Milan Ivetić  

Masovno otpuštanje u Fabrici crepa i keramičkih pločica "Toza Marković". Samo u jednom danu 

na biro poslato 118 keramičara 

KIKINDA - Novi šok za zaposlene u fabrici crepa i keramičkih pločica "Toza Marković" u Kikindi, koja 
je od pre nepunu godinu u stečaju. U jednom danu čak 118 radnika poslato je kući. Pokriće za 
takav rigidan potez je ugovor o radu koji je, odmah po otvaranju stečajnog postupka, potpisalo svih 
tadašnjih 600 crepara i keramičara. 
 

Otpušteni idu na evidenciju NSZ, od koje će, kako veli predsednik fabričkog Nezavisnog sindikata 
Zoran Sredojev, do daljeg primati odgovarajuću nadoknadu. Brzopotezni otkazi usledili su jer se, 
po ustaljenoj višegodišnjoj šemi za zimski period, osetno smanjuje proizvodnja crepa i automatski 
gasi jedna od peći. Ranije su prekobrojni u ovakvoj prilici do marta, kada su se te peći ponovo 
palile, odlazili na prinudni odmor. Ovoga puta nije tako. 
- Ovaj osetan talas otpuštanja, zbog smanjene proizvodnje u zimskim mesecima, bio je isplaniran. 
Pošto smo u stečaju, ti radnici koji su višak prijavljuju se na biro, sa svim pravima koja im 
pripadaju - objašnjava Sredojev. 
Članovi drugog sindikata, "Nezavisnost", upozoravaju da je meĎu onima koji su dobili otkaz, mnogo 
onih koji nisu iskoristili godišnji odmor, ni slobodne dane. Zato su se, kako veli njihov fabrički lider 
Branislav Tatić, koji je takoĎe proglašen viškom, ovi ljudi obratili inspekciji rada, ukazavši na još 
jednu nepovoljnu činjenicu da su, bez ikavog rešenja poslati kućama. Šefovi su im samo kratko, u 
tri reči, saopštili da više ne dolaze na posao. Plaše se da takvim postupkom izgube formalno pravo 
da se vrate u fabriku. 
- Ukoliko se u roku od tri dana ne pojaviš na poslu, smatra se da si sam dao otkaz. Potegao sam ovo 
pitanje, pa sam se prvi našao na spisku za otpuštanje - upozorava Tatić, dodajući da će, iz nekoliko 
razloga, biti mnogo posla i za sud, pominjući, izmeĎu ostalog, mobing prema obespravljenim 
radnicima. 
Sredojev otkriva da je u razgovoru sa stečajnim upravnikom Draganom Boţićem, saznao da su veliki 
izgledi da će se u aprilu steći uslovi da se na prvom narednom ročištu u zrenjaninskom Privrednom 
sudu odredi vedrija sudbina "Toze", kada će se poverioci izjašnjavati o pripremljenom planu 
reogranizacije. Konsolidacija je, naime, izvesnija od bankrota. Pomenutim planom predviĎeno je, 
izmeĎu ostalog, da firma ima nešto više od 600 zaposlenih, što kod većine sada otpuštenih radnika 
budi realnu nadu da će se na proleće vratiti u pogone. 
 

ENORMNA DUGOVANjA I "SRBIJAGASU" 
SVOJEVREMENO preduzeće za ponos i s vrhunskim brendom, "Toza Marković" je, pošto ga je pre 
osam godina kupila beogradska firma ITH, za kratko vreme pao na najniţe grane. Tek treba da se 
sagledaju ključni potezi tajanstvenih i novinarima nikad dostupnih gazda, koji su doveli do 
poslovnog sunovrata. „Toza“ je za gas "Srbijagasu" ostao duţan oko 20 miliona evra. Ogromna su, 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:522637-Kikinda-U-danu-otkaz-dobilo-118-zaposlenih
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takoĎe, potraţivanja nekoliko banaka, od kojih je Erste banka, u nemogućnosti da naplati 5,5 
miliona evra, pokrenula stečaj. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/516659/Vulin-Penzije-steceno-pravo-visina-ekonomska-kategorija 

Vulin: Penzije stečeno pravo, visina ekonomska 
kategorija 

Tanjug  

Penzije su stečeno pravo i zato se ne ukidaju, a njihova visina je ekonomska kategorija i zbog toga 

se sada smanjuju, kao što su se nekada povećavale, izjavio je danas u Novom Sadu ministar za rad, 

zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. 

Vulin je, odgovarajući na pitanje novinara prilikom posete pokrajinskom fondu za penzisko i 

invalidsko osiguranje, rekao da će u vezi sa odlukom o smanjivanju penzija u Srbiji biti učinjeno 

onako kako kaţe Ustavni sud, jer taj sud "radi samostalno i kako kaţe tako će biti". 

  

Ministar Vulin ponovio je da penzija jeste stečeno pravo i naglasio da nikom nije oduzeta, ali je 

napomenuo da visina penzije nije stečeno pravo, pa prema tome da li će ona biti veća ili manja, 

zavisi od količine novca u budţetu. 

