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Н1  

Парче хлеба прече од синдикалног "освајања 
слободе" 

Аутор текста:Танјуг 

Више од милион чланова политичких партија, с једне стране, и мање од 750.000 чланова 

синдиката, с друге, илуструје где се данас у Србији траже радничка права и остварује 

право на рад. Лош имиџ прати синдикате, али и искуства да се чланство у партији више 

исплати. 

Ићи по посао у странку, одавно је прихваћено понашање у Србији. Отуд и разлика у правима 

радника, они "с леђима" могу да рачунају на боље услове. Зато и не чуде подаци према којима 

има више чланова партија, него чланова синдиката. 

Црвене, партијске, данас су замениле страначке књижице разних боја. Многи мисле да је то 

најбољи начин да пронађу посао, али и да остваре радничка права. Очито је да немају велико 

поверење у синдикалне организације. 

Ни у синдикатима не скривају да радничка борба често изостаје код приватника. Многи 

приватници, кажу у синдикату, противе се синдикалном организовању, иако је оно дозвољено 

законима. С друге стране, радници на то пристају, јер пред борбом за голу егзистенцију 

освајање слободе је у другом плану. 

„Страх од губитка посла, потенцијалне репресије од синдикалног ангажовања јесу, што је 

свима јасно, далеко веће у приватном него у јавном сектору. На ово море незапослености, то 

је добра воља што сте неког примили и што му платите 150 или 200 еврића, и ту нема никакве 

шансе за синдикално организовање“, каже Зоран Стојиљковић, професор Факултета 

политичких наука. 

У Савезу самосталних синдиката кажу да постоји више од сто, како кажу, дискретних пријава 

против приватних фирми које онемогућавају синдикално организовање. Неке од њих су 

завршиле и на суду. 

Па ипак, поверење у синдикате је на ниским гранама, према истраживањима, свега 15 одсто 

запослених верује да од синдикалне борбе има сврхе. 

„Новокомпоновани послодавци уцењују запослене који намеравају да се запосле у њиховом 

предузећу на тај начин да ако мисле да буду чланови синдиката онда ће изгубити радно место. 

То је супротно конвенцијама. Држава која је прихватила ту ковенцију мора да има механизме 

како да санкционише тог послодавца, међутим, ми још немамо те механизме правне државе“, 

каже Душко Вуковић, Савез самосталних синдиката. 

http://rs.n1info.com/topicv13/Tanjug/1
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Део одговорности сигурно лежи и у синдикатима. Слика о синдикалном активисти као добро 

ухлебљеном раднику из прошлих времена чија сврха се своди на поделу полутки, нису успели 

да промене, посебно код младих. Свака таква банализација, само је корак даље од освајања 

права радника. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:578308-Kinezi-preuzimaju-zelezaru 

Кинези преузимају железару 
Ј. Илић  

Компанија ХБИС планира да производњу у смедеревској челичани подигне на максимум 

од 2,2 милиона тона. Нема отпуштања. Желе да унапреде процесе и менаџмент да би 

фабрика била конкурентна 

Менаџмент кинеске компаније свестан је да ће без виших фаза прераде фабрика и даље 
правити губитке 

КИНЕСКА компанија ХБИС има план да производњу у "Железари Смедерево" подигне на 
максимални капацитет од 2,2 милиона тона годишње, као и и да не оптусти ниједног радника. 
То је у уторак саопштио Независни синдикат металаца након састанка репрезентативних 
синдиката фабрике са менаџментом кинеског ХБИС у Влади Србије, који је одржан уочи 
потписивања меморандума о разумевању у Кини. 

ХБИС има интерес за Железару из више разлога. Мрежа набавке и продаје ове кинеске групе 

даје шансу да се производи из српске челичане пласирају по повољним ценама широм света. 

Кинеска компанија, такође, има подршку Кинеске националне банке у износу од 750 

милијарди долара, која жели да подржи трансакцију са железаром из Смедерева. 

- Менаџмент ХБИС је информисао синдикалце да ће достизањем максималне производње, без 

виших фаза прераде, фабрика и даље правити губитке. Процена је да бисмо после додатних 

инвестиција, унапређењем процеса и менаџмента, били најконкурентнија челичана у Европи. 

Међународно присуство ХБИС у српској индустрији челика је део глобалне стратегије Кине 

"Нови пут свиле" - каже за "Новости" председник Независног синдиката металаца Милета 

Гујаничић. 

Синдикати траже да држава буде гарант приватизације. 

- Очекујемо да се задржи садашњи број запослених и да се упошљавају нови радници, као о и 

да се омогући да ХБИС инвестира у нове капацитете - додаје Гујаничић. 

 

Он наводи да је потпредседник кинеске компаније Ли Гуиyанг изјавио да су убеђени да ће, 

упркос кризи на светском тржишту, када преузму "Железару Смедерево", успети да од ње 

направе профитабилну фирму. ХБИС је ангажовао "Дуферко групу" да уради студију анализе 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:578308-Kinezi-preuzimaju-zelezaru
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производа како би фабрика позитивно пословала. Та студија је још у изради. Разматра се 

могућност изградње електране на бази рециклаже и коксаре. 

 

Делегацију највеће кинеске железаре представљали су потпредседник компаније мр Ли 

Гуиyанг са својим тимом, а састанку су присуствовали предстаници синдиката и консултантске 

куће КПМГ, коју је ангажовала Влада Србