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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:549432-Sertic-Proces-privatizacije-mora-da-se-

zavrsi 

Sertić: Proces privatizacije mora da se završi 
Tanjug  

Sve što nije završeno u procesu privatizacije prethodnih 15 godina, sada moramo da završimo, 
a će to biti ostvareno pomoću tri glavne promene Zakona o privatizaciji - izjavio ministar 

privrede 

 
BEOGRAD - Sve što nije završeno u procesu privatizacije prethodnih 15 godina, sada moramo da 
završimo, izjavio je večeras ministar privrede Ţeljko Sertić, dodajući da će to biti ostvareno 
pomoću tri glavne promene Zakona o privatizaciji. 

On je u izjavi za RTS podsetio da se jedna izmena odnosi na to da preduzeća za koja su već 

objavljeni tenderi za privatizaciju dobiju zaštitu do 31. oktobra, druga je da vlada za određen 

manji broj preduzeća moţe da donese odluku o zaštiti do godinu dana i treća je procena trţišne 

vrednosti na dan 31. decembra 2014. godine. 

Sertić je naveo da se u tih 500 preduzeća nalazi 80 odsto onih gde su privatizacije već raskinute i 

preduzeća koja imaju ogromne porbleme. 

"Ulaţemo maksimalne napore i u Vladi i u Agenciji za privatizaciju da pokušamo za maksimalan broj 

preduzeća da nađemo strateškog partnera ili da ga prodamo", naveo je ministar. 

Naţalost, zbog dugovanja koja ta preduzeća imaju iz prošlosti i nerešenih pravnih i administartivnih 

problema, najveći broj potencijalnioh kupaca koji su se javili, zainteresovani su samo za delove 

preduzeća, predočio je Sertić, uz napomenu da je sve spremno za početak pregovora. 

On je upozorio da će 31. maja, kada padne zaštita preduzeću koje tada bude blokirao neki 

poverilac svojom naplatom, pasti i sama privatizacija. 

"Zato ulaţemo maksimalan trud da nađemo strateškog partnera za ta preduzeća", istakao je 

ministar privrede. 

On je naveo da je pitanje da li će istog dana svih 50 preduzeća biti blokirano, navodeći primer 

Simpa i Laste, koji nisu bili zaštićeni, ali su poverioci prilikom razgovora pokazali razumevanje, jer 

su shavitili da, ukoliko naplate svoja potraţivanja, rezultat neće biti dobar za njih. 

"Znači bolje je da naplata dođe kroz planirani proces reorganizacije ili druge modele. Za očekivati 

je da će neka preduzeća biti blokirana, a ta preduzeća će onda imati svoje poteškoće u radu", 

dodao je Sertić. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:549432-Sertic-Proces-privatizacije-mora-da-se-zavrsi
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:549432-Sertic-Proces-privatizacije-mora-da-se-zavrsi
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On je rekao da je ove godine pripremljen ozbiljan tranzicioni fond od 16 milijardi dinara i u 

dogovoru sa MMF-om, da ne kršimo pravila. 

"Suština je da ćemo omogućiti svim radnicima čija preduzeća uđu u probleme da uzmu otpremnine i 

na taj način bar privremeno reše svoj socijalni problem", kazao je on. 

Sertić je za Dnevnik RTS rekao i da se očekuje dobijanje dozvole za bescarinski izvoz vozila za 

Rusiju, uz napomenu da je procedura duga i da o tome treba da odluči Carinska unija. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:549302-Iz-skola-prve-lete-tetkice 

Iz škola prve lete tetkice 
B. BORISAVLjEVIĆ I. MIĆEVIĆ  

Pravilnikom o finansiranju obrazovnih ustanova smanjuje se nenastavni kadar. Procenjuje se 

da bi na ulici moglo da ostane oko 4.000 zaposlenih 

VELIKI broj pedagoga, psihologa, bibliotekara, blagajnika, sekretara, spremačica, domara i drugog 
nenastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama, sindikati veruju čak oko 4.000 ljudi, mogao bi 
od 1. septembra da ostane bez posla. Na ulicu bi mogao da ih otera novi Pravilnik o kriterijumima i 
standardima za finansiranje ustanova obrazovanja. 

Pravilnikom je precizirano da će škole koje imaju manje od 32 odeljenja što je više od 900 učenika 
morati da se odreknu jednog bibliotekara, blagajnika, sekretara, pedagoga ili psihologa, domara... 

- Oformili smo radnu grupu i traţićemo od ministra Srđana Verbića da pravilnik stave van snage - 
kaţe Dejan Nedić, direktor Druge ekonomske škole i predsednik Društva direktora škola Srbije. - 
Niko iz škola nije učestvovao u njegovom pisanju, zbog čega traţimo da se povuče. Škole će ostati 
bez velikog broja zaposlenih što će onemogućiti njihovo normalno funkcionisanje. 

