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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/570654/Orbovic-u-Pirotu-pozvao-javna-i-drzavna-preduzeca-da-kupuju-domacu-robu 

Orbović u Pirotu pozvao javna i državna preduzeća 
da kupuju domaću robu 

Z. Panić 

Predsednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je danas posle obilaska fabrika 

obuće i tehničke gume pirotskog “Tigra” da bi javna i drţavna preduzeća morala da kupuju domaću 

robu, a ne kinesku pa bi tada mnoge kompanije poput “Tigra” brzo dostigle mnogo viši nivo 

poslovanja nego što je sada. 

Predsednik Samostalnog sindikata Ljubisav Orbović u poseti "Tigru" 

- U krajnjoj liniji to bi se veoma pozitivno odrazilo i na kompletnu privredu - rekao je Orbović 

dodajući da mu je drago što vidi radnike koji rade ali da mu je ţao što ne rade punim kapacitetom. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/570709/Vujovic-Vraticemo-deo-plata-i-penzija-do-kraja-2015 

Vujović: Vratićemo deo plata i penzija do kraja 
2015. 

G. Avalić  

Do kraja godine biće prostora za korekciju plata i penzija naviše, najavio je juče Dušan Vujović, 

ministar finansija. 

Optimista: Dušan Vujović se i juče pohvalio budţetskim rezultatom 

Vujović je ovo ponovio uprkos upozorenjima Fiskalnog saveta da nema prostora za povećanje 

primanja do 2017. godine, pravdajući tu nameru dobrim budţetskim rezultatom. 

 

- Deficit budţeta pribliţio se sumi od 30 milijardi dinara, što je oko 75 milijardi manje od onog što 

je dogovoreno sa MMF - rekao je Vujović i istakao da je po nivou deficita Srbija među 

najuspešnijima u Evropi. 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/570654/Orbovic-u-Pirotu-pozvao-javna-i-drzavna-preduzeca-da-kupuju-domacu-robu
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/570709/Vujovic-Vraticemo-deo-plata-i-penzija-do-kraja-2015
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Ministar je rekao i da prva revizija programa reformi koju je MMF podrţao trogodišnjim 

aranţmanom danas ide na Savet direktora te institucije i dodao da je kompletan izveštaj 

preliminarno prošao bez diskusije, što znači da MMF nije imao zamerke. 

 

- Jako je dobra vest to što je izveštaj stigao na vreme i što niko nije imao ni jedno jedino pitanje. 

Naredna poseta MMF biće od 20. do 30. avgusta - rekao je Vujović. 

 

Ministar je naveo da će 2,2 milijarde dolara koje će Svetska banka dati Srbiji u narednih pet godina 

biti iskorišćene za reformu preduzeća i za javnu upravu. 

 

- Deo novca ići će za podršku u restrukturiranju EPS-a, “Ţeleznica” i dugih javnih preduzeća. Drugi 

deo ići će na refinansiranje otpremnina i već sprovedenih reformi. Time ćemo da kupimo vreme i 

da odloţimo plaćanje tih troškova za buduća vremena. To je veliki rizik. Ako pokrenemo privredni 

rast, sve će biti u redu, ako ne, ponovo ćemo biti u problemu - rekao je Vujović. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/570405/Vlada-sprema-spisak-za-otkaze 

Vlada sprema spisak za otkaze 

S. Vukašinović  

Drţavni organi će u narednih dvadesetak dana uraditi analizu broja i strukture zaposlenih. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/570405/Vlada-sprema-spisak-za-otkaze
http://www.blic.rs/data/images/2015-06-24/632225_1415_lb.jpg?ver=1435175090.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-06-24/632225_1415_lb.jpg?ver=1435175090.jpg
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(+) Kliknite za uvećanje 

 

Ovaj zadatak dobila su sva ministarstva i lokalne samouprave kako bi se utvrdilo ko će se do kraja 

godine naći na spisku 9.100 prekobrojnih koji platu primaju iz drţavne kase, saznaje „Blic“. 

 

To praktično znači da počinje češljanje angaţovanja svih zaposlenih po sektorima na nivou 

republičke vlasti koju će objedinjavati resorna ministarstva, dok će taj isti posao na nivou lokalne 

samouprave raditi nadleţna opštinska ili gradska veća. 

 

 Izvor “Blica” iz Vlade tvrdi da već postoje procene o broju otkaza. 

 

 - Taj broj ljudi (vidi grafiku) mora da se skine sa drţavnih jasli jer je to i deo dogovora sa MMF - 

objašnjava naš sagovornik iz Nemanjine 11. 

 

 Ministarka Kori Udovički ne ţeli da licitira u kom sektoru je najviše prekobrojnih. 

 

 - Do donošenja zakona o maksimalnom broju zaposlenih i odluke Vlade radićemo na tome da što 

bolje identifikujemo višak. Imamo velikih anomalija, pa i takve da imamo prevelik broj 

rukovodilaca u odnosu na broj izvršilaca, pa čak i ekstremne situacije u kojima je neko sam sebi šef 

- kaţe Udovički za „Blic“. 

  

 Sindikatima je nejasno kako se došlo do broja od 9.100. 

 

 - To je nerealno veliki broj otkaza. Spremni smo za definisanje viškova, ali nismo spremni da se 

licitira brojevima jer se radi o ţivim ljudima - kaţe za „Blic“ Njegoš Poteţica, predsednik Sindikata 

uprave. 

  

Sličan stav ima i Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštititi. 

 

  

- Ovakve izjave su neodmerene i ulivaju strah među zaposlene. Prema mojim saznanjima, ministar 

Zlatibor Lončar će formirati komisiju od stranih eksperata koja će sagledati stanje u zdravstvu i 

definisati da li ima viškova - kaţe Savić. 

 

Ni Miodrag Sokić, potpredsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije, ne ţeli da licitira s viškom u 

svojoj branši. 
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- U prosveti nema viška zaposlenih, već viška neorganizovanosti - kaţe Sokić. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/570658/Mihajlovic-Ministarstvo-i-sindikati-putara-zajedno-do-posla 

Mihajlović: Ministarstvo i sindikati putara zajedno 
do posla 

Tanjug  

Uloga ministarstva je da obezbedi uslove da firme rade po zakonu, da se poštuju radnici i da učini 

sve da domaće kompanije budu izvođači, a zadatak putara je da svi budu ponosni na puteve, 

izjavila je danas potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 

Zorana Mihajlović. 

Ona je, učestvujući na otvaranju 20. radničko-sportskih igara "Putarijada 2015" rekla Tanjugu da je 

to odlična prilika da na jednom mestu budu radnici, sindikati, poslodavci i zahvalila se sindikatima 

što su je pozvali. 

