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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:549174-Zakon-o-privatizaciji-na-doradi-kako-bi-se-

spasilo-50-preduzeca-sa-26000-zaposlenih 

Zakon o privatizaciji na doradi kako bi se spasilo 50 

preduzeća sa 26.000 zaposlenih 
S. BULATOVIĆ  

Bez ikakve zaštite 116 firmi sa 40.000 radnika, a njih 48 bi već u junu moglo u stečaj 

PRED poslanicima Skupštine Srbije u ponedeljak će se naći izmene Zakona o privatizaciji, a tako i 
sudbina najmanje 50 preduzeća u restrukturiranju sa skoro 26.000 zaposlenih. Izmene zakona treba 
da omoguće da drţava najviše još godinu dana od prinudne naplate zaštiti 17 najvećih kompanija sa 
21.517 radnika. Spisak tih preduzeća potvrdiće koji dan kasnije Vlada Srbije uredbom kojom ih 
proglašava za strateški vaţne. 
 

Parlamentarici će glasom "za" omogućiti da se od poverilaca, do kraja oktobra, štite još 
najverovatnije 33 poreduzeća za koja će Agencija za privatizaciju do kraja meseca oglasiti prodaju, 
ali i da firme koje idu u prodaju u roku od mesec dana urade nove procene vrednosti imovine. Po 
mišljenju Ministarstva privrede, "naduvane" vrednosti preduzeća odvratile su mnoge kupce. Zakon, 
meĊutim, ne moţe da obezbedi da nezavisni procenitelji, a takvi su i do sada bili angaţovani, ovog 
puta realnije sagledaju imovinu firmi. 
Preduzeća koja budu oglašena biće zaštićena od naplate do novembra, jer će do tada isteći i treći 
javni poziv eventualnim kupcima. Na spisku za prodaju trenutno je 28 imena, a meĊu njima su - 
"21. oktobar", IPM "Majdanpek", ZGOP, "Budimka", PPT "Delovi", "Bratstvo i jedinstvo", 
"Mostogradnja", "Dolovo", "7. juli", "Betonjerka", "Industrija stakla", "Tehnohemija", "Prosveta", 
"Severtrans", "Poreĉje"... Ni taj spisak nije kompletan. Još pet imena, najviše iz metalskog sektora, 
moglo bi ovih dana da se probije na njega. Pod uslovom da dokumentacija uspe da se prikupi i 
prodaja odmah oglasi. 
STRATEGIJA ZA BANjEPRIVATIZACIJA je do poĉetka maja oglašena za 12 preduzeća. U njima radi 
5.400 ljudi. Deset banja u drţavnom vlasništvu trenutno nije u procesu prodaje. Ministarstvo 
privrede će do kraja decembra napraviti strategiju njihove privatizacije. Cilj je, kako je juĉe 
istakao ministar Ţeljko Sertić, da se ne pretvore sve u spa-centre već da se razvija zdravstveni 
turizam. 

- Privatizacija je nacionalni problem i odrediće ekonomsku budućnost naše zemlje - kaţe ministar 
privrede Ţeljko Sertić. - Moramo da rešimo problem ukupno 526 preduzeća i do kraja godine 
uspećemo u tome 90 odsto. Za firme koje odu u steĉaj on ne znaĉi obavezno kraj. Naš interes je da 
one koje moţemo privatizujemo kroz steĉaj. Takav je situacija sa IMT. Oni imaju dugove od 90 
miliona evra i niko neće da ih kupi sa tolikim obavezama. S druge strane, imamo "Lastu" koja 
duguje oko 80 miliona evra. Ona nije u restrukturiranju i nema zaštitu od naplate, ali poveriocima 
nije interes da je blokiraju i teraju u steĉaj, već da radi. 
Ĉak 116 firmi sa nepunih 40.000 zaposlenih razvrstano je meĊu "ostala" preduzeća. Neće biti pod 
naknadnom zaštitom od naplate, nije izvesna prodaja. Ostaju da rade kao do sada, pa ko preţivi. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:549174-Zakon-o-privatizaciji-na-doradi-kako-bi-se-spasilo-50-preduzeca-sa-26000-zaposlenih
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:549174-Zakon-o-privatizaciji-na-doradi-kako-bi-se-spasilo-50-preduzeca-sa-26000-zaposlenih
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MeĊu njima su "Simpo", "Azotara", MSK, "Beogradski sajam", "14. oktobar", BIP, "Partizanski put", 
"Zavarivaĉ", PIM, "Ţupa"....  
MeĊu njima 48 do kraja maja ima status restrukturiranja, ali su od juna prepušteni milosti 
poverilaca. Drţava svoja potraţivanja neće naplatiti, ali banke i druge privatne firme mogu ih brzo 
oterati u steĉaj. Onima koji ostanu bez posla drţava obećava otpremninu od 200 evra po godini 
staţa.  

 

RESAVICA BEZ REŠENjA 
MINISTARSTVO privrede se nada da će se za većinu sa spiska 17 zaštićenih strateških firmi tokom 
godinu dana naći odrţivo rešenje. Jedino preduzeće za koje trenutno nema nikakvog rešenja je 
"Resavica". Tu radi skoro 4.000 rudara, ali oni jedva da uspeju da zarade polovinu platnog fonda. 
Ovi rudnici bez direktne pomoći drţave ne mogu da opstanu. 
 
DRŢAVA NE NAPLAĆUJE 
DA bi bilo kako "udomili" preduzeće, drţava se po pravilu odriĉe svojih potraţivanja. I u sluĉaju 
firmi kojima od juna prestaje zaštita od prinudne naplate, drţava ne planira da pokrene lanac 
potraţivanja. Neće pritegnuti da naplati poreze, doprinose, kao ni dugovanja prema javnim 
preduzećima. Samo 50 najvećih duţnika drţavi duguje dve milijarde evra. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:549197-Mirkovic-U-Srbiji-vise-od-1000-medija-

privatizacija-po-zakonu 

Mirković: U Srbiji više od 1.000 medija, privatizacija po 

zakonu 
Tanjug  

Više od 1.000 medija trenutno funkcioniše u Srbiji, a privatizacija onih koji su u potpunom ili 

delimičnom vlasništvu drţave biće sprovedena u rokovima koje predviđa zakona 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:549197-Mirkovic-U-Srbiji-vise-od-1000-medija-privatizacija-po-zakonu
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:549197-Mirkovic-U-Srbiji-vise-od-1000-medija-privatizacija-po-zakonu
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Saša Mirković 

BEOGRAD - Više od 1.000 medija trenutno funkcioniše u Srbiji, a privatizacija onih koji su u 
potpunom ili delimiĉnom vlasništvu drţave biće sprovedena u rokovima koje predviĊa zakona, 
izjavio je danas drţavni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Saša Mirković. 

