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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:541896-Petrovic-Visak-novca-cuvati-za-iskliznuca-

a-ne-za-plate-i-penzije 

Petrović: Višak novca ĉuvati za iskliznuća, a ne za plate 

i penzije 
Tanjug  

Ako se fiskalni rezultati pokažu dobro i u narednim mesecima bilo bi bolje da se taj novac 

koristi za sluĉaj da "se isklizne" u strukturnim reformama, nego da se povećaju plate i penzije, 

izjavio je predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović 

Ako se fiskalni rezultati pokaţu dobro i u narednim mesecima bilo bi bolje da se taj novac koristi za 
slučaj da "se isklizne" u strukturnim reformama, nego da se povećaju plate i penzije, izjavio je 
sinoć predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović. 

Prema njegovim rečima, vlada je ostvarila pozitivan fiskalni rezultat, mada on nije toliko pozitivan 
kad se cifre gledaju nominalno. 

Sa MMF-om je, kako je rekao, dogovoren deficit od 55 milijardi dinara za prva tri meseca, ali je 
minus između 20 i 25 milijardi. 

"Za to su delom zasluţne privremene mere, stvarni deficit je oko 40 milijardi, a MMF je bio malo 
širi kada nam je dozvolio minus od 55 milijardio za prvi kvartal. Mi smo dakle u plusu oko 10 
milijardi", rekao je Petrović obraćajući se studentima na Ekonomskom fakultetu na Panel diskusiji 
"Da li smo pred izgubljenom decenijom?". 

On je, komentarišući najave da će se sa MMF-om pregovarati da se umanji smanjenje plata i 
penzija, rekao da je mnogo bolje da se taj novac koristi za slučaj da rezultati u sprovođenju 
strukturnih reformi budu lošiji od planiranih. 

Prema njegovim rečima, reformisanje EPS-a moţe kasniti jer postoji problem naplate, viška 
zaposlenih, krađa i cene struje. 

Dodao je i da se reforma Srbijagasa i Petrohemijskog kompleksa ne pomera. 

"Šta ako ne uspemo sa reformom Srbijagasa pa nam zatrebaju nove subvencije do kraja godine? Šta 
ako Ţeleznice ne otpuste ljude? Ako nešto isklizne, trebaće novca", rekao je Petrović. 

Prema njegovim rečima, ključno je da se, takođe, i strukturne stvari koje su deo dogovora sa MMF-
om ovoga puta urade. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:541896-Petrovic-Visak-novca-cuvati-za-iskliznuca-a-ne-za-plate-i-penzije
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:541896-Petrovic-Visak-novca-cuvati-za-iskliznuca-a-ne-za-plate-i-penzije
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:541717-NSZ-Bice-posla-za-25000-ljudi 

NSZ: Biće posla za 25.000 ljudi 
Tanjug  

Nacionalna služba za zapošljavanje subvencionisaće 3.130 ljudi koji imaju nameru da pokrenu 

sopstveni posao, uskoro će biti raspisan i javni poziv za realizaciju javnih radova 

 
BEOGRAD - Nacionalna sluţba za zapošljavanje subvencionisaće 3.130 ljudi koji imaju nameru da 
pokrenu sopstveni posao, uskoro će biti raspisan i javni poziv za realizaciju javnih radova, a 
programima i merama te institucije tokom godine biće obuhvaćeno oko 25.000 ljudi, izjavio je 
direktor NSZ Zoran Martinović. 
 

"Program samozapošljavanja je jedna od najvaţnijih mera za razvoj malog preduzetništva, a za 
buduće preduzetnike, drţava će obezbediti po 160.000 dinara, odnosno 200.000 dinara za osobe sa 
invaliditetom", rekao je Martinović za Večernje novosti. 
 
On je podsetio da je prošle godine NSZ dodelila 600 subvencija za otpočinjanje sopstvenog posla, 
jer nije bilo više novca. 
 
Martinović je napomenuo da je NSZ raspisala javne pozive za realizaciju mera i programa 
zapošljavanja, usmerenih isključivo u privatni sektor, što znači da će samo preduzetnici i privatne 
kompanije moći da konkurišu za drţavne povlastice. 
 
Prema njegovim rečima, javni pozivi su raspisani pre nekoliko dana, a poslodavci mogu da 
konkurišu za subvencije za otvaranje novih radnih mesta, zatim za učešće u programima stručne 
prakse i sticanja praktičnih znanja ili učešće u finansiranju programa obuke. 
 
Prioritet će, kako je rekao, imati mlađi od 30 godina i stariji od 50, viškovi zaposlenih, pripadnici 
romske nacionalnosti i osobe sa invaliditetom. 
 
"Ovim pogramima i merama tokom godine biće obuhvaćeno oko 25.000 ljudi", istakao je on. 
 
Precizirao je da je za otvaranje novih radnih mesta predviđeno 2.300 subvencija od čega 300 za 
zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 
 
Visina subvencija se kreće od 150.000 do 250.000 dinara. 
 
Martinović je najavio i raspisivanje poziva za javne radove na kojima će biti angaţovano 6.600 
ljudi. 
 