 

"Moje je i ministarstva da obezbedimo uslove da rade firme po zakonu, da se poštuju radnici, i sa 

druge strane, naravno da učinimo sve da domaće kompanije budu izvođači, a njihov zadatak je da 

budemo ponosni na puteve, a ne da imamo problem sa stanjem i odrţavanjem puteva", poručila je 

Mihajlović. 

 

Predsednica Samostalnog sindikata putara Srbije Sonja Vukanović rekla je da je to prvi put da su 

pozvali resornog ministra da otvori igre, jer je ovo, kako je navela i prvi put da imaju pravog 

sagovornika i socijalnog partnera koji razume probleme koje imaju i sindikati i poslodavci i koji 

zaista pomaţe da se ti problemi prevaziđu. 

 

"Naša preduzeća su po prvi put dobila od međunarodnih kredita poslove koje rade, čime smo 

praktično uspeli ne samo da sačuvamo, već i da uvećamo broj radnih mesta u putnoj privredi. Ja se 

iskreno nadam da će se ta dobra saradnja nastaviti, jer jedino na taj način moţe da bude dobro 

svima, i poslodavcima i zaposlenima, a i drţavi", rekla je Vukanović Tanjugu. 

 

Prema njenom mišljenju, za kratko vreme je dosta toga urađeno, počev od usvajanja Konvencije 94 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/570658/Mihajlovic-Ministarstvo-i-sindikati-putara-zajedno-do-posla
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međunarodne organizacije rada, koja je bila osnov za pravljenje belih i crnih lista poslodavaca, te 

da se iskreno nada da će istrajati u tome na opšte dobro. 

 

Na Kopaoniku se od 25. do 28.06.2015. odrţavaju 20. radničke sportske igre "Putarijada 2015." u 

organizaciji Samostalnog sindikata putara Srbije. 

 

Na sportskim radničkim igrama učestvuje 636 učesnika iz 24 putarska preduzeća, koji će imati 

priliku da se oprobaju u osam različitih disciplina u stonom tenisu, šahu, streljaštvu, kuglanju, 

nadvlačenju konopca, malom fudbalu, odbojci, stonom tenisu i pikadu. 

 

Pored sportskog takmičenja odrţaće se i radno proizvodno takmičenje u asfaltiranju, a Vidovdan, 

slava putara proslaviće se poslednjeg dana manifestacije u nedelju 28.06. 2015.  
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/570535/MANJA-NEGO-U-APRILU-Prosecna-zarada-u-Srbiji-u-maju-43964-dinara 

MANJA NEGO U APRILU Prosečna zarada u Srbiji u 
maju 43.964 dinara 

Tanjug  

Prosečna neto zarada u Srbiji u maju bila je 43.964 dinara i nominalno je manja za 3,6 odsto, a 

realno za 3,3 odsto od prosečne zarade isplaćene u aprilu, objavio je danas Republički zavod za 

statistiku (RZS). 

Kako se navodi u saopštenju, prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju 2015. godine 

nominalno je manja za 0,5 odsto, a realno je manja za dva procenta nego neto prosečna zarada 

isplaćena u istom mesecu prošle godine. 

Prema RZS, prosečna bruto zarada, s porezom i doprinosima, isplaćena u maju bila je 60.487 dinara 

i u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u aprilu nominalno je manja za 3,3 odsto, a realno za tri 

odsto. Ta zarada je nominalno manja za 0,8 odsto i realno je manja za 2,3 odsto od prosečne 

zarade isplaćene u maju 2014. godine. 

  

Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–maj 2015. godine, nominalno 

je manja za 0,4 i realno je manja za 1,6 odsto u poređe sa prosečnom zaradom bez poreza i 

doprinosa isplaćenom u istom periodu 2014. godine. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/570535/MANJA-NEGO-U-APRILU-Prosecna-zarada-u-Srbiji-u-maju-43964-dinara
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Od-manjeg-minusa-vece-plate-i-penzije.sr.html 

Од мањег минуса веће плате и пензије 

Прошле године буџетски дефицит Србије био је 354 милијарде динара, данас је 12 пута мањи, 

казао је министар Душан Вујовић 

Плате и пензије моћи ће да се повећају још у току ове године, уверен је министар финансија 
Душан Вујовић. Како је истакао на јучерашњој конференцији за новинаре током друге ревизије 
аранжмана из предострожности са Међународним монетарним фондом (ММФ), која је заказана 
за август отвориће се и то питање. Неколико је разлога због којих надлежни министар верује 
да ће Фонд пристати на ревизију програма са Србијом. Први је тај што је минус у државној 
каси далеко мањи од плана, док су приходи већи од очекиваних. 

– Прошле године у јуну тадашњи министар финансија Лазар Крстић изјавио је како је буџетски 
дефицит Србије 354 милијарде динара. Закључно са данашњим даном мањак у буџету износи 
свега 30 милијарди динара, што је око 12 пута мање. То је далеко боље од плана, јер је 
буџетом предвиђено да дефицит на крају јуна достигне 105 милијарди. То значи да је за чак 75 
милијарди мањи од плана – казао је Вујовић. 

Тиме се, према његовим речима удео дефицита у бруто домаћем производу (БДП), односно 
свему што грађани привреда створе за годину дана спустио на мање од један одсто, похвалио 
се Вујовић . Он очекује да ће већ у току следеће године тренд раста јавног дуга бити 
заустављен. На питање новинара да ли то значи да је лоше планирао буџет и да је погрешио у 
процени мањка у каси, Вујовић је одговорио: 

– Не бих то назвао грешком. Пребацили смо норму, нисмо погрешили. 

Приходи у буџету биће већи и због акцизе на струју (7,5 одсто) која ће ступити на снагу 1. 
августа, заједно са директним поскупљењем енергије од 4,5 одсто. Очекивани годишњи 
прилив по том основу износи 17 милијарди динара. Министар Вујовић је пре неколико дана 
истакао да ће као резултат увођења акцизе за струју приходи у буџету бити повећани и да ће 
нам „то омогућити да у наредним годинама вратимо плате и пензије које се исплаћују из 
буџета на ниво из октобра”. То практично значи да ће грађани добити награду за своју жртву, 
рекао је Вујовић. Рачунице показују уколико би се тај новац искористио за повећање плата и 
пензија то би значило да би лична примања грађана и пензионера могла бити већа за скромна 
два одсто. 

Министар Вујовић истакао је да ће се у августу када мисија дође прецизно знати када и колико 
ће износити то повећање. Како каже, остварен је добар резултат, али ће то зависити од наших 
жеља и објективних могућности. Јер, не желимо да угрозимо аранжман са Фондом. Осим тога, 
важно ће бити и колики је степен оживљавања српке привреде (ММФ очекује стагнацију 
привредних активности), али и од неких међународних фактора. Ако резултати мера Европске 
централне банке (ЕЦБ) која месечно упумпава 60 милијарди евра у европску привреду буду 
добри то ће имати позитивне ефекте на привредну активност у Србији, сматра Вујовић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Od-manjeg-minusa-vece-plate-i-penzije.sr.html
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– Људи који сносе трошак реформи треба да буду награђени – казао је Вујовић и додао да сви 
подржавају реформе, али да отпори настају кад крене њихова примена. 