"Fascinantno je da u Srbiji postoji 110 televizija, 325 radio stanica, više od 500 štampanih medija 

koje izdaje više od 300 izdavaĉa", kazao je Mirković na konferenciji "Izazovi korporativne društvene 

odgovornosti: Kako to rade najbolji?". 

 

On je podsetio da je pre donošenja seta medijskih zakona prošle godine, broj registrovanih javnih 

glasila, što je naziv za medije po prethodnom zakonu, bio 1.440. MeĊu njima se nalazi veliki broj 

onih koji više ne postoje, ali više od 1.000 medija sa tog spiska i dalje su u funkciji, naveo je 

Mirković. 

 

Taĉan broj medija znaće se u drugoj polovini ove godine kada se završi upis u registar medija, 

naveo je on i ukazao da je privatizacija neophodna, jer će se nakon nje taĉno znati ko je vlasnik 

medija. 

 

Konsolidacija medijskog trţišta je prioritet i nakon privatizacije medija znaće se taĉno ko su 

vlasnici, rekao je Mirković, navodeći da se taj proces odvija redovnim putem, u zakonskim 

okvirima. 

 

U okviru panela koji je bio posvećen društveno odgovornom izveštavanju medija i odnosu sa 

poslovnim interesima, Mirković je naveo da je u setu medijskih zakona, koji su usvojeni prošle 

godine, po prvi put definisano šta je to javni interes. 

 

"U ovom broju medija uveć će se naći onaj kome poštovanje kodeksa, javnog interesa i zakonske 

regulative neće biti interes, i zbog toga je konsolidacija medijskog trţišta jedan od prioriteta", 

rekao je Mirković. 

 

Prema njegovim reĉima, pored ostalog, biće neophodno raditi i na medijskom opismenjavanju, jer 

će upravo i medijska pismenost biti jedan od temelja medijske strategije, koja će, najverovatnije 

biti usvojena sledeće godine. 

 

"Plašim se da dolaze nove generacije koje razliku izmeĊu PR i novinarstva ne znaju da razdvoje", 

ukazao je Mirković i dodao da je to jedan od razloga zbog kojeg se mora raditi i na medijskom 

opismenjavanju. 

 

Predstavnica Asocijacije medija Dalila Ljubiĉić istakla je da je da se kod nas mnogi, ĉak i ljudi od 

struke, nisu naĉisto šta je to javni interes. 

 

Tako se vrlo ĉesto dogaĊa da mediji pišu ili izveštavaju o nekoj temi koja je aktuelna, ali nije javni 
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interes, navela je ona. 

 

Glavni urednik nedeljnika Vreme, Dragoljub Ţarković, naveo je da smatra da je javni interes i 

društvena odgovornost - obaveza novinara i redakcija da se profesionalno ponašaju. 

 

Prema njegovim mišljenju, situacija na medijskom trţištu nije dobra, a naslovne strane obiluju 

vestima koje se baziraju na "pouzdanim izvorima", što je neprofesionalno. 

 

On je mišljenja da je neophodno da se donese neka vrsta novinarskog akta kojim će precizno biti 

definisan odnos izmejdu vlaniĉke i ureĊivaĉke politike, i da bi te dve sfere trebalo razdvojiti. 

 

Urednik Nedeljnika Veljko Lalić smatra da je situacija u srpskom novinarstvu katastrofalna i da su 

danas u Srbiji "ne moţete da dobijete dobar tekst". 

 

On je mišljenja da je neophodno a se privatizuje najvehći broj medija kako bi postali postanu stub 

društva, jer to je jedini naĉin da se kvalitet izdvoji. 

 

Lalić je, takoĊe, naglasio i da je finansijsko iznurivanje medija jedan od razloga što u Srbiji postoji 

vlro malo kvalitetnog novinarstva. 

 

Publika u sali, koja je prisustvovala današnjem panelu posvećenom medijima glasala je 

odgovarajući na pitanje ko ima najviše uticaja na ureĊivaĉku politiku medija - gledaoci, politiĉke 

stranke ili kompanije koje se oglašavaju. 

 

Rezultati ankete pokazali su da je publika procenila u 83 odsto sluĉajeva da politiĉke stranke imaju 

najviše uticaja na ureĊivaĉku politiku medija, slede kompanije koje se oglašavaju sa 17 odsto, dok 

publika uopšte nema uticaja na medije. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/561111/Svilanovic-Prosecan-rast-regiona-u-2014-bio-nula 

Svilanović: Prosečan rast regiona u 2014. bio nula 

Tanjug  

Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Goran Svilanović upozorio je danas u Tirani 

da je proseĉan rast u Jugoistoĉnoj Evropi u 2014. godini bio nula, što ukazuje na ekonomsku 

stagnaciju. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/561111/Svilanovic-Prosecan-rast-regiona-u-2014-bio-nula
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Kako se navodi u saopštenju, on je to izjavio na sastanku Upravnog odbora Strategije "Jugoistoĉna 

Evropa 2020" - glavnog instrumenta RCC za podsticanje rasta u regionu, koji je odrţan u prestonici 

Albanije. 

 

Strategija je usvojena u novembru 2013. godine, a današnji sastanak je bio prilika da se ocene 

dosadašnji rezultati i prilagode buduće aktivnosti, pošto je Upravnom odboru predstavljen godišnji 

izveštaj o sprovoĊenju Strategije. 

 

Osvrćući se na politiĉki i ekonomski kontekst napretka Strategije, Svilanović je rekao da je za njene 

kljuĉne elemente, kao što su transport, energija, konkurentnost i integrisani rast, osigurana 

podrška premijera Zapadnog Balkana i nekoliko zemalja ĉlanica Evropske unije, kroz Berlinski 

proces. 

 

On je, takoĊe, govorio o glavnim izazovima s kojima se Jugoistoĉna Evropa suoĉava na nekoliko 

polja, a posebno u oblasti trţišta rada gde su naroĉito mladi, ţene i "ugroţene grupe" u 

nepovoljnom poloţaju. 

 

Direktor za Zapadni Balkan u Generalnoj Direkciji za politiku susedstva i pregovore o proširenju Ţan 

Erik Pake govorio je o vaţnosti nastavka programa reformi, a posebno u oblasti vladavine prava i 

javne uprave. 

 

Pake je rekao da reforme treba da dovedu do brze koristi za graĊane u obliku otvaranja novih 

radnih mesta "kako bi se uverilo javno mnjenje u EU da je Balkan region mogućnosti, a ne teret". 

