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"Аполо" за "Телеком" нуди 1,2 милијарде  
Аутори:Ј. Ж. С. - Д. И. К.  
 
Амерички фонд најозбиљнији кандидат за куповину 58 одсто капитала националног 
телеоператера. Социјални програм који је договорен вредан је око 80 милиона евра 
ПОНУДУ од 1,2 милијарде евра за куповину 58 одсто капитала "Телекома Србија" дао је 
амерички инвестициони фонд "Аполо". Како "Новости" сазнају, план фонда је да купи српског 
телеоператера, "среди" стање у компанији и после две године је уступи, односно прода "Дојче 
телекому". 
Српска страна, пак, од продаје већинског државног пакета очекује 1,5 милијарди евра, мада се, 
према последњим информацијама, прихватљива купопродајна цена спустила на 1,4 милијарде. 
На коначан износ ће свакако утицати и социјални програм, који је усаглашен и очекује се да га 
потпише још само премијер Србије. 
Како "Новости" сазнају у Влади Србије, социјални програм "тежак" је око 80 милиона, а могао 
би са припадајућим порезима и другим наметима да достигне и 200 милиона евра. Купац 
"Телекома" њиме би се обавезао да првих шест месеци не отпусти ниједног радника. Наредних 
пола године свако ко се пријави за добровољни одлазак са посла могао би да рачуна са 
отпремнином од 1.000 евра по години стажа, док онима који радно место напусте у другој и 
трећој години, следује 750 евра по години стажа. 
Осим "Аполо" фонда, међу озбиљнијим кандидатима за куповину "Телекома" помиње се и 
руски оператер који такође даје цену изнад једне милијарде евра. Међутим, спекулише се да је 
српска страна више склона да предност да западним фондовима, док се из неких извора може 
чути и да Руси, у ствари, желе да онемогуће продају домаћег оператера. 
Иако приватизациони саветник, француски "Лазард", није обелоданио процењену вредност 
"Телекома Србија", очигледно је да је она знатно мања него приликом прошлог тендера. Тада је 
100 одсто акција вредело 2,45 милијарди евра. 
Србија за 58 одсто очекује од 1,4 до 1,5 милијарди евра, али ће кроз ову приватизацију нови 
купац аутоматски постати власник 73 одсто "Телекома". Наиме, држава је власник 58 одсто 
капитала, мали акционари у рукама имају 21,89 одсто удела, док је остатак од 20 процената у 
власништву самог "Телекома". Тих 20 одсто сопствених акција, мора прво да се бесплатно 
расподели. Грађанима иде 15 одсто, а седам одсто садашњим и бившим радницима, као и 
пензионерима ове компаније. Остатак припада већинском власнику "Телекома", тако да ће он 
купујући 58 одсто капитала, у ствари постати власник још 15 одсто више.  
 
ЛИЧНА КАРТА 
Инвестициони фонд "Аполо" основан је 1990. године, а тренутно управља средствима и 
имовином вредном 163 милијарде долара. Према подацима са званичне интернет-странице, 
овај фонд упошљава 886 људи, укључујући 331 стручњака за улагања, који су лоцирани у 15 
канцеларија у свету. 
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Погребници раде на црно!  
Аутори:Д. Маринковић - А. Булатовић  
 
Приватне погребне фирме у нашој земљи не могу да региструју своју делатност, кажу прописи. 
Овим услугама могу да се баве само предузећа у већинском државном власништву 
ПРИВАТНА погребна предузећа у Србији, укупно њих 155, доведена су у незавидну ситуацију и 
то не својом кривицом! Како постојећим прописима не могу да се региструју под шифром 
делатности "погребне услуге", практично они већ годинама обављају свој посао "на црно". Тиме 
је њихов рад забрањен и сваког тренутка инспекција може да их затвори и казни са два 
милиона динара, јер обављају нелегалну делатност. 
Проблем је настао када је држава Законом о комуналним делатностима из 2011. заправо 
забранила приватним предузећима у области погребних услуга да раде и тако створила 
монопол јавно-комуналних предузећа. Истовремено, АПР, тумачећи члан 5, став 2. Закона о 
комуналним делатностима у коме пише да се погребним услугама могу бавити само предузећа 
у већинском државном власништву, одбија да приватна погребна предузећа, са укупно 3.260 
запослених, региструје под шифром делатности "погребне услуге". Тиме је њихов рад постао 
нелегалан. 
- Ово је сасвим супротно пракси у ЕУ, где су државна предузећа за погребне услуге сведена на 
неколико чиновника који расписују и спроводе надзор над тендерима за одржавања гробља и 
организовање сахрана - каже Драгољуб Рајић, привредни консултант. - Дакле, сав посао раде 
приватна предузећа по уговорима са локалним самоуправама, док код нас постоје огромна и 
нефункционална јавна комунална предузећа ЈКП. 
Овим се, заправо, прави монопол на тржишту и грађани ће морати да плаћају погребне услуге 
међу најскупљим у Европи. Просечна цена сахране у Београду скоро је два пута већа од сахране 
у Милану, где су зараде 5,5 пута у просеку веће него у Београду. 
МОНОПОЛ У ПАНЧЕВУ У ПАНЧЕВУ је већ настао велики проблем, јер је локална 
самоуправа дословце применила спорни члан Закона о комуналним делатностима. Када нека 
особа умре, одмах породицу покојника зову из локалног ЈКП и кажу му да целокупну погребну 
опрему и целу процедуру припреме за сахрану мора да обави код њих, по њиховим ценама.  
У Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре кажу да "пажљиво слушају 
захтеве и потребе Удружења приватних погребника". Радна група Министарства, која се бави 
израдом првог Нацрта закона, заједно са Удружењем ради и на измени члана 5. сада важећег 
Закона о комуналним делатностима. 
- Овај закон још није ушао у јавну расправу, први Нацрт закона се пише, а Удружење погребних 
предузећа позивамо да дају своје сугестије и предлоге, како би се дошло до најбољег текста 
закона - кажу у ресорном министарству. - На тај начин ће и грађани да имају могућност фер 
избора и у овој делатности.  
ЦРКВЕНА ГРОБЉА 
СПОРНИ члан Закона о комуналним делатностима практично је забранио црквама и верским 
заједницама да слободно располажу својом имовином, у коју спадају многа црквена гробља. 
Сада су и они принуђени да јуре ЈКП-а да им одржавају гробља, иако немају довољно људи и 
њихове услуге су на знатно нижем нивоу. 
- То представља кршење члана 6. Закона о црквама и верским заједницама и ограничавање 
аутономије цркава и верских заједница - истичу у Мрежи за пословну сарадњу.  
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Траже одлазак Сертића  
Аутор:С. Б.  
 