Za razliku od ostalih programa, koji su namenjeni privatnim poslodavcima, u ovom programu pravo 
učešća imaće i drţavni organi, lokalne samouprave, javne sluţbe i javna preduzeća, zaključio je 
on. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:541717-NSZ-Bice-posla-za-25000-ljudi
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:541689-Zoran-Martinovic-Bice-posla-za-25000-ljudi 

INTERVJUZoran Martinović: Biće posla za 25.000 ljudi 

 
Zlatica Radović  

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović u intervjuu za ''Novosti'' govori o 

merama za otvaranje novih radnih mesta 

NACIONALNA sluţba za zapošljavanje raspisala je javne pozive za realizaciju mera i programa 
zapošljavanja usmerenih isključivo u privatni sektor, što znači da će samo preduzetnici i privatne 
kompanije moći da konkurišu za drţavne povlastice, kaţe za "Novosti" Zoran Martinović, direktor 
NSZ, dodajući da u budţetu ove institucije ima više novca nego lane, pa će i obuhvat ljudi koji će 
dobiti šansu za posao biti veći. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:541686-Nova-skala-plata-u-Vladi-i-opstinama 

NOVOSTI SAZNAJUNova skala plata u Vladi i opštinama 

 
S. S. ROVĈANIN  

Pri kraju nacrt zakona o zaradama u državnoj službi. Gradonaĉelnicima izjednaĉuju primanja. 

Svi ministri će imati istu osnovicu 

SVI ministri imaće istu osnovnu platu, a ovo pravilo vaţiće i za gradonačelnike, predsednike 
skupština opština i ostale predstavnike vlasti širom Srbije. 

Ovo su, kako "Novosti" nezvanično saznaju, neke od novina koje bi trebalo da propiše novi zakon o 

platama, čiji je nacrt pri kraju. 

Kako prenose naši izvori, ovaj propis u posebnoj tabeli predviđa koeficijente za predsednika 

drţave, premijera, ministre, gradonačelnike i ostale funkcionere. Ostali zaposleni u javnoj upravi 

biće razvrstani u 12 platnih grupa i njihove zarade određivaće se na osnovu 60 koeficijenata. Time 

bi konačno trebalo da se ustanovi skala primanja u drţavnom aparatu i da se prekine nesrazmera. 

Jer, do sada su, recimo, pojedini gradonačelnici bili plaćeniji i od šefa drţave. 

Kako nam je rečeno u Ministarstvu drţavne uprave i lokalne samouprave, grupe su formirane na 

osnovu obrazovanja, sloţenosti posla i specifičnih okolnosti rada. 

- Svi zaposleni koji su smešteni u 12 platnih grupa moći će da "šetaju" iz jedne u drugu. Jedino 

najviši funkcioneri ne mogu da se pomeraju iz grupe u grupu i zato su oni u posebnoj tabeli - kaţu u 

Ministarstvu. 

Prilikom analize primanja najveća iskakanja utvrđena su u agencijama. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:541689-Zoran-Martinovic-Bice-posla-za-25000-ljudi
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:541686-Nova-skala-plata-u-Vladi-i-opstinama
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- Sekretarice i vozači koji u njima rade imaju daleko veće plate od ljudi koji obavljaju iste poslove 

u, na primer, nekom ministarstvu. Njima će zarade biti smanjene. Ipak, ne radi se o velikom broju 

ljudi - objašnjavaju u Ministarstvu. 

Na osnovu 60 predviđenih koeficijenata, institucije će određivati kolike će biti plate zaposlenih. 

Svaki posao pod istim uslovima biće jednako plaćen, bez obzira na to u kom gradu je ko zaposlen. 

Povećanja primanja neće biti sve dok se ne ispune finansijski uslovi. 

Novi zakon koji je jedan od koraka ka racionalizaciji drţavne uprave trebalo bi da bude usvojen na 

leto, a njegova primena se očekuje od 1. januara 2016. godine.  

 

PRESLIKAVANjE NA JAVNA PREDUZEĆA 

ZAKON o platama ne odnosi se na javna preduzeća koja nisu u nadleţnosti Ministarstva drţavne 

uprave i lokalne samouprave. Ipak, namera je da se ovaj model raspodele novca kasnije primeni i u 

zakonu koji će određivati primanja u drţavnim firmama. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/548312/Subara-Bez-okoncanja-privatizacije-512-firmi-do-kraja-2015 

Šubara: Bez okonĉanja privatizacije 512 firmi do 
kraja 2015. 

Tanjug  

Privatizacija 512 preduzeća sa većinskim drţavnim kapitalom najverovatnije neće biti gotova do 

kraja godine, izjavio je direktor Agencije za pribatizaciju Ljubomir Šubara. 

"Glavni krivci su neke nedorečene zakonske odredbe, imovinska pitanja, birokratija, ali i sami 

zaposleni u Agenciji za privatizaciju i preduzećima koja čekaju kupce - jer kada ovaj proces bude 

okončan ostaće bez posla", rekao je Šubara u intervjuu za "Politiku". 