 

Ĉlanovi Upravnog odbora su, takoĊe, imali priliku u Tirani da vide novu platformu RCC na 

internetu, takozvanu "tabelu razvoja Jugoistoĉne Evrope" (SEEDS) koja će u petak biti zvaniĉno 

puštena u rad. 

 

Tabela pruţa obilje informacija o ciljevima, pokazateljima i dosadašnjem napretku u sprovodejnju 

Strategije kao i mišljenja graĊana i privrednika, pošto "ovakav stepen transparentnosti i otvorenosti 

je vaţan doprinos zadobijanju veće podrške Strategiji od graĊana u regionu, reĉeno je u Tirani. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/561019/SAZNAJTE-Koje-firme-drzava-stiti-od-stecaja 

SAZNAJTE: Koje firme drţava štiti od stečaja 

G.Bulatović  

Ukupno 17 firmi koje je Vlada oznaĉila kao strateške imaće zaštitu od prinudne naplate poverilaca, 

odnosno banaka i dobavljaĉa, najduţe još godinu dana. U njima danas radi 21.517 ljudi. Njihova 

komercijalna dugovanja iznose 145,1 milijardu dinara. Sliĉan iznos duguju i drţavnim firmama i 

institucijama, dok im je imovina procenjena na 229,1 milijardu dinara. Ovaj predlog Ministarstva 

privrede danas je usvojila Vlada. 

MeĊu njima su - FAM, Kruševac (226 zaposlenih), FAP, Priboj (949 zaposlenih), Petrohemija (1.452 

zaposlena), PKB (2.004 zaposlena), PEU Resavica (3.345 zaposlena), Jumko (1.704 zaposlena), 

Trajal, Kruševac (1.244 zaposlena), Galenika (1.523 zaposlena), Politika a.d. (222 zaposlena), 

Ikarbus (247 zaposlena), RTB Bor (4.753 zaposlena), Kablovi Jagodina (1271 zaposlena), Prva 

petoletka (1088 zaposlena), PPT-TMO, Trstenik(149 zaposlena), PPT Servoupravljaĉi, Trstenik (246 

zaposlena), PPT Koĉna tehnika (246 zaposlena), PPT Zaptivke (268 zaposlena). 

 

U toku su javni pozivi za privatizaciju 12 firmi, dok se u narednom periodu oĉekuje raspisivanje 

poziva investitorima za još 26 firmi. Sve one su do oktobra ove godine zaštićene od prinudne 

naplate komercijalnih poverilaca. 

Do sada je, zakljuĉno sa januarom ove godine, steĉaj proglašen u 189 firmi, u kojima je zaposleno 

oko 5.000 radnika. Postupak privatizacije obusstavljen je kod 12 kompanija, u kojima radi 1862 

radnika. U Briselu se vode pregovori o statustu ukupno 18 preduzeća na KiM, sa 7.462 radnika. Na 

Srbijavode i Vojvodinavode preneto je vlasništvo nad 24 kompanije iz oblasti vodoprivrede, a u 

kojim je zaposleno 1.674 ljudi. Opštine i gradovi postali su vlasnici 23 veterinarske stanice sa 369 

zaposlenih 

  

. Za 72 medija u kojima radi 2.493 ljudi još uvek se ne zna rešenje, ali se prema procenama 

Agencije za privatizaciju, za najveći broj njih ne oĉekuje interesovanje ulagaĉa. Prema aktuelnom 

zakonu, ukoliko se ne naĊe kupac za medije, akcije nad firmom mogu da dobiju zaposleni, ali samo 

oni koji nisu ostvarili pravo na besplatne akcije. Raĉuna se da će bolje proći mediji, poput “Studija 

B” za koji se javni poziv raspisuje u ponedeljak, 25. maja. 
 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/561019/SAZNAJTE-Koje-firme-drzava-stiti-od-stecaja
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/560996/Sertic-poslanicima-predstavio-plan-privatizacije 

Sertić poslanicima predstavio plan privatizacije 

G.Bulatović | 

Ministar privrede Ţeljko Sertić razgovarao je danas sa poslanicima Skupštine Srbije o izmenama 

Zakona o privatizaciju, saznaje "Blic". 

 Izmene zakona o privatizaciji usvojila je danas Vlada i po hitnom postupku uputila u skupštinsku 

proceduru.  

Razlog za hitne izmene ovog propisa leţi u ĉinjenici da uskoro, taĉnije 31. maja istiĉe rok do kog će 

firme u restruktuiranju imati zaštitu od prinudne naplate poverilaca. 

Sertić je, na odvojenim sastancima sa predstavnicima SPS, SNS i opozicije objasnio naĉin na koji 

Vlada planira da okonĉa proces privatizacije. Upoznao ih je i sa spiskom firmi koje će nastaviti, 

najduţe još godinu dana, da imaju zaštitu od prinudne naplate poverilaca, kao i onaj sa imenima 

kompanija za koje je planirano skorije objavile prodaju kapitala ili imovine.. 

Preko tri sata trajali su Sertićevi razgovori sa poslanicima  i, prema tvrdnjama onih kojim su im 

prisustvovali,većinskii stav je da privatizaciju u Srbiji treba što pre okonĉati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/560996/Sertic-poslanicima-predstavio-plan-privatizacije
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stecaj-za-vecinu-preduzeca.sr.html 

Стечај за већину предузећа 

Отпремнине за раднике 200 евра по години стажа, а сви су изгледи да ће догодине бити упола 

мање 

 

Влада Србије усвојила je измене Закона о приватизацији којим се још годину дана продужава 
статус реструктурирања за 17 предузећа, што им омогућава заштиту од поверилаца. Реч је о 
фирмама за које постоје или су заинтересовани инвеститори или стратешки партнери, као и о 
онима које имају шансу да у том периоду изађу на „зелену грану” и уђу у приватизацију. Тим 
истим прописом предузећа са Косова изузета су из рокова за приватизацију. Оним 
предузећима која су разврстана међу „остала” законодавац је дао још једну шансу – да поново 
процене своју вредност не би ли цену свела на реалне основе и тако привукла купце. 