Реформе захтевају жртве, али је алтернатива много скупља и много тежа – закључио је 
Вујовић. 

Две добре вести из Вашингтона 
Министар Вујовић пренео је новинарима да су из Вашингтона ових дана у Србију стигле две 
добре вести. Прва је да ће Борд директора ММФ-а данас одобрити прву ревизију аранжмана из 
предострожности, о чему је српска влада обавештена пре неколико дана. А друга је да је 
Светска банка Србији одобрила повољан кредит у износу од 2,1 милијарду долара. Та средства 
ће Србији бити на располагању али су условљена завршетком неких реформи. Пре свега, 
завршетком процеса реструктурирања, затим сређивањем стања у ЕПС-у и „Железницама” и 
реформом јавне управе.  

Имамо одговор на грчку кризу 
Како каже министар Вујовић, Србија има спреман пакет мера у случају евентуалног банкрота 
Грче. То је део трогодишњег програма са Фондом, и те мере држимо у тајности, истакао је 
Вујовић. 

– У трогодишњој Фискалној стратегији, као и програму са ММФ-ом то је један од елемената 
ризика. Ми смо тај сценарио разрадили, не очекујем потресе, али имамо спремне мере у 
случају негативног развоја догађаја у Грчкој. Кључну улогу у тим мерама имаће Народна банка 
Србије, а ми ћемо пружити подршку – поручио је Вујовић. 

Просечна зарада у мају 43.694 динара 
Просечна нето зарада у Србији, исплаћена у мају месецу, износила је 43.964 динара и у 
поређењу са зарадом у априлу номинално је мања 3,6, а реално 3,3 одсто, саопштио је данас 
Републички завод за статистику. 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у мају 2015. године номинално је мања 0,5 
и реално је мања два одсто у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у 
мају 2014. године. 

Просечна бруто зарада исплаћена у мају 2015. године износи 60.487 динара и у односу на 
просечну зараду исплаћену у априлу 2015. године, номинално је мања 3,3, а реално три одсто. 

У односу на мај 2014. просечна бруто зарада номинално је мања 0,8 а реално нижа 2,3 одсто. 

Просечна нето зарада исплаћена у периоду јануар-мај 2015. године, номинално је мања 0,4, а 
реално 1,6 одсто у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду 
јануар-мај 2014. године, наведено је у саопштењу РЖС. Танјуг 
А. Телесковић 

 

 

 

 

 



9 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzionerski-dinar-pojesce-javna-preduzeca.sr.html 

Пензионерски динар појешће јавна предузећа 

Без реформи јавног сектора текући програм фискалне консолидације осуђен је на неуспех – 

истичу у Фискалном савету 

Уколико држава настави да одлаже решавање проблема предузећа у државном власништву, 
директан трошак који ће се прелити ове године на буџет биће 700 милиона евра, показује 
анализа Фискалног савета. То увелико превазилази уштеде које су остварене смањењем плата 
и пензија (око 450 милиона евра), што значи да ће, уколико се ништа не предузме, државне 
фирме практично појести све оно што је од запослених у јавном сектору и пензионера узето. 

– Без реформи јавног сектора текући програм фискалне консолидације осуђен је на неуспех – 
истакао је недавно на Економском факултету Павле Петровић, председник Фискалног савета. – 
Спровођење структурних реформи још није почело, а без њих све друге жртве могу бити 
узалудне. 

Како су у ауторском тексту за „Квартални монитор”, публикације коју издаје Економски 
факултет, написали Павле Петровиће и његов колега из Фискалног савета – Слободан Минић, 
један од основних узрока неуспеха програма фискалне консолидације од 2012. до 2014. (који 
је започео Млађан Динкић, а завршио Лазар Крстић) био је нерешавање проблема предузећа у 
државном власништву. 

Када је само предузећима у реструктурирању реч, за које је заштита од поверилаца истицала у 
мају 2015. године, влада је за групу од 17 стратешки најважнијих и највећих фирми овај рок 
продужила за годину дана, подсећају Петровић и Минић. 

„Одлагање је донекле разумљиво, будући да није било реално очекивати приватизацију или 
проналажење стратешких партнера за сва предузећа током неколико месеци, али само 
уколико се нови рокови у потпуности испоштују. Мада је сасвим оправдано поставити питање 
зашто се у претходном периоду урадило тако мало. Важно је напоменути да ово одлагање 
може потенцијално довести до нових буџетских трошкова по више основа”, написали су 
чланови Фискалног савета за „Квартални монитор”. 

Цех би се на буџет прелио преко субвенција, државних гаранција, губитака јавних предузећа 
који би настали по основу не плаћања рачуна за струју и гас, неплаћених пореза и доприноса. 
Ипак, треба рећи и то да је укупан цех који су предузећа у државном власништву направила 
прошле године био знатно већи – износио је око милијарду евра. Међутим, ако држава, у циљу 
проналажења стратешког партнера преузиме и комерцијалне дугове ових предузећа, (што је 
већ урађено у случају „Јата” у износу од око 20 милијарди динара 2014. године), додатни 
расходи би у најгорем случају могли изнети чак 700 милиона евра, што би било апсолутно 
неиздрживо, наводи се у овом тексту. Додатно, остаје да се види како ће се то одразити на 
пословање „Србијагаса”, односно, да ли ће нереструктуриране компаније: „Петрохемија” и 
„Азотара” своје губитке и даље преваљивати на „Србијагас”, а тако посредно и на буџет 
Републике. 

Без обзира на то што је минус у државној каси мањи од плана, црвене лампице за узбуну још 
нису угашене. Првенствено због високих расхода за камате по чему смо међу негативним 
рекордерима у Европи.  

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzionerski-dinar-pojesce-javna-preduzeca.sr.html
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Цена јавног дуга коју Србија плаћа очигледно је превисока – у 2015. години расходи за камате 
износиће преко 1,1 милијарде евра или 3,5 одсто бруто домаћег производа (БДП), односно 
свега што грађани и привреда створе за годину дана. Како пише у последњем извештају 
Фискалног савета, само шест земаља у Европи има веће трошкове за 

камате на јавни дуг. Поређења ради, Грчка као најзадуженија земља у Европи са дугом од 180 
одсто БДП-а за камате троши само 0,7 процентних поена БДП-а више од Србије. При том, 
рачуница Фискалног савета показује да ће буџетски расходи за камате до 2017. године достићи 
четири одсто БДП-а што је на нивоу Грчке. То значи да ће упркос оштрим мерама штедње, 
издвајања за камате расти. 