Jedini komentar Ministarstva prosvete je da će "u narednom periodu razgovarati sa svim 
zainteresovanim stranama o ovom pitanju". Mada, jasno je da razgovor ne moţe da ima mnogo 
efekta, jer je pravilnik usvojen i primenjuje se od septembra. 

POLOVINA NASTAVNIKA PREKOBROJNAPARALELNO sa smanjivanjem nenastavnog osoblja, koje čini 
petinu zaposlenih u prosveti, smanjivaće se i broj nastavnika. Ministar Verbić najavio je da će u 
saradnji sa školama i sindikatima biti napravljeni spiskovi tehnoloških viškova. Koliko je sistem 
neracionalan pokazuju sveţi podaci Zavoda za statistiku - od 29.862 nastavnika u srednjim školama, 
čak 13.207 delimično je tehnološki višak, jer nemaju punu normu. 

Zbog ovog problema reagovali su i nastavnici srpskog jezika Medicinske škole "7. april" u Novom 
Sadu. Oni upozoravaju na pogubnost pravila po kome će njihova škola, koja ima 1.207 učenika, oko 
200 zaposlenih, nastavu na srpskom, slovačkom i mađarskom, kao i fond od 26.358 knjiga spasti na 
rad samo jednog bibliotekara. 

- Uloţeno je mnogo truda da školska biblioteka postane prava oaza kulture, mesto gde se poštuje 
knjiga, a jedan potpis i loša procena sve to anuliraju - poručuju ovi nastavnici. - Kome odgovara da 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:549302-Iz-skola-prve-lete-tetkice
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naši đaci ne čitaju? Kome smetaju biblioteke koje rade od 8 do 19 časova? Da li se donošenjem 
ovakve odluke mislilo na učenike i kvalitet obrazovanja ili je presudan bio ekonomski faktor? 

A prema novoj pravnoj regulativi, većina škola će ostati bez blagajnika. Mnoge će morati da se 
odluče da li će da zadrţe pedagoga ili psihologa. 

- Nadleţni u Ministarstvu prosvete trebalo je prvo da naprave mreţu školu, pa na osnovu toga da 
propišu broj zaposlenih - smatra Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola 
Beograda. - Pitanje je kako će škole moći da funkcionišu bez blagajnika, bibliotekara, pedagoga ili 
psihologa. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/561459/Mladi-strucnjaci-bez-posla-a-direktor-Zeleznica-drugare-penzionere-placa-

100000-da-ga-savetuju 

Mladi stručnjaci bez posla, a direktor Ţeleznica 
drugare penzionere plaća 100.000 da ga savetuju! 

Slađana Vukašinović  

Generalni direktor „Ţeleznica Srbije“ Miroslav Stojčić angaţovao je dva penzionera koja mesečno 

plaća po 100.000 dinara da ga savetuju, saznaje „Blic“. 

Moţe mu se: Miroslav Stojčić navukao bes zbog nelogičnog zapošljavanja 

Reč je o Davidu Vojinoviću, koji mu je desna ruka za odrţavanje i razvoj voznih sredstava, i 

Vladimiru Radiću, savetniku za investicije, koji ga upućuje u šta treba da se investira novac 

poreskih obveznika Srbije i krediti dobijeni od Rusa i svetskih finansijskih institucija. Oni su se tako 

našli na jaslama drţavnog gubitaša, i to uprkos zabrani zapošljavanja Vlade Srbije i objavljenom 

spisku od 3.019 ljudi kojima se sprema otkaz.  

  

Da paradoks bude još veći, više od 200.000 mladih do 30 godina je nezaposleno, a primaju se ljudi 

koji su odradili svoj radni vek. 

  

- Mogli su da angaţuju nekog mladog fakultetski obrazovanog čoveka koji će zbog ovakvih anomalija 

verovatno napustiti zemlju - kaţe profesor ekonomije Mlađen Kovačević. 

 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/561459/Mladi-strucnjaci-bez-posla-a-direktor-Zeleznica-drugare-penzionere-placa-100000-da-ga-savetuju
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/561459/Mladi-strucnjaci-bez-posla-a-direktor-Zeleznica-drugare-penzionere-placa-100000-da-ga-savetuju
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Izvor „Blica“ iz „Ţeleznica“ tvrdi da je ovakav postupak direktora 

Stojčića izazvao buru negodovanja kod 17.000 zaposlenih. 

  

- Tim novcem mogu da se plate šestoro ljudi kojima visi otkaz nad 

glavom. U trenucima kada preko 3.000 ljudi treba da ode na ulicu i 

ostane bez elementarnih uslova za ţivot, on angaţuje po ugovoru o 

delu ljude koji imaju velike penzije - kaţe naš izvor. 