Мањински акционари Београдске индустрије пива протестовали су пред зградом Министарства 
привреде тражећи смену министра привреде 
ЗВИЖДУЦИ су одзвањали Улицом кнеза Милоша. Мањински акционари Београдске 
индустрије пива протестовали су пред зградом Министарства привреде тражећи смену 
министра Жељка Сертића. Сматрају га одговорним за намерно гурање београдске пиваре у 
стечај, за који верују да треба хитно да се оконча. На истом месту, са истим захтевима, окупиће 
се и 3. новембра у подне. 
Мањински акционари, а укупно их је више од 5.000, оптужују министра привреде да није 
поступио по договору са састанка са премијером Алекдсандром Вучићем. Подсећају да је 
директор Агенције за приватизацију Љубомир Шубара тврдио да постоје четири 
заинтересована купца, а да се на крају фабрика гурнула у стечај. Захтев је поднела Пореска 
управа. 
После је опет Пореска управа узела део капитала на име тих дугова.  
 
ПАРА БИЛО ДОВОЉНО 
- Намерним и неоснованим и незаконитим гурањем БИП у стечај и банкротство, више од 5.000 
акционара и држава Србија остају без својих акција - каже Војислав Ћоровић, представник 
малих акционара. - То је покушај да се прикрије вишегодишњи криминал. По подацима из 
јула, капитал предузећа је процењен на више од 800 милиона динара. Како је то нестало за 
месец дана и фирма гурнута у стечај? Када је држава продала први пут фабрику, пренета су 
средства за намирење пореских дугова.  
 
 
 

 

 
На добош отишли кланице, млинови, хотели, машине... 
Аутор:Д. Вујошевић 
 
Кажу да је у малом и средњем бизнису, баш као и у великом, најтеже опстати прве две-три 
године. Ко у томе не успе, оде у банкрот. А ако нема пара да измири дугове и остале заостале 
трошкове пословања, имовина  и опрема му се брзо нађу на сајту „Добош“, специјализованом 
баш за такве случајеве. Ту се продају да би повериоци намирили дугове. Банке и лизинг-куће 
нуде машине и другу опрему те пословни простор. 
Такође, упадљиво је мање правих поверилаца већ се уместо њих све више јављају судски 
извршитељи који покрећу продају. Правило је да се при првој продаји ствари нуде по цени која 
је процењена као тржишна, други пут 60 одсто од тога, а после све иде и за трећину цене. 
Повериоци често позивају купце и да продају реше погодбом, па ко успе да нађе купца добро је 
прошао. 
Изгледа да заинтересовани купци оно што им је занимљиво разграбе  одмах. Али има понуда 
које траже новог газду месецима па и дуже. Ако се суди по понуди која је подуже актуелна, 
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добар савет покретачима малог бизниса је да не иду у лимаре. То није узалуд: сада су у понуди 
чак три машине за ту браншу. Тако се на продају нуди лимарска машина екскатер за 773 евра, а 
може се разгледати у Сомбору и служи за сечење лима. Ту су још две лимарске машине, обе 
марке „рендал“ по 215, односно 525 евра. Обе се користе за нарезивање навоја. 
Сечење и обрада лима и није баш посао који се тражи, а изгледа није лако ни онима који су 
наумили да секу бетон. Машина за ту намену нуди се по 750 евра. Исту судбину доживела је и 
машина за сечење бетона и мермера – она тражи купца по 760 евра.Лакши материјали такође 
лоше пролазе. Тако машина за пресовање папира стаје 1.980 евра, а може се видети у Новом 
Бечеју. 
Посао с храном добро иде, али не свима. На продају се нуди кланица у селу Кусићи у атару Беле 
Цркве, а цена – како се купци погоде. Исти начин продаје је и за зграду за трговинску намену у 
Сремској Митровици од 71 квадрат. Није успешан био ни посао „Браће Брнић“ у Меленцима, а у 
зрењанинском атару тражи се купац за млин уз цену од 207.808 евра. У истом атару, али у селу 
Лазарево, на продају се нуди зграда намењена трговини по 11.305 евра. У Врбасу је на продају 
имовина трговачког друштва АД „Бачка“ у стечају по 154.215 евра. 
Нови Сад је некада био права Мека за посао, али ни ту не успевају сви бизниси. Хотел „Елит“ 
нуди се уз цену од милион и по евра. Зграда намењена трогвини на Темеринском путу има исту 
вредност, а објект намењен туризму у Сремској Каменици нуди се за 47.257 евра. У Силбашу се 
продаје објекат за тов јунади по 18.806 евра. У Инђији су у пакету две хадњаче и пословни 
простор, а цена по погодби...  
  