Њих није мало. На списку се налази 116 предузећа са око 40.000 запослених. Међу њима је 48 
у реструктурирању која од 31. маја остају без заштите од наплате потраживања. Она остају да 
раде као до сада – па ко преживи. Држава неће кренути у наплату дугова, али не значи да ће 
банке и добављачи бити болећиви. На леду остају „Симпо”, ИМТ, ИМР, „Азотара”, МСК, БИП, 
ПИК Земун, „14. октобар”, „Предузеће за путеве Београд”, „Мостоградња”, Јагодинска 
пивара, Београдски сајам. Додуше има и предузећа у којима повериоци неће да блокирају 
предузећа, јер процењују да је боље да раде. Таква је „Ласта” која дугује 80 милиона евра. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stecaj-za-vecinu-preduzeca.sr.html
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Она није у реструктурирању и нема заштиту од наплате, али повериоцима није у интересу да је 
отерају у стечај. 

У овом тренутку није могуће проценити колико ће радника након решавања тог статуса остати 
без посла. Неке фирме ће кроз стечај доћи до купца, јер тако неће бити оптерећене старим 
дуговањима, док је могуће да за неке, предвиђене за продају, неће бити купаца. 

Држава је обезбедила отпремнине за раднике од 200 евра по години стажа. Прошле године 
биле су 300 евра, али су на захтев ММФ смањене. Има наговештаја да за идућу годину неће 
бити веће од 100 евра. 

Сертић обећава да ће држава учинити све да омогући услове да сва предузећа која могу да 
преживе буду продата, али и упозорио руководства тих фирми да морају да се ангажују и дају 
свој допринос. Он је поменуо да су решавање статуса неких фирми, нарочито из групе у 
реструктурирању, објективно закочили њихови директори, којима одговара да што дуже 
задрже садашње стање у коме се налазе на функцији без обавезе да било коме било шта 
плаћају. 

Уосталом и раније је директоре тих предузећа прозивао због урушавања фирми и 
одуговлачење приватизације. Најавио је смену 10 директора и 27 заступника капитала. Како 
незванично сазнајемо постоје предлози и да се преиспита порекло њихове имовине и да се 
утврди како су трошили државни новац. 

Бање добијају саветнике 
Приватизација 10 бања у којима је запослено 2.393 радника последња ће бити решавана. 
Ускоро добијају саветнике, а тендери се очекују тек у децембру. Држава не жели да та 
лечилишта претвори у спа центре као што је урадила Мађарска, која је управо то учинила, па 
сада покушава да врати здравствени туризам у те бање. 

М. Авакумовић 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Privremeni-spas-od-godinu-dana-za-21_000-radnika.sr.html 

Привремени спас од годину дана за 21.000 
радника 

Потребне нове процене вредности предузећа, јер су важеће из 2013. године нереално високе 

па инвеститори неће толико да плате 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Privremeni-spas-od-godinu-dana-za-21_000-radnika.sr.html
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Судбина око 70.000 радника државних предузећа која чекају приватизацију још је неизвесна. 
Одлуком да на списак заштићених стави 17 фирми у реструктурирању држава је сачувала 
21.000 од укупно 92.000 радних места у 526 предузећа која најкасније до краја године треба да 
пређу у руке нових власника или да оду у стечај. 

Измене Закона о приватизацији, које ће влада усвојити ове, а Скупштина већ следеће недеље, 
омогућиће одлагање стечаја и принудне наплата у 17 стратешких предузећа за највише годину 
дана. За још 33 фирме („Будимка”, „Мостоградња”, „21. октобар”, „Дневник”, „Омољица”, 
„7. јул”) за које тендер буде објављен до 31. маја, заштита ће тим истим прописом бити 
продужена до октобра. 

Предузећима за која до краја маја не буде објављен позив заинтересованим купцима следује 
поновна процена вредности капитала. У тој групи од 166 предузећа налазе се: МСК, „Азотара”, 
„Симпо”, „Ласта”, „Сајам”, БИП, „Вршачки виногради”… 

Ове новине најављене су јуче у министарству привреде на састанку са новинарима. 

Нове процене вредности предузећа су нужне према оцени Љубомира Шубаре, директора 
Агенције за приватизацију, јер су тренутно важеће из 2013. године – нереалне. 

Он је навео пример ПИК Земуна за који су заинтересовани озбиљни пољопривредници, али га 
не би платили више од 10 милиона евра, а процењен је на 56 милиона евра. За „Желвоз” је 
заинтересована једна италијанска компанија, али она неће да плати 17,7 милиона евра, 
колико је процењено ово предузеће узимајући у обзир дугове које наслеђује. 
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У групи која од 31. маја неће уживати никакву заштиту налази се и 50 предузећа у 
реструктурирању и она ће бити препуштена вољи поверилаца. Министар привреде Жељко 
Сертић рекао је да држава неће кретати у принудну наплату. Њој првих педесет предузећа са 
списка од 144 фирме у реструктурирању дугује две милијарде евра. Још толико дугују и 
комерцијалним повериоцима, банкама и добављачима. 

Директор Агенције за приватизацију сматра да су политичари и руководства предузећа главни 
кривци за то што је реструктурирање (које је 2002. године уведено са намером да се 
предузећа припреме за продају) злоупотребљавано дуги низ година. Првима су служила као 
гласачка машинерија, а другима да се ту одрже колико дуже могу. 

– Највише користи имали су директори и представници синдиката. Многи од тих руководиоца 
нису хтели да нађу решења за своја предузећа, јер да су хтели могли су. Сада када смо 
прекинули да их финансирамо нашли су се у чуду јер су мислили да ћемо подлећи притисцима 
– каже Љубомир Шубара. 

За 17 предузећа у реструктурирању, којима заштита буде продужена до годину дана ММФ је 
тражио да им паре више не даје држава и да те фирме почну да плаћају обавезе јавним 
предузећима. По мишљењу министра привреде Жељка Сертића, највећи проблем биће рудник 
Ресавица са 4.000 радника, док решавање судбине ФАП-а очекује у јулу и јуну, а за тај рок 
најављује и тендер за ПКБ. 

На питање новинара какав стратешки значај има „Јумко” који се нашао у групи 
привилегованих министар је рекао да они шију униформе за војску, полицију и имају 
уговорене послове вредне 12 милиона евра, па би њиховим гашењем настао проблем. За ову 
фабрику са југа Србије заинтересовани су Пољаци и Кинези. „Каблови” из Јагодине су 
заштићени јер имају промет од 40 милиона евра и процењено је да би повериоци тај новац 
узели. Док „Галеника” рецимо има лиценце за лекове и у случају да је држава пусти низ воду 
и оне би трајно биле изгубљене. 

------------------------------------------------------ 

Тендер за Студио Б у понедељак 
Тендер за продају Студија Б биће расписан у понедељак, а крајњи рок за приватизацију 72 
медија, међу којима је новинска Агенција Танјуг је 1. јул. Уколико неприватизоване медијске 
куће не нађу купце до тог датума капитал ће бити пренет на запослене. Ако радници не буду 
хтели да буду власници, тим медијима следи гашење. 