  

- Ja bih voleo kada bi moglo da se odlukom Ustavnog suda napuni budţet, ili da se ukine budţetski 

deficit, ali bojim se da to nije moguće - rekao je Vulin. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/516654/Pokrenut-postupak-privatizacije-Zelezare 

Pokrenut postupak privatizacije "Ţelezare" 

D. N.  

Vlada je na današnjoj sednici odlučila da pokrene postupak privatizacije Privrednog društva za 

proizvodnju i preradu čelika "Ţelezara Smederevo", modelom strateškog partnerstva putem 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/516659/Vulin-Penzije-steceno-pravo-visina-ekonomska-kategorija
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/516654/Pokrenut-postupak-privatizacije-Zelezare
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dokapitalizacije i metodom javnog prikupljanja ponuda.Rok za podnošenje prijava je 5. januar 

2015. godine. 

 Vlada je odlučila da drţavni poverioci otpišu dug "Ţelezari Smederevo" sa stanjem na dan 31. 

decembar 2013. godine, pod uslovom uspešnog okončanja dokapitalizacije, navodi se u saopštenju 

Vlade. 

 Formirana je komisija za sprovoĎenje modela strateškog partnerstva i utvrĎeni kvalifikacioni uslovi 

i kriterijumi za rangiranje ponuda. 

 Vlada je zaduţila Agenciju za privatizaciju da pripremi uputstvo za ponuĎače. 

Naknada za otkup privatizacione dokumentacije iznosiće deset hiljada evra, a zainteresovani 

ponuĎači su duţni da na ime ozbiljnosti ponude uplate depozit od sto hiljada evra, navodi se u 

saopštenju Vlade. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/516653/Srpska-preduzeca-koja-posluju-sa-Nemackom-veci-optimisti 

Srpska preduzeća koja posluju sa Nemačkom veći 
optimisti 

Danijela Nišavić  

Poslovni optimizam firmi koje posluju sa Nemačkom veći je od ostalih srpskih firmi. Ova preduzeća 

su uspešnija po dobiti, prodaji, a 2015. godinu procenjuju dobrom za širenja posla uprkos 

negativnoj makroekonomskoj projekciji. 

Kako je predstavljeno na panel diskusiji "ProOptimist Indeks 2015", svaki drugi ispitanik veruje da 

će prihodi naredne godne biti isti kao u 2014. dok jedna petina smatra da će im prihodi biti 

povećani. Preduzetnici u većem broju očekuju  da će sledeće godine imati niţe prihode, dok mala i 

srednja preduzeća u većem broju smatraju da će im prihodi 2015. biti veći nego u 2014. 

  

U odnosu na ranija istraţivanja, manji procenat preduzeća očekuje 

slabiji obim posla i manju dobit ali manji procenat očekuje i 

poboljšanje - sektor malih i srednjih preduzeća indiferentan. 

  

Preduzeća koja saraĎuju sa Nemačkom su optimističnija posebno po 

pitanju očekivane dobiti, nivoa prodaje, kao i procene da će iduća 

godina biti dobra za širenje posla. Interesantno je da su mala i srednja 

Osnovni problemi 

preduzeća 

- Slaba prodaja 

- Slaba naplata 

potraţivanja 

- Porezi 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/516653/Srpska-preduzeca-koja-posluju-sa-Nemackom-veci-optimisti
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preduzeća optimističnija su po pitanju 2015. od preduzetnika. 

  

Dejan Janjatović, član IO Prokredit banke 

- Kao jedina nemačka banka u Srbiji posvećana finansiranju male privrede, nastojimo da prenesemo 

način odgovornog nemačkog poslovnog razmišljanja. I to kroz savetodavni pristup klijentima, kao i  

kroz odgovorno bankarstvo koje se ogleda u umerenom i opravdanom zaduţivanju  - kaţe Dejan 

Janjatović, član Izvršnog odbora Prokredit banke i dodaje da su uz podršku Prokredit centrale u 

Nemačkoj, postali lider u finansiranju energetski efikasnih rešenja u Srbiji, koja značajno doprinose 

moderznizaciji poslovanja klijenata. 

  

Ţeljko Sertić, ministar privrede 

Ţeljko Sertić, ministar privrede, ukazao je da Nemačka ima ozbiljan pristup poslovnom okruţenju i 

razmatranju trţišta, na kojem ţele da se pojave. 

To je bilo slučaj i sa našom zemljom. 

  

- Ako postoji ozbiljna namera drţave, moguće je napraviti rezultat - 

poručio je 

ministar Sertić. 

  

Marko Čadeţ, ispred PKS za Nemačku i Austriju, ukazao je da nemačke 

firme ne dolaze samo da vide da li mogu da uloţe novac u Srbiju, već 

sve više i da bi upoznale srpske proizvoĎače. 

  

- U metalskoj industriji imali smo nedavno slučaj da je firma iz 

Nemačke, nakon obilaska šest naših preduzeća, zaključila da tri mogu da proizvode za njih - istakao 

je Čadeţ. 

  

Nenaplativi krediti i pad kreditne aktivnosti 

  

Dejan Janjatović ukazao je da su dva velika problema 

bankarskog sektora visok nivo nenaplativih kredita, koji u 

sektoru privrede iznosi i 29 odsto, kao i pad kreditne 

aktivnosti. 

- U Prokredit banci nivo nenaplativih kredita je 3,7 odsto - 

ukazao je Janjatović. 

Osnovni problemi 

preduzeća koja 

sarađuju sa Nemačkom 

- Slaba naplata 

potraţivanja 

- Porezi 

- Drţavna regulativa 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/516599/Sertic-Do-kraja-godine-strategija-za-mala-i-srednja-preduzeca 

Sertić: Do kraja godine strategija za mala i srednja 
preduzeća 

D.N.  

