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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:550996-Jos-mesec-dana-i-pravac---stecaj 

Još mesec dana i pravac - steĉaj 
Z. R. - S. B.   

Bez drţavne zaštite od prinudne naplate potraţivanja od 1. juna 43 društvena preduzeća 

 
ODZVONILO im je u ponedeljak, ali svi rokovi, ipak, nisu potrošeni. Bez zaštite drţave od prinudne 
naplate potraţivanja ostala su 43 društvena preduzeća. Većina njih već 2. juna bi mogla da pokuca 
na vrata privrednih sudova sa zahtevima za pokretanje steĉajnog postupka. Tako će, makar za 
mesec dana, izbeći plenidbu imovine. 

Predstavnici Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju razgovarali su u ponedeljak u 
Privrednoj komori Srbije sa ljudima iz ovih firmi. Preporuka je jasna, ukoliko im preti prinudna 
naplata, neka krenu u steĉaj. 
- Kada se preda zahtev za pokretanje steĉaja firma je najviše 30 dana zaštićena od prinudne 
naplate - pojasnila je Andrijana Ţivanović, specijalna savetnica ministra privrede. - Ko ima gotov 
unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR), sa izveštajem revizora i odobrenjem većinskih 
poverilaca, moţe da povuĉe zahtev za steĉaj i zatraţi UPPR. Druga opcija je reorganizacija, a treća 
privatizacija, obe iz steĉaja. Ali je bitno da inicijativa za taj postupak doĊe iz preduzeća. Moţe od 
rukovodstva, moţe i od zaposlenih, jer su i oni poverioci. Mi ćemo vam pomoći. Ĉak i ukoliko je 
problem predujam. 

DECENIJAMA U RESTRUKTURIRANjUPREDUZEĆA koja ovih dana odlaze u steĉaj su bila samo 
formalno u restrukturiranju. Na isti naĉin su funkcionisali kao i pre tog postupka i oĉekivali su da 
Vlada ili neko drugi plati njihove raĉune - kaţe ekonomista Marko Mitrović, autor knjige "Kako 
restrukturirati kompaniju" izdavaĉke kuće "Klio". - Ovaj postupak bi trebalo da traje od šest meseci 
do godinu dana, a u njima traje godinama. Mislim da je mnogo bolji potez za ove kompanije koje 
su preostale, da se iskoristi model kao u Ţelezari, da se problemi prevaziĊu ili da se prodaju bar 
delovi tih firmi za koje bi postojalo interesovanje. 

Restrukturiranje traje više od deset godina. Datum od kog više ne vaţi zaštita od prinudne naplate 
pomera se poslednje dve godine. A konaĉni rok ove firme su doĉekale nespremne za prodaju. Mnogi 
direktori i predstavnici ovih preduzeća u ponedeljak su za to direktno prozvali Agenciju za 
privatizaciju. Pokrenuli su pitanje zašto nije objavljena prodaja "Vršaĉkih vinograda, koji duguju 
polovinu svojih potraţivanja ili PIK "Zemun". U svim ovim preduzećima, ĉulo se na sastanku, drţava 
ima svoje zastupnike kapitala. 
- Najveći krivci su u preduzećima - odgovorio je Ljubomir Šubara, direktor Agencije za 
privatizaciju. - U "Vršaĉkim vinogradima" direktor godinu i po nije hteo da plati naknadu zastupniku 
kapitala. Ima direktora koji su sedam godina direktori u restrukturiranju, a tek sada su se setili da 
istiĉe rok. Direktor PIK "Zemun" je bio kod mene u sredu. 

Na to je predstavnik PIK "Zemun" odgovorio da već tri godine moli za pomoć, ali da ona ne stiţe. I 
da mu nije jasno zašto nisu ponuĊeni kupcima. Predstavnici Agencije su odgovorili da nije bilo 
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javnog poziva jer PIK "Zemun" ne zna gde im se nalazi 900 hektara. Od prvog ĉoveka Agencije za 
privatizaciju se moglo ĉuti i da niko razuman ne bi kupio IMR sa 90 miliona evra duga. Da sva pisma 
o zainteresovanisti za ovu fabriku koja su stigla do njih, poslednje na poljskom jeziku, ne pominju 
volju da se firma kupi, već samo - zakupi. 

 

 
ZAMENANI spisak strateški vaţnih preduzeća nije ostao netaknut. Vlada je u poslednjem ĉasu 
zamnila dve firme. Umesto PPT-TMO i PPT "Koĉna tehnika" na listi preduzeća od izuzetnog znaĉaja 
našli su se "Prva iskra" Bariĉ i Grupa "Zastava vozila". 

Iz "Borelija" su i 1. juna traţili sastanak sa ministrom privrede. Ova firma ima nerešeno pitanje 
imovine sa hrvatskim "Borovom". 
- Ne znamo da li su osnovni motivi nadleţnih zbog kojih su nas ostavili bez zaštite sudski procesi 
koji su u toku ili nerešena imovina - kaţe Zorka Crnogorac, direktorka "Borelija". - Dugujemo oko 14 
miliona evra, a najveći poverilac je Poreska uprava. Imali smo sedam zainteresovanih kupaca, od 
kojih su ĉetiri iz branše. Traţili smo još u februaru da razgovaramo sa nadleţnima o rešavanju 
statusa imovine, ali nam je tada saopšteno da preduzeće treba da ide u steĉaj. 

Preporuka za odlazak u steĉaj stigla je i do firmi ĉiji direktori u ponedeljak nisu bili u Privrednoj 
komori. Takav je sluĉaj sa Fabrikom vagona Kraljevo. 
- Nama su u petak ponudili dodatni metod zaštite - objašnjava direktor Zoran Minović. - To je 
ulazak u predsteĉajni postupak koji štiti mesec dana. Onda bismo mi morali da za 15 dana 
sastavimo UPPR, što jeste premalo vremena, ali ćemo to nekako uraditi. Kada se on prihvati, 
zaštićeni smo pola godine. Dve firme su iskazale zainteresovanst za našu fabriku, iz Nemaĉke i 
Turske. Mi smo njihova pisma o zainteresovanosti poslali Agenciji za privatizaciju. Od nje smo, 
meĊutim, puna ĉetiri meseca ĉekali samo odluklu o modelu privatizacije i tako došli u ovu 
situaciju. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:551055-Bez-plate-50000-radnika 

Bez plate 50.000 radnika 
J. Ţ. SKENDERIJA  

Neredovna primanja i dalje ima 600.000 ljudi, uprkos propisima. Niko nije platio kaznu zato 
što nije isplatio zaposlene 

UKOLIKO poslodavac u Nemaĉkoj ne isplati radniku zaradu na vreme, moţe da završi u zatvoru od 
tri do pet godina. Kada bi se takvi propisi primenili u Srbiji, većina vlasnika i direktora naših firmi 
bi, na ţalost, završila iza rešetaka. Prema sindikalnim raĉunicama, oko 600.000 radnika iz privatnog 
sektora zaradu prima sa zakašnjenjem od mesec, dva ili više, dok ĉak 50.000 zaposlenih uopšte i ne 
prima platu. 