Мање посрнулих 
Занимљиво је да је понуда на „Добошу“ мања него раније. Разлоге треба тражити у томе што су 
и клијенти и банке обазривији код одобравања и узимања кредита. Зајмови за предузетнике 
већ подуже не само да стагнирају већ бележе пад. Тако су укупна дуговања предузетника 
концем децембра била 59,33 милијарди динара, а крајем прошлог месеца износила су 44,13 
милијарде динара, а то је 25,6 одсто мање. 
Истина, опрема се не купује увек на кредит већ и на лизинг, а ту је прича још и гора. За опрему 
узету на лизинг дугује се симболичних 5,45 милијарди динара. Већ та бројка сама по себи доста 
говори. 
 
 
Мртваци из прошлости” још даве живу привреду 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Предстојећи разговори Владе Србије с ММФ-ом биће прилика да се сумирају и резултати који 
су постигнути у решавању проблема јавних и уопште државних предузећа у прошлој години, 
која су се показала као највећи проблем српске привреде. С губицима у 2013. години од 51 
милијарду динара, мада је министар привреде Жељко Сертић процењивао да су они још већи, и 
гаранцијама државе за кредите јавним прередузећима који су се претворили у јавни дуг у 
износу већем од две милијарде, сектор јавних предузећа постао је највећи проблем јавних 
финансија. Он је то, додуше, већ годинама. 
Прошле године је из буyета Србије плаћено око 60 милијарди динара за покриће дугова јавних 
предузећа и пропалих државних банака. Било је јасно да јавна предузећа гомилају губитке и 
дугове јер не само да су се задуживала уз гаранцију државе, већ нису плаћала ни порезе и 
доприносе, али ни услуге другим јавним предузећима. Крајем прошле године Влада Србије 
почела је активније да се бави јавним предузећима, али и да решава судбину државних 
предузећа у реструктурирању, и то на захтев ММФ-а који је инсистирао на томе да она престану 
да оптерећују буџет. 
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Наиме, ММФ је у склопу разговора с Владом Србије тражио да јавна предузећа престану да буду 
терет буџета и да се њима боље управља, а на предстојећој сесији тражиће резултате 
једногодишњег рада.Да би решила проблем барем дела „мртваца из прошлости”, Влада Србије 
је од јавних предузећа захтевала озбиљан, системски план, који ће донети повећање прихода, 
смањење непотребних трошкова и повећану профитабилност. Уколико се то спроведе, 
процењује се, губици сектора јавних предузећа били би смањени 31 милијарду динара, а потом 
би она требало да помогну држави уплатом вишка новца у српски буyет, што би водило бољим 
економским резултатима и показатељима опоравка српске привреде. 
При том, држава би, што је већ започето, престала да даје државне гаранције појединим јавним 
предузећима која имају могућност да раде профитабилно, а не да сав новац троше на плате и 
спонзорства разне врсте. За ову годину планирано је да држава издвоји 681 милион евра за 
гаранције јавним предузећима, у шта је укључено близу 200 милиона за Агенцију за осигурање 
депозита, за очување стабилности финансијског система, а у ствари за покриће губитака 
државних банака. 
Но, за разлику од претходних година, у овој нема гаранција за ликвидност јавних предузећа 
већ само за системске пројекте, инфраструктуру и повећање ефикасности. То што нема нових, 
не значи да држава нема преузетих обавеза по гаранцијама које су даване годинама па је тако у 
2015. потребно само за то из буyета исплатити готово 36 милијарди динара. 
Држава, и поред оправданих захтева ММФ-а, добро зна да није лако брзо решити проблем 
јавних предузећа јер су она најбитнија за резултат целе српске привреде, будући да је у њима 
ангажовано 13,6 одсто укупних средстава и 19,3 одсто укупног капитала. С друге стране, у 
јавним предузећима акумулирано је чак 10,4 одсто губитака целокупне привреде. Додатно 
отежава и чињеница да она запошљавају близу 100.000 људи, као и да  од њих зависи да ли ће 
бити електричне енергије, гаса или воде, да ли ће бити могућ транспорт путевима или 
железницама... 
Пошто је српски премијер Александар Вучић ових дана неколико пута понавио да до краја ове 
године и на почетку наредне мора да се реши проблем „мртваца из прошлости”, јасно је да ће 
српска делегација ММФ-у предочити податке да је део јавних предузећа из губиташа „прешао” 
у позитивно пословање, да и даље има оних која производе губитке, да више нема субвенција 
за њих и да предстоји потпуно рашчишћавање, које ће довести до тога да сва послују у корист 
српске привреде. Све то, дакако, значи да се власт мора једном заувек одрећи поделе јавних 
предузећа као „партијског плена”, као сигурне куће за своје кадрове, али и ослободити иста та 
предузећа улоге чувара социјалне сигурности грађана. 
 Директори и власници 
Професорка на Економском факултету у Београду Даница Поповић сматра да треба расписати 
конкурсе за руководство јавних предузећа на које се може јавити ко год хоће, уз услов да 
пословну годину заврши без губитака, а сваки губитак да плаћа из свог yепа. 
– На тај начин бисмо добили директора који се понаша као приватни власник, који не 
запошљава снаје и не води партнере на шкољке и ракове – рекла је Даница Поповић. – 
Међутим, на тај начин власт губи послушника. Такав човек неће урадити све што му се каже. 
Такође, та варијанта би искључила власнике печењара и сличне као директоре. Ипак, није 
проблем у особи, него у систему. Тако би се све поставило на своје место јер, на пример, нико се 
неће јавити на конкурс за директора ако треба да продаје производ или услуге испод тржишне 
цене. 
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Штедња, некад и сад 
Припремио Драган Стојев 
 