 

Prema njegovim rečima, Zakon o privatizaciji koji je donet 13. avgusta 2014. jeste predvideo neke 

mogućnosti, ali ne i datume kada će se šta dešavati, već je to vezivao za odredjene rokove u 

odnosu na početak primene zakona. 

 

"To je, po mom mišljenju, krenulo prebrzo, to jest, od dana objavljivanja pisma o namerama, 

Agencija nije radila na ostalim pretpostavkama...Da ne ulazimo u to kako su vrednovana preduzeća 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/548312/Subara-Bez-okoncanja-privatizacije-512-firmi-do-kraja-2015
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za vreme ministra privrede Saše Radulovića. To je sve tako napravljeno da ne moţemo da uradimo 

privatizaciju", kaţe Šubara. 

On je kao primer naveo preduzeće PIK "Zemun", za koje je određena nerealna cena. 

"Nezavisno od toga što ima 101 sudski spor, početna cena je 58 miliona evra. To je netačna 

procena, zato što tamo nema ni pribliţno imovine u toj vrednosti. Smatram da su to napravili da se 

sve ne privatizuje i da ode u stečaj", dodaje Šubara, koji je rukovođenje Agencijom za privatizaciju 

počeo pre tri meseca. 

 

Na konstataciju lista da je obećano da će tridesetak tendera biti raspisano u januaru, a da je 

raspisano samo četiri, Šubara je rekao da je Agencija i za ta četiri jedva raspisala javni poziv. 

 

"Malo sam pritisnuo zaposlene u Agenciji, i ove nedelje smo objavili za osam novih preduzeća, s 

čime nisam zadovoljan, ali verujte da je to "korak od sedam milja". Raspisali smo javne pozive za 

izdavačko preduzeće Rad iz Beograda, Elektroizgradnju iz Bajine Bašte, Potisje - precizni liv iz Ade, 

Galpres iz Leskovca, Autotransport iz Kraljeva, Betonjerka iz Sombora, DIV iz Bujanovca i Trem iz 

Beograda", dodao je on. 

 

Šubara je dodao da treba imati u vidu i da se mnogima ne sviđa da privatizacija bude okončana. 

 

"Sigurno je da kod zaposlenih u Agenciji postoji strah da će jednog dana ostati bez posla. Ne svidja 

se ni rukovodstvu u tim preduzećima...Onda postoji birokratija izmedju Agencije za privatizaciju, 

Ministarstva privrede, Agencije za restituciju, Geodetskog zavoda. Taman svako malo doda svoje 

birokratije i kada sve zajedno smešate dobijete ovo. Sada pokušavamo da sve to okrenemo 

naglavačke", precizira Šubara. 

  

 

On je rekao da je realan rok za okončanje stečaja u 188 preduzeća kraj godine, do kada bi trebalo 

da bude sve završeno, odnosno, kako je naveo, "da budu pokrenuti stečajevi". 

 

Na pitanje lista koliko se od 5.000 zaposlenih u tim preduzećima prijavilo za otpremnine, Šubara je 

obelodanio da se u pojedinim firmama nije prijavio nijedan. 

"Neće da idu, iako im firma ide u stečaj. Neverovatno ali istinito. Sa druge strane postoje 

preduzeća koja moraju da funkcionišu, pa makar bila u stečaju...", rekao je, izmedju ostalog, 

Ljubomir Šubara. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/548050/Pavle-Petrovic-Visak-novca-cuvati-za-iskliznuca-a-ne-za-plate-i-penzije 

Pavle Petrović: Višak novca ĉuvati za iskliznuća, a 
ne za plate i penzije 

Tanjug  

Tačno je da postoje dobre vesti u prvom kvartalu, jer je deficit manji od planiranog, ali daleko od 

toga da su ti rezultati spektakularni, ocenio je večeras predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović. 

Pavle Petrović 

Petrović je, obraćajući se studentima na Ekonomskom fakultetu na panel diskusiji "Da li smo pred 

izgubljenom decenijom", rekao da je glavni efekat na bolje rezulate u prvom kvartalu smanjenje 

plata i penzija krajem prošle godine, ali i nešto bolja naplata poreza nego što se očekivalo. 

On je naveo da su u prvom kvartalu prisutni i neki privremeni faktori koji su takođe uticali na 

smanjenje deficita, kao što su vanporeski prihodi koji su bili veliki zbog uplate dividendi javnih 

preduzeća. 

Petrović je precizirao da je većina javnih preduzeća uplaćivala dividende u prvom kvartalu, a da se 

te uplate zapravo odnose na celu godinu. 

 

"Praktično, da biste ocenili prvi kvartal korektno, vi biste morali uplate koje su koncentrisane u 

prvom kvartalu da razlučite na celu godinu", rekao je Petrović i dodao da bi to pokazalo da u prvom 

kvartalu i nisu tako dobri rezultati kao što na prvi pogled izgleda. 

 

Kao još jedan od razloga zašto rezultati u prvom kvartalu izgledaju bolje nego što zaista jesu, 

Petrović je naveo manje javne investicije od planiranih. 