Do ovih podataka došla je Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije. Najugroţeniji su po 
njima radnici u tekstilnoj i preraĊivaĉkoj industriji, saobraćaju, graĊevini, metalci, ali i u 
medijima. 

- Po nekoliko godina platu nisu primili zaposleni u preduzećima u restrukturiranju - kaţe Ranka 
Savić, predsednica ASNS. - To su firme koje nisu otišle u steĉaj i likvadaciju, a radnici ne dobijaju 
ni dinara. Rešenje za ovakve sluĉajeve nije prosto, ali ga uvek ima. 

Iako nadleţni tvrde da je novim Zakonom o radu regulisana ova oblast, sindikati tvrde suprotno. 
Odredba po kojoj je obraĉunski listić dokaz na sudu kojim se omogućava isplata zaostalih zarada, u 
praksi, smatra Savić, ne funkcioniše. 

- To nije javna isprava i nije dovoljan dokaz da bismo naterali poslodavca da nam isplati zaradu 
koju nam duguje - objašnjava ona. - Ako ţelite svoj zaraĊeni novac, morate u privrednom sudu 
povesti postupak, spor i redovnim putem doći do svog potraţivanja. To traje najmanje godinu 
dana. 

Naša sagovornica smatra da rešenje treba traţiti u smanjenju nameta drţave prema poslodavcima. 
Stope poreza i doprinosa najveće su u Evropi i iznose ĉak 63 odsto. Savić navodi da su, primera 
radi, u Makedoniji svega 39 odsto, a niţe su i u svim zemljama regiona. 

- Onda bi trebalo preduzećima ukinuti plaćanje oko 500 raznoraznih taksi. Drţava bi isto tako 
morala da bude zainteresovana ne samo za uplate radnog staţa i punjenje budţeta, već i za 
voĊenje evidencije ko ne plaća zarade. Zakon o radu nema kriviĉnu sankciju za neisplaćivanje 
zarade radniku, već samo prekršajne kazne od 50.000 do milion dinara. Ali, ne znam nijednog ko je 
platio i toliku kaznu. 

Inspektorat za rad ne raspolaţe podacima o tome koliko zaposlenih u Srbiji ne prima platu, već 
samo podacima koji su konstatovani prilikom inspekcijskog nadzora. 

- U prva ĉetiri meseca ove godine, inspektori rada su imali 12.368 nadzora u oblasti radnih odnosa, 
pri ĉemu su doneli su 2.054 rešenja o nalaganju otklanjanja utvrĊenih nepravilnosti, od kojih je 
1.088 rešenja doneto zbog neisplaćenih zarada i podneli oko 700 zahteva za pokretanje prekršajnog 
postupka protiv takvih poslodavaca - kaţe Bojan Jocić, direktor Inspektorata za rad. 
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POSTUPCI 

PREMA informacijama kojima raspolaţe Inspektorat za rad, pred osnovnim sudovima je u toku 
postupak po većem broju podnetih izvršnih isprava odnosno obraĉunima zarada. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:551126-Cuprija-Strajk-radnika-doma-zdravlja 

Ćuprija: Štrajk radnika Doma zdravlja 
Z. Rašić  

Od utorka potpuno obustavljen rad u ćuprijskoj zdravstvenoj ustanovi. Traţe rešavanje duga i 
problema ljudi bez ugovora 

OKUPLjANjEM u sali za sastanke u utorak od 9 sati poĉeo je generalni štrajk zaposlenih u Domu 
zdravlja u Ćupriji, koji je najavljen prošle nedelje jednosatnim štrajkom upozorenja. 

Odrţan je zbor na kome su se zaposlenima obratili aktivisti sindikata "Nezavisnost". Oni su pozvali 
radnike na jedinstvo jer su svi dosadašnji pokušaji pronalaţenja rešenja ostali bez efekta. Zahtevi 
su poznati: rešavanje pitanja neugovorenih radnika, overa zdravstvenih knjiţica i rešavanje nikad 
gore finansijske situacije ustanove jer je raĉun u blokadi. Već u sredu, prema reĉima Branka 
Matejića, predsednika regionalnog povereništva "Nezavisnosti", štrajk će se preneti na prostor 
ispred, a moguća je i radikalizacija ukoliko se do kraja nedelje ne doĊe do rezultata. 
- Sigurno je da ovo neće završiti na sedenju, gledanju i praznim priĉama. Moramo da stanemo na 
put neozbiljnom shvatanju naših zahteva jer smo hiljadu puta do sada pregovarali i - ništa. 
Oĉekujemo da do ĉetvrtka resorno ministarstvo donese nove kadrovske planove, pa ćemo onda da 
znamo na ĉemu smo - rekao je Matejić. 

Problemi u domu zdravlja su poĉeli još 2008, kada je veliki broj radnika primljen bez kontrole posle 
odvajanja od bolnice. Zato sada imaju 250 zaposlenih, od ĉega devedesetak bez ugovora. Novca za 
njih nema, pa ne primaju plate. I radnicima sa ugovorom plate kasne, a overene knjiţice već 
godinu i po nema - niko. 

- Radim 35 godina i imam ugovor sa RFZO, pa opet nemam overenu knjiţicu, a plata mi kasni dva 
meseca. Pitam: gde su moje plate koje je ministarstvo dalo? Bivši direktor je sve te dugove 
napravio i otišao. Sad nam je raĉun u blokadi, a u školskom dispanzeru, gde radim, nemamo baš 
ništa. Ni osnovne antibiotike, penicilin i geramicin - kaţe medicinska sestra Slavica Kostić. 

Direktorka Mirjana Miletić smatra da rešenje mora da se naĊe jer je u pitanju primarna zdravstvena 
zaštita. 

- Imamo šest fizioterapeuta a nemamo tu sluţbu. To je ĉist višak. Imamo i laboratoriju koja je 
višak. Vaţeći normativ je 130 zaposlenih, a mi imamo 250, što je broj za dva doma zdravlja. I 
pored svega se trudimo da odrţimo rad maksimalno što je moguće da pacijenti ne trpe - kaţe ona. 