Љубомир Шубара, директор Агенције за приватизацију, каже да ће велики број, углавном 
локалних медија, бити угашен. Једино министар културе и информисања Иван Тасовац може 
да их спасе тако што ће предложити измену медијског закона који ту област регулише и 
затражи заштиту медија, односно продужење рока за њихову приватизацију. 

М. Авакумовић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-cetiri-grada-5_000-prekobrojnih-cinovnika.sr.html 

У четири града 5.000 прекобројних чиновника 

У Београду у градској администрацији вишак око 550, у Новом Саду 1.470, Крагујевцу 1.340, а у 

Нишу 1.860 запослених 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-cetiri-grada-5_000-prekobrojnih-cinovnika.sr.html
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Уколико влада, како се очекује, данас усвоји Нацрт закона о максималном броју државних 
службеника у четири највећа града (Београд, Крагујевац, Нови Сад и Ниш) нешто више од 
5.000 чиновника ускоро би могло да добије отказ, сазнаје „Политика”. Уз овај документ, 
члановима кабинета премијера Александра Вучића на усвајање ће бити достављена и анализа 
о вишковима запослених у државној служби, која је, по договору са Међународним 
монетарним фондом (ММФ) требало да буде готова још 31. марта. 

У Нацрту закона није експлицитно наведено где је и колико људи вишак (то ће се видети у 
анализи), али на основу критеријума за ограничење максималног броја запослених на локалу 
може се доћи до неких података о отказима. 

Тако, на пример, члан 8. Нацрта овог закона предвиђа да град Београд треба да има 
максимално 18,5 запослених на 1.000 становника. У актуелној градској администрацији ради 
32.000 људи. Уколико се узме у обзир да у престоници живи око 1,7 милиона становника то 
значи да ће око 550 запослених морати да добије отказ. Додатно, у престоничкој 
администрацији запослено је и 6.000 људи на уговор. Ту ће, по Нацрту овог закона, бити много 
више прекобројних. Јер, Нацрт закона предвиђа да број запослених по уговору не може прећи 
10 одсто укупног броја запослених који раде на неодређено време. То значи да ће у Београду 
2.800 оних који раде по уговору на одређено време морати да добије отказ. 

У Новом Саду у градској управи тренутно ради око 8.400 запослених, а нова законска решења 
предвиђају да максималан број буде око 6.930 – што значи да је у Новом Саду 1.470 
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прекобројних. И у новосадској управи ради 1.400 „уговораца”. То значи да ће половина њих 
остати без посла. 

У Нишу ће, од укупно 6.150 стално запослених, око 1.860 морати да добије отказ, док је у 
Крагујевцу око 1.340 прекобројних. 

Како сазнајемо, посебан проблем постоји у општинама на југу Србије где има и по два до три 
пута више радника од максимално дозвољеног броја. 

Нацртом закона је дефинисано да општине које имају мање од 50.000 становника максимално 
могу да запосле 475 радника у општинској управи. Један од критеријума је и да општине имају 
просечно 28 насељених места и површину од 443 квадратна километра. До 1.100 запослених 
биће максимални број радника у општини која има до 100.000 становника, док ће за оне у 
којима живи до 150.000 људи максималан број запослених у општини бити 1.950 радника.  

По Нацрту овог закона, максималан број запослених на републичком нивоу одредиће ресорна 
министарства. Прецизни подаци налазе се у строго поверљивој анализи за коју се очекује да 
ових дана буде објављена. 

Иначе, споразум са ММФ-ом предвиђа да се број запослених ове године смањи за пет одсто 
(око 25.000 људи), што кроз природни одлив, односно пензионисање, што кроз циљано 
отпуштање. Премијер Александар Вучић је на Копаоник бизнис форуму истакао како очекује да 
циљано отпуштање буде од 1,7 до 1,9 одсто, што значи да је, по његовој рачуници мање од 
10.000 запослених у јавном сектору прекобројно. 

Казна за прекорачење мање буџетских пара 

Законодавац се постарао и да ове одредбе не могу да постану и остану мртво слово на папиру, 
јер Нацрт закона предвиђа и казнене одредбе. За свако прекорачење од један одсто изнад 
максималног броја запослених умањује се износ трансфера из буџета за један одсто 
опредељених месечних трансфера у текућој години. Такође, по члану 25. новчаном казном од 
120.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај руководилац организационог облика, ако 
супротно одредбама овог закона запосли, односно радно ангажује лице, исплати зараду, која 
је виша од оне до које се долази спровођењем рационализације у обиму утврђеним овим 
законом. 

Аница Телесковић 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-rusiji-radi-izmedju-10000-i-15000-radnika-iz-srbije 

У Русији ради између 10.000 и 15.000 радника из 
Србије 
У току прошле године око 15.000 грађана Србије добило је могућност за радни ангажман у 
Русији, а у току је израда Међудржавног споразума за запошљавање 

којим ће се прецизиније уредити област радних односа, изјавила је данас шеф Конзуларног 
одељења руске амбасаде у Србији Викторија Вострецова. 

Она је на представљању брошуре о обавезама легалног запошљавања у Русији, под називом 
"Како да се запослиш у Руској Федерацији" коју је припремио Синдикат  радника 
грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије рекла да је велика већина 
послодаваца одговорна и да поштује прописе приликом анагажовања радника. 

Како је казала, понекад се деси да радници поверују неодговорним појединицма који крше 
прописе. 

Она је навела да је у 2014. години издато је 15.000 виза од којих су 8.000 радне визе и још 
приближно толико пословне визе. 

"Драго нам је да постоји интересовање радника из Србије да раде на територији Руске 
федерације где су цењени као високо професионални радници, а и блиски смо по 
менталитету", рекла је Вострецова. 

Велика већина српских послодаваца је одговорна и ради све како треба када су у питању 
процедуре, рекла је она наводећи да се дешава да радници понекад поверују појединцима који 
желе да послују нелегално. 

Вострецова је је навела да се Амбасада РФ укључила у израду брошуре како би се радници 
информисали о томе како могу легално да се запосле. 

Она је навела да између 10.000 и 15 .000 радника из Србије тренутно ради у Русији, будући да 
многи после добијања радне визе могу да склопе уговор са послодавцем и остану још да раде. 

На питање да ли постоје подаци колико њих ради нелегално у Русији, она је казала да 
амбасада не располаже тим подацима, "али је то мала бројка, и сасвим сигурно се не ради о 
хиљадама људи". 