 

On je ocenio da to nije dobro, ali i podsetio da je vlada najavila da će u ovoj godini raditi na 

unapređenju javnih investicija. 

 

"Ipak treba očekivati da će neke manje javne investicije koje su propuštene u prvom kvartalu biti 

nadoknađene u preostala tri, ali to menja ovaj rezultat i čini uspeh u prvom kvartalu znatno 

manjim", naveo je Petrović. 

 

Postoje izvesna poboljšanja, rekao je Petrović, pre svega zbog bolje naplate, ali je to značajno 

ispod onoga što se vidi na prvi pogled i daleko od toga da je "spektakularno". 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/548050/Pavle-Petrovic-Visak-novca-cuvati-za-iskliznuca-a-ne-za-plate-i-penzije
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Višak novca čuvati za iskliznuća, a ne za plate i penzije 

 

Ako se fiskalni rezultati pokaţu dobro i u narednim mesecima bilo bi bolje da se taj novac koristi za 

slučaj da "se isklizne" u strukturnim reformama, nego da se povećaju plate i penzije, izjavio je 

Pavle Petrović. 

 

Prema njegovim rečima, vlada je ostvarila pozitivan fiskalni rezultat, mada on nije toliko pozitivan 

kad se cifre gledaju nominalno. 

 

Sa MMF-om je, kako je rekao, dogovoren deficit od 55 milijardi dinara za prva tri meseca, ali je 

minus između 20 i 25 milijardi. 

 

"Za to su delom zasluţne privremene mere, stvarni deficit je oko 40 milijardi, a MMF je bio malo 

širi kada nam je dozvolio minus od 55 milijardio za prvi kvartal. Mi smo dakle u plusu oko 10 

milijardi", rekao je Petrović. 

 

On je, komentarišući najave da će se sa MMF-om pregovarati da se umanji smanjenje plata i 

penzija, rekao da je mnogo bolje da se taj novac koristi za slučaj da rezultati u sprovođenju 

strukturnih reformi budu lošiji od planiranih. 

Prema njegovim rečima, reformisanje EPS-a moţe kasniti jer postoji problem naplate, viška 

zaposlenih, krađa i cene struje. 

 

Dodao je i da se reforma Srbijagasa i Petrohemijskog kompleksa ne pomera. 

"Šta ako ne uspemo sa reformom Srbijagasa pa nam zatrebaju nove subvencije do kraja godine? Šta 

ako Ţeleznice ne otpuste ljude? Ako nešto isklizne, trebaće novca", rekao je Petrović. 

 

Prema njegovim rečima, ključno je da se, takođe, i strukturne stvari koje su deo dogovora sa MMF-

om ovoga puta urade. 

 

Zec: Vraćaćemo smanjene penzije kao staru deviznu štednju 

 

Miodrag Zec 

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Miodrag Zec izjavio je večeras da vlast nije smela da 

smanji penzije i da će ta odluka pasti na sudu, a da će onda biti plaćena iz budţeta, kao što su 

građani "plaćati i staru deviznu štednju". 
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Zec je, na panel diskusiji rekao da smanjenje plata ima logike, ali da je smanjenje penzija urađeno 

neselektivno i ocenio da oni, koji se nalaze u penzionom sistemu, imaju samo jedan ugovor sa 

sistemom koji je u ovom slučaju obesmišljen. 

 

"Vlast to nije smela da uradi", rekao je Zec i ukazao da, sa druge strane, vlast nije uradila ono što 

je imalo smisla. 

 

Kao primer, Zec je naveo izdvajanja za zdravstvo i prosvetu. 

 

"Nismo mi bez para, nego samo ludo trošimo paru. Cela Kanada upisuje 200 farmaceuta na 

fakultete godišnje, a mi više od 1.000. Zašto bismo mi plaćali iz budţeta da školujemo za druge 

nacije", upitao je Zec. 

 

On je naveo i da Filozofskom fakultetu ne treba više od 100 ili 200 studenata filozofije. 

 

"Tvrdim da moţda nemamo ni profesora, a ni studenata ni za jedan dobar univerzitet, a pogledajte 

koliko univerziteta imamo. Kaţnjavamo najbolje i radimo sve u korist svoje štete", uveren je Zec. 

  

Sporazum sa MMF dobar, ali bi to trebalo da radimo sami 

  
Profesor Ekonomskog fakulteta Ivan Vujačić izjavio je sinoć da je dobro što smo potpisali aranţman 
sa MMF-om, ali da to nije uspeh već je uspeh ako smo sami u stanju da vodimo svoju politiku. 
  
Vujačić je, na Panel diskusiji "Da li smo pred izgubljenom decenijom?" na Ekonomskom fakultetu, 
izjavio da je sada pitanje da li smo u sporazumu sa MMF-om naveli adekvatne rokove ili ćemo "na 
brzinu da radimo neke stvari". 
  
"Svi plaćamo poreze, a to je javna stvar i zato je dobro da nam se objasni sve što se dešava", rekao 
je Vujačić. 
  