  

 

On objašnjava da je Stojčiču bitno da uz svoje skute ima sebi odane ljude, a koliko to košta, baš ga 

briga jer ih on ne plaća.  

  

Mihajlović: Nelogično 

Zorana Mihajlović, resorna ministarka, kaţe da Vlada jeste 

dala saglasnost na program poslovanja. „Predviđeno je 

zapošljavanje 200 stručnjaka, a Ministarstvo ne odlučuje o 

imenima ljudi, a ponajmanje zna da li se  

angaţuju penzioneri. Nelogično je da se za savetnike za 

vozove angaţuje čovek koji nije znao da mu 

elektrolokomotive stoje u tunelu na Zlatiboru pa napisao da ih 

ima manje nego što su ih „Ţeleznice“ imale - kaţe 

Mihajlovićeva, očigledno aludirajući na Davidovića. 

  

- U firmi ima bar 500 stručnjaka koji su te poslove mogli da rade, ali on je angaţovao penzionere po 

ugovoru o delu dok inţenjer prima od 50.000 i 65.000 dinara - objašnjava naš sagovornik. 

  

U „Ţeleznicama Srbije“ su potvrdili saznanja „Blica“, ali nisu ţeleli da kaţu koliko su plaćeni. 

  

- I pored zabrane zapošljavanja mogu se za specifične oblasti po ugovoru angaţovati stručnjaci. To 

je urađeno i sa dvojicom vrhunskih ţelezničkih stručnjaka, Davidovićem i Radićem - kaţu u 

„Ţeleznicama“. 

 

 

 

 
 

7,7 milijardi dinara 

gubitak u 2013. 

godini 

13 milijardi dinara 

subvencija iz budţeta 

se godišnje izdvoji za 

plate u 

„Ţeleznicama“ 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/561461/FISKALNI-DEFICIT-Gde-ide-ekonomija-Srbije 

FISKALNI DEFICIT Gde ide ekonomija Srbije? 

G. Bulatović  

Fiskalni deficit za prvi četiri meseca 2015. godine iznosi 22,8 milijardi dinara, pokazuju podaci 

Ministarstva finansija. Poboljšanje stanja u javnim finansijama na prvi pogled izgleda 

spaktakularno, ali kada se podaci paţljivije analiziraju dobije se drugačija slika, kaţe za “Blic” 

profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu prof. Milojko Arsić. 

Analizirajući za “Blic” upravo objavljene podatke Ministarstva finansija o stanju budţeta za prva 

četiri meseca ove godine, prof. Arsić kaţe da su rezultati “tek nešto bolji od planiranih”. 

 

- Fiskalni deficit u tom periodu iznosi 22 milijarde dinara i manji je za oko 45 milijadri nego što je 

planirano. Realna slika javnih finansija dobija se kada se ostvareni rezultati koriguju po osnovu 

privremenih i jednokratnih prihoda i privremenih ušteda. Drţava je u ovom periodu po osnovu 

dividendi javnih preduzeća, prihoda od agencije za osiguranje depozita i licence za četvrtu 

generaciju mobilne telefonije ostvarila jednokratne prihode od oko 27 milijardi dinara. Osim toga, 

imala je i privremene, ali sa stanovišta rasta, štetne uštede na javnim investicijama i 

otpremninama od oko 5-6 milijardi dinara. Korigovani deficit, koji odrţava dugoročni trend u 

javnim finansijama u prva četiri meseca iznosio je oko 55 milijardi dinara, što je za oko deset 

milijardi bolje od plana za ovu godinu. Poboljšanje u odnosu na 2014. je pre svega posledica ušteda 

na platama i penzijama od oko 20 milijardi dinara, dok je poboljšanje u odnosu na plan velikim 

delom posledica bolje naplate poreza za 5-6 milijardi dinara. 

Ministarka infrastrukture dr Zorana Mihajlović kaţe da će drţava tek imati kapitalne rashode, a koji 

su za četiri meseca ove godine skoro na mesečnom nivou prošle godine. 

 

- Građevinska sezona je tek počela. Kako na naplatu stiţu situacije, tako ih odmah i plaćamo, kaţe 

za “Blic” ministarka Mihajlović. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/561461/FISKALNI-DEFICIT-Gde-ide-ekonomija-Srbije
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Gde ide ekonomija Srbije 

  

22,8 mlrd. dinara - minus drţave jan-april 2015. 

1,4% niţi poreski prihodi jan-april 2015. u odnosu na isti 

period 2014. 

3 mlrd. dinara dato za kapitalne investicije jan-april 

2015. (mesečni prosek prošle godine bio 2,6 mlrd. 

dinara) 

1 mlrd. evra više vredi roba koju smo uvezli nego što smo 

izvezli u prvom kvartalu 2015. 