Пре десетак година многима је крај октобра био најбољи период године и тада се у месецу 
штедње жњела камата на орочене девизе од најмање 10 одсто годишње. И многи странци су 
орочавали штедњу у српским банкама јер је принос био вишеструко већи него у матичним 
земљама. Више није тако а ни месец штедње не постоји, јер је висина камата на девизне улоге у 
међувремену десеткована.  
Укупна штедња и даље расте, посебно динарска, а камата на динаре достиже и пет одсто па је 
сада атрактивнија него штедња у еврима. За сигурност по улогу до 50.000 евра гарантује 
држава а банке имају довољно новца и резерви за покривање ризика пословања. Уосталом 
грађани су задужени са шест милијарди евра, далеко мање од суме коју су уложили па су тако 
већи повериоци него дужници. 
"Раст штедње је од системског значаја за банке и домаћи монетарни систем пре свега због тога 
што када имате ситуацију када расте штедња на домаће изворе финансирања у односу 
позајмљене изворе финансирања из иностранства, имате и мање екстерне шокове", каже шеф 
монетарних операција НБС Бранислав Зораја. 
Девизне резерве нису биле никада веће а до краја године додатно ће се ослободити 400 
милиона евра услед смањења обавезне девизне резерве. 
Када је реч о штедњи од 2001. године када је она била око 350 милиона евра већ следеће година 
она се удвостучавала. Услед светске економске кризе мало се пољуљала али већ наредних 
година поверење штедиша се повратило, па је домаћа штедња сада преко 8,6 милијарди евра. 
"Када је 2008. повучено око милијарду евра за шест недеља, то је било 15 процената штедње и 
са шест милијарди штедња је пала на пет милијарди евра. Од тих пет милијарди колико је било 
у новембру 2008. године дошли смо до 8,7 милијарди колико је било у октобру", истиче 
секретар Удружења банака Србије Верољуб Дугалић. 
Камате на девизне улоге у просеку су око један одсто, док је на динаре пет одсто. Банке у Србији 
спуштају камате на девизну штедњу јер као да не знају шта са новцем, где да ту штедњу 
пласирају и коме да дају нове кредите када ниво кашњења у отплати позајмица расте. 
"Пад привредне активности је последица тога, а онда пад привредне активности. Грађани који 
не желе да узимају кредит, не желе, они који желе су задужени и просто то је један озбиљан 
застој који треба да се превазиђе", каже Душан Узелац са сајта "Каматица". 
Иако је рефернтна камата на евро у Европи негативна, у околним земљама камата на штедне 
улоге у еврима износи око три одсто. То би могло да одвуче неколико хиљада девизних 
штедиша нерезидената који у овдашњим банкама штеде око 300 милона евра. 
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У ЕПС-у запослени и чувари непостојећих базена 
Аутор:Јасна Петровић-Стојановић 
 