On je naveo da postoje veliki drţavni projekti za koje se ne zna ni koliko će tačno da nas koštaju, 
ni da li su najbolje rešenje. 
  
Prema njegovim rečima, potrebno je da se javno objavi i plan za Ţelezaru Smederevo kako bi bilo 
jasno šta ulaţemo, a šta gubimo. 
  

"Ne moţemo da mislimo da ćemo večito praviti čelik, a da će za to drţava da izdvaja 100 miliona 

godišnje kako bi 5.000 ljudi bilo zaposleno. Neke stvari su unapred osudjene na neuspeh, pa bi, ako 

to ne bude isplativo, trebalo da se potrudimo da ti ljudi nadju posao na drugom mestu", rekao je 

Vujačić. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poslednji-dan-maja-dan-D-za-preduzeca-u-restrukturiranju.sr.html 

ИНТЕРВЈУ Љубомир Шубара, директор Агенције за приватизацију 

Последњи дан маја дан Д за предузећа у 
реструктурирању 
Љубомир Шубара, директор Агенције за приватизацију изјавио је да шест година није 
објављена ниједна продаја предузећа и да је жалосно што смо под притиском Светске банке 
кончано почели да завршавамо приватизацију, иако је то требало да се уради одавно, без 
ичијег притиска. 

– Предлог новог Закона о приватизацији о посебној продаји имовине и капитала је грешка. Ја 
сам против продаје имовине. Кроз стратешка партнерства и продају капитала то смо могли 
брже и боље да завршавамо. Сада ћемо то покушати да урадимо и за месец дана ћемо имати 
ефекте – каже Шубара у интервју „Политици”, који ћете читати у недељу. 

Заштита 162 предузећа у реструктурирању од наплате поверилаца по одлуци Уставног суда 
престаје да важи 31. маја. Пошто приватизације до тада неће бити окончане, шта ће се са 
њима догодити? 

Тај „дан де” може врло да поремети наш економски систем. Колико год да су те фирме 
скрхане и рањене, ипак су то индустријски комплекси који запошљавају око 40.000 људи. То 
није шала, а прети таква опасност. Пошто каснимо шест до седам месеци у предрадњама за 
приватизацију, плашим се да ће неко у овој причи да страда. 

Може ли рок за скидање мораторијума за наплату потраживања да буде померено, као што је 
већ једном урађено? 

Покушаћемо да са договоримо са Светском банком и ММФ-ом, али овог пута не због 
продужавања рокова, него због отпочињања приватизације. Не тражимо спречавање принудне 
наплате још годину дана, већ да до одређеног датума покренемо приватизације за сва та 
предузећа. Па ако их продамо – продамо. Покушали смо све што је у нашој моћи. 

М. А. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Mnogo-tajni-u-ugovoru-o-celicani.sr.html 

Много тајни у уговору о челичани 

Држава није понудила најосновније информације коме је предала своју железару на 

управљање, а ни ко су људи који ће у њено име бити у контролном менаџменту 

Смедерево – „Железара Смедерево” пре десетак дана и званично је добила професионални 
управљачки менаџмент, а о договорима између наше владе и представника „ХПК 
инжењеринга”, још увек се нагађа. Јавност о детаљима уговора зна само оно што је држава 
хтела да се зна. Све остале одредбе су под велом тајни. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poslednji-dan-maja-dan-D-za-preduzeca-u-restrukturiranju.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Mnogo-tajni-u-ugovoru-o-celicani.sr.html
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Шта знамо, а шта не знамо о „спасоносном” потезу за ту челичану? 

На првом месту не знамо готово ништа о самом процесу избора управљачког менаџмента. Све 
информације чуване су као строга тајна. Шта су понудиле четири компаније које су испале из 
игре, питање је да ли ћемо икада знати. 

Какве су референце „ХПК инжењеринга”, у домену је нагађања. Држава јавности није 
понудила ни најосновније информације коме је званично предала своју челичану на 
управљање, а интернет претрагом готово је немогуће утврдити детаље. 

Званично знамо да су на челу те америчко-словачке фирме регистроване у Холандији, са 
учешћем јеврејског капитала, Џон Гудиш и Петер Камараш. Ко су остали чланови тима и 
колико их је тачно, још се спекулише и нагађа. Ко су Јевреји који учествују у послу, какав је 
њихов удео, интерес и улога? 

На ово питање „Политика” није добила одговор од премијера Вучића, постављеног приликом 
потписивања уговора у железари. Три дана раније, на РТС-у је штуро изговорио имена или 
презимена двојице јеврејских бизнисмена, без икаквог објашњења ко су ти људи и како 
учествују у послу са железаром. 

Још није познато ни ко ће у име државе као власника бити део контролног менаџмента. Хоће 
ли то влада поверити менаџерима који већ раде у железари или ће ангажовати нове људе? 
Колико њих ће обављати те послове, за које паре и ко ће их плаћати – држава или фабрика? 