Izrada petogodišnje strategije za mala i srednja preduzeća je u završnoj fazi, a do nove godine 

Vlada Srbije će je i usvojiti, najavio je ministar privrede Ţeljko Sertić na panelu " Prooptimist 

indeks 2015" 

Veliki tim Ministarstva privrede uključen je u izradi strategija, a hiljade privrednika dalo je 

konkretne predloge za sve oblasti. 

  

Ministar Sertić rekao je i da u Ministarstvu privrede svakodnevnoodrţavaju sastanci sa 

predstavnicima tri javna preduzeća koji moraju svoje poslovne planove da obrazloţe. 

  

- Svaka stavka troškova mora da bude ozbiljno obrazloţena a to je način da se ozbiljno kontrolišu 

rashodi javnih preduzeća - kaţe Sertić. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/516793/Sindikat-se-protivi-smanjenju-plata-u-Vojsci-i-Ministarstvu-odbrane 

Sindikat se protivi smanjenju plata u Vojsci i 
Ministarstvu odbrane 

Beta  

Vojni sindikat Srbije saopštio je danas da pripadnici Vojske Srbije (VS) i Ministarstva odbrane (MO) 

treba da budu izuzeti od mera štednje i smanjenja plata u javnom sektoru zbog toga što su njima i 

do sada plate bile umanjene. 

"Ovakvim stanjem stvari Vlada Srbije, odnosno Ministarstvo odbrane, značajno su ugrozili 

egzistenciju pripadnika VS i MO", navodi Vojni sindikat Srbije, koji je saopštio i da je najveći i 

jedini reprezentativni sindikat u sistemu odbrane. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/516599/Sertic-Do-kraja-godine-strategija-za-mala-i-srednja-preduzeca
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/516793/Sindikat-se-protivi-smanjenju-plata-u-Vojsci-i-Ministarstvu-odbrane
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Sindikat je, u otvorenom pismu ministru odbrane Bratislavu Gašiću, upitao da li se smanjenjem 

plata "značajno ugroţava bezbednost, odnosno efikasnost i gotovost jedinica VS ako u njoj rade 

ljudi koji svojim platama ne mogu da prehrane porodice i zbog opterećenosti problemima ne mogu 

da se posvete poslu koji rade". 

  

Prema saopštenju sindikata, Vlada Srbije je prema zaposlenima u sistemu odbrane unazad više od 

godinu dana umanjila plate za više od 20 odsto i da su to pripadnici sistema odbrane prihvatili sa 

teškoćom, ali kao neminovnost i potrebu. 

  

Vojni sindikat Srbije najavio je da će upotrebiti sva legalna i legitimna sredstva da zaštiti interese 

pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane i pozvao sve zaposlene u Vojsci Srbije i Ministarstvu 

odbrane da mu pristupe kako bi zajedno stali u zaštitu svojih prava i unapredili standard i socijalni 

poloţaj. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/516575/Kolike-ce-biti-penzije-po-novoj-racunici 

Kolike će biti penzije po novoj računici 

RTV  

Loša vest za penzionere. U ovom mesecu, čeka ih prva isplata smanjenih penzija. Istraţivali smo 

kako da sami izračunate koliku penziju da očekujete i na šta bi trebalo da obratite paţnju, kada 

kupujete. 

Vlada je odlučila da novim merama štednje smanji plate, ali i penzije. Ustavno ili ne, odlučiće 

nadleţni organi. 

 

Mnogo veća briga za one koji su radni vek proveli radeći je kako preţiveti mesec u kom će im biti 

uručen ček sa umanjenom penzijom. 

 

Kako je ranije najavljeno, svi oni čija penzija ne prelazi 25.000 dinara, a statistika kaţe da ih je 

čak 61 % neće osetiti smanjenje. 

 

Penzioneri sa primanjima iznad tog iznosa, imaju drugačiju kalkulaciju. Od ukupnog iznosa penzije 

oduzmete 25.000 dinara, zatim razliku pomnoţite sa 0,22 i rezultat koji dobijete je iznos 

umanjenja. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/516575/Kolike-ce-biti-penzije-po-novoj-racunici
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Primer: Ukoliko primate penziju u visini od 35.000 dinara, umanjenje će iznositi 2.200 i ubuduće 

ćete primati 32.800 dinara. 

 

Za penzionere koji primaju više od 40.000 dinara, primenjuje se drugačija formula obračuna. 

Njihove penzije se umanjuju za 25%. 

 

Kako sa umanjenim penzijama kalkulisati i kako i gde kupovati? 

 

Dobra vest je da trgovci u decembru obećavaju sniţenja na veliki broj artikala, ali preporuka 

udruţenja za zaštitu potrošača Beograda je da dobro proverite cene i da ne padate lako na 

marketinške trikove. 

 

Petar Bogosavljević iz Udruţenje potrošača Beograda kaţe da nas očekuju meseci sa primetnim 

padom kupovne moći. 

 

"Preporuka potrošačima je da obrate paţnju na cene u različitim prodajnim objektima, čak i istih 

formata, jer one mogu da budu različite i za 20 do 30 odsto. 

Povećanja osnovnih ţivotnih namirnica nema, za sada, ali je najavljeno uvoĎenje dodatnih akciza 

za neke proizvode, kaţe Bogosavljević. 