PRELAZAK U BOLNICU 

- DOM zdravlja je najveći problem u opštini Ćuprija koji su napravili prethodni direktor i bivša 
lokalna vlast. Rešenje mogu da naĊu jedino resorno ministarstvo i Vlada jer dugovi prevazilaze 
mogućnosti opštine - tvrdi predsednik Ćuprije Ninoslav Erić. - Naš predlog je da odreĊen broj 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:551126-Cuprija-Strajk-radnika-doma-zdravlja


6 

 

radnika preĊe u bolnicu jer kadrovski plan te ustanove za 2013. dozvoljava prijem još 60 radnika. 
Kad se problem neugovorenih reši, ostaju dugovi od tri miliona evra! 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/564462/Vucic-ne-odustaje-od-stednje 

Vuĉić ne odustaje od štednje 

S. Marjanović  

Budţet Srbije i u maju beleţi sve pozitivne trendove od poĉetka godine, ali Vlada Srbije nastavlja i 

sa istim greškama koje pravi već pet meseci. 

 

 

(+) Kliknite za uvećanje 

 

Deficit budţeta je i dalje daleko ispod dogovorene crte sa MMF. Umesto 98,3 milijarde dinara, 

deficit za prvih pet meseci je 24,5 milijardi, odnosno 73,8 milijardi manje, pokazuju podaci iz 

Nemanjine 11.  

  

Zbog ovih rezultata premijer Aleksandar Vuĉić je obećao da će traţiti od MMF da se plate i penzije 

koje su u novembru prošle godine smanjene u proseku za 10 odsto sada podignu za nekoliko 

procenata. Finansijska disciplina na kojoj uporno insistira premijer Vuĉić i u maju daje rezultate. 

Prihodi od PDV-a od 36,8 milijardi najveći su od poĉetka godine, ali je primetan pad prihoda od 
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akciza i carine, koje su i tako smanjene veće nego prošle godine. Javna preduzeća nastavila su i u 

maju mesecu da uplaćuju veći prihode. 

  

Ukupni rashodi budţeta su za 9 milijardi dinara manji nego prošle godine. I dalje se manje izdvaja 

za plate zaposlenih, manji su i troškovi za korišćenje roba i usluga, a povećani su izdaci za 

socijalnu zaštitu. MeĊutim, opštine su i prošlog meseca dobile manje novca iz budţeta, ĉak 6 

milijardi manje nego 2014.  

  

Ponovo je manje novca potrošeno na kapitalne investicije: u maju je potrošeno 1,5 milijardi, a 

godinu dana ranije 3,8 milijardi dinara. Vlada je za prvih pet meseci na kapitalne investicije 

potrošila 5 milijardi manje nego lane. I premijer je priznao da je jedan od glavnih razloga zbog 

kojih Vlada troši manje para za kapitalna ulaganja nedostatak projekata i obećao da će ta ulaganja 

biti jedan od njegovih prioriteta. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/564260/Restruktuiranje-ne-mora-da-znaci-otpustanje 

Restruktuiranje ne mora da znaĉi otpuštanje 

G.B.  

U poslednjih nekoliko godina, privreda Srbije nalazi se u krizi, koja se - bez obzira na kvartalne ili 

godišnje oscilacije pojedinaĉnih pokazatelja - produbljuje. Ono što situaciju ĉini još ozbiljnijom, 

svi lakši i manje skupi koraci i mere već su iskorišćeni i potrošeni, a da se sistemski, strukturalno 

nije dobili ni popravilo ništa bitno, kaţe Marko Mitrović, savetnik u Evropskoj banci za obnovu i 

razvoj. 

Mitrović, a ĉiju je knjigu “Kako restruktuirati kompaniju” ovih dana objavio “Clio”, kaţe da je 

Srbija duboko zašla u sopstvenu “izgubljenu deceniju”. 

 

- Iz nje se najpre izlazi povećanjem konkurentnosti i restruktuiranjem firmi i banaka. Zato, ĉini mi 

se, u privredi Srbije danas ne postoji znaĉajnija tema. Ako kompanija doĊe u situaciju da nema 

novu proizvodnju, da najbolji radnici odlaze, da gubi trţište i korak u tehnološkom razvoju, zar to 

nije i priliĉno dobar opis “zombi korporacije”, kaţe Mitrović. Inaĉe, fenomen “zombi banaka” i 

“zombi korporacija” pojavljuje se kada nema restruktuiranje, a “izgubljena decenija” za jednu 

drţavu je ona u kojoj je protraćeno vreme i finansijska sredstva. 

 

Prema njegovom mišljenju, kada se već naĊe u teškoćama, jedino kompanija koja se ne 

restruktuira ugroţava sva svoja radna mesta. 

- Restruktuiranje ne znaĉi, neminovno i otpuštanje. Za bilo koju definiciju restruktuiranja, kljuĉni 

su sledeći elementi - velike, brze, ali kontrolisane promene, pre svega u upravljanju i organizaciji, 

kao i oĉuvanje, a zatim i povećanje vrednosti za sve zainteresovane strane, istiĉe Mitrović. 
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Na pitanje - koji su najĉešći znaci upozorenja da je firmi potrebno restruktuiranje, Mitrović 

napominje da je tu, pre svega: prestanak plaćanja bez prethodne najave, veliki pad prodaje ili 

profitabilnosti, kao i naglo smanjenje obrtnih sredstava.  

- Oĉigledni znaci su i pad porudţbina, sniţenje margina i EBITDA, pogoršanje u odnosu na 

kratkoroĉne aktive i pasive. Najraniji znaci su profit bez poboljšanja gotovinskih tokova, ali i slab 

sistem upravljanja i kontrole. Ĉesto se kod menadţmenta, u ovim situacija, dešava poricanje 

postojanja problema, praćeno sve lošijom komunikacijom i odlaskom najboljih kadrova. A, što se 

duţe odlaţe restruktuiranje, samo steĉaj postaje sve izvesniji, navodi Mitrović. 

 

On napominje i da postoji ĉitav niz alatki koja moţe pomoći uspešno restuktuiranje. 

- To je proces. Poĉinje uoĉavanjem jednog ili više znakova upozorenja i kada je uspešno, završava 

se povratkom u redovno stanje, podvlaĉi Mitrović. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/564420/KRAGUJEVACKI-METALCI-Vestacko-disanje-za-1100-radnika-jos-godinu-dana 

KRAGUJEVAĈKI METALCI „Veštaĉko disanje“ za 
1.100 radnika još godinu dana 

N. Radšić  

Dogovorom Samostalnog sindikata metalaca i Vlade Srbije, u grupaciju „zaštićenih” preduzeća, 

izuzetih iz programa za steĉaj, našlo se i sedam preduzeća iz Kragujevca. 