Такође, илустративно је да и неке земље са знатно већим јавним дугом (више од 100 одсто 
БДП-а) попут Белгије, Кипра и Шпаније заправо имају ниже издатке за камате, који износе око 
три одсто БДП-а. Са друге стране, трошкови камата на јавни дуг у Немачкој су више него 
двоструко мањи (1,6 одсто БДП), иако је јавни дуг на приближно истом нивоу као у Србији 
(више од 70 одсто БДП-а). 

А. Телесковић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/sankcionisati_namerno_unistavanje_domacih_privrednih_resursa.58.html?news_i

d=303819 

Samostalni sindikat u Kragujevcu traži da se u Skupštini hitno pokrene inicijativa za izmenu 

Krivičnog zakona 

Sankcionisati namerno uništavanje domaćih 
privrednih resursa 
AUTOR: Z.R. 

Kragujevac - Savez samostalnih sindikata Srbije u Kragujevcu zatraţio je juče od predsednice 

Skupštine Srbije Maje Gojković da u republičkom parlamentu, po hitnom postupku, pokrene 

inicijativu za izmenu Krivičnog zakona, kojom bi se, pored ostalog, preciziralo krivično delo 

namerno uništavanje domaćih privrednih resursa kroz političko delovanje, za koje bi bila previđena 

najstroţa kazna. 

- Ovo krivično delo potrebno je da bi se osujetilo dalje pretvaranje Republike Srbije u 
deindustrijalizovanu i nerazvijenu zemlju, siromašnih građana. Proces koji hoćemo da osujetimo 
odvija se već 13 godina, samo je danas ogoljeniji i brutalniji nego ranije. Podsećamo Vas da je ovaj 
saziv Narodne skupštine Republike Srbije doneo Zakon o privatizaciji, koji ima za cilj da društvena 
imovina, koja je, u biti, imovina svih građana, nestane. Otuda je je tim zakonom kao razlog za 
pokretanje stečaja, predviđeno i "nepostojanje interesa za privatizaciju", što je skandalozno i ući 
će u anale beščašća parlamentarnog delovanja - navodi se u sindikalnom pismu Gojkovićevoj. 

Ističe se, pritom, da vih dana u kragujevačka preduzeća u kojima su, prema vaţećim zakonskim 
propisima, pokrenuti stečajevi, dolaze stečajni upravnici sa svojim "saradnicima", i preostalim 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/sankcionisati_namerno_unistavanje_domacih_privrednih_resursa.58.html?news_id=303819
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/sankcionisati_namerno_unistavanje_domacih_privrednih_resursa.58.html?news_id=303819
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radnicima, koji nisu hteli da uz tzv. socijalne programe napuste fabrike, saopštavaju da za njihovim 
radom više nema potrebe, da nema ugovaranja novih poslova, te da nisu moguće ni isporuke već 
uplaćene, a proizvedene robe. Dakle, napominju sindikalci, sve suprotno tvrdnjama ministra za 
privredu Ţeljka Sertića "da stečaj ne znači smrt preduzeća". 

- Kada uđu u fabrike iz svojih udobnih kancelarija, gde su dobro zbrinuti drţavnim poslom, neki od 
"saradnika" očigledno i prvi put u ozbiljnim fabrikama, zastanu pred grandioznošću onoga što imaju 
zadatak da unište, uz dobre nadoknade . Naravno, besmisleno je pomišljati na njihov moral i pitati 
da li se stide što uništavaju ono što je stvarano decenijama unazad. Verujemo da ćete pokrenuti 
inicijativu o izmenama Krivičnog zakona, tim pre što je aktualna vlada kao jedan od osnovnih 
zadataka promovisala borbu protiv kriminala. Verujemo da većeg kriminala od uništavanja domaćih 
privrednih resursa - nema. Bez fabrika i novostvorene vrednosti, niko nema budućnost u ovoj 
zemlji. Ne čekajte samo strane direktne investicije. Sačuvajmo domaće znanje i fabrike, to je 
prvenstveni nacionalni interes, poručuju kragujevački sindikalci predsednici Skupštine Srbije Maji 
Gojković. 

Probijanje rokova 
U kragujevačkim Metal sistemima, u kojima je nedavno pokrenut stečaj, prvo poverilačko ročište 
zakazano je za 13. jul, do kada bi, pored ostalog, trebalo da bude popisana imovina fabrike. U 
fabričkom Sindikatu tvrde da imovina Metal sistema ne moţe da bude popisana za dvadesetak 
dana, te de je već izvesno da se ušlo u "probijanje" rokova. Napominju i da je stečajni upravnik 
radnicima koji treba da popisuju imovinu fabrike ponudio poniţavajuće nadoknade od 3.000 do 
5.000 dinara. S druge strane, kontingent krupnih lanaca koji je u Metal sistemima proizveden 
početkom meseca još nije isporučen kupcu - beogradskoj firmi MM Veriga. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/konfuzni_zakoni_srbiju_kostaju_milione_evra.4.html?news_id=303860 

TRAGOM Agencija za privatizaciju isplaćuje naknade kupcima kojima je poništen ugovor o prodaji 

firmi 

Konfuzni zakoni Srbiju koštaju milione evra 
* Spor protiv Agencije za privatizaciju među prvima dobio Mile Jerković za poloţenu garanciju 

prilikom kupovine "7. jula" * Ubedljivo najveći iznos od 1,35 miliona evra dosuđen ukrajinskom 

Azovimpeksu, koji je neuspešno privatizovao Fabriku vagona * Global stil braće Mital traţi 300.000 

evra nakon što je sa njima raskinut ugovor o kupovini Magnohroma 

AUTOR: GOJKO VLAOVIĆ, M. N. STEVANOVIĆ 

Beograd - Bivši vlasnici 14 preduzeća sa kojima je drţava raskinula kupoprodajne ugovore jer nisu 

poštovali njihove odredbe, prema pravosnaţnim presudama domaćih sudova već mesecima od 

Agencije za privatizaciju naplaćuju nadoknade za aktivirane bankarske garancije. Račun Agencije 

zbog toga je u ovoj godini u dva navrata bio u blokadi, ukupno čak 33 dana. 
Spor protiv Agencije, za naplatu višemilionske garancije, dobio je među prvima Mile Jerković, koji 
je u privatizaciji na svoje i na ime članova porodice, kupio više od dvadesetak firmi, ali je polovina 
tih ugovora poništena. Spekulisalo se da je Jerković toliko firmi kupio kako bi oprao novac stečen u 
poslovima Šarićevog narko-kartela, ali te sumnje nisu procesuirane jer on u međuvremenu dobio 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/konfuzni_zakoni_srbiju_kostaju_milione_evra.4.html?news_id=303860
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status zaštićenog svedoka. Prvu sudsku presudu kojom je "skinuo" novac sa računa Agencije, dobio 
je za garanciju izdatu prilikom privatizacije "7. jula". 