Она је казала да је важно да радници и њихове породице које одлазе у Русију имају контакт 
телефоне, који су наведени и у брошури, а путем којих се могу распитати о својим 
најближима, као и да би радници могли да провере своја права или  пријаве уколико имају 
неки проблем. 

Вострецова је навела да су надлежни државни органи у Русији трагедију која се догодила на 
полуострву Јамал где је настрадало шест српских радника веома озбиљно узели у обзир и да 
је разматрају. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-rusiji-radi-izmedju-10000-i-15000-radnika-iz-srbije
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Потписивање споразума, казала је, допринело би стварању бољег правног оквира у тој 
области, и на томе се ради, рекла је Вострецова. 

Председник Синдиката радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије 
Душко Вуковић рекао је да је тај синдикат због погибије наших радника на полуострву Јамал 
организовао кампању коју спроводе сви синдикати из области грађевинарства о пружању 
информација радницима како легално и правилно могу да добију радне визе у појединим 
земљама. 

У оквиру кампање начињена је кратка брошура о обавезама легалног запошљавања у Руској 
Федерацији. 

У припреми и изради брошуре, велику помоћ пружило нам је и Конзуларно одељење Амбасаде 
Руске Федерације у Београду, рекао је он  и подсетио на пример грађевинских  компанија које 
годинама успешно изводе инвестиционе радове у Русији и имају друштвено одговорну праксу и 
велико искуство приликом упућивања радника -"Јединство" Севојно, "Путеви Ужице", 
"Мостоградња" Београд и "Енергопројект" Београд. 

Брошура би, како је казао, требало да послужи радницима да се информишу под којим 
условима и шта је потребно да би легално радили у Русији како не би подлегли преварама и 
лажним обећањима. 

Како је речено, кампања ће бити настављена и у другим градовима, као и на београдском 
аеродрому где ће у време када су планирани летови за Москву и друге руске градове бити 
подељена путницима. 

Брошуре ће моћи да се добију и у просторијама руске амбасаде. 
Вуковић је казао да је приметно да се радници обраћају тек када западну у проблем и невоље. 

Директор Инспектората за рад Бојан Јоцић навео је да је оваква инцијатива веома битна како 
би се превентивно деловало и утицало на свест послодаваца и радници информишу о томе 
како да остваре своје право. 

"Углавном се радници обраћају када дође до проблема, па је важно да заједнички учествујемо 
у овој акцији како би било што мање ситуација лоших по раднике", казао је Јоцић. 
(Танјуг) 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zakon-na-strani-uterivaca-dugova 

Закон на страни утеривача дугова 
 

У медијима се све чешће могу пронаћи приче о проблемима које грађани имају с 
приватним судским извршитељима. Једна пензионерка се жалила да су јој оптеретили 
пензију до половине, 

иако је по закону предвиђено макисмално трећина. Ти извршитељи, због административних 
грешака, често од грађана траже да плате туђи дуг, а примера као што су поменути има 
прилично. Приватним судским изврштељима је искључиво поверена наплата комуналних 
услуга и рачуна за струју. Када настане проблем и започне поступак наплате, они се за помоћ 
обраћају Удружењу потрошача Војводине. Нажалост, оно им не може много помоћи. Међутим, 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zakon-na-strani-uterivaca-dugova
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у припреми је нови закон о извршењу и обезбеђењу. Усвајање се очекује до јесени, а до тада 
дужници остају на милост и немилост бахатим извршитељима. 

О томе како сада ствари стоје и шта да ради потрошач коме на врата закуца приватни 
извршитељ правни саветник у Удружењу потрошача Војводине Младен Алфировић каже: 

– Главни проблем у важећем закону о извршењу и обезбеђењу је у томе што приговор странке 
не одлаже извршење – истиче Алфировић. – Извршитељ има право да цео поступак спроведе 
до краја. А чак и ако се ради о дуговању за које није било основа, странци остаје само да се 
касније жали у редовном судском поступку и тражи накнаду штете. 

Нажалост, то код нас може да траје не годинама већ деценијама. 

Алфировић наглашава да то није једини проблем с којим се сусрећу дужници. Пре него што 
почне поступак принудне наплате, извршитељи су обавезни да обавесте странку. То доказују 
искључиво признаницом од ПТТ службе да су послали пошиљку. Чак и ако је адреса била 
погрешна и обавештење дужнику није уручено, то не одлаже принудну наплату. 

Посебан проблем предстваљају фактуре којима комуналци и друге станке које су ангажовале 
извршитеља доказују дуговања. Фактура се узима као веродостојна исправа. Евентуалне 
грешке странке могу доказивати тек касније, када се извршни поступак обави. Због грешке 
локалне електродистрибуције, поште или комуналног предузећа нечија целокупна имовина 
може бити продата. Таквој странци онда остаје да туђе грешке доказује на суду. 

Нацрт будућег закона о извршењу и обезбеђењу предвиђа да се жалба странке на извршење 
другачије третира. Односно, поступак може застати док се не провери јесу ли разлози за 
жалбу оправдани. То ће странкама свакако дати мало времена за предах да се саберу и 
провере грешке, али тек када нови пропис ступи на снагу. 

Док се то не догоди, странкама остаје да се уздају у то да грешака неће бити. Или, још боље, 
да своја дуговања плаћају најажурније што могу и провере да ли су нешто дужни. Неки стари 
заборављени рачун могао би скупо да их кошта. Јер, када поступак крене и почне принудна 
продаја имовине, цене по којима се она распродаје су изузетно мале. Тако се, рецимо, ормар 
продаје за три евра, тапацирана столица за шест, колико стаје и микроталасна рерна. 
Телевизор и усисивач буду по десет евра, а бицикл 13. 

Д. Вујошевић 

Није свако за извршитеља 
Странке су се често жалиле на то да су извршитељи према њима груби, вичу, присиљавају их 
да потпишу документа. То је знају и у Удружењу потрошача Војводине. 
– Није свако за посао извршитеља – каже Алфировић. – Има ту доста људи за које се показало 
да нису за тај посао, има одличних стручњака, али и злонамерних и у најмању руку 
контроверзних. Зато би, осим услова који су везани искључиво за познавање прописа, требало 
увести и нове критеријуме. Нацрт закона то не предвиђа, а било би добро да се то у њему нађе 
пре него што буде усвојен.  
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=05&dd=22&nav_category=12&nav_id=994902 

Medicinari nemaju overene knjiţice 
Medicinari i drugi radnici u Domu zdravlja u Ćupriji u ponedeljak će stupiti u štrajk, izmeĊu 
ostalog, zbog toga što nemaju overene zdravstvene knjiţice. 