Zahvaljujući Sindikatu metalaca Srbije i gradonaĉelniku Radomiru Nikoliću produţen je rok za spas 

firmi koje su nosioci srpske industrije. 

  

Predsednik sindikata: Goran Milić 

Kako kaţe Goran Milić, predsednik Samostalnog sindikata metalaca, 1.100 ranika je na neki naĉin 

zaštićeno, i oni će imati još godinu da se konsoliduju i da naĊu strateškog partnera. 

  

- Samo „Zastava medicina rada“ leĉi 38.000 graĊana, radnike „Fijata“ i ostale koji su nekada radili 

u fabrikama. Ti ljudi će nastaviti da rade, izuzeti su iz prodaje i cela ambulanta će verovatno da 

pripadne gradu. Fabrika kamiona ima 12 zainteresovanih kupaca, od kojih su ĉetiri iz Kine, a ostali 

iz Evrope. Tu je i odliĉna fabrika „Zastava - specijalna vozila Sombor“, koja ima zainteresovane 

kupce. Uz to, nekadašnji „Zastava automobili“ imaju 54 hektara zemlje u Korman polju. Uz njih, 

„Zastava holtikultura“ ima još 12 hektara zemlje i pogone koji nisu iskorišćeni do kraja - kaţe 

Goran Milić. 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/564420/KRAGUJEVACKI-METALCI-Vestacko-disanje-za-1100-radnika-jos-godinu-dana
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-agencijama-zaposleno-32_607-ljudi.sr.html 

У агенцијама запослено 32.607 људи 
За годину дана број запослених у разним агенцијама смањен је за око 1.700 људи, а процене 
су да још има простора за отпуштање 

Кад би таблоиди уместо министарке Кори Удовички реструктурирали јавну управу прва на ли-
сти за одстрел била би ријалити звезда Ивана Шкорић.  

Према писању београдске штампе, бившу водитељку Пинк телевизије, Милутин Мркоњић по-
ставио је на место пи-ара Агенције за управљање лукама. Спорно је, кажу, то што Ивана ме-
сечно зарађује 80.000 динара, и што не приличи да препорука за озбиљан државни посао буде 
учешће у ријалити програму.  

Оно што је у целој причи највише спорно је шта ће Ивана Шкорић у државној служби, и шта ће 
уопште Србији, која иначе има море агенција, још једна таква институција. Иако мало ко у Ср-
бији зна шта је у опису посла Агенције за управљање лукама, таблоиди пишу да се она бави 
озбиљним питањима развоја српских лука и речног саобраћаја у Србији и шире.  

Економиста Љубомир Маџар каже да је у великом броју случајева Србија морала, да би испу-
нила критеријуме Европске уније, да оснива поједине агенције. Да ли морамо слепо да пошту-
јемо препоруке ЕУ и гомиламо администрацију чак и кад нам не треба и шта то говори о нашим 
преговарачким способностима, питали смо.   

– Наш преговарачки капацитет је објективно условљен. Ми смо сиромашна земља лишена до-
бре економске перспективе – каже Маџар. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-agencijama-zaposleno-32_607-ljudi.sr.html
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Он додаје да је само реч о претпоставци да је и ова агенција основана на инсистирање Брисе-
ла, а да Србији која нема море свакако не треба институција која ће се бавити поморским по-
словима. Са друге стране, наше луке су у лошем стању. 

– Ни ви ни ја сада не можемо до краја да разбистримо да ли нам је та институција неопходна. 
Али оно што се зна је да свака нова власт хоће своје делатнике да ухлеби, јер свако од њих 
очекује да на неки начин буде награђен. Агенције су биле полигони за удомљавање партијских 
кадрова – каже Маџар.  

Шалу на страну, истина је да једном основане институције тешко умиру. Италијанско мини-
старство колонија постојало је педесетак година након што је Италија изгубила своју последњу 
колонију, подсећа Маџар.   

Према подацима Министарства државне управе и локалне самоуправе у агенцијама ради око 
32.000 људи. На питање „Политике” колико је у њима прекобројних нисмо добили одговор. 
Оно што је, међутим занимљиво, јесте да је у односу на децембар 2013. на крају 2014. године 
број запослених у њима смањен за око 1.700 људи. Смањење броја агенција, а самим тим и 
њихових чиновника, дежурна је тема годинама, а посебно је била пред изборе 2012. године. 
Тада се говорило да имамо више од 130 разних агенција, најављивано је да ће њихов број би-
ти преполовљен, па и више од тога. Епилог – сада имамо 98 агенција. 

Број радника повећале су, у међувремену, углавном независне институције: Државна ревизор-
ска институција и Агенција за борбу против корупције, на пример. Повереник за заштиту рав-
ноправности, с друге стране, значајно је смањио број људи (са 40 на 28). Спорна агенција за 
управљање лукама је током 2014. године, на пример, повећала број запослених. У Криминали-
стичко-полицијској академији број запослених је значајно мањи (са 361 на 199). У правосудној 
академији, такође. 

Број агенција напросто зависи од тога коју дефиницију агенције применимо. По најширој де-
финицији агенција је свака институција у којој се обављају нека јавна овлашћења, а која није 
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министарство, објашњавају у Министарству државне управе и локалне самоуправе. Најављују 
и то да ће ове и целе следеће године, уз подршку Европске уније и Светске банке, радити на 
функционалним анализама, које ће обухватити и све облике агенција, без обзира на њихов 
статус. Све то како би се утврдила оправданост њихове улоге и места у систему, проблеми у 
организационим облицима, односима са министарствима, одговорности, статусу запослених, 
укључујући и плате. 

 

– Проблем који мучи јавност и пореске обвезнике пре свега лежи у чињеници да запослени у 
неким од ових агенција имају далеко веће плате од запослених у државној управи, а да је њи-
хова одговорност, како институционална, тако и индивидуална веома упитна и проверава се 
само проформе – кажу у овом министарству. 

Како смо дошли до тога да су плате запослених у овим агенцијама далеко веће од министар-
ских? Док у министарствима, на пример, важе строги прописи у области државне управе, на 
ове агенције примењују се општи прописи о раду. У тој чињеници лежи одговор на питање ка-
ко је могуће да су плате директора тих агенција далеко веће од председникове, премијерове 
или министарске зараде. По важећим прописима, кад је о запошљавању кадрова реч, дирек-
тор неке од тих агенција има већа овлашћења од министра. До радне књижице у министарству 
много је теже доћи него у агенцији која је под контролом надлежног министра. Да би неко до-
шао до радног места у влади ипак пролази неку врсту конкурса. 