Spor ubedljivo najvećeg iznosa, 1,35 miliona evra, dobio je ukrajinski Azovimpeks, koji je 
svojevremeno neuspešno privatizovao Fabriku vagona iz Kraljeva, a 300.000 miliona evra potraţivao 
je, po istom osnovu, Global stil u vlasništvu indijskih "kraljeva čelika", braće Mital, koji su 
učestvovali u kupovini kraljevačkog Magnohroma. Zajedničko za ovih nekoliko velikih slučajeva je 
to što su ugovori raskinuti tek nakon višemesečnih pritisaka i protesta radnika i sindikata, koji su 
neuspešno ukazivali da se imovina firmi rasprodaje a kapital isisava, da je očigledno kako kupci ne 
nameravaju da pokrenu proizvodnju niti da investiraju. 

Milionski iznosi, ali u dinarima, dosuđene su kao naknada za neopravdano naplaćenu garanciju i 
bugarskoj Mina kompaniji, posle raskinute privatizacije niškog Vulkana, zatim konzorcijumu na čelu 
sa Milovanom Vulićevićem, posle raskida ugovora o kupovini Venčaca iz Aranđelovca, kao i bivšim 
vlasnicima šabačkog Dekora, Laminata iz Bajine Bašte, Merkura iz Bačke Palanke, Kućne radinosti iz 
Temerina, Somborgranita, Mlina budućnosti iz Srpske Crnje, Kulinaplasta iz Ratkova i Radana iz 
Lebana. 

- Agencija je izgubila sporove po različitim osnovama a svi se odnose na raskid kupoprodajnog 
ugovora. Sud je, na osnovu slobodnog sudijskog uverenja, stao na pravno stanovište da se imaju 
primeniti odredbe Zakona o obligacionim odnosima, a ne odredbe Zakona o privatizaciji. Svih 14 
presuda je pravosnaţno. U svakom od navedenih predmeta Agencija je bez izuzetka koristila sva 
pravna sredstva, kako redovna, ţalbe, tako i vanredna revizije - ističu u Agenciji za privatizaciju 

Oni navode da u skladu sa vaţećim Zakonom o privatizaciji, u slučaju raskida ugovora zbog 
neispunjenja ugovornih obaveza, kupac gubi pravo na povraćaj plaćenog iznosa na ime ugovorene 
cene i celokupan kapital subjekta privatizacije koji je kupac stekao po osnovu obaveze iz ugovora o 
prodaji, osim akcija stečenih kupovinom na organizovanom trţištu hartija od vrednosti. Sredstva 
obezbeđenja urednog izvršenja ugovorne obaveze, aktiviraju se u skladu sa ugovorom. U slučaju 
raskida ugovora o prodaji imovine, kupac nema pravo na povraćaj plaćenog iznosa na ime 
ugovorene cene, radi zaštite opšteg interesa i Agencija protestuje bankarsku garanciju. Sredstva 
ostvarena naplatom bankarske garancije prenose se na uplatni račun budţeta Srbije. Međutim, i 
pored takvih zakonskih odredbi, sud je u čak 14 slučajeva presudio da je Agencija za privatizaciju 
duţna da isplati naknade kompanijama sa kojima je raskinula kupoprodajne ugovore. 

Stručna javnost taj svojevrstan "nonsens" tumači kao sistemsku grešku, odnosno neusklađenost 
zakona, koji u konkretnom slučaju drţavu košta više stotina miliona dinara. Privatizacioni savetnik i 
pravnik Branko Pavlović objašnjava za Danas da i u Srbiji vaţi jedinstveni pravni sistem, koji "vuče" 
svoje ingerencije iz Ustava. 

- To u praksi znači da ona zakonska rešenja koja imaju utemeljenje u odredbama jedinstvenog 
pravnog sistema, imaju prednost u odnosu na zakone koji su naknadno doneti, a u nesaglasju su sa 
predviđenim rešenjima iz jedinstvenog pravnog sistema. Drugim rečima, u konkretnim slučajevima 
o kojima govorimo, očito je da su nadleţni sudovi presudili da su određena rešenja Zakona o 
privatizaciji u neskladu sa pravnim sistemom Srbije, odnosno presudili su shodno odredbama 
Zakona o obligacionim odnosima, koji ima utemeljenje u Ustavu - kaţe Pavlović. 

On naglašava da, s obzirom na organizaciju našeg pravnog sistema, smatra da su sudovi postupili 
pravilno. Tvrdi i da je aktuelni Zakon o privatizaciji veoma loš, u potpunosti neusaglašen sa drugim 
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zakonskim rešenjima, i da je upravo to razlog zbog čega je u 14 slučajeva sud presudio u korist 
vlasnika koji nisu poštovali ugovorne obaveze. 

Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, komentarišući ove presude, ističe da 
je drţava zbog lošeg zakonodavstva, oštećena duplo. Prvo je pretrpela štetu u privatizaciji, zbog 
čega je bila prinuđena da je raskine, a potom je drţavna agencija sudskom odlukom prinuđena da 
plati naknadu bivšim vlasnicima, upravo onima koji su uništili ta preduzeća isisavši im sav kapital. 

- To je svakako loše i nešto zbog čega građani imaju pravo da budu ogorčeni, jer i oni plaćaju ceh 
nakaradnih i ishitrenih zakonskih rešenja. Neusklađenost zakona koji uzrokuju ovakve, po drţavu, 
štetne sudske odluke i uopšte nestručan rad nadleţnih u Agenciji, predstavljaju veliki problem koji 
je nastao zbog loše privatizacije, procesa koji je totalno upropastio privredu zemlje. Jedina dva 
cilja su bila rasprodaja društvene imovine i punjenje budţeta novcem dobijenim na taj način. 
Takva praksa se pokazala ne samo štetnom kada je reč o privrednom ţivotu, već je na ţalost drţavi 
naneta i ogromna šteta - zaključuje naš sagovornik. 