1 hiljadu manje zaposlenih na kraju marta 2015. u 

odnosu na kraj 2014. godine 

144 miliona evra više izneto iz zemlje, nego što je u 

zemlju ušlo kroz investicije (januar-februar 2015) 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/561530/ProfSavic-Nemamo-koncept-razvoja-firmi 

Prof.Savić: Nemamo koncept razvoja firmi 

Predsednik Saveta guvernera Narodne banke i profesor FEFA Nebojša Savić kaţe za RTS da 

menadţerske strukture u firmama ne rade kako treba i da su zbog toga srpska preduzeća u 

problemu. Dodaje da još ima prostora za smanjivanje deficita republičke kase. 

Nebojša Savić je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da su istraţivanja na Fakultetu za ekonomiju, 

finansije i administraciju, pokazala da su u srpskoj privredi veći problemi na mikroekonomskom 

planu, nego na makroekonomskom. 

anje deficita republičke kase. 

"Nema koncepta razvoja firmi, nema ideje. Najveći problem je što menadţerske strukture ne igraju 

onu ulogu koju treba da igraju - na koja trţišta ići, šta raditi", naglašava Savić. 

Kada je reč o zaštiti 17 preduzeća od poverilaca, koja će se izmenama Zakona o privatizaciji 

produţiti na još godinu dana, Predsednik Saveta guvernera NBS navodi da bi bilo dobro kada bi se 

ispoštovali predviđeni rokovi. 

"Nas ta preduzeća koštaju jako mnogo. Na primer, podrška koja je bila data prošle godine iznosila 

je jednu milijardu evra. To će s jedne strane, doprineti smanjivanju deficita, a sa druge strane, 

dovešće ulaganje u razvoj obrazovanja i podsticanje malih preduzeća", objašnjava Savić. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/561530/ProfSavic-Nemamo-koncept-razvoja-firmi
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Prema njegovim rečima, sve zemlje koje su se izbavile iz krize uradile su dve svari: ulagale su u 

infrastrukturu i u obrazovanje. 

"Ulaganjem u infrastrukturu se podiţe njen kvalitet, upravo da bi preduzeća mogla da koriste ih 

koriste, a tu je i ulaganje u obrazovanje. Neulaganje u ova dva segmenta je bio jedan od ključnih 

generatora krize - gubljenje srednje klase i povećavanje razlika", objašnjava Savić. 

Govoreći o smanjenju deficita, koji je u prvih pet meseci upola manji od planiranog, predsednik 

Saveta guvernera NBS ističe da je to dobra vest jer ukazuje da postoji još prostora za unapredđenje 

cele priče. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/561277/IMLEK-podrzava-mere-Vlade-za-prevazilazenje-krize-u-mlekarstvu 

IMLEK podrţava mere Vlade za prevazilaţenje krize 
u mlekarstvu 

Kompanija Imlek podrţava napore Vlade Republike Srbije da zaštiti domaću proizvodnju i pomogne 

proizvođačima u cilju stabilizacije trţišta mleka i mlečnih proizvoda, kao i predlog premijera 

Aleksandra Vučića za uvođenje prelevmana na uvoz mleka i mlečnih proizvoda, saopšteno je iz ove 

kompanije. 

- Jedino time će se na pravi način zaštititi domaći proizvođači i celokupna mlekarska industrija - 

izjavio je Ilija Šetka, generalni direktor Imleka. 

Imlek ističe da, sa svoje strane, pomaţe svoje partnere, primarne proizvođace sirovog mleka, na 

način što do sada nije vršio obustave otkupa mleka, bez obzira na viškove i prekomerne zalihe koje 

ima usled takve odluke. Razlog zašto Imlek ima takvu politiku je svest o značaju dugoročne 

saradnje sa partnerima, proizvođačima sirovog mleka, kao i o značaju opstanka i daljeg razvitka 

ove veoma bitne grane poljoprivrede Srbije. 

 

- Domaći proizvođači se od početka ove godine suočavaju sa problemima zbog povećanog uvoza 

mleka iz Evropske unije po niţim cenama kojima oni ne mogu da konkurišu. Stoga podrţavamo 

predlog premijera Aleksandra Vučića za uvođenje prelevmana na uvoz mleka i mlečnih proizvoda - 

izjavio je Ilija Šetka, generalni direktor Imleka. 