Аница Телесковић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poverioci-mogu-da-oteraju-u-stecaj-43-preduzeca.sr.html 

Повериоци могу да отерају у стечај 43 предузећа 
Они одлучују да ли ће се са дужницима договорити око репрограма дуга или су за неко друго 
решење у зависности од тога како ће се најбоље наплатити 

„Вршачки виногради” добро послују, али би о главу могли да им cе обију проблеми које им је 

оставио бивши власник (Фото Р. Крстинић) 

Држава од јуче више не штити од могуће принудне наплате 43 предузећа у реструктурирању. 
„На леду” су остали ИМТ, који дугује 90 милиона евра, ИМР, са дугом од 65 милиона евра, 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poverioci-mogu-da-oteraju-u-stecaj-43-preduzeca.sr.html
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потом „Просвета”, БИП, Предузеће за путеве „Београд”, „Дневник”, „Вршачки виногради”, 
ПИК Земун, „Јагодинска пивара”, „Желвоз”, „Утва”... Пошто се њихова дуговања мере 
стотинама милиона евра, повериоци могу одмах да их гурну у стечај или да им репрограмирају 
дугове. 

Драган Стевановић, државни секретар у Министарству привреде, каже да ће повериоци сами 
проценити шта је боље за њих. 

– Повериоци ће сами проценити да ли им је испалтивије да ова предузећа не блокирају или да 
их блокирају и тиме створе предуслове за покретање стечајног поступка. Јуче је разговарано 
са руководствима и синдикатима и сугерисано им је како да у овом приоцесу штите имовину и 
како да кроз овај процес прођу што безболније – каже Стевановић. 

Он наводи да у овим предузећима ради око 5.000 људи и да ће у наредних месец дана у њима 
бити спроведен социјални програм. 

Ипак, свако то предузеће је прича за себе. У некима се проблем дугова може решити кроз 
реорганизацију пословања, који би фирмама које имају какву такву тржишну перспективу, 
омогућио да договоре репрограм и да наставе да раде, али и да отплаћују дугове. 

„Вршачки виногради”, на пример, добро послују, ликвидни су, редовно исплаћују плате и 
немају хипотеку на имовини, али би о главу могли да им се обију проблеми које им је оставио 
бивши власник са којим је раскинута приватизација. 

Јон Попов, председник синдиката „Вршачких винограда”, моли државу да их некако сачува 
још који месец, до после бербе грожђа, када планирају да пронађу стратешког партнера. 
Процењена вредност овог предузећа је 29 милиона евра. 

Они су једно од малобројних предузећа које добро ради и зарађује. Већини је заједнички 
именитељ трајна неспособност плаћања, необављање делатности и енорман губитак изнад 
висине капитала, што као неминовност намеће стечај. У случају отварања стечаја повериоци 
морају да се обрате Привредном суду који покреће поступак и који за стечајног управника 
именује Агенцију за приватизацију. На њима је да утврде да ли предузеће може да иде у 
реорганизацију или банкрот. Уколико су повериоци активни и заинтересовани да се одређено 
предузеће кроз реорганизацију оспособи да послује усваја се план реорганизације и имовина 
се ставља у функцију. Радници, део опреме и имовине, могу бити издвојени у друго предузеће 
које ће наставити са радом. 

Ако се закључи да реорганизација није могућа отвара се поступак банкротства. Опет ни то није 
крај. Јер и у том поступку је могуће ићи на продају правног лица у стечају, функционалног 
дела или распродају имовине. Распродаја појединачне имовине је последња могућност, јер 
траје дуго и прилично је скупа. Продаја правног лица је лакша и бржа варијанта. Купци су 
често заинтересовани за куповину из стечаја управо зато што купују предузећа очишћена од 
обавеза и терета. 

Један број предузећа који има тржишни потенцијал, кадрове и производњу, али због дугова 
нико није хтео да их купи, може кроз стечај да покрене унапред припремљен план 
реорганизације (УППР). То је један облик новог уговора између привредног субјекта и свих 
поверилаца где се конвертује дуг у капитал, отписују дуг и камате, одлаже плаћање или 
спроводи било која друга мера уступања којом се даје шанса привредном субјекту да настави 
да живи. Суштина је да се повериоци кроз план боље намире него када би отишли у класично 
банкротство. С тим што УППР могу да покрену само привредни субјекти, али не и 
повериоци.М. Авакумовић 
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vojni-sindikat-objavio-rat-ministru-odbrane.sr.html 

Војни синдикат објавио рат министру одбране 
Представници Војног синдиката Србије тврде да Братислав Гашић спречава синдикално 
деловање; из Министарства одбране одговарају да су синдикалци тражили службене 
просторије и кола 

Војни синдикат Србије поднео је у понедељак кривичну пријаву против министра одбране 
Братислава Гашића због „спречавања политичког, синдикалног и другог удруживања и 
деловања”, саопштили су представници овог удружења. Исти поступак је, како кажу, покренут 
против неименованог команданта батаљона у Прокупљу. 

„У пријави се наводи да министар одбране од октобра 2014. године испољава негативан став 
према припадницима и представницима синдиката, активно омета рад и деловање синдиката у 
систему одбране тако што избегава да створи просторно-техничке услове и потпише 
просторно-технички споразум, од којег зависи несметан рад и деловање Војног синдиката 
Србије”, стоји у саопштењу које су представници запослених у Војсци Србије упутили 
медијима. 

Они су навели да је министар Гашић седам месеци одуговлачио признавање 
репрезентативности Војног синдиката Србије, иако Закон о раду прописује да је то требало да 
учини у року од 15 дана. Такође, синдикалци истичу да Гашић избегава преговоре о 
закључењу колективног уговора, иако је још у марту примио тај позив. Представницима 
синдиката се, како кажу, ускраћује право да учествују у изради и доношењу прописа који се 
тичу радних права и социјалног статуса запослених. 

Из Министарства одбране оштро су демантовали тврдње Војног синдиката Србије, истичући да 
су неосновани и нетачни наводи да министар одбране спречава синдикално удруживање, јер у 
Министарству одбране и Војсци Србије постоји осам синдиката. 

Представници ресорног министарства су објаснили да је помало чудно то што је Војни 
синдикат Србије поднео захтев за потписивање споразума са министром одбране, уместо са 
командантима бригада, који су били представници послодавца. Остали синдикати су 
потписали споразуме са командантима, а не са министром одбране, објашњавају надлежни. У 
Министарству кажу да су синдикалисти тражили да им министар, сем просторија и средстава 
за рад, додели и два службена возила са возачима, а да Министарство одбране сноси 
трошкове горива, одржавања и регистрације. 

Синдикалци су у јучерашњем саопштењу демантовали ове тврдње, наводећи да је реч о 
неистинама. 