IZVOR: TANJUG  

 Štrajk će trajati do ispunjenja zahteva, izjavio je danas Tanjugu, glavni poverenik Sindikata 

"Nezavisnost" Doma Zdravlja dr Zaim Sijarić. 

Poštovaćemo minimalni proces rada kako zakon nalaţe, dodao je Sijarić. 

"Imamo tri zahteva: da se reši status tzv. neugovorenih radnika, kojih je blizu 100, drugi zahtev je 
da se odmah overe zdravstvnene knjiţice zaposlenih jer godinu i po dana memamo overene knjiţice 
i ne moţemo da se leĉimo", rekao je Sijarić.  
 
"Niko u Domu zdravlja, izuzev onih koji su teško bolesnih i gde se moralo raditi pod hitno, 
malignitet i sliĉne bolesti, ekstremni sluĉajevi, nema overenu zdravstvenu knjiţicu", rekao je 
Sijarić.  
 
On je podsetio da je u Domu zdravlja u Ćupriji zaposleno oko 260 radnika.  
 
"Naš treći zahtev je da se reše milionska dugovanja koje Dom zdravlja ima prema zaposlenima", 
rekao je Sijarić.  
 
Neugovorene radnike ne finansira Fond zadravstvenog osiguranja i oni nisu primlili platu preko dve 
godine i tu su ogromi dugovi, objasnio je Sijarić.  
 
On je dodao da su mnogi od njih u meĊuvremenu tuţili Dom zdravlja, zbog ĉega je došlo do 
prinudne naplate.  
 
Sijarić je objasnio da neugovoreni radnici "imaju legalne ugovore o radu, ali nemaju i ugovore sa 
Republiĉkim fondom za zdravstveno osiguranje, i njihove plate morao bi obezbediti Dom zdravlja".  
 
Ugovoreni radnici koje finansira Fond primaju plate sa zakašnjenjem od gotovo tri meseca i 
"traţimo ko će i kada da definiše i ko će i kada izmiriti te obaveze", ustakao je Sijarić.  
 
Osnivaĉ Doma zdravlja u Ćupriji je Skupština opštine.  
 
Medicinsko osoblje u ovoj ustanovi, koja brine o zdravlju oko 30.000 stanovnika Ćuprije, ţali se da 
imaju problema sa nedostatkom sanitetskog materija: špricevima, iglama, vatom, gazom, 
odreĊenim vrstama lekova, jer nemaju ĉime da ih kupe.  

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=05&dd=22&nav_category=12&nav_id=994902
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Zaposleni u toj ustanovi su još u oktobru prošle godine upozorili na tešku situaciju, na neoverene 
knjiţice, neugovorene radnike, kašnjenje plata.  
 
Oni su tada, posle protesta ispred Doma zdravlja, izašli na ulice a na pisaranici Opštinske uprave 
predali zahteve da se ovaj problem reši. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1925410/Rad+u+inostranstvu%2C+za%C4%8Darani+krug+

neodgovornosti.html 

Rad u inostranstvu, začarani krug neodgovornosti 

ĈETVRTAK, 21. MAJ 2015, 19:30 -> 22:34 
Više od dve decenije srpski graĊevinari zbog loših privatizacija firmi i nedostatka posla, prinuĊeni 
su da odlaze na rad u inostranstvo. MeĊutim, najveći broj radi na crno, ĉesto su bez zarade, ĉak i 
mogućnosti da se vrate u zemlju. Zato Sindikat graĊevinara traţi uvoĊenje registra s preciznim 
podacima - nazivom firme, brojem zaposlenih i gde gradi. Iz Ministartva rada poruĉuju da spremaju 
zakon o upućivanju na privremeni rad radnika u inostranstvo. 

Kako najviše problema imaju naši radnici u Rusiji, u saradnji s ruskom ambasadom uraĊena je 

brošura pod nazivom "Kako da se zaposliš u Ruskoj Federaciji". Jedna od najvaţnijih napomena: 

radna viza dobija se u Ambasadi Rusije u Beogradu, a ne u Rusiji. 

Pripremila Olivera Vukosavljević 

Trbuhom za kruhom, spremni su da odu na kraj sveta kako bi porodicama obezbedili da preţive. O 

tome kako im je na minus 50 u Sibiru znaju oni i njihovi najbliţi. Firme preko kojih odlaze u 

inostranstvo ne proveravaju, jer smatraju da ih kontrolišu nadleţni. 

"Kada sam otišao u Rusiju, otišao sam sa biznis vizom, jednokratna viza koja traje 78 dana", kaţe 

Ţeljko Likić, bivši radnik "Velestroja" u Rusiji. 

Poslodavci, iako duţni da svakog radnika pre upućivanja na privremeni rad u inostranstvo prijave 

resornom ministarstvu, to ne ĉine. A ni nadleţna ministarstva ne proveravaju firme. U zaĉaranom 

krugu, trpe radnici. 

"Odgovornost poslodavca je da ne moţe kao robu da pošalje radnika u inostranstvo samo zarad toga 

što posla u Srbiji nema i što on treba da ostvari profit. Mislim da su, u ovo vreme tranzicije, 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1925410/Rad+u+inostranstvu%2C+za%C4%8Darani+krug+neodgovornosti.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1925410/Rad+u+inostranstvu%2C+za%C4%8Darani+krug+neodgovornosti.html
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zakazale sve organizacije – i drţavne, i poslodavaĉke", kaţe predsednik Sindikata graĊevinarstva 

Dušan Vuković. 

S obzirom na to da je u zemlji registrovano više od 10.000 graĊevinskih firmi i da nema taĉnih 

podataka o tome koje od njih vode radnike u Rusiju, u ruskoj ambasadi saznajemo da su od poĉetka 

godine izdali dve hiljade radnih viza. Kada stigne poziv iz ruske firme, radnik radnu vizu dobija na 

ruke, u ambasadi. 

"Poziv na osnovu kojeg izdajemo radnu vizu vaţi 90 dana. To znaĉi da u sklopu tih 90 dana osoba 

treba da uĊe u Rusiju i da se prijavi migracionoj sluţbi kao radnik. Posle toga ruska firma preko 

koje je radnik došao moţe da uradi za njega dozvolu za boravak i rad u Rusiji", objašnjava Viktorija 

O. Vostretsova, šef Konzularnog odeljenja ambasade Rusije. 

Vostretsova kaţe da Ambsada ne vodi evidenciju o firmama koje angaţuju radnike za rad u Rusiji. 