Плате за око 300 директора у овом јавном предузећу биће преполовљене, а остали су без 
секретарица, службених возила 
До краја овог месеца смењеним директорима Електропривреде Србије плате ће бити 
преполовљене, а већ су им укинуте све бенефиције – секретарице, канцеларије и службени 
аутомобили. Ниједан од њих није добио отказ, јер је у ЕПС-а као јавном предузећу за сада то 
готово немогуће. Неопходно је да прво синдикат с владом договори измену Колективног 
уговора, који подразумева и социјални програм, након чега ће се одредити и тачан износ 
отпремнина, објаснио је за „Политику” Александар Обрадовић, директор Електропривреде 
Србије. 
– Угасили смо места директора, заменика, помоћника у огранцима. Остали су само технички, 
финансијски и корпоративни директори, каже он. 
Они нису смењени, већ су њихова радна места укинута, као што ће бити укинута и гломазна, 
непотребна администрација. Тек после нове систематизације и укидања директорских 
позиција у договору са синдикатом утврдиће се број потребних радних места. 
Обрадовић јуче није прецизирао колике су уштеде по том основу,  објашњавајући да је реч о 
300 директора мање до краја године и они више неће имати коефицијент плате од 11 до 13, него 
упола мањи. 
– Мој коефицијент је 14, па израчунајте, казао је он, додајући да те уштеде нису главни део 
штедње у ЕПС-у. Много су важније уштеде у централизованим јавним набавкама. По том 
основу је само овог месеца уштеђено око 300 милиона динара, а за две године ће на набавкама 
за паметна бројила бити уштеђено 32 милиона евра, објаснио је први човек ЕПС-а. 
Смењени директори су, објаснио је Обрадовић, долазили и по политичкој линији и били су 
менаџери опште праксе. То убудуће неће моћи. 
– Једино директор ЕПС-а може бити менаџер опште праксе, каже он и додаје да је на тај начин 
први пут деполитизована функција директора. 
Прецизан број вишка запослених у ЕПС-у знаће се наредне године. Проблем је, каже директор 
ЕПС-а, да се то у овом часу прецизира, јер и у производњи има административних радника, 
којима ту није место. 
– Имате радно место чувар базена. Ког базена? Непостојећег! Шта ће ЕПС-у базен, пита он. 
С обзиром на то да је ЕПС започео систематизацију и рационализацију пословања, коју 
надгледају ММФ и Светска банка, циљ је да се од нове године уместо на 40 начина, на колико 
се сада обрачунава плата, то ради само на један и из једног центра. И данас се у ЕПС-у на 37 
начина обрачунава потрошена струја и то ће се променити, обећава Обрадовић. 
– ЕПС рачуна и на велике уштеде кроз анализу производних капацитета, односно у која 
постројења треба улагати, а у која не. Циљ је да ЕПС у наредној години буде профитабилан. 
Зато ће се од нове године ићи на додатно смањивање привредних друштава, па ће их уместо 
доскорашњих 14 бити два. Остаће само ЈП ЕПС и ЕПС дистрибуција. 
На питање зашто се, ако је све тако, синдикати буне и најављују и генерални штрајк, а 
доставили су и писмо у коме траже да се хитно прекине се даљим процесом реорганизације 
ЕПС-а, Обрадовић каже да синдикати имају право да траже објашњења. 
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- Чињеница је да се запослени плаше промена ако не знају тачно шта је будућност, а и ја им 
нисам довољно времена посветио како би разјаснили све недоумице и сада покушавам да то 
надоместим. Наши контакти су сада свакодневни, закључио је Обрадовић. 
 
 

 
 
Губитак српских предузећа већи од милијарду евра? 
Извор: ФоНет  
 
Српска предузећа су прошле године изгубила чак 1,1 милијарду евра, што је четири пута већи 
минус од оног из 2013. године, показују подаци из годишњег финансијског извештаја који је 
Агенција за привредне регистре припремила, али не и објавила, а у који је Данас имао увид. 
Колики је интензитет рапидног пада домаће економије показује то што је претпрошле године 
губитак свих српских предузећа износио 300 милиона евра, да би за само годину дана био 
учетворостручен, пише Данас. 
Према прелиминарним рачуницама, српски бруто домаћи производ је прошле године смањен 
за 1,8 одсто у односу на 2013, али подаци АПР показују да је губитак српских фирми у 2014. био 
чак 4,17 процената БДП из 2013. године. 
Фирме које су пословале успешно у 2014. су зарадиле 416,8 милијарди динара, док су губиташи 
остали без 518,6 милијарди динара, што значи да је привреда свеукупно изгубила 131,78 
милијарди. 
Већина параметара из извештаја АПР потврђује катастрофалну економску слику Србије, тек 
понеки стагнира, док је врло мало оних у којима је начињен неки напредак. 
Према извештају АПР, предузећа која су у 2014. пословала "у црвеном" пријавила су чак 14,7 
одсто већи губитак у односу на годину раније, док су фирме које су биле у плусу прошле године 
пријавиле за 6,8 одсто мању зараду него у 2013. 
Још један врло лош показатељ јесте драстичан пад прихода од продаје робе од готово 50 одсто. 
Фирме су имале и за петину мање новца на својим рачунима, иако су се за 7,7 одсто више 
задуживале него 2013. 
Повећан је и број краткорочних инвестиција. Овакав привредни вртлог морао је захватити и 
раднике, па је тако у 2014. број запослених у предузећима смањен за 18.839, упркос борби 
против сиве економије која је довела до регистровања већег броја радника у званичној 
статистици. 
Од тога је у јавним предузећима број запослених смањен за само 2.431 (2,5 процента), у 
друштвеним за 1.229 (22,6 одсто), док је преосталих 15.179 радних места изгубљено у приватном 
сектору. Недостају подаци за државну управу и локалну самоуправу, као и за предузетнике, 
наводи Данас. 
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Пад српске привреде четири пута већи него 2013. 
Аутори: Љ. Буквић-А. Милошевић 
 