„Законом о раду јасно је предвиђена обавеза послодавца да своје ресурсе стави на 
располагање синдикату. Војни синдикат Србије делује у целој Србији, па смо затражили да 
нам се омогући коришћење службених возила Министарства одбране, како бисмо могли да 
радимо у свим јединицама. То је уобичајена појава, а ове ’привилегије’ користе представници 
полицијског или синдиката запослених у здравству. Планирали смо да из својих средстава 
плаћамо амортизацију, гориво, возаче, па чак и осигурање”, објаснили су јуче представници 
Војног синдиката Србије уз напомену да није битно колико синдиката има у систему одбране, 
већ колико њих је репрезентативно. 

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

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vojni-sindikat-objavio-rat-ministru-odbrane.sr.html
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Министар одбране неће бити надлежан за синдикате 
Доношењем новог Закона о Војсци Србије (фебруар 2015. године) стављена је ван снаге 
Уредба о синдикалном организовању, кажу у Министарству одбране. Законом је предвиђено да 
ће се убудуће сва питања у вези са синдикалним организовањем и радом бити уређена новим 
Правилом службе Војске Србије, које се завршава. Убудуће министар одбране неће бити 
надлежан за синдикате у војсци. 

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

Македонци имају најбољи синдикат, Французи без синдикалних права 
Од земаља у окружењу најбоље организован синдикат имају Македонци, објаснио је Новица 
Антић, председник Војног синдиката Србије. Војници су у овој земљи синдикално 
организовани 17 година, а имају чак и право на штрајк. У Хрватској војна лица немају право на 
синдикално организовање, већ само цивили запослени при војсци, а у Словенији се, како каже 
Антић, синдикалци срећу са сличним проблемима као у Србији. Познато је да ни војници у 
Француској немају право на синдикално удруживање, већ могу да буду активни у неком од 
професионалних удружења. 

Ј. Попадић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/industrija_motora_rakovica_izlazi_iz_stecaja.4.html?news_id=302680 

Industrija motora Rakovica izlazi iz steĉaja? 
AUTOR: G. V. 

Beograd - U sluĉaju da plan strateškog partnera, poljske kompanije URSUS, bude prihvatljiv, 

Industrija motora Rakovica neće ići u steĉaj već će nastaviti sa poslovanjem, zakljuĉak je 

juĉerašnjeg sastanka odrţanog u Ministarstvu privrede, saznaje Danas. 

Na sastanku su, sem nadleţnih iz Ministarstva privrede, uĉestvovali predstavnici sindikata koji 
deluju u IMR-u i poljskog URSUS-a. 

- Zadovoljni smo postignutim jer sve ukazuje da će sluĉaj IMR-a biti rešen na zadovoljavajući naĉin 
za sve. IzmeĊu ostalih i za nas radnike. Naime, dogovoreno je da predstavnici URSUS-a u narednih 
15 dana dostave svoj plan Agenciji za privatizaciju, odnosno dostave predlog kako bi trebalo da 
izgleda strateško partnerstvo IMR-a i te poljske kompanije. Nakon toga, Agencija za privatizaciju će 
se izjasniti o toj ponudi - kaţe za Danas Branko Milinović, predsednik Samostalnog sindikata 
Industrije motora Rakovica. 

Zaposleni u IMR-u su u sredu, 27. maja, poĉeli sa protestima, nezadovoljni odlukom Ministarstva 
privrede da u toj fabrici proglasi steĉaj. Oko 400 do 500 radnika IMR-a prvo je, u periodu od dva 
dana, blokiralo Ulicu patrijarha Dimitrija i tramvajske šine u beogradskom naselju Rakovica, gde se 
fabrika nalazi, da bi trećeg dana nastavili sa protestima u fabriĉkom krugu. U sluĉaju da 
Ministarstvo privrede ne prihvati razgovore o strateškom partnerstvu sa URSUS-om, radnici su 
najavljivali blokadu pruge i centra Beograda. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/industrija_motora_rakovica_izlazi_iz_stecaja.4.html?news_id=302680
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Radnici IMR-a smatraju da ne postoji nijedan razlog za steĉaj u tom preduzeću. To obrazlaţu time 
da fabriĉka livnica radi normalno za IMR, Prvu petoletku, FAP, Slogu iz Nove Varoši, kao i za Famos 
iz Sarajeva. Poslovi se redovno ugovaraju, priprema se 500 traktora za tri kupca u Egiptu. Radi se 
2.000 motora po ugovoru sa kompanijom URSUS. Zaposleni u IMR-u smatraju da bi prestankom rada 
te fabrike na gubitku bili i srpski poljoprivrednici, jer u našoj zemlji postoji 350.000 motora, za 
koje više ne bi bilo rezervnih delova. 

U Ministarstvu privrede nisu hteli da komentarišu juĉerašnje razgovore sa sindikalcima IMR-a i 
predstavnicima URSUS-a. Ipak, kako Danas saznaje u izvorima bliskim Vladi Srbije, pregovori sa 
URSUS-om idu "zadovoljavajućim tokom". 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/divlja-privatizacija-somborsku-privredu-zavila-u-crno 

Дивља приватизација сомборску привреду 
завила у црно 
 

Сада већ вишемесечним чврстим држањем зачеља на територији Западнобачког округа у 
висини просечних зарада, запослени у онемоћалој привреди Сомбора, 

само потврђују мишљење да је на наплату дошао рачун прескупо плаћеног данка „буразерске“ 
приватизације у протеклих деценију и по. Некада угледни привредни субјекти, који су 
запошљавали хиљаде радника, као што су Метална индустрија „Бане Секулић“, „Панонка“, 
текстилни комплекс оличен у „Зефиру“, „Весни“, „Текстилној“, фабрика ауто пресвлака и 
рукавица „Црвена звезда“, фабрика специјалних возила „Застава“...из реалног живота су се 
преселили у избледеле хронике, за њима је ових дана кренула и некада најмоћнија овдашња 
фирма , Фабрика акумулатора Сомбор, коју су дугови од преко четири милијарде динара 
одвели у неизвесност стечаја, а његових 600 радника на евиденцију Националне службе за 
запошљавање. 

Ништа мање сете Сомборци осећају и када причају о Уљари „Сунце“ која је својевремено, као 
најмодернији такав погон са изузетном сировинском базом, представљала гиганта у српској 
уљарској индустрији, а сада тек бледу сенку и периферни прерадни капацитет империје 
Предрага Ранковића Пецонија. Годинама уназад борећи се са сукцесијским „игранкама“ на 
релацији Србија-Хрватска, највећи преостали српски произвођач обуће, сомборски „Борели“ 
још увек запошљава 500-тинак радника, али поучен досадашњим искуствима са потпуно 
оправданом стрепњом ишчекује процес приватизације који би, по неким незваничним 
информацијама, најзад требао да почне. Жаргонски речено „главу изнад воде“ држе тек 
запослени у успешно приватизованом „Сомболеду“ који као део хрватског „Дуката“, 
афилијације моћног франсуцког „Лакталиса“, чак и бележи раст производње, док реално мале 
зараде ( али редовно) прима скоро хиљаду Сомборки запослених у „“Фиорану“, фабрици 
доњег веша светског бренда „Калцедонија“. 