- Takođe ţelim da istaknem, a povodom učestalih upita i pisanja na temu obustave otkupa sirovog 

mleka, da bez obzira na sve probleme sa viškovima i prekomernim zalihama sirovog mleka, Imlek 

nije otkazao niti namerava da otkaţe nijedan ugovor za otkup sirovog mleka u 2015. godini. Prekidi 

u otkupu mleka dešavaju se isključivo u slučaju neispunjavanja uslova definisanih Pravilnikom o 

kvalitetu sirovog mleka, koji je univerzalan za sve proizvođače na teritoriji Republike. Kompanija 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/561277/IMLEK-podrzava-mere-Vlade-za-prevazilazenje-krize-u-mlekarstvu
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Imlek moţe privremeno, prema Pravilniku, obustaviti otkup na period od 6 do 15 dana. U slučaju 

takvog kratkoročnog isključenja proizvođaču prethodi opomena. Nakon stabilizacije kvaliteta, kao 

što je oduvek bila praksa, nastavlja se sa otkupom sirovog mleka - dodao je Šetka. 

 

Od 1. januara ukinute su kvote za proizvodnju mleka u Evropskoj uniji, zbog čega su se pojavili 

viškovi i povećan izvoz. U periodu od 1. januara do 1. maja 2015. godine u Srbiju je uvezeno oko 

2.700 tona mleka, mleka u prahu i sireva, što je više nego dvostruko u odnosu na isti period prošle 

godine. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/561343/SOK-INSPEKCIJA-Zateceno-117-radnika-na-crno-u-teretanama-pekarama 

ŠOK INSPEKCIJA Zatečeno 117 radnika "na crno" u 
teretanama, pekarama... 

Tanjug  

Kod 264 poslodavca u Beogradu, u akciji pojačanih nadzora koje je Inspektorat za rad izvršio 21. 

maja, zatečeno je 117 osoba na radu "na crno" od ukupno 832 angaţovana lica. 

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva za rad, nadzor je obavljen u objektima za rekreaciju, 

ugostiteljskim objektima, pekarama i na gradilištima. Istovremeno su izvršeni nadzori i u fitnes 

klubovima i teretanama na teritoriji cele Srbije. 

 

Inspektori rada su u oblasti radnih odnosa podneli 23 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 

a u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 15 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 

poslodavca. 

Zbog prekršaja za koje je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu, inspektori rada su 

poslodavcima izdali šest prekršajnih naloga. 

 

Doneto je ukupno 120 rešenja, od kojih 58 u oblasti radnih odnosa, 68 u oblasti bezbednosti i 

zdravlja na radu, i četiri o zabrani rada na radnom mestu. 

 

Imajući u vidu broj lica zatečenih na radu „ na crno", neprimenjivanje mera bezbednosti i zdravlja 

na radu, kao i to da je na gradilištu u Bloku 65 (Novi Beograd) oko 15 radno angaţovanih pobeglo u 

trenutku dolaska inspektora, i u buduće će biti organizovani pojačani inspekcijski nadzori kod 

poslodavaca koji se bave navedenim delatnostima u Beogradu, kao i na teritoriji upravnih okruga 

Republike Srbije. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/561343/SOK-INSPEKCIJA-Zateceno-117-radnika-na-crno-u-teretanama-pekarama
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Inače, kako se navodi u saopštenju, nadzor je trajao do kasnih večernjih sati, a obavljen je po 

principu „ rotacije", što znači da inspektori vrše kontrolu van teritorija na kojima inače rade. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Otkazi-na-dnevnom-redu-vlade.sr.html 

Откази на дневном реду владе 

Велики број запослених у јавном сектору један од узрока „драматичног пропадања” државе, 

каже Александар Вучић 

Откази у јавном сектору, тема о којој су државни званичници месецима избегавали да говоре, 
стиже на дневни ред Владе Србије. Нацрт закона о максималном броју запослених у јавном 
сектору и строго поверљива анализа о вишковима ускоро би требало да се нађе пред 
члановима кабинета премијера Александра Вучића, а након што овај пропис усвоји и 
парламент сезона у јавном сектору практично ће бити отворена. 

Да је јавни сектор прегломазан потврдио је јуче и преседник владе. Како преноси Танјуг, 
Вучић је у Руми изјавио да је велики број запослених претходних година један од узрока 
„драматичног пропадања” државе. Упитан да ли је тачно да је око 780.000 запослених у јавном 
сектору, рекао је да је то број о коме је говорио бивши министар финансија Лазар Крстић и да 
сигурно права бројка није далеко од тога, али да не постоји тачна евиденција. 

– Имамо податке за државу, а шта се на локалу збива, то мало ко може да ухвати, рекао је 
Вучић. 

Иначе, договор са Међународним монетарним фондом (ММФ) предвиђа да се број запослених у 
јавном сектору у току ове године смањи за пет одсто. То се експлицитно наводи у 
Меморандуму економске политике који је наша влада послала Фонду. Писмо о намерама 
потписали су премијер Александар Вучић, гувернер Јоргованка Табаковић и министар 
финансија Душан Вујовић и тај документ је јавно доступан свима на интернет страници ММФ-а. 