Propisi o smanjenju penzija, ali i plata u primeni su od 1. novembra, na taj način drţava planira da 

u budţetu mesečno uštedi oko 33 miliona evra. Plan je i da plate i penzije budu zamrznute do 

2017-te godine. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Uskoro-zakon-protiv-stecaj-mahera.sr.html 

Ускоро закон против стечај махера 

Власници фирми чији је рачун блокиран дуже од 120 дана неће моћи да оснивају нова 

предузећа 

 

 Директори и власници предузећа који своје фирме „гурају” у стечај избегавајући тиме 
доспеле обавезе, као и компаније чији је рачун блокиран дуже од 120 дана, неће моћи, бар 
привремено, да оснивају нове фирме. То ће им бити онемогућено новим законом о 
привременим ограничењима права лица на обављање привредне делатности, који је управо 
ових дана „пуштен” у јавну расправу. 

Према речима министра привреде Жељка Сертића, намера је да нови закон унапреди 
привредни амбијент, спречи ширење „зачараног круга” дужничко-поверилачких односа и 
злоупотребу једноставног и јефтиног поступка регистрације фирме. 

Јавна расправа о Нацрту закона о привременим ограничењима, који неки привредници одавно 
чекају и виде га као „закон против мајстора стечајева”, у току је и трајаће до 17. децембра 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Uskoro-zakon-protiv-stecaj-mahera.sr.html
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ове године. На јучерашњем изјашњавању привредника о предложеном тексту у Привредној 
комори Србије у Београду речено је да ће закон, пре свега, имати превентивну улогу. Поред 
тога, овај пропис ће подстицати привредне субјекте да извршавају своје обавезе на време, јер 
ће последице привременог ограничења права узроковати лошији пословни рејтинг тих лица. 

– Држава ће створити институционални оквир за чишћење привредног амбијента на озбиљан 
начин и одвојићемо жито од кукоља – поручио је министар Сертић и изразио наду да ће овај 
закон, који је у складу са важећим прописима Европске уније, брзо почети да се примењује. 

Према речима Звонка Обрадовића, директора Агенције за привредне регистре (АПР), постоји 
потреба да се одређеном кругу лица која злоупотребљавају право брзе регистрације 
компанија, то право ограничи. Сада АПР, по важећем закону, нема овлашћења да одбије 
регистрацију, а са новим законом ће је добити. 

У предлогу текста закона пише да се мера забране може изрећи одређеном кругу лица, као 
што су оснивачи компанија, директори, чланови надзорних и управних одбора. Такву меру 
доносе суд, истражни, порески и прекршајни органи. Она ће бити уведена у јединствену 
електронску базу података. Забрана оснивања нове компаније биће временски ограничена и 
важиће док се не отклони разлог због кога је изречена. 

Обрадовић је на јучерашњем скупу рекао да је у многим земљама усвојена таква врста 
дисквалификације, која траје у просеку од две до пет година, а у скандинавским земљама до 
15 година. Он је подсетио да је 2011. године и Македонија усвојила такав „регистар 
дисквалификованих лица” и већ првог дана се у њему нашло 40.000 лица. Он је казао да у 
Србији 15 одсто од 335.000 предузећа има неки проблем и подсетио да је по захтеву Народне 
банке Србије из регистра брисано 14.000 фирми, а било је само нешто више од 500 жалби, док 
97 одсто уопште није реаговало. 

Израду новог законског решења и формирање регистра помогла је Влада Краљевине Норвешке 
кроз пројекат „Успостављање и имплементације регистра дисквалификованих лица”. 

А. Микавица 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Pocinje-seca-troskova-u-javnim-preduzecima.sr.html 

Почиње сеча трошкова у јавним предузећима 

Министарство привреде тражи да се трошкови репрезентације смање за 60, а издаци за 

спонзорства и донације за 40 процената 

Јавна предузећа попут „Ингаса” из Инђије које је за спонзорства прошле године дало четири 
пута више новца од остварене добити или рудника „Ресавице”, који годинама послује са 
губитком, а капом и шаком дели донације и троши на репрезентације – мораће у наредној 
години дебело да стегну каиш, а доброчинства да оставе за боља времена. Министарство 
привреде тражи да трошкове репрезентације смање за 60 а издатке за спонзорства и донације 
за 40 одсто, и да аутомобиле набављају само уз одобрење оснивача. 

Да се све не би завршило на препоруци држава тренутно проверава да ли су те инструкције 
применили у плановима пословања за 2015. годину. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Pocinje-seca-troskova-u-javnim-preduzecima.sr.html
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Милан Тодоровић, специјални саветник министра привреде, каже да сваког дана представници 
по три предузећа долазе у министарство на разговоре и „долазиће поново, док не завршимо 
посао како ваља”. 

– Неки од њих су урадили одличан посао и пре него што су дошли на разговор. Планови су 
реални, амбициозни, штедљиви. Али има предузећа где морамо још доста да радимо. Држава 
је доста помагала. Сада је време да јавна предузећа помогну њој. Посао директора државних 
предузећа није да се боре за више пара из буџета, него да их створе за државу – наводи 
Тодоровић.  

Од првог дана 2015. свако предузеће започиње трку са сопственим планом и током године 
имаће обавезу да коригује активности, трошкове, акционе планове и да постигне резултат који 
је планиран. Очекује се и да сви надзорни одбори буду у потпуности упознати са садржајем 
пословних планова, чијим одобравањем и прихватањем преузимају одговорност заједно са 
руководством јавних предузећа за њихово испуњење и спровођење. 