Pavlović: Zakonodavac da ispravi propise 
- Isključivi krivac za ovu štetu je zakonodavac koji Zakon o privatizaciji nije usaglasio sa 
jedinstvenim pravnim sistemom Srbije. Time je omogućeno firmama da iako nisu poštovale zakon 
prilikom privatizacije, ipak sudski dobiju naknade. Sudovi su se jednostavno drţali vaţećih pravnih 
propisa i presudili su pravilno. Zato zakonodavac mora da ispravi greške kako se ovakve stvari ne 
bi ponavljale - kaţe Branko Pavlović i naglašava da Zakon o privatizaciji nije usaglašen ni sa 
mnogim međunarodnim pravnim normama čiji je Srbija potpisnik, što takođe stvara pravne 
probleme i moţe uticati na odluke sudova. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vujovic_sve_reforme_mmf_ocenio_pozitivno.4.html?news_id=303861 

AKTUELNO Direktori Međunarodnog monetarnog fonda danas odlučuju o odobravanju prve revizije 

kreditnog aranžmana sa Srbijom 

Vujović: Sve reforme MMF ocenio pozitivno 
* Očekuje se da će trend rasta duga u BDP-u biti preokrenut već naredne godine * Ministar nije 

potvrdio da ostvareni rezultati ostavljaju dovoljno prostora da se plate u javnom sektoru i penzije 

podignu za dva odsto 

AUTOR: A. MILOŠEVIĆ 

Beograd - Savet direktora Međunarodnog monetarnog fonda na današnjoj sednici će odlučivati o 

odobravanju prve revizije kreditnog aranţmana koji Srbija ima sa tom institucijom, ali je Vlada 

Srbije već obaveštena da su u sedištu Fonda sve reforme ocenjene pozitivno i da "niko nije imao 

nijedno pitanje - izjavio je juče ministar finansija Dušan Vujović. Ocenjujući da je u pitanju 

priznanje Vladi za ostvarene rezultate, Vujović je naglasio da je zaključno sa jučerašnjim danom 

budţetski deficit bio blizu 30 milijardi dinara, što je samo "0,6 do 0,7 odsto BDP-a". 
Dogovorom sa MMF-om bilo je planirano da deficit do ovog trenutka dostigne čak 105 milijardi 
dinara, što znači da je Srbija do sada uštedela 75 milijardi, "a već bismo sa tih 105 bili na liniji 
ostvarenja cilja", prema kojem bi udeo javnog duga u BDP-u trebalo da raste do 2017, a da u toj 
godini počne da pada. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vujovic_sve_reforme_mmf_ocenio_pozitivno.4.html?news_id=303861
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Ovako, Vujović očekuje da će se trend rasta duga u BDP-u preokrenuti već naredne godine i da će 
"dug krenuti da se pribliţava mastrihtskoj granici od 60 odsto BDP-a". On je dodao i da očekuje da 
će do kraja godine projekcija rasta BDP-a biti promenjena sa sadašnjih nula odsto "na pozitivnu 
stopu". Srbija je godinu počela sa projekcijom od minus 0,5 odsto. 

Ministar nije bio spreman da se obaveţe da će Vlada rebalansom budţeta smanjiti ciljani deficit za 
ovu godinu zbog dobrih budţetskih rezultata, rekavši da rebalans nije potreban kada se ostvaruju 
bolji rezultati od predviđenih, ali je dodao da je spreman da se obaveţe da će "ovaj nivo ušteda 
odrţati do kraja godine", što znači da će "deficit republičkog budţeta biti oko tri odsto", a manjak 
opšte drţave, koji uključuje i deficite na lokalu, "0,5 do jedan odsto više". 

Vujović nije hteo da potvrdi da ostvareni rezultati ostavljaju dovoljno prostora da se plate u 
javnom sektoru i penzije podignu za dva odsto, rekavši da je Vlada svesna da je većina ušteda 
ostvarena na tekućim stavkama, a ne na strukturnim reformama, zbog čega se postavlja pitanje 
odrţivosti ovakvih performansi. On je, ipak, dodao da očekuje da će ove godine biti povećane plate 
i penzije, nakon dogovora sa MMF-om, koji će od 20. do 30. avgusta ponovo biti u Srbiji radi 
sprovođenja druge revizije aranţmana. Kao primer prihoda koji moţda neće biti ponovljeni, Vujović 
je napomenuo neporeske prihode, odnosno dividende javnih preduzeća, ocenivši da je ove godine 
ostvaren jako dobar rezultat, ali da sledeće drţava verovatno neće dobiti celih 26 milijardi dinara 
kao ove (MMF je računao na samo 10). 

S druge strane, akcize će povećati prihode budţeta, među njima i nova akciza na električnu 
energiju od 7,5 odsto, po zakonu koji će stupiti na snagu za nedelju dana, a uz to će i cena kilovata 
poskupeti za 4,5 procenata. 

- EPS će zvanično zatraţiti rast cene struje, Agencija za energetiku će to odobriti do 1. jula i struja 
će poskupeti od 1. avgusta - rekao je Vujović. 

Ministar je dodao da će pre sledeće posete MMF-a Srbija morati da usvoji niz mera, uključujući i 
zakon o dozvoljenom broju radnih mesta u javnom sektoru. Otkazi, kojih će prema najavama 
ministarke drţavne uprave Kori Udovički, biti oko 9.000, biće finansirani kreditom Svetske banke. 

Naime, Svetska banka je Srbiji upravo odobrila kredit od 2,2 milijarde dolara, koji će se koristiti za 
preduzeća u restrukturiranju, za reformu EPS-a, Ţeleznica i sličnih firmi i za reformu javne uprave. 

Kada se radi o rešavanju problema 500 neprivatizovanih preduzeća i otkaza u javnom sektoru, 
otpremnine će se isplaćivati iz budţeta, ali će se zatim ti troškovi nadomestiti iz sredstava Svetske 
banke. 

- Na taj način se stvarni fiskalni trošak ovih davanja odlaţe za pet, šest godina. Dakle, te kredite 
ćemo početi da vraćamo od 2021. godine, tek posle sprovedenih reformi. To znači da će, ako 
budemo uspešni u reformama i budemo ostvarili privredni rast, sve biti savršeno, a ako ne budemo 
uspešni, rizici nam se povećavaju. Ali zato mi sada prihvatamo veliku odgovornost da sve reforme 
sprovedemo - rekao je Vujović. 

Bez potresa zbog krize u Grčkoj 
Upitan da li Vlada Srbije razmatra kako će se eventualni bankrot Grčke odraziti na Srbiju, Vujović 
je odgovorio potvrdno, dodavši da se te analize "naravno, drţe u tajnosti". "Radili smo projekcije 
za Grčku zajedno sa MMF-om i Svetskom bankom. Imamo spremne mere, ali ne očekujemo velike 
potrese. Narodna banka Srbije će u tom slučaju imati vodeću ulogu", rekao je Vujović. 
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Podbacila kapitalna ulaganja 
Vujović je rekao da je Vlada podbacila jedino u kapitalnim ulaganjima, koja su manja za 8,5 
milijardi dinara od plana. On je dodao da je resorna ministarka Zorana Mihajlović objasnila da je 
na to uticalo više stvari, od vremenskih uslova, preko poplava i reorganizacije putarskih 
preduzeća, kao i spore eksproprijacije zahvaljujući komplikovanim zakonima, ali da je "sada 
formirana radna grupa" sa ciljem da ubrza realizaciju kapitalnih ulaganja. 