У Фискалној стратегији коју је влада усвојила пре неколико месеци, а која заправо представља 
трогодишњи план мера економске политике, такође се наводи да је планирано смањење броја 
запослених по пет одсто годишње до 2017. Преведено у бројке, то значи да ће сваке године 
без посла остајати око 25.000 људи, јер је укупан број запослених у јавном сектору нешто већи 
од 500.000. Једним делом ће се то постићи природним одливом, али и циљаним отпуштањем. 
Такође и буџетом су планирана средства за отпремнине. 

Још од новембра прошле године, када су званично отворени преговори о аранжману са 
Фондом, државни званичници све време упорно су избегавали да отворено говоре о 
отпуштањима. Без обзира на то што је, из политичког угла гледано, разумљиво њихово 
ћутање, реч је о питању од највећег јавног значаја, због кога се губе политички поени, па су 
новинари редовно на готово сваком јавном обраћању креаторима економске политике упорно 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Otkazi-na-dnevnom-redu-vlade.sr.html
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постављали једно те исто питање – колико ће људи добити отказ. Као да сваки губитак радног 
места у привреди није исти ризик, али о њему се много не прича. 

На директна питања, новинари већ месецима добијају уопштене одговоре од државних 
званичника. Министар Душан Вујовић је једном приликом чак демантовао да су са ММФ-ом 
договорена отпуштања. Министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, на 
пример, инсистира на коришћењу термина „рационализација”. Истини за вољу треба рећи и то 
да је она једина прошле јесени споменула бројку од 25.000 људи, а онда касније врло 
стидљиво у јавност излазила са много мањим бројкама. 

А. Телесковић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzioneri-prizeljkuju-inflaciju.sr.html 

Пензионери прижељкују инфлацију 

Због одлуке владе да пензије не прате раст цена на мало, месечни чекови до сада изгубили 20 

процената вредности 

Идеју руског Министарства финансија, да држава уштеди на пензијама тако што ће се убудуће 
усклађивати с приходима пензијског фонда а не и с инфлацијом, категорично је јуче одбацило 
Министарство рада. 

– Инфлација је порасла. Хајде да отмемо људима. Тај предлог нећемо подржати, изјавио је 
министар рада Максим Топилин. 

Италија је због презадужености децембра 2011. увела мере штедње, међу којима и реформу 
пензијског система, због којих сада сваком пензионеру мора да плати у просеку по 500 евра 
одштете, што је за четири милиона пензионера 2,18 милијарди евра. Уставни суд Италије, пре 
неколико дана, поништио је одредбу реформског закона о пензијама из 2011. године према 
којој су решења за пензије издавана на основу целокупног радног стажа, а не за најбоље 
плаћене последње године рада, што је будуће пензионере разљутило па су пресавили табак и 
жалили се Уставном суду. 

Може ли се и нашој влади одлука, да привремено умањи пензије 22, односно 25 одсто, вратити 
као бумеранг, баш као и Италијанима? Ово тим пре што је Удружење синдиката пензионера 
Србије још пре четири месеца поднело захтев Уставном суду за оцену уставности одлуке о 
смањењу законито зарађених пензија? 

– Апелујемо на владу, да због чињеница да су пензије 2009. и 2010. биле замрзнуте, а да су 
после тога поново мимо закона усклађиване само с растом од по пола процента, уместо да 
прате раст цена на мало, да им се може догодити да сутра морају да плате велику одштету 
пензионерима, каже Милан Ненадовић, председник Савеза пензионера Војводине. 

Због чињенице да пензије не прате раст инфлације, оне су у протекле четири године реално 
пале за 20 процената, а само због чињенице да нису пратиле раст цена на мало, смањене су за 
16 процената, каже он. 

Влада је обећала да ће, када се стекну услови, пензионерима умањења бити надокнађена, 
али, уколико се то не догоди, реално је очекивати да ће пензионери затражити правду на 
суду. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzioneri-prizeljkuju-inflaciju.sr.html


12 

 

– Пензије би, пошто се ситуација с буџетом поправља, морале да наставе да прате раст цена на 
мало, јер једино тако неће реално да падају, каже Ненадић и додаје да је срећа што је у 
последње време инфлација од један до три одсто, а не већа. 

– Уколико би се такав тренд раста наставио тако увећане пензије не би биле велико 
оптерећење за буџет, објашњава наш саговорник. 

Марија Тодоровић, члан Удружења синдиката пензионера Србија, сигурна је, како каже, да је 
одлука о смањењу пензија противуставна.   – Бојим се да ће, уколико Уставни суд пресуди у 
корист пензионера, то скупо коштати државу, баш као у случају војних пензионера који су 
тужили државу и добили спор, јер је држава пре седам година покушала да избегне да им 
увећа пензије за 11,06 одсто, што им је по закону припадало. То сада државу кошта више од 
170 милиона евра, каже Тодоровић. 