На питање шта је ММФ конкретно тражио и да ли је поставио јасне рокове за јавна предузећа 
наш саговорник каже да је тражено да она престану да буду терет буџету и да се њима боље 
управља. 

 

– Од нас се конкретно тражи да управљамо успешније јавним предузећима. Потребан је 
резултат, елиминација губитка, већа ефикасност, повећање сопствених прихода. Мора се 
планирати профитабилни раст, а не стагнација и губитак који ће неко други да покрије. Такво 
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размишљање није оно што нам данас треба у управљању јавним предузећима – каже 
Тодоровић. 

Када је реч о зарадама у јавним предузећима прописано им је да плате веће од 25.000 динара 
буду умањене за 10 одсто, као и да плата чланова надзорних одбора не може бити већа од 
просечне зараде у републици. Занимљиво је да накнаде за трошкове по ауторским и уговорима 
о привременим и повременим пословима према инструкцији Министарства привреде треба да 
буду смањене за 25 одсто. Забрањено је и ново запошљавање без сагласности министарства и 
владе. 

Међутим Тодоровић најављује заокрет по питању рада надзорних одбора, који како каже имају 
потпуну одговорност за усклађеност рада јавних предузећа са законским оквиром. 

– У области корпоративног управљања јасно је дефинисано шта је улога надзорних одбора. То 
није ни лак ни једноставан задатак, али искусни и озбиљни људи који ће да се прихвате тог 
посла морају да знају како ће да контролишу, управљају и усмеравају рад руководстава јавних 
предузећа. Уколико то неће, не могу или не знају, мора доћи неко ко то зна. Надзорни одбори 
треба да помогну руководствима у стратешким плановима, развоју, стратешким 
инвестицијама… То морају бити људи са искуством, знањем, и способностима које су потребне 
да се системи мењају и да послују успешније. То је посао који нас чека. Надзорни одбор који 
не ради свој посао биће замењен – уверава специјални саветник министра привреде. 

На питање зашто већину предузећа воде в. д. директора иако су пре више од годину дана 
расписани конкурси, путем кога је само ЕПС добио директора и да ли је то знак да није било 
воље да се професионализује управљање јавним предузећима Тодоровић тврди да је 
професионализација јавних предузећа приоритет, уз напомену да то није један потез већ 
процес. 

– Тај процес има читав низ оперативних проблема. Потребни су нам најбољи људи на 
најважнијим местима. Мало је руководилаца и искусних менаџера који су спремни да ускоче у 
комплексност таквих размера преко ноћи и самостално – закључује Тодоровић. 

М. Авакумовић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/privrednici_veruju_da_dolazi_bolja_godina.4.html?news_id=293688 

Istraživanje Prokredit banke i GfK o poslovnim očekivanjima u narednoj godini 

Privrednici veruju da dolazi bolja godina 
AUTOR: A. M. 

Beograd - U Srbiji 46,7 odsto privrednika ima pozitivna očekivanja od 2015. godine, ali meĎu onima 

koji saraĎuju sa Nemačkom taj procenat raste na 53,8 pokazalo je juče objavljeno istraţivanje 

Prokredit banke i GfK-a. Kako je ocenila Mirjana Mitrović, direktorka marketinga Prokredita, 

privrednici kao najveće probleme ističu slabu prodaju, slabu naplatu i poreze, a u segmentu malih i 

srednjih preduzeća vlada indiferentnost, jer manje njih očekuje pad svojih poslovnih aktivnosti, ali 

manje njih očekuje i rast. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/privrednici_veruju_da_dolazi_bolja_godina.4.html?news_id=293688
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- Svaki drugi ispitanik veruje da će mu prihodi u 2015. biti isti kao ove godine, dok jedna petina 
veruje da će im se prihodi povećati. MeĎu onima koji saraĎuju sa Nemačkom, polovina veruje da će 
im se prihodi povećati, a sedam odsto da će se smanjiti - rekla je Mitrovićeva. 

Ona je dodala da skoro 70 odsto ispitanika ne planira investicije tokom naredne godine, a pokazalo 
se i da je svest privrednika o prednostima energetski efikasnih projekata značajno niţa nego 2012, 
mada kod onih koji saraĎuju sa Nemačkom, raste. Ministar privrede Ţeljko Sertić, koji je 
prisustvovao prezentaciji rezultata, najavio je da će njegovo ministarstvo do kraja godine 
pripremiti i izneti pred Vladu na usvajanje strategiju za razvoj malih i srednjih preduzeća za 
narednih pet godina. 

- U toku je završna faza izrade strategije za MSP sektor od 2015. do 2020 godine. Ovaj dokument se 
bavi i unapreĎenjem poslovnog okruţenja za rad MSP i pitanjem finansiranja preduzeća iz ovog 
segmenta. Prvi put je strategija uraĎena u saradnji sa privredom, uz učešće više od hiljadu 
privrednika i svih privrednih asocijacija. Budući da strategija obuhvata više od 40 institucija, 
pitanje implementacije će biti veoma bitno. Postavićemo tim koji će se baviti monitoringom 
primene strategije, usvojićemo akcioni plan sa preciznim rokovima i koracima koji treba da se 
preduzmu, kao i plan implementacije - rekao je Sertić. 