Počinje privatizacija Telekoma 
Vlada Srbije usvojila je zaključak kojim se pokreće inicijativa za privatizaciju Telekoma Srbija, a 
Ministarstvo privrede i Agenciju za privatizaciju dobili su obavezu da sprovedu taj zaključak, 
saopšteno je posle jučerašnje sednice Vlade Srbije. Za pregovore sa potencijalnim strateškim 
partnerima za ulaganje u Ţelezaru Smederevo, Vlada je formirala i radnu grupu na čijem je čelu 
ministar privrede Ţeljko Sertić. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/rok_za_privatizaciju_medija_do_31_oktobra_.55.html?news_id=303848 

Poslanici Skupštine Srbije danas o izmenama Zakona o javnom informisanju 

Rok za privatizaciju medija do 31. oktobra 
AUTOR: M. R. M. 

Beograd - Poslanici Skupštine Srbije raspravljaće danas o izmenama Zakona o javnom informisanju, 

kojima se predviđa produţenje roka za privatizaciju medija u vlasništvu drţave i lokalnih 

samouprava do 31. oktobra, kao i nastavak njihovog budţetskog finansiranja. Osim toga, na 

dnevnom redu ovog vanrednog zasedanja je i sporazum Srbije i Kine o osnivanju kulturnih centara u 

obe zemlje. 
Izmenama Zakona o javnom informisanju predviđeno je da iz budţeta Srbije dodatno bude 
izdvojeno oko 107 miliona dinara za finansiranje novinske agencije Tanjug i Radio Jugoslavije. 
Prema izmenama, zakon o Tanjugu prestaće da vaţi danom zaključenja ugovora o prodaji, a 
najkasnije do 31. oktobra, a Uredba o Radio Jugoslaviji 31. jula, umesto 1. jula. Kako se navodi u 
obrazloţenju izmena Zakona, u budţetu je za finansiranje agencije Tanjug od 1. juna do 31. 
oktobra potrebno dodatno obezbediti oko 87,3 miliona dinara, a za Radio Jugoslaviju od 1. juna do 
31. jula 19,7 miliona dinara. Prema izmenama, zabranjeno je iz javnih prihoda finansirati one 
medije za koje do 1. jula nije objavljen poziv za prodaju. 

Ukoliko do 1. jula ne bude objavljen poziv za prodaju kapitala, prodaja će biti obustavljena, a 
mediji će biti privatizovani prenosom akcija zaposlenima. U opštinama i gradovima čiji mediji se 
privatizuju, a za koje je objavljen poziv za prodaju, potrebno je obezbediti dodatna sredstva za 
rad tih medija do 31. oktobra, piše u obrazloţenju izmena zakona. 

Skupštinski odbor za kulturu i informisanje juče je podrţao izmene Zakona o javnom informisanju, 
a ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac objasnio je da se rok za privatizaciju medija 
produţava kako bi se poštovao zakon o privatizaciji, koji je predvideo da se dostave aţurirani 
spiskovi imovine medija i procena njene trţišne vrednosti. On je ocenio i da se ponašanje medija u 
procesu privatizacije moţe okarakterisati kao opstrukcija, jer traţena dokumentacija nije 
dostavljena na vreme. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/rok_za_privatizaciju_medija_do_31_oktobra_.55.html?news_id=303848
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- Kao odgovorna vlast ne smemo da dozvolimo da zaposleni budu ţrtve neodgovornosti, zato je 
produţen rok i data nova šansa - naveo je Tasovac, dodajući da drţava ne odustaje od svog 
strateškog opredeljenja, a to je potpuni izlazak iz vlasničke strukture medija i njihova 
privatizacija. 

Šubara: Nema odlaganja 
Direktor Agencije za privatizaciju Ljubomir Šubara objasnio je da je agencija "ubeđivala medije da 
dostave dokumentaciju za privatizaciju", ali da sada više nema odlaganja. Međutim, poslanica DS 
ocenila je da je odlaganje rokova već postalo karakteristično za aktuelnu vladu, dok su 
predstavnici novinarskih udruţenja najavili da će dostaviti svoje amandmane na predloţene 
zakonske izmene. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vujovic-ima-sanse-za-povecanje-plata-i-penzija 

Вујовић: Има шансе за повећање плата и пензија 
 

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да се дефицит буџета данас приближио 
цифри од 30 милијарди динара, и поручио да се нада да ће до краја године бити простора 
за ревизију плата и пензија. 

– Дефицит је данас око 75 милијарди мањи од оног што је договорено с Међународним 
монетарним фондом – планирано је да до краја јуна износи око 105 милијарди динара – казао 
је Вујовић на ванредној конференцији за новинаре у Влади Србије. 

По његовим речима, бруто домаћи производ је данас процењен на близу 4.000 милијарди 
динара, што значи да је то 0,6-0,7 одсто БДП-а. 

– То је ниво дефицита који је три пута мањи од нивоа који предвиђа „Мастрихт”, што Србију 
сврстава у три-четири најуспешније земље у Европи по нивоу дефицита – рекао је он. 

Министар финансија је рекао да наредна посета мисије Међународног монетарног фонда 
долази у Србију од 20. до 30. августа. 

– До краја јула ћемо имати све и очекујемо да неће бити већих проблема, иако имамо више 
тешкоћа него што смо планирали – рекао је Вујовић. 

Проблеми, како је навео, настају због тога што се сви слажу с реформама, али кад дође до 
примене, на пример, потреба за већом ефикасношћу, то је онда проблематично. Он је рекао 
да ће „Железнице Србије” морати да послују ефикасније, а да ће ЕПС морати да смањи 
техничке губитке јер губи 16 одсто струје која уђе у систем у односу на ону која се очита на 
сатовима, а у Европи је то око пет одсто. 

– Прихватам да је наш систем сложенији од других јер имамо стару опрему која генерише веће 
губитке, користимо струју и за грејање, те су издаци већи – рекао је он. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vujovic-ima-sanse-za-povecanje-plata-i-penzija
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Нагласио је да је трогодишњи стенд-бај аранжман који је Србија закључила с ММФ-ом, „из 
предострожности”, што значи да је то финансијска помоћ „испод линије“, само као гарант 
спољне ликвидности. 

– Немамо намеру то да користимо, то је помоћ за спољну ликвидност, која нама не треба јер 
имамо девизне резерве од десет милијарди евра – рекао је он. 

Вујовић је навео да од 1,2 милијарде евра, колико је одобрено, то није линеарно, али за 12 
ревизија, колико је планирано за три године, Србија може остварити право да повуче део 
новца. 

Министар финансија је изјавио да не очекује да ће грчка криза изазвати потресе у Србији, али 
је додао да су спремне мере у случају да она почне да се прелива на Србију. 

– Анализирали смо све елементе који могу утицати на развој догађаја у Србији, не очекујемо 
да ће доћи до великих потреса, али имамо спремне мере. НБС има водећу улогу у томе јер су 
финансијске везе најважнији елеменат – рекао је он на конференцији за новинаре. 