Она јуче није могла да каже колико би у случају овог последњег смањења пензија, 
обештећење по једном пензионеру могло да износи, али, каже, да су појединци због смањења 
оштећени од 5.000 до 15.000 динара. Осим тога, сваком пензионеру припада и камата на овај 
дуг, закључује Тодоровић. 

Ј. Петровић-Стојановић 

AKTER 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-128527-sednica-nadzornog-odbora-fabrike-u-ponedeljak.html 

NOVO ZAOŠTRAVANJE ODNOSA 

SEDNICA NADZORNOG ODBORA FABRIKE U 
PONEDELJAK 
FoNet  
 

Sindikalna organizacije Zastava oruţja saopštila je da će sednica Nadzornog odbora fabrike biti 

odrţana iza zatvorenih vrata 

U saopštenju se navodi da je u strukturi vlasništva 25 odsto društvenog kapitala, koji su stvarale 
generacije zaposlenih. 
 
Predstavnici drţave i poslovodstva ne ţele da shvate da donose odluke u suprotnosti sa suštinom 
akcionarstva i da ne uvaţavaju interesa svih vlasnika kapitala, ocenjeno je u saopštenju. 

Sindikat koji zastupa interese 1.800 radnika će odrediti dalju strategiju, da bi se obezbedila 
informisanost radnika o najvaţnijim pitanjima za rad fabrike, od čega direktno zavisi socijalno - 
ekonomski status zaposlenih. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=05&dd=23&nav_id=995434 

Penzioneri protiv izvršitelja 
Sindikat penzionera pokrenuće inicijativu pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti Zakona o 
obezbeđenju i izvršenju. 

IZVOR: B92 SUBOTA 

 Izvršitelji poručuju da za tim nema potrebe pošto je u toku javna rasprava o izmenama aktuelnog 

zakona, tokom koje mogu da se iznesu svi prigovori i predlozi. 

Dan mladosti Sindikat penzionera dočekaće ispred Ustavnog suda. Tada planiraju da podnesu svoju 
inicijativu i argumentima ospore zakon koji se uveliko primenjuje. 

Na taj način pokušavaju da zaštite penzionere kojima su zbog dugova komulanim preduzećima 
izvršitelji zakucali na vrata.  
 
“Znate, sam izvršni postupak je neprijatan postupak to je postupak u kome vi morate da 
primenjujete mere prinude ukoliko duţnik ne ţeli da sarađuje i ne pokazuje volju da taj svoj dug 
na neki način dobrovoljno izmiri. Ono što je sigurno to je da izvršitelji posreduju“, kaţe Mirjana 
Dimitrijević iz Komore izvršitelje.  
 
U sindikatu penzionera navode da je skoro 16.500 penzionera već u procesu izvršenja. Tvrde da je 
nedopustivo da izvršilac moţe uz dva svedoka, da uđe u stan duţnika i bez njegovog prisustva da 
izvrši popis i iznese stvari.  
 
Neustavnim smatraju i to što PIO fond izvršiteljima daje lične podatke duţnika. Zakon nije ni 
obavezao izvršitelje da naznače mesto, adresu i ime suda gde se nalazi odluka o prinudnom 
izvršenju.  
 
“Penzioneri se susreću sa situacijom kada dobiju ček da vide da im pola penzije nema. Uopšte nije 
pitanje ličnog odnosa građanina i komunalnog preduzeća, ovde je pitanje zakona i sprovođenja tog 
zakona. Ja ne moram da znam, mogu da budem gluv kada mi vi zvonite, da ne vidim dobro, da 
čekam sina ili unuka koji nije došao da mi objasni šta znači. Shvatate. Penzioneri su posebno 
osetljiva kategorija zbog svojih godina, svojih bolesti, nesigurnosti, straha. Ovde se drţava ponaša 
prema penzionerima opet kao prema glinenim golubovima“, kaţe Vlada Dedić iz Udruţenja 
sindikata penzionera.  
 
Ustavni sud je do sada u nekoliko navrata već odlučivao o sličnim inicijativama i iste odbaciovao, 
poručuju izvršitelji. Tvrde da sve što rade rade u skladu sa Zakonom.  
 
“Izvršitelji su lica sa javnim ovlašćenjima. Ona sprovode postupak izvršenja po onim pravilima koje 
je sam zakon nameće i propisuje. Ono što je naše dosadašnje iskustvo je da svi komunalni poverioci 
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prihvataju i izlaze u susret izvršnog duţnika što je jedan od načina da se smanje troškovi samog 
postupka i da se što je moguće manji način optereti duţnik, posebno penzioner sa malom 
penzijom“, zaključuje Dimitrijevićeva.  
 