Dejan Janjatović, član Izvršnog odbora Prokredit banke ocenio je da je sada pravo vreme za 
investiranje u Srbiji jer su kamate na istorijski niskom nivou, ali da uprkos tome dve trećine kredita 
koji se odobravaju privredi u Srbiji odlazi na kratkoročne kredite za likvidnost, a samo trećina na 
dugoročne investicione zajmove. 

- Nenaplativi krediti (NPL) su dostigli nivo od 23 odsto u bankarskom sektoru Srbije, pri čemu je u 
domenu privrede ovaj procenat 29. Ali, u Prokreditu imamo samo 3,7 odsto nenaplativih kredita. 
Problem je i to što već drugu godinu zaredom imamo pad kreditne aktivnosti u Srbiji, s tim što je 
kreditiranje privrede prošle godine palo za čak 10 odsto, a ove za jedan procenat - rekao je 
Janjatović. 

On je podsetio da je Prokredit u poslednje tri godine plasirala više od 60 miliona evra u energetski 
efikasne projekte i obnovljive izvore energije i da je nedavno finansirala projekat izgradnje solarne 
elektrane iz koje se strujom napaja 15.000 domaćinstava. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/privredu-muci-petsto-muka 

Привреду мучи петсто мука 
Министар привреде Жељко Сертић најавио је да ће до Нове године бити усвојена и 
стратегија малих и средњих предузећа (МСП), приликом чије израде су уважене сугестије 
привредника. 

– Наиме, у стратегију МСП-а ће бити укључен документ који је Привредна комора Србије 
предала Министарству привреде, а у којем је дефинисано чак 500 проблема који муче 
привреднике – истакао је Сертић. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/privredu-muci-petsto-muka
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Он је на дебати о развоју приватног сектора привреде Србије навео да ће у следећих 10-15 
дана бити дефинисане области у којима ће се деловати у наредном периоду, а обавезе и 
одговорности подељене су по министарствима. 

– Највећи број проблема које су изнели привредници биће укључен у стратегију МСП-а – казао 
је Сертић на скупу у ПКС-у. 

Он је нагласио да у доношење закона треба што снажније укључити привредне асоцијације и 
струку, што се показало као добра пракса у Европској унији и САД. 

В. д. председника ПКС-а Миливоје Милетић истакао је да је даљи развој приватног сектора од 
изузетног значаја, и да треба да буде утемељен на повећању извоза и инвестирања, као и 
производњи добара с високом додатном вредношћу. 

– То је сложен процес који тражи ангажовање свих капацитета – привреде, институција и 
креатора економске политике – да се створи амбијент који је довољно подстицајан и 
предвидљив да се те инвестиције у том изузетно важном сектору и остваре – истакао је 
Милетић. 

Он је рекао да су проблеми с којима се данас суочава приватни сектор бројни и у великој мери 
су идентификовани, а односе се на сиву економију, која задире у све привредне секторе, 
високе парафискалне намете, административне процедуре... Основно ограничење је ниска 
конкурентност, која је резултат упола мање продуктивности реалног сектора у односу на 
развијене економије и то што је 40 одсто опреме предузећа средње величине, старије 
генерације. 

С. Г. 
  

Врло брзо приватизација 
Минситар привреде Жељко Сертић изјавио је да су завршени модели приватизације за око 500 
предузећа из портфолија Агенције за приватизацију и да ће до краја јануара бити објављени 
јавни тендери по предложеним моделима. 

– Министарство привреде је имало обавезу да до 1. децембра Агенцији за приватизацију преда 
моделе за свако од тих предузећа – што је и учинило, рекао је Сертић. 

Министар је истакао да ће цео процес бити транспарентан, с јасним правилима, ти позиви ће 
бити јавни и неће бити договарања. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vojvodjanske-firme-lako-ce-naci-kupca 

Војвођанске фирме лако ће наћи купца 
У портфељу Агенције за приватизацију је 126 предузећа из Војводине за која се објављује 
јавни позив за приватизацију, а у њима је запослено нешто више од 11.000 радника. 

Покрајински социјално-економски савет сматра да ће фирме из Војводине релативно лако 
наћи купце, а то посебно важи за компаније из аграрног сектора. 

Синдикати, Унија послодаваца Војводине и Покрајинска влада – партнери Покрајинског 
социјално-економског савета, сматрају да је у том процесу веома важна транспарентност о 
инвеститорима који су Агенцији за приватизацију доставили писмо о заинтересованости. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vojvodjanske-firme-lako-ce-naci-kupca
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У расправи о подацима о предузећима у приватизацији изнето је мишљење да је сет предузећа 
из Војводине, ако се изузме „Петрохемија”, у повољнијој ситуацији у односу на она из других 
делова државе јер је значајан број предузећа из области пољопривреде и прехрамбрене 
индустрије и пошто имају реалну перспективу, лако ће се наћи купци за њих. Било је речи, 
такође, о томе да су на списку за приватизацију и предузећа упропашћена још у периоду 
санкција и да ће, уколико држава преузме сва њихова дуговања, цех те приватизације бити 
велики. Посебно је било осврта на приватизацију предузећа која се баве јавним 
информисањем и могућност њиховог нестајања, што, по речима члана ПСЕС-а, доводи у 
питање и ниво демократских тековина. Између осталог, у потреби за правим информацијама о 
потенцијалним инвеститорима, изнето је да се међу заинтересованима поново појављују они 
који су учествовали у претходним неуспешним приватизацијама. 