Влада, како је додао, помно прати шта се дешава у Грчкој и колико би то могло утицати на 
финансијске и друге токове у Србији. Вујовић је рекао да је Влада правила процене са 
Светском банком и ММФ-ом за случај да се такве ствари догоде, али да их држи у тајности.  

Д. У. 
  

Покренута приватизација „Телекома Србија” 
Влада Србије покренула је иницијативу за приватизацију Предузећа за телекомуникације 
„Телеком Србија” АД Београд, а Министарство привреде и Агенцију за приватизацију треба да 
реализују тај закључак. 

Како је саопштила Владина Канцеларија за сарадњу с медијима, такав закључак Влада Србија 
је донела на седници. Истовремено, формирана је Радна група за вођење преговора с 
потенцијалним стратешким партнерима за улагање у Привредно друштво за производњу и 
прераду челика „Железара Смедерево“. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/povlascene-firme-duzne-700-miliona-evra 

Повлашћене фирме дужне 700 милиона евра 
 

„Дуг 17 стратешких предузећа којима је продужен рок за приватизацију комерцијалним 
повериоцима износи укупно 700 милиона евра”, наводи се у анализи Фискалног савета 
објављеној 

у новом броју часописа „Квартални монитор” који издаје ФРЕН. „Ако би држава у циљу 
проналажења стратешког партнера преузимала и комерцијалне дугове тих предузећа, што је 
већ урађено 2014. године у случају ЈАТ-а, у износу од око 20 милијарди динара, додатни 
расходи би у најгорем случају могли изнети чак 700 милиона евра, што би било апсолутно 
неиздрживо”, стоји у анализи која је представљена на Економском факултету. 

Прецизирано је да су, по последњим доступним подацима, комерцијални дугови 17 стратешки 
важних предузећа у реструктурирању у 2013. години износили око 700 милиона евра. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/povlascene-firme-duzne-700-miliona-evra
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Председник Фискалног савета Павле Петровић је рекао да је то велики ризик јер ти издаци 
нису предвиђени трогодишњим планом фискалне консолидације. 

– Ту се јавља значајан ризик јер ако би се на нека од тих 17 предузећа применио модел као на 
ЈАТ, а то значи да држава у том стратешком партнерству или приватизацији не преузме само 
дугове за порезе, гас и струју, него и комерцијалне, приватне дугове, то би био и додатни 
удар на буyет, а то није предвиђено у овом плану фискалне консолидације за три године – 
објаснио је он, и прецизирао да вероватно неће бити потребе да држава намири повериоцима 
целу суму од 700 милиона евра, већ само њен део. 

Е. Дн. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/prosecna-zarada-u-maju-43694-rsd-realno-manja-33-odsto 

Просечна зарада у мају 43.694 РСД, реално мања 
3,3 одсто 
 

Просечна нето зарада у Србији, исплаћена у мају месецу, износила је 43.964 динара, и у 
поређењу са зарадом у априлу номинално је мања 3,6 одсто, а реално 3,3 одсто, 

 саопштио је данас Републички завод за статистику (РЗЗС).Просечна зарада без пореза и 
доприноса исплаћена у мају 2015. године номинално је мања 0,5 одсто и реално је мања два 
одсто у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају 2014. 
године.Просечна бруто зарада исплаћена у мају 2015. године износи 60.487 динара и односу на 
просечну зараду исплаћену у априлу 2015. године, номинално је мања 3,3 одсто, а реално три 
одсто. 

У односу на мај 2014. просечна бруто зарада је номинално мања 0,8 одсто, а реално нижа 2,3 
одсто.Просечна бруто зарада исплаћена у периоду јануар-мај 2015. године, у поређењу са 
просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар-мај 2014. године, номинално је мања 0,6 
одсто, а реално је мања 1,8 одсто.Просечна нето зарада исплаћена у периоду јануар-мај 2015. 
године, номинално је мања 0,4 одсто, а реално 1,6 одсто у односу на просечну зараду без 
пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар-мај 2014. године, наведено је у саопштењу 
РЗЗС. 

(Танјуг) 
 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/sindikat-preuzeo-isplatu 

Синдикат преузео исплату 
 

КИКИНДА: Представници кикинске локалне самоуправе и синдиката потписали су 
споразум о социјалном програму за стотинак запослених у пет општинских јавних 
предузећа која се гасе. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/prosecna-zarada-u-maju-43694-rsd-realno-manja-33-odsto
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/sindikat-preuzeo-isplatu
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Просечна исплата биће до 14.000 динара у бруто износу по години стажа 

Формирањем новог ЈКП „Кикинда” ове фирме су изгубиле право да се баве комуналном 
делатношћу и покренут је процес ликвидације. 

- Одлучили смо да сви радници фирми које се гасе добију одређену сатисфакцију. То неће 
решити све њихове проблеме и није била наша законска обавеза, али је начин да се 
проблеми, бар на кратко време превазиђу - рекао је председник општине Павле Марков, 
приликом потписивања споразума о социјалном програму. - Одвојили смо из буџета 21 милион 
динара и поред тога што нам је буџет у незавидној ситуацији. Ипак, овај социјални програм 
важнији нам је од других давања. 

Опредељена средства из буџета пребачена су на рачун Већа савеза самосталног синдиката 
које ће их даље исплаћивати. 

 
- У наредном периоду биће неопходни радници на појединим пословима јер су у току тендери 
за одређене комуналне делатности, па сви који остају без посла моћи ће, заједно са осталим 
незапосленим грађанима, да конкуришу за та радна места - нагласио је Марков. 

Захваливши Општини на разумевању, Илија Дрљић, потписник споразума у име Већа савеза 
самосталних синдиката напоменуо је да су „од ове приче изузете породиље, труднице, те 
запослени са великим проблемима”. 

- Први сегмент споразума ступа на снагу за петнаестак дана, а средства која ће се већ тад 
исплаћивати, разликују су од фирме до фирме. По завршетку ликвидационог поступка у свим 
предузећима исплатиће се још једна транша и то 60 одсто од средстава која се буду наплатила 
од потраживања свих поменутих фирми. Критеријум за исплату је број година стажа код 
последњег послодавца, тако да нема истог износа за све. Сви који су добили више у првом 
делу исплате, добиће мање када се наплате потраживања, и обрнуто – рекао је Дрљић. 

У јавним предузећима Општинска стамбена агенција, Дирекција за изградњу града и „6. 
октобар“ просечна исплата биће до 14.000 динара у бруто износу по години стажа, док је износ 
још мањи у преосталим двема фирмама – „Градско зеленило и пијаца” и Јавна агенција за 
пољопривреду, јер су та предузећа основана пре неколико година. 

А. Ђуран 

 

 

 

 

 