Када се саберу сви добици и губици, све фирме су заједно завршиле 2014. са укупним минусом 
од чак 1,1 милијарду евра * Тај губитак је већи од четири одсто српског БДП-а из 2013. * 
Предузећа су прошле године угасила скоро 19.000 радних места, од чега 15.000 у приватном 
сектору * Документ АПР-а показује да добре фирме зарађују све мање, а да лоше губе све више  
 
Београд - Српска предузећа су прошле године изгубила чак 1,1 милијарду евра, што је четири 
пута већи минус од оног из 2013. године, показују подаци из годишњег финансијског извештаја 
који је Агенција за привредне регистре припремила, али не и објавила јавности, а у који је 
Данас имао увид. Колики је интензитет рапидног пада домаће економије показује то што је 
претпрошле године губитак свих српских предузећа износио 300 милиона евра, да би за само 
годину дана био учетворостручен. Према прелиминарним рачуницама, српски бруто домаћи 
производ је прошле године смањен за 1,8 одсто у односу на 2013, али подаци АПР-а показују да 
је губитак српских фирми у 2014. био чак 4,17 процената БДП-а из 2013. године. 
Фирме које су пословале успешно у 2014. су зарадиле 416,8 милијарди динара, док су губиташи 
остали без 518,6 милијарди динара, што значи да је привреда свеукупно изгубила 131,78 
милијарди.Већина параметара из извештаја АПР-а потврђује катастрофалну економску слику 
Србије, тек понеки стагнира, док је врло мало оних у којима је начињен неки напредак. Стога 
не чуди што се држави не жури да објави извештај који никако не иде наруку властима, које су 
почетком прошле и ове године говориле о напретку и изласку из рецесије.Када погледамо ове 
цифре, не делује баш најјасније због чега је у јануару ове године представљајући економске 
резултате своје владе Александар Вучић рекао како је "умало заплакао од среће" гледајући 
последње привредне показатеље. Пре тога, у новембру 2014, премијер је оценио да су резултати 
владе опипљиви и да "као никада у новијој политичкој историји у Србији постоји изражена 
макроекономска стабилност, стабилнији курс, да постоји значајан пад инфлације и пад броја 
незапослених. Вучић је говорио и о бруто домаћем производу који је према првим 
прелиминарним подацима, тада на почетку 2015, био минус 0,5 одсто.Према извештају АПР, 
предузећа која су у 2014. пословала "у црвеном" пријавила су чак 14,7 одсто већи губитак у 
односу на годину раније, док су фирме које су биле у плусу прошле године пријавиле за 6,8 
одсто мању зараду него у 2013.Још један врло лош показатељ јесте драстичан пад прихода од 
продаје робе од готово 50 одсто. Фирме су имале и за петину мање новца на својим рачунима, 
иако су се за 7,7 одсто више задуживале него 2013. Повећан је и број краткорочних 
инвестиција.Овакав привредни вртлог морао је захватити и раднике, па је тако у 2014. број 
запослених у предузећима смањен за 18.839, упркос борби против сиве економије која је довела 
до регистровања већег броја радника у званичној статистици. Од тога је у јавним предузећима 
број запослених смањен за само 2.431 (2,5 процента), у друштвеним за 1.229 (22,6 одсто), док је 
преосталих 15.179 радних места изгубљено у приватном сектору. Подаци за државну управу и 
локалну самоуправу, као и за предузетнике, недостају у извештају АПР-а до којег је Данас 
дошао.О ком паду незапослености је Вулин причаоНи ове конкретне цифре о броју изгубљених 
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радних места у 2014. не поклапају се са званичним подацима НСЗ о којима је министар рада 
Александар Вулин говорио новембра прошле године. "Смањење незапослености јесте добра 
вест, посебно што стопа незапослености континуирано опада и то су подаци на којима би могле 
да нам позавиде веће и озбиљније земље", рекао је Вулин новембра прошле године, 
коментаришући податке да је закључно са септембром 2014. незапосленост у Србији пала на 
20,3 одсто, што је у односу на исти период прошле године било смањење за 3,8 одсто. Међутим, 
подаци о незапослености везани су за број људи који се воде у евиденцији НСЗ-а и који се по 
разним основама из те евиденције могу избрисати, па у Србији имамо парадокс да пада 
незапосленост, а да у исто време пада и запосленост. Због тога стопа незапослености не може 
да се узме као показатељ економског бољитка земље, већ се за то може користити само стопа 
запослености, а она пада.  
 