Не спорећи важност окончања приватизације у законском року, али уважавајући осетљивост 
тог процеса, Покрајински социјално-економски савет изразио је незадовољство својим 
досадашњим статусом у погледу приватизације предузећа из Војводине и непостојањем 
информација о том процесу. 

Покрајински социјално-економски савет сматра да на одговарајући начин треба да буде 
укључен у одлучивање о судбини предузећа из Војводине: да се, пре доношења коначог 
предлога модела приватизације о сваком од 126 привредних субјеката из Војводине, 
претходно затражи мишљење Уније послодаваца Војводине и репрезентативних синадиката у 
Покрајини. 

Е. Дн. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sertic-vrlo-brzo-resenje-za-500-preduzeca 

Сертић: Врло брзо решење за 500 предузећа 
 

Минситар привреде Жељко Сертић изјавио је данас да су завршени модели приватизације 
за око 500 предузећа из портфолија Агенције за приватизацију и да ће до краја јануара 

 бити објављени јавни тендери по предложеним моделима.Министарство привреде је имало 
обавезу да до 1. децембра Агенцији за приватизацију преда моделе за свако од тих предузећа 
што је и учинило, рекао је Сертић на дебати о развоју приватног сектора привреде Србије. 

Министар је истакао да ће цео процес бити транспарентан са јасним правилима, ти позиви ће 
бити јавни и неће бити договарања.Сертић је, на скупу у Привредној комори Србије, објаснио 
да предузећа имају рок од 30 дана да припреме своја документа и папире за следећи корак.То 
је, како је додао Сертић, објава јавних тендера за нека предузећа већ крајем децембра, а за 
већи део њих у јануару. 

Према речима Сертића, за приватизацију су остала "лоша предузећа" која имају доста 
проблема а како је указао један број тих предузећа која се налазе у портфолију агенције, 
готово и да не постоји, осим папиролошки.Он је навео да неколико великих компанија има 
озбиљне проблеме јер осим великог броја радника има и застареле технолошке процесе у које 
је потребно уложити огромна обртна средства. 

"Морамо да то решимо веома брзо", закључио је Сертић. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sertic-vrlo-brzo-resenje-za-500-preduzeca
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Стратегија малих и средњих предузећа до Нове године 
Сертић је најавио да ће до Нове године бити усвојена и Стратегија малих и средњих предузећа 
(МСП), приликом чије израде су уважене сугестије привредника. 

Наиме, у Стратегију МСП ће бити укључен документ који је Привредна комора Србије (ПКС) 
предала Министарству привреде, а у коме је дефинисано чак 500 проблема који муче 
привреднике, истакао је Сертић. 

Он је на дебати о развоју приватног сектора привреде Србије навео да ће у следећих 10 до 15 
дана бити дефинисане области у којима ће се деловати у наредном периоду, а обавезе и 
одговорности подељене су по министарствима."Највећи број проблема које су изнели 
привредници биће укључен у Стратегију МСП", казао је Сертић на скупу у ПКС.Он је нагласио 
да треба што снажније укључити привредне асоцијације и струку у доношење закона, што се 
показало као добра пракса у Европској унији и САД. 

В.д. председника ПКС Миливоје Милетић истакао је да је даљи развој приватног сектора од 
изузетног значаја, и да треба да буде базиран на повећању извоза и инвестирања, као и 
производњи добара са високом додатном вредношћу."То је један сложен процес који тражи 
ангажовање свих капацитета, привреде, институција и креатора економске политике да се 
створи један амбијент који је довољно подстицајан и предвидљив да се те инвестиције и 
остваре у овом изузетно важном сектору", истакао је Милетић. 

Он је рекао да су бројни проблеми са којима се данас суочава приватни сектор и у доброј мери 
су идентификовани, а односе се на сиву економију која задире у све привредне секторе, 
високи парафискални намети, административне процедуре...Основно ограничење је ниска 
конкурентност, која је резултат дупло мање продуктивности реалног сектора у односу на 
развијене економије и то што је 40 одсто опреме предузећа средње величине, старије 
генерације. 

       
(Танјуг) 
 

AKTER 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-111686-potpisan-granski-kolektivni-ugovor-za-putnu-privre.html 

POTPISAN GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PUTNU 
PRIVRE 
Beta  

Samostalni sindikat putara Srbije i reprezentatnivno Udruţenje poslodavaca putne privrede Putar, 

potpisali su danas granski kolektivni ugovor 

Predsednica Samostalnog sindikata putara Srbije Sonja Vukanović rekla je nakon potpisivanja da su 

tim biti ugovorom zaštićeni radnici i da će biti ureĎeni odnosi sa poslodavcima u naredne tri 

godine. 

 

Ona je najavila da će sindikat od Vlade Srbije zatraţiti da ugovor ima prošireno dejstvo tako da se 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-111686-potpisan-granski-kolektivni-ugovor-za-putnu-privre.html
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primenjuje na sva preduzeća koja se bave odrţavanjem i gradnjom puteva. 

 

Vukanovićeva je rekla da su neke od povoljnosti predviĎene granskim kolektivnim ugovorom isplata 

regresa u visini jedne prosečne plate u Srbiji i topli obrok u iznosu od 30 odsto prosečne plate. 

 

Predsednik Udrţenja poslodavaca putne privrede Putar Zvonimir Marković rekao je da su poslodavci 

i sindikati postigli dogovor koji će omogućiti bolji socijalni poloţaj radnika. 