Komora izvršitelja poručuje da je trenutno bolji put za izraţavanje stavova učetsvovanje u javnoj 
raspravi povodm nacrta zakona o izvršenju i obezbeđenjeu koja je u toku.  
 
Posle Niša i Kragujevca naredna će biti odrţana sledeće nedelje u Novom sadu, a u junu u 
Beogradu. 
 

 

http://www.pressonline.rs/info/biznis/356588/sporazum-o-zaposljanju-u-rusiji-gotov-do-kraja-godine.html 

Sporazum o zapošljanju u Rusiji gotov do kraja 

godine 

Sporazum o privremenom zapošljavanju građana Srbije u Rusiji mogao bi da bude usvojen do 

kraja ove godine, izjavila je danas šefica konzularnog odelenja ruske ambasade u Beogradu 

Viktorija Kostrecova. 

 

 Na predstavljanju brošure "Kako da se zaposliš u Ruskoj Federaciji?" u Savezu samostalnih sindikata 

Srbije, ona je rekla da bi taj sporazum, koji ruska strana trenutno koriguje, trebalo da obezbedi 

sugurniji i poloţaj radnika iz Srbije koji privremeno rade u Rusiji.    

 "Loptica je sada na našoj strani, jer moramo da nacrt uskladimo sa našim obavezama koje imamo 

prema Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Očekujem da ćemo do kraja godine uraditi korigovan tekst 

i da ćemo moći da ga usvojimo", rekla je Kostrecova. Istakla je da se radi o specifičnom sporazumu, 

uz napomenu da takav sporazum Rusija sada ima samo sa Vijetnamom. Prema rečima Kostrecove, 

Ambasada Rusije u Beogradu je u prošloj godini srpskim radnicima izdala skoro 15.000 viza koje 

omogućavaju da legalno rade u toj zemlji. Precizirala je da se tu radi u radnim vizama za radnike 

koji rade kod ruskih poslodavaca i poslovnim vizama za radnike u srpskim kompanijama koje rade u 

Rusiji. Kostrecova je istakla da većina srpskih radnika u Rusiji rade legalno, ali je dodala i da se 

dešava da neki radnici poveruju neodgovornim osobama koje ih vode u Rusiju bez viza i da im 

obećavaju da mogu i tako da počnu da rade, pa da posle regulišu svoj boravak. "To je nemoguće", 

rekla je ona i izrazila nadu da će brošura koju je uradio Sindikat građevinarstva i industrije 

građevinskih materijala Srbije doprineti boljem informisanju srpskih radnika o tome kako  mogu 

legalno da rade u Rusiji, da ne bi došli u neprijatne situacije. Na pitanje koliko ima tačno sprkih 

radnika koji rade u Rusiji, ona je rekla da ih je sigurno više nego što je izdato viza, jer neki kasnije 

obnavljaju ugovore sa poslodavcima, ali da tačan broj ne zna jer radnici iz Srbije mogu vizu da 

uzmu u bilo kojoj ruskoj ambasadi, a ne samo u Beogradu. Kostrecova je dodala da broj radnika iz 
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Srbije koji u Rusiji rade bez vize nijeveliki. Predsednik sindikata radnika građevinarstva i 

građevinskog materijala Srbije Duško Vuković je rekao da najveći broj poslodavaca iz Srbije koji 

rade u Rusiji poštuje propise, ali da ima i onih koji radnike vode bez viza ili im u toku angaţmana 

smanjuju dnevnice. Kao dobre primere on je naveo Jedinstvo iz Sevojna, Mostogradnju, 

Energoprojekt i Puteve "Uţice". Vuković je rekao da je problem što se radnici koji imaju teškoće u 

Rusiji, Sindikatu ili Inspekciji rada javljaju tek kada dođe do problema ili se vrate, a tada je, kako 

je istakao, prostor za delovanje ograničen. On je izrazio uverenje da će brošura "Kako da se 

zaposliš u Ruskoj Federaciji?", koja je urađena zajedno sa Konzularnim odeljenjem ruske 

ambasade, pomoći da radnici koji ţele da rade u Rusiji budu bolje informisani i da se izbegnu 

neţeljene situacije i tragedije, kao ona na Jamalu početkom ove godine, kada je u poţaru poginulo 

šest radnika iz Srbije, a troje povređeno. Vuković je najavio da će Sindikat građevinarstva od 

naredne sedmice u većem broju gradova u Srbiji i na beogradskomaerodromu promovisati i deliti tu 

poblikaciju, a jedan deo će biti i u Ambasadi Rusije u Beogradu. Brošura, pored informacija o tome 

šta je potrebno da bi se u Rusiji radilo legalno, sadrţi i brojeve telefona i mejl adrese ambasada 

Srbije i Rusije i Sindikata građevinarstva, kako bi radnici mogli da im se obrate za pomoć. 
Izvor: Beta.rs 
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