Потврђено је да Гудиш и Камараш у посао уносе 20 милиона долара кроз сировине које ће се 
одложено плаћати, наводно без икаквих гаранција државе. И сам премијер је изјавио да је то 
чудно за овакву врсту уговора, али одговор на питање како се тај улог третира ако знамо да 
ХПК није купио челичану, није познат. 

У јавности се потенцирају крупни планови новог менаџмента: позитиван пословни резултат већ 
након шест месеци, покретање друге високе пећи до јануара 2016, минимум 1,5 милиона тона 
готових производа већ од идуће године, гарантован најнижи ниво нето обртног капитала од 80 
милиона долара, покривање штете у виду осигурања од професионалне одговорности у висини 
од пет милиона долара... 

Да ли је то све децидно наведено у уговору? Имају ли Гудиш и Камараш икакву одговорност за 
случај да не испуне обећања? Какве ће последице сносити и шта ће их спречити да се 
једноставно покупе и оду из Смедерева, јавност не зна. Зна, међутим, да ће њихове услуге 
коштати око четири милиона долара годишње. Додатно ће инкасирати до 30 одсто од профита, 
ако га остваре, а медији су то, попут многих других информација, сазнали незванично. 

Радницима је обећано повећање плата, најпре 10 одсто одмах по доласку менаџмента, а 
додатних 10 у другој половини идуће године. Синдикати сада траже преговоре о новом 
колективном уговору, а да ли је повећање оверено званичним уговором, ни то није познато. 
Како је пак могуће да у железари расту плате док се у осталим државним предузећима 
смањују, питају се многи економски стручњаци. 

Држава, кажу званичници, а потврђује и Камараш ових дана, више ни динара не улаже у 
железару. Како су регулисани будући односи менаџмента и државних предузећа чије услуге 
користи железара, попут „Железница Србије”, „Србијагаса”, ЕПС-а и других, такође је 
непознаница. 
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Много је још непознатих детаља и питања без одговора. Економски стручњаци између осталог 
се интересују да ли ће „ХПК инжењеринг” приликом евентуалне продаје железаре у 
будућности добити проценат од продајне цене и колики, као и да ли држава по закону може да 
се одрекне тог дела новца? Стручна јавност сматра да није познато како ће нови менаџери за 
само шест месеци остварити профит ако то „Ју-Ес стил” није могао. 

И на крају, без одговора остало је и питање свих питања: хоће ли уговор са новим 
менаџментом бити обелодањен и хоће ли јавност сазнати шта је суштина договора са Гудишем 
и Камарашем? 

О. Милошевић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Svaki-deseti-zaposleni-s-rupama-u-stazu.sr.html 

Сваки десети запослени с „рупама” у стажу 

Последњи рок за подношење пријаве за уплату истиче 30. априла, а ко то не учини ризикује 

казну од 2.500 до 800.000 динара 

Због неажурности послодаваца сваки десети подносилац захтева за старосну пензију не може 
да добије решење Фонда ПИО, јер му послодавац није уплаћивао доприносе за пензијско и 
инвалидско осигурање и тиме га онемогућио да оствари стаж као услов за пензију, кажу у ПИО 
фонду. 

Због тога Фонд апелује на послодавце да не пропусте последњи рок за подношење пријава М-4 
за 2014. који истиче 30. априла за претходну календарску годину. У супротном, Фонд ће по 
истеку тог рока поднети прекршајне пријаве против несавесних послодаваца. 

Послодавци треба да доставе пријаве М-4 за своје запослене уколико имају до 50 запослених 
радника. Фирме које имају више запослених могу поднети ову пријаву без пратеће 
документације, с тим што се она касније проверава код послодавца или се накнадно тражи од 
њега. 

Уколико послодавац подноси пријаве за раније године за које није уплаћивао редовно 
доприносе, такође мора да достави и попуњен образац захтева за предају пријава М-4, на исти 
начин као и за 2014. годину, кажу у ПИО фонду. 

Пријаве се подносе филијалама ПИО, а непоштовање рока сматра се прекршајем за који су 
предвиђене новчане казне од 10.000 до 800.000 динара за послодавца, а од 2.500 до 50.000 за 
одговорно лице. 

Како се не би догодило да је послодавац наводно уплатио доприносе, а да се они сутра не 
виде као доказ за добијање пензије, Фонд прави записник о контроли података о утврђеном 
стажу и зарадама, накнадама зарада, односно основицама осигурања и висини уплаћеног 
доприноса. 

У ПИО кажу, да се догађа и да је послодавац уредно уплатио доприносе запосленима, али није 
предао доказ о томе, тако да у матичној евиденцији о томе не постоје подаци. Само с 
комплетираним обрасцем Фонд има тачну евиденцију о стажу и плаћеним доприносима за 
радника, категорични су у пензијском фонду. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Svaki-deseti-zaposleni-s-rupama-u-stazu.sr.html
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Према евиденцији Фонда требало би да више од 206.000 послодаваца достави овај образац за 
2014. годину с тим што послодавци могу и електронски да провере податке на пријавама, 
преко сајта Фонда. Када се спроведе прелиминарна контрола, послодавац може да буде 
сигуран да су припремљени обрасци исправни и да их може предати Фонду. 