У исто време и све очи двестотинак запослених у пољопривредном предузећу „Граничар“ у 
Гакову биће упрте у републичку Агенцију за приватизацију. Наиме, њихова нада је пробуђена 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/divlja-privatizacija-somborsku-privredu-zavila-u-crno
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након успешне продаје дела имовине сличног предузећа, „Алекса Шантић“ у истоименом селу 
сомборског атара, ћерки фирми моћног италијанског кондитора „Ферера“, али реалне процене 
потенцијалне продаје 68,5 одсто државног власништва у „Граничару“ за тражених 1,56 
милиона евра говоре да су шансе за потенцијални успех у овој приватизацији минималне. 

Наиме, ситуација у којој се налазе ова два колектива од којих дословно и зависе села у којима 
се налазе, Алекса Шантић и Гаково, само је наизглед слична, а у својој суштини драматично 
различита. Вододелницу у њиховој даљој судбини ће одредити чињеница да, за разлику од 
Шантићана који ће добар део дугова „испеглати“ недавном продајом 700 хектара на којима ће 
„Фереро“ направити највећу плантажу лешника у овом делу Европе, и тиме себи олакшати 
проналазк за купца преосталог дела капитала, Гаковачки „граничари“ немају ни један једини 
хектар у свом власништву, већ у потпуности зависе од изнајмљивања и обраде рџавног 
пољопривредног земљишта. Како годинама уназад најам државних ораница нису плаћали, 
површине су се смањивале а дугови гомилали, па је крајње неизвесно ко би се усудио да уђе у 
пројекат куповине пољопривредног предузећа које нема своје земље ни колико за саксију. 

М. Миљеновић 

„Сомборгранит” и „Севертранс” 
Да превелике наде нема ни у приватизационом „зауставном времену“, односно у намери 
Владе  Србије да ове године коначно заврши цео процес трансформације државне у приватну 
имовину, донекле сведочи и недавно проглашавање неуспешном приватизације 
„Сомборгранита“, пошто се на јавни оглас за куповину већинског пакета државних акција у 
овом предузећу није јавио ни један заинтересовани. Да ли ће такве, или нешто боље среће 
бити и још увек запослени у некада највећем војвођанском аутопревознику, „Севертрансу“ 
знаће се већ колико крајем јула, пошто је за 23. дан тог месеца заказано отварање евентуално 
пристиглих понуда за куповину већинског државног капитала (53,3 одсто) процењену на свега 
394.000 евра. 

Синдикат новинара Србије: Хитно изменити 
медијске законе 
 

Синдикат новинара Србије (СИНОС) данас је инсистирао на хитној измени медијских 
закона и из тог синдиката верују да ће Влада Србије схватити опасност од гашења 
локалних медија 

 и покушати да нађе решење које ће бити у интересу јавности, саопштено је из СИНОС-а. 

Како је упозорила председница СИНОС-а Драгана Чабаркапа на годишњој Скупштини Европске 
федерације новинара у Будви, наставак приватизације уништитио би српско новинарство и 
демократска јавност, према њеним речима, апелује да се то спречи. 

Сет медијских закона ни на који начин није стимулисао успостављање социјалног дијалога, 
који у српским медијима не постоји. У приватним медијима у Србији не постоје синдикати, 
послодавци не дозвољавају синдикално организовање, а у страху од отказа, запослени 
прихватају ниске и нередовне плате и несигуран радни статус, навео је СИНОС. 

Према оцени тог синдиката, расту цензура и аутоцензура, уместо слободних Србија има 
контролисане медије и све брже клизи у медијску несигурност, а непуну годину од доношења 
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сета медијских закона стање на српској медијској сцени је значајно погоршано. 
(Танјуг) 

 

BETA 
http://www.naslovi.net/2015-06-02/beta/sindikat-penzionera-protestuje-zbog-povecanja-poreza-na-imovinu/14874902 

Sindikat penzionera protestuje zbog povećanja 
poreza na imovinu 
   

Beta  

 

Udruţenje sindikata penzionera Srbije protestovalo je danas zbog odluke vlasti u Beogradu da i do 

80 odsto poveća porez na imovinu i zatraţilo od Vlade da stavi van snage tu odluku. 

 

"Posle neustavnog smanjenja plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara, donošenja 

neustavnog Zakona o izvršenju i obezbedjenju kojim je dodatno ugroţen poloţaj graĊana, 

suoĉavamo se sa novim nametom koji preti da ĉitave porodice zavije u crno i dovede do prosjaĉkog 

štapa", navodi se u saopštenju tog udruţenja.  

 

Dodaje se ne postoje ekonomski opravdani razlozi za povećanje poreza na imovinu u vreme krize 

kad je pala cena strambenog kvadrata, na šta će dodatno uticati povećanje poreza. 

 

Udruţenje sindikata penzionera je podsetilo da je za poslednje tri godine velikom broju graĊana 

porez na imovinu višestruko uvećan, iako je vlast obećava da neće povećavati namete i da će štititi 

one koji su najugroţeniji. 

 

"Šta opljaĉkani, uplašeni i poniţeni gradjani, koji se svakog jutra sa strahom i neizvesnošću bude, 

mogu još da oĉekuju od vlasti? Kada će prestati ekonomsko nasilje i zašto Srbija ima najveći porez 

na imovinu od svih drţava u Evropi", zapitalo je to udruţenje. 

 

 

 

 

 

http://www.naslovi.net/2015-06-02/beta/sindikat-penzionera-protestuje-zbog-povecanja-poreza-na-imovinu/14874902
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=06&dd=02&nav_id=999744 

"Smanjili nam penzije, a diţu porez 80%" 
Udruţenje sindikata penzionera Srbije protestovalo je zbog odluke vlasti u Beogradu da i do 80% 
poveća porez na imovinu. 

IZVOR: BETA  

"Posle neustavnog smanjenja plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara, donošenja neustavnog 

Zakona o izvršenju i obezbeĊenju kojim je dodatno ugroţen poloţaj graĊana, suoĉavamo se sa novim 

nametom koji preti da ĉitave porodice zavije u crno i dovede do prosjaĉkog štapa", navodi se u saopštenju 

tog udruţenja. 