 

Makrović je rekao i da su putarske firme spremne za odrţavanje puteva u zimskoj sezoni, sa 

kompletnom mehanizacijom, ljudstvom i materijalima. 

 

Udruţenje Putar okuplja 22 putarske firme sa oko 11.000 zaposlenih, a Samostalni sindikat putara 

Srbije predstvalja oko 9.000 radnika. 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/savet-vojvodina-nije-ukljucena-u-privatizaciju_543994.html 

Savet: Vojvodina nije uključena u privatizaciju 

NOVI SAD   

Pokrajinski socijalno-ekonomski savet (PSES) izrazio je danas nezadovoljstvo što u proces 

privatizacije preduzeća na teritoriji Vojvodine, koja se odvija po novom Zakonu o privatizaciji, 

nisu uključene i o njemu informisane nadleţne institucije u Pokrajini. 

 Pokrajinski sekretar za privredu Miroslav Vasin, koji je član Saveta, rekao je da ni Pokrajiska 

vlada, ni sindikati i Unija poslodavaca u Vojvodini, nisu zadovoljni što ih niko ne konsultuje u tom 

procesu. 

Vasin je napomenuo da je pre dva dana ipak dobio poziv iz kabineta ministra privrede da se 

organizuje zajednički sastanak, na kojem će se razgovarati o tim temama, i dodao da će na 

sastanku zatraţiti da se, ukoliko saradnja bude uspostavljena, u nju budu uključeni i sindikati i 

Unija poslodavaca. 

Savet će zatraţiti da prodaja vojvoĎanskih preduzeća bude transparentna, što se odnosi na sve faze 

privatizacije, od podataka o potencijalnim investitorima do donošenja odluke o modelima 

privatizacije za svako preduzeće. 

Potpredsednik Unije poslodavaca Vojvodine Slavko Novaković rekao je da se u evidenciji Agenciji za 

privatizaciju nalazi 502 preduzeća, a od toga 126 sa teritorije Vojvodine, koja zapošljavaju 11.018 

ljudi. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/savet-vojvodina-nije-ukljucena-u-privatizaciju_543994.html
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Rok za završetak privatizacije je 31. decembar 2015. godine, a ukupno zaduţenje svih preduzeća je 

4,5 milijarde evra. 

Sekretar veća Saveza samostalnih sindikata Tomislav Stajić rekao je da sindikat nije zadovoljan što 

se privatizacija radi po novom zakonu, jer je on sličan modelu iz 2001. godine, ali podrţava da 

prodaja preostale društvene imovine bude konačno završena. 

Predsednica pokajinskog odbora sindikata "Nezavisnost" Erţebet Tot Batori upozorila je da se 

privatizacija moţe negativno odraziti na medije u Vojvodini, pogotovo na one koji imaju programe 

na manjinskim jezicima. 

"Ko će obezbediti novac za funkcionisanje ovih medija? Neke garancije su date, ali nije naglašeno 

na koji nečin će se oni finansirati, što će načiniti ogroman pritisak na plate. Mediji će biti dovedeni 

do lakog i tihog odumiranja, zato se mora paţljivo rukovoditi ovom oblasti", kazala je Tot Batori. 

Pokrajinsko - ekonomski savet je regionalno telo u kojem su predstavnici Pokrajinske vlade, 

sindikata i poslodavaca. 

ALO 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/investirajte-u-srbiju-kvalitetni-a-jeftini-radnici/76435 

PONIŢAVAJUĆI SAJT NA CNN 

Investirajte u Srbiju: Kvalitetni, a jeftini radnici 
Autor: Beta  

Savez samostalnih sindikata Srbije ocenio je kao "sraman" TV-spot Vlade Srbije na Si-En-En-u za 
privlačenje kapitala. Razlog za to je, kako navode, preporuka investitorima da je prednost 
Srbije što ima kvalifikovanu, a jeftinu radnu snagu. 

Prepooruka na CNN-u za investiranje u Srbiju  

To proizilazi, saopštio je taj sindikat, iz propagandnog spota Vlade Srbije, koji se odnedavno 

emituje na Si-En-En-u, a kojim se pozivaju strani investitori da ulaţu u Srbiju. 

"Takva uvreda za zaposlene u našoj zemlji otkriva pravu pozadinu najnovijih zakonskih rešenja, na 

koje je SSSS ukazivao tokom brojnih protesta povodom donošenja Zakona o radu i drugih, 

takozvanih reformskih zakona", piše u saopštenju Samostalnog sindikata. 

 

Radnici, glavni adut za investiranje  

Kako je ocenjeno, "sramna reklamna kampanja potvrĎuje da je cilj izmena Zakona o radu i drugih 

"reformi" proizvodnja siromaštva što će, zajedno s visokom nezaposlenošću, trasirati put za dolazak 

kompanija čiji je cilj jedino profit, uz minimalna ulaganja, odnosno što niţe plate". 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/investirajte-u-srbiju-kvalitetni-a-jeftini-radnici/76435
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"Takav način zarade kapitalista nije začuĎujući, ali jeste način na koji naše vlasti predstavljaju 

svoje radnike i graĎane, ponoseći se takvim izmenama Zakona o radu", ukazao je SSSS. 

Taj sindikat traţi od Vlade Srbije da obelodani koliko je u vreme opšte štednje platila za spot na 

CNN 