Проблем је што већина оних који поднесу захтев за пензију сазнају да немају уплаћене 
доприносе тек када стекну услов за пензију, што је већ касно. 

Посебан је проблем што оштећени не могу да покрену судски спор којим би се тражила само 
уплата доприноса. Суд сматра да такав тужбени захтев не спада у његову надлежност. Једино 
што запосленом преостаје јесте да поднесе кривичну пријаву против послодавца. 

У пензијском фонду, кажу, да оштећени не могу да траже од послодавца да им, уместо ПИО 
фонду, на текући рачун накнадно уплати новац за неуплаћене доприносе. 

Ј. Петровић-Стојановић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/miritelj_trazi_resenje_za_prekid_strajka_.55.html?news_id=299767 

Nastavljeni pregovori dva sindikata obrazovanja i Ministarstva prosvete 

Miritelj traži rešenje za prekid štrajka 
AUTOR: V. A. 

Beograd - Predstavnici dva sindikata obrazovanja i Ministarstva prosvete vratili su se za 

pregovarački sto, uz posredovanje Ţivka Kulića, miritelja iz Agencije za mirno rešavanje radnih 

sporova, ali na jučerašnjem sastanku nije pronađeno rešenje za prekid štrajka. 
U šturom zajedničkom saopštenju posle sastanka, navedeno je da su se "obe strane saglasile da je 
potrebno pronaći kompromisna rešenja koja će omogućiti rešavanje spornih pitanja i normalizaciju 
nastave u svim školama". 

- Mi smo se obratili miritelju kada je došlo do zastoja u pregovorima. Kad god smo razgovarali sa 
Ministarstvom prosvete oni su nam nudili da potpišemo sporazum o prekidu štrajka, na šta mi ne 
pristajemo. Tokom jučerašnjeg razgovora razmatrali smo postojeću situaciju, od toga da su 
prosvetnim radnicima koji štrajkuju smanjene plate, da se u školama zvoni na 45 minuta, a izlazi 
posle 30, da se smenjuju direktori koji nisu poslušali nalog Ministarstva... Dakle, razmenili smo 
početne informacije. Lično, ništa epohalno nisam očekivala od tog sastanka, ali je najveći događaj 
što smo se vratili za pregovarački sto - kaţe za Danas Jasna Janković, iz Unije sindikata prosvetnih 
radnika. 

Miodrag Sokić iz Sindikata radnika u prosveti Srbije ističe za Danas da od miritelja očekuju "da 
posreduje u svim spornim tačkama", napominjući da je upravo zahvaljujući Kuliću usaglašen 
poseban kolektivni ugovor. Na komentar novinarke Danasa da miritelj nije nadleţan za štrajkački 
zahtev koji se tiče isplate novčane pomoći prosvetarima od jedne prosečne plate, Jasna Janković je 
odgovorila da su sindikati "svesni da Ministarstvo prosvete nije prava adresa za pitanje novca, ali da 
sa njim moraju da pregovaraju". 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/miritelj_trazi_resenje_za_prekid_strajka_.55.html?news_id=299767
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Pregovori se nastavljaju u ponedeljak. 

Sednica Odbora za obrazovanje Skupštine Srbije, na kojoj je glavna tema štrajk prosvetnih radnika, 
koja je najpre zakazana za ponedeljak, pomerena je za utorak. 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=04&dd=03&nav_category=12&nav_id=976637 

"Crveni stranaĉkom zapošljavanju" 
 
IZVOR: B92, TANJUG 

Novi Sad -- U organizaciji Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Novog Sada na Trgu 

slobode je održan novi protest povodom otpustanja 19 radnika JKP "Informatika" . 

Na protestu pod nazivom "Dajte crveni karton" deljeni su crveni kartoni namenjeni rukovodstvu 

"Informatike" i politici stranačkog zapošljavanja u Novom Sadu. 

Prisustvo tom sindikalnom protestu najavio je i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije 

Ljubisav Orbović ali, kako je poručio, nije mogao da stigne jer je neposredno pre toga bio na 

sastanku u Vladi Srbije.  

 

Predsednik novosadskog Veća samostalnih sindikata Vladimir Gvozdenović pročitao je Orbovićevu 

poruku i, kako je rekao, preneo obećanja premijera Aleksandra Vučića da će se zaloţiti da problem 

otpuštanja tih radnika bude rešen.  

 

U Orbovićevoj poruci okupljenima navedeno je da je taj postupak otpuštanja radnika "Informatike" 

"najdrastičniji primer štetnosti Zakona o radu, protiv kojeg smo se ţestoko borili, a koji omogućava 

partijcima da protivazkonito zapošljavaju svoje kadrove i da se sa svojim partijskim plenom rade 

šta hoće".  

 

Orbović je u poruci zatraţio od gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, kao i od Skupštine 

grada koji su, kako je naveo, demokratski izabrani, da ne dozvole da se u javnim preduzećima na 

takav način, kao u "Informatici", odnose prema radnicima tog grada. 

Predstavnici sindikata obraćajući se okupljenim radnicima naglasili su da je to čisto sindikalni 

protest zbog nepravednog i protivzakonitog otpuštanja radnika i da u njemu nema nikakve 

politike.  

 

"Naši zahtevi su da se radnici vrate na posao i mi ćemo tad prekinuti ovaj protest što je dovoljan 

dokaz da ovde nema nikakvog političkog uplita, niti se mi bavimo politikom", istakao je 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=04&dd=03&nav_category=12&nav_id=976637


15 

 

Gvozdenović.  

 

Predsednik sindikata Komunalno stambene delatnosoti u Novom Sadu Zoran Radosavljević rekao je 

novinarima da će ovi, sada već dvonedeljni protesti, trajati do povratka nepravedno otpuštenih 

radnika na posao.  

 

On je napomenuo da je Inspekcija rada prethodnog dana bila u "Informatici" tim povodom i dodao 

da će prema proceni sindikata svih 19 radnika najverovatnije biti vraćeni na posao jer su, kako je 

precizirao, pravne sluţbe sindikata utvrdile da je u tom slučaju prekršen zakon.  

 

Predstavnik Sinikalne organizacije u "Informatici" Aco Dragojlović rekao je da su se radnici okupili i 

da pokaţu da su protiv stranačkog zapošljavanja i zloupotrebe politike u javnim preduzećima.  

 

"Nije nam interes da rušimo vlast niti da neko zarađuje političke poene na našoj borbi za prava 

radnika", rekao je Dragojlović okupljenim radnicima i građanima. 
 

BETA 

http://www.naslovi.net/2015-04-03/beta/prvi-reprezentativni-sindikat-u-vs/14015434 

Prvi reprezentativni sindikat u VS 
   

Beta  

BEOGRAD, 3. aprila 2015. (Beta) - Vojni sindikat Srbije postao je prvi reprezentativni sindikat u 
okviru Vojske Srbije, o čemu je dobio rešenje Ministarstva odbrane. 
 
Sindikat je saopštio da je rešenje kojim se utvrdjuje njegova reprezentativnost dobio 2. aprila. 
 
U rešenju se navodi da Vojni sindikat Srbije ispunjava uslove za utvrdjivanje reprezentativnosti, jer 
je osnovan i deluje na načelima slobode sindikalnog organizovanja nezavisno od drţavnih organa i 
poslodavca, da se finansira od članarine. 
 
Navodi se takodje da sindikat ima 5.036 članova, što je 15,2 odsto ukupno zaposlenih 
profesionalnih pripadnika Vojske Srbije. 
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Откази из „Информатике” наљутили раднике 
Око стотину радника ЈКП „Информатка” и других комуналних предузећа протестовало је 
јуче код Градске куће после радног времена око 15.30 часова, тражећи да се 19 радника 
„Информатике” врате на посао. 

Скуп је уприличен у организацији Градског одбора синдиката запослених у стамбено-
комуналној делатности, који сматра да су радници отпуштени супротно Закону о раду и 
колективном уговору који је тај синдикат недавно потписао с Градом, као оснивачем јавних 
комуналних предузећа. 

Овај скуп, други је по реду, јер је и протеклог петка било организовнао на истом месту, док су 
ове седмице запослени у „Информатици” сваки дан после радног времена протестовали 
испред фирме. И јуче су окупљени као реквизит имали црвене картоне, којима желе да поруче 
да се не слажу с руководством „Информатике”.  Протест радника писмено је подржао 
председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић. У писму подршке које је 
прочитано на скупу Орбовић је навео да је упознао премијера Александра Вучића с 
отпуштањем 19 радника, који су без посла остали без социјалног дијалога, и да му је српски 
премијер обећао да ће се заложити да се проблем реши. 

Председник Градског одбора Синдиката стамбено-комуналних делатности Зоран Радосављевић 
изјавио је да је Инспекција рада била прекјуче у предузећу и да се очекује извештај о 
инспекцијском прегледу, а да се јуче састала градска Комисија за праћење примене 
колективног уговора, чији су чланови установили да посебан колективни уговор није поштован 
у делу критеријума по којима се утврђује технолошки вишак. 

– Отпуштени радници су предали тужбе због отказа, али очекујемо да ће се пре него што тужбе 
доспеју пред судије вратити на посао. Док се то не догоди, протести се неће прекидати – казао 
је Радосављевић, и подсетио на то да је 19 радника сазнало да су технолошки вишак у петак, 
20. марта, на крају радног времена, а да им то није нико рекао раније. У исто време добили су 
отпремнине, односно СМС поруку из банке о уплати.  

З. Делић 
  

Протест синдикално обојен 
Организатори протеста истакли су да је протест искључиво синдикално обојен. – Шта би 
синдикат требало друго да ради него да брани раднике када остану без посла и без социјалног 
договарања? Чим се наше колеге врате на посао, протесте ћемо прекинути. То ће бити 
довољно да се схвати да протести нису политички мотивисани – изјавио је председник 
Градског већа Савеза самосталних синдиката Новог Сада Владимир Гвозденовић. 
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