Dodaje se ne postoje ekonomski opravdani razlozi za povećanje poreza na imovinu u vreme krize 
kad je pala cena strambenog kvadrata, na šta će dodatno uticati povećanje poreza.  
 
Udruţenje sindikata penzionera je podsetilo da je za poslednje tri godine velikom broju graĊana 
porez na imovinu višestruko uvećan, iako je vlast obećava da neće povećavati namete i da će štititi 
one koji su najugroţeniji.  
 
"Šta opljačkani, uplašeni i poniženi građani, koji se svakog jutra sa strahom i neizvesnošću bude, 
mogu još da očekuju od vlasti? Kada će prestati ekonomsko nasilje i zašto Srbija ima najveći porez 
na imovinu od svih država u Evropi", zapitalo je to udruţenje. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=06&dd=02&nav_id=999641 

Stanje "Prvog maja" šokiralo Ministarstvo 
Radnici kompanije "AHA Mura Prvi maj" najavili su da će podneti kriviĉne prijave protiv 
menadţmenta kompanije zbog lošeg stanja preduzeća. 

IZVOR: TANJUG 

 Pirotski Samostalni sindikat smatra da ipak nema razloga za proteste radnika jer je pokretanjem steĉajnog 

postupka ispunjen jedan od njihovih glavnih zahteva. 

Predstavnik radnika u kompaniji "AHA Mura Prvi maj" Novica Andrejev rekao je da će kriviĉne 
prijave protiv menadţmenta zbog, kako kaţe, katastrofalnog stanja u toj kompaniji koja već deset 
meseci ne radi a radnici ne primaju plate, biti podnete Policijskoj upravi u Pirotu. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=06&dd=02&nav_id=999744
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=06&dd=02&nav_id=999641
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"Još uvek prikupljamo potpise radnika ali će uskoro biti 
podnete krivične prijave. Na taj korak su nas ohrabrili i u 
Ministarstvu privrede kada su videli podatke o tome u koliko 
teškom stanju se nalazi fabrika", kazao je Andrejev.  
 
Predstavnike radnika primio i predsednik opštine Pirot Vladan 
Vasić koji je kazao da će opština, koliko je u njenoj moći, 
nastojati da pomogne bar najugroţenijim radnicima, odnosno 
samohranim roditeljima i porodicama u kojima oba braĉna 
partnera rade u ovoj firmi.  
 
S druge strane, predsednik Samostalnog sindikata u Pirotu 
Rodoljub Ćirić izjavio je da ne postoje razlozi za proteste 
radnika kompanije "AHA Mura Prvi maj", s obzirom da je 
Privredni sud u Nišu doneo odluku o pokretanju 
predstečajnog postupka.  
 
"Upravo pokretanje steĉaja je bio jedan od glavnih zahteva 
Inicijativnog odbora zaposlenih u ovoj kompaniji što znaĉi da 
nema razloga za proteste. Poveriocima će biti obezbeĊen jednak tretman istog isplatnog reda i 
klase u postpupku reorganizacije", kazao je Ćirić. 
 

AKTER 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-129618-protestuj-zbog-pove-anja-poreza-na-imovinu.html 

PROTESTUJU ZBOG POVEĆANJA POREZA NA 
IMOVINU 
 

Beta 
Udruţenje sindikata penzionera Srbije protestovalo je danas zbog odluke vlasti u Beogradu da i do 
80 odsto poveća porez na imovinu i zatraţilo od Vlade da stavi van snage tu odluku 

"Posle neustavnog smanjenja plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara, donošenja 
neustavnog Zakona o izvršenju i obezbedjenju kojim je dodatno ugroţen poloţaj graĊana, 
suoĉavamo se sa novim nametom koji preti da ĉitave porodice zavije u crno i dovede do prosjaĉkog 
štapa", navodi se u saopštenju tog udruţenja.  
 
Dodaje se ne postoje ekonomski opravdani razlozi za povećanje poreza na imovinu u vreme krize 
kad je pala cena strambenog kvadrata, na šta će dodatno uticati povećanje poreza. 
 
Udruţenje sindikata penzionera je podsetilo da je za poslednje tri godine velikom broju graĊana 
porez na imovinu višestruko uvećan, iako je vlast obećava da neće povećavati namete i da će štititi 
one koji su najugroţeniji. 
 

U pirotskom konfekciji 
"AHA Mura Prvi maj" ĉijih 
1.300 radnika više od 
deset meseci ne radi i ne 
prima plate, do 
prestanka proizvodnje 
došlo je nakon bankrota 
matiĉne firme "AHA 
Mura" iz Slovenije, koja 
je odlukom Višeg suda u 
Murskoj Soboti 
bankrotirala, zbog 
milionskih dugovanja 
prema Poreskoj upravi 
Slovenije. 

  

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-129618-protestuj-zbog-pove-anja-poreza-na-imovinu.html
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"Šta opljaĉkani, uplašeni i poniţeni gradjani, koji se svakog jutra sa strahom i neizvesnošću bude, 
mogu još da oĉekuju od vlasti? Kada će prestati ekonomsko nasilje i zašto Srbija ima najveći porez 
na imovinu od svih drţava u Evropi", zapitalo je to udruţenje. 
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Sindikat penzionera protestuje zbog povećanja 
poreza na imovinu 
 

Udruţenje sindikata penzionera Srbije, protestovalo je danas zbog odluke vlasti uBeogradu da i 

do 80 odsto poveća porez na imovinu i zatraţilo od Vlade da stavi van snage tu odluku. 
 

"Posle neustavnog smanjenja plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara, donošenja 
neustavnog Zakona o izvršenju i obezbedjenju kojim je dodatno ugroţen poloţaj graĊana, 
suoĉavamo se sa novim nametom koji preti da ĉitave porodice zavije u crno i dovede do prosjaĉkog 
štapa", navodi se u saopštenju tog udruţenja. Dodaje se ne postoje ekonomski opravdani razlozi za 
povećanje poreza na imovinu u vreme krize kad je pala cena strambenog kvadrata, na šta će 
dodatno uticati povećanje poreza. Udruţenje sindikata penzionera je podsetilo da je za poslednje 
tri godine velikom broju graĊana porez na imovinu višestruko uvećan, iako je vlast obećava da neće 
povećavati namete i da će štititi one koji su najugroţeniji. "Šta opljaĉkani, uplašeni i poniţeni 
gradjani, koji se svakog jutra sa strahom i neizvesnošću bude, mogu još da oĉekuju od vlasti? Kada 
će prestati ekonomsko nasilje i zašto Srbija ima najveći porez na imovinu od svih drţava u Evropi", 
zapitalo je to udruţenje. 
Izvor: Beta.rs 
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