 
Траже активнију улогу државе у пројекту са Фијатом  
Аутор: З. Радовановић  
 
Крагујевац - Синдикат Фијат Крајслер аутомобила Србија (ФЦАС) званично је јуче позвао 
председника Владе Србије Александра Вучића да, у складу са својим обавезама, али ипак у што 
краћем року, посети крагујевачку фабрику. У синдикату сматрају да држава, која има 33 одсто 
капитала у фабрици, мора активније да се укључи у реализацију заједничког пројекта са 
Фијатом, односно групацијом Фијат Крајслер аутомобили.  
Синдикалци под тим пре свега подразумевају производњу још једног модела у Крагујевцу. 
Компанија ФЦА Србија има пројектовани капацитет за 300.000 аутомобила годишње, а са 
њених производних линија силази тек око 100.000 "фијата 500Л", те простора за увођење 
новог или нових модела, сматрају синдикалци, и те како има. Вучић још пре годину и по дана 
најавио да ће о томе разговарати са менаџментом Фијата, али је, у међувремену, или заборавио, 
или одустао од те иницијативе, подсећају у синдикату. Додају да они неће одустати од 
иницијативе за добијање још једног модела, тим пре што процењују да би њиме дефинитивно и 
на дужи рок, који се мери деценијама, била загарантована будућност фабрици, запосленима и 
добављачима. У домаћој аутомобилској индустрији, чија је окосница фабрика у Крагујевцу, 
тренутно је ангажовано око 10.000 радника. Производњом још једног модела тај број би брзо 
био удвостручен, за колико би, највероватније, био повећан и извозни салдо те гране, који сада 
премашује милијарду и по евра годишње.  
Запослени у ФЦА Србија очекују да и Влада испослује реализацију Фијатове уговорне обавезе 
која се односи на производњу пет одсто резервних делова те компаније у Србији, чиме би се 
створили услови за додатно упошљавање, па и проширење капацитета у домаћој аутомобилској 
индустрији.  
Истовремено, запослени и шумадијска јавност очекују да држава напокон испуни преостале 
обавезе према Фијату, превасходно оне везане за изградњу инфраструктуре, односно за 
завршетак ауто-пута према Коридору 10, изградњу обилазнице око Крагујевца и модернизацију 
пруге Лапово - Краљево, којом се аутомобили транспортују према Луци Бар.  
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Нишлије због паркинга и грејања остају без имовине 
Извор:Н1 
 

Због дугова јавним предузећима, највише Топлани и Паркинг сервису, хиљаде Нишлија 
могло би да изгуби имовину. Зато у синдикату запослених на одређено време, који добија све 
већу подршку, траже да се промени Закон, обуставе сва извршења и заштите социјално 
најугроженији. 

Породица Миленковић мора сваком ко дође да отвори врата и пусте га унутра. Стан им је 
сада као продавница. 

"У било које доба дана свако може да дође и погледа ствари које су стављене на 
лицитацију", каже Славица Миленковић. 

Ствари се продају због дуга за казне за паркирање које је направио њихов син. 
"Мени је ово ноћна мора, нешто са чиме не могу да се изборим. Сањам приватног 

извршитеља. Сматрам да нисам крив зато што имам сина који је погрешно паркирао ауто", 
каже отац Душан Миленковић. 

Међу стварима које иду на добош су и свадбени поклони које су Миленковићи добили 
пре 20 година. Право на жалбу - немају. 

"Нама решење о дуговању није достављено, већ је само стављено на огласну таблу суда. 
По Закону се то сматра достављеним", каже Душан. 

Његова супруга Славица додаје да једино тада нису били обавештени, а да је после тога 
уследила процедура где, како каже, немају никаква права ни право на жалбу. Дуг је тако од 
10.000 динара нарастао на 35.000 које не могу да плате. У Паркинг сервису нису желели да дају 
изјаве, а извшитељи кажу да је цео поступак по закону. 

Нема тачних података, али се претпоставља да је у овом тренутку само због дугова за 
грејање у Нишу спремно 3.500 извршења. Како расте њихов број, јача подршка организацијама 
које траже да се Закон о извршитељима мења, а извршења обуставе. 

Иницијативу која је кренула од Синдиката запослених радника на одређено време 
подржала су и друга удружења и НВО. 

"Сваки грађанин ове земље треба да зна да је можда данас у згради суда на некој огласној 
табли постављено нешто против њега и да може да изгуби покретне и непокретне ствари и да је 
крив самим тим што има децу", каже Саша Костић из Удружење скупштина станара. 

Миленковићи сада чекају 27. када би ствари требало да буду продате. 
А чије је име на огласној табли? Многи ће за то сазнати тек када им извршитељи дођу на 

врата. 
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Синдикати сложни: У здравству нема технолошких вишкова  
Извор:Радио 021 
 
Жене које су напуниле шездесет и по година, неће ове године ићи у пензију, пошто је Уставни 
суд Србије ставио ван снаге члан 20 Закона о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору, на иницијативу Синдиката запослених у здравству и социјалној 
заштити Војводине.  

 
Председница Синдиката радника запослених у социјалној и здравственој заштити Војводине 
Дуња Циврић, истакла је да је овај синдикат једини који је указивао да не неуставност дела 
поменутог закона, и нагласила да је закон донет августа ове године без јавне расправе са 
релевантним институцијама и организацијама у држави. 
"Синдикат је указивао Влади Србије на то да је закон дискриминаторски, нарочито у односу на 
запослене жене, још у фази када се налазио у Скупштинској процедури, али примедбе 
синдиката нису уважене. Закон је донет по хитном поступку, без разматрања на Социјално–
економском савету, па смо били принуђени да права чланова синдиката и свих запослених у 
јавном сектору заштитимо обраћањем Уставном суду Србије", објаснила је председница 
сидниката. 
Сходно одлуци Уставног суда, Закон о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору мораће да буде измењен. 
Циврић је истакла је да запослени у здравству и у социјалној заштити траже да им се врати 
десет одсто плате која им је смањена и подвукла да у здравству и социјалној заштити нема 
вишка запослених, ни медицинског ни не медицинског особља, иако их све укупно има 25.000. 
"Можда у неким срединама нису добро распоређени радници, али технолошког вишка нема. У 
здравству постоји одлив кадрова, чак 900 људи исписано је из Лекарске коморе и отишло је у 
иностранство, па се синдикат залаже за то да се та радна места не гасе већ попуњавају новим 
кадровима. Око 13.500 радника у Србији ради на одређено време у здравству и социјалној 
заштити и за њих зараде не обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање већ 
установе где су радници запослени", нагласила је Циврић. 
Иначе, ко ће где бити запослен у здравству у Србији одређује Комисија за рационализацију 
Министарства здравља, којој као централизованом органу стручни савети здравствених 
установа шаљу захтеве за попуњавањем радних места. (Гордана Ћосић) 
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СССС: А шта са платама функционера? 
Извор: Б92  
 
Савез самосталних синдиката Србије критиковао је Нацрт закона о систему плата запослених у 
јавном сектору и запретио штрајком ако се не усвоје њихове примедбе.  
У саопштењу Синдиката јавног сектора највеће синдикалне организације у Србији се наводи да 
предложени систем плата јавног сектора не обухвата све запослене, као и да њиме нису 
обухваћени функционери у Србији.  
Такође наводе и да Нацрт суспендује важеће посебне колективне уговоре грана.  
 
“Овакав закон не може бити донет без платних група и разреда, као и коефицијената за 
запослене а у закону морају бити систематизовани сви послови, од физичког радника до 
председника Републике Србије, као у земљама Европе”, пише у саопштењу СССС.  
 
Како додају, Нацрт тог закона не дефинише право на посебне накнаде за минули рад и 
јубиларну награду.  
 
Из СССС истичу и да у току јавне расправе о Нацрту закона мора да се изјасни Социјално-
економски савет.  
 
Упозоравају да ће уколико предлози не буду прихваћени, Синдикати јавних служби СССС 
предузети све мере синдикалне борбе, укључујући и штрајк. 
 
 
Радници Првог маја траже 12 заосталих плата 
Извор: Бета  
 
Бивши радници конфекције"АХА Мура Први мај" из Пирота у којој је летос уведен стечај, њих 
1.090 од укупно 1.300 затражили су од Већа Савеза Самосталних синдиката општине Пирот да 
их заступа у потраживању заосталих 12 плата и повезивању радног стажа. 
Председник Већа Савеза самосталних синдиката општине Пирот Родољуб Ћирић рекао је 
агенцији Бета да је обрадјена документација за 1.000 бивших радника ове текстилне фабрике 
коју ће предати Привредном суду у Нишу.  
 
Он је додао да би Привредни суд у Нишу требало требало да призна та потраживања, али да 
радници неће моћи да их наплате из стечајне масе.  
 
Према његовим речима, рок за предају пријава Привредном суду у Нишу је 2. новембара, а 
прво испитно рочиште је 10. децембра.  
 
"Надам се да ће стечајни управник предложити да се признају ова потраживања, не само 
она која је пријавио Самосталнми синдикат, већ и појединачне или пријаве преко адвоката, 
других синдиката и бивше кадровске службе предузећа", рекао је Ћирић.  
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Он је додао да ће после одржавања рочишта синдикат размотрити закључак Привредног суда и 
видети да ли су и у ком обиму призната права запослених на заостале зараде.  
 
Ћирић је додао да очекује да закључке суда добије почетком јануара, после чега ће ; позвати 
раднике да прикупе документацију за конкурисање код Фонда солидарности за испату девет 
минималних зарада.  
 
Запосленима у пиротском предузећу после увођења стечаја 25. јуна престао је радни однос и 
они су се пријавили Филијали Националне службе за запошљавање (НСЗ) у Пироту како би 
остварили право на новчану накнаду од три до 12 месеци у зависности од радног стажа. 
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