"Ko sve vodi radnike odavde, verovatno postoje neke agencije za zapošljavanje ili pojedinci i 

stvarno su neodgovorni oni koji koriste naš bezvizni reţim", istiĉe Vostretsova. 

U Ministarstvu rada kaţu da pre slanja zaposlenog u inostranstvo proveravaju prijavu s 

dokumentacijom, ali da nemaju ovlašćenja da daju saglasnost kao neophodni uslov za upućivanje. 

Pripremaju Zakon o upućivanju na privremeni rad radnika u inostranstvo. 

Ministar za rad, boraĉka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin kaţe da će zakon prvo regulisati naĉin 

kako se odlazi, kome se prijavljuje odlazak, ukljuĉiće naša diplomatsko-konzularna predstavništva, 

uvešće obavezu poslodavca da prijavljuje radnika koji odlazi. 

Dok se ĉeka zakon, Inspekcija rada treba da proveri poslovanje svih firmi koje angaţuju radnike za 

rad u Rusiji. Oĉekuje se i potpisivanje Sporazuma o zapošljavanju i socijalnom osiguranju izmeĊu 

Srbije i Rusije. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1926266/Sindikat%3A+Ne+produ%C5%BEavati+radno+vre

me+pilota.html 

Sindikat: Ne produţavati radno vreme pilota 

Samostalni sindikat saobraćajnih pilota Srbije zatraţio je izmene Predloga zakona o vazdušnom 
saobraćaju, sa obrazloţenjem da je predloţeno duţe radno vreme za letaĉko osoblje. 

Taj sindikat je u pismu ministarki graĊevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorani Mihajlović 

naveo da je Predlog zakona o vazdušnom saobraćaju dostavljen Skupštini na usvajanje, iako o 

njemu nije bilo javne rasprave, prenosi Beta. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1926266/Sindikat%3A+Ne+produ%C5%BEavati+radno+vreme+pilota.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1926266/Sindikat%3A+Ne+produ%C5%BEavati+radno+vreme+pilota.html
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"U odnosu na vaţeći Pravilnik, koji je doneo resorni ministar, novi zakon predviĊa znaĉajna 

uvećanja radnog vremena, i to takva da premašuju granice definisane Zakonom o radu. Radno 

vreme je uvećano sa 40 na 60 sati nedeljno, ili sa 160 sati u roku od 30 dana na 190 sati u periodu 

od 28 uzastopnih kalendarskih dana", istiĉe se u saopštenju. 

Dodaje se da je "ostavljen neprimereno kratak godišnji odmor za ĉlanove posade vazduhoplova od 

28 radnih dana, a kategorija odmora u smislu prevencije, odnosno rekreativni odmor, se i ne 

pominje". 

Sindikat pilota smatra da je neustavan taj deo Predloga zakona o vazdušnom saobraćaju, jer se za 

teţe profesije, koje imaju benificiran radni staţ, na ovaj naĉin pogoršavaju i inaĉe teški uslovi 

rada". 

Ukazano je da je predloţeno ukidanje rekreativnog odmora za pilote, a propisan je za kontrolu 

leta, iako je, po oceni Sidnikata pilota, njihov posao teţi, što im je i priznato kategorizacijom 

beneficiranog radnog staţa. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikat_zastave_oruzja_trazi_hitnu_sednicu_nadzornog_odbora_preduzeca_

.4.html?news_id=302012 

Fabrika nije mesto za zapošljavanje političkih 
kadrova 

Sindikat Zastave oruţja traţi hitnu sednicu Nadzornog odbora preduzećaKragujevac - Skupština 

sindikata Zastave oruţja zatraţila je juĉe hitnu sednicu Nadzornog odbora preduzeća zbog 

"evidentnih slabosti u funkcionisanju i poslovanju fabrike i sve izraţenijeg nezadovoljstva radnika". 

U sindikatu istiĉu da su problemi uzrokovani naĉinom rukovoĊenja i donošenjem poslovnih odluka, 

te izostankom komunikacije izmeĊu poslovodstva i sindikalne organizacije.- Fabrika ne moţe da 

bude poligon, odnosno mesto za zapošljavanje politiĉkih kadrova. Tim pre što ona nije privatna 

stvar bilo kog direktora ili partije na vlasti već, pre svega, izraz javnog interesa i opšteg dobra. 

Zato je dosadašnji model kadrovanja neprihvatljiv, jer u mnogim sluĉajevima prijem novih radnika 

nije zasnovan na stvarnim potrebama preduzeća - navodi se u juĉerašnjem saopštenju sindikata 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikat_zastave_oruzja_trazi_hitnu_sednicu_nadzornog_odbora_preduzeca_.4.html?news_id=302012
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikat_zastave_oruzja_trazi_hitnu_sednicu_nadzornog_odbora_preduzeca_.4.html?news_id=302012
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Zastave oruţja.Predsednik oruţarske sindikalne organizacije Dragan Ilić pojašnjava da, uprkos 

zabrani zapošljavanja u preduzećima odbrambene industriji Srbije, u Zastavi oruţju ima prijema 

novih radnika, ali, uglavnom, ne onih koji su potrebni fabrici. Umesto proizvodnih, u preduzeće se, 

prema njegovim reĉima, dovode ljudi koji se rasporeĊuju u neproizvodne celine, u pravnu sluţbu, 

na primer, u kojoj "nikad nije bilo manjka pravnika".- Oni koji stoje iza ovakvog zapošljavanja 

moraju napokon da shvate da fabrika nije javno preduzeće, pa da mogu da je zatrpavaju svojim 

kadrovima. Za razliku od javnih preduzeća, koja se finansiraju iz budţeta, fabrika mora da zaradi 

novac za plate i doprinose zaposlenima, a kako se u preduzeće dovode ljudi koji ne mogu da 

doprinesu unapreĊenju njenog poslovanja, to su radnici sve zabrinutiji i nezadovoljniji situacijom u 

firmi - istiĉe Ilić, napominjući da "negativna atmosfera u fabrici poĉinje da se odslikava i na 

realizaciju ugovornih obaveza prema inostranim partnerima".Podsetimo da je u decembru na 

inicijativu Ministarstva odbrane smenjen dugogodišnji direktor Zastave oruţja Rade Gromović, 

ĉijom zaslugom je, tvrde oruţari, kragujevaĉka fabrika poĉela da beleţi i rekordne izvozne 

rezultate. Na mesto generalnog direktora fabrike postavljen je pukovnik Milojko Brzaković, koji je 

prethodno nekoliko godina bio u penziji, i koga je javnosti krajem prošle godine ovde predstavio 

ministar odbrane Bratislav Gašić. 

 

 

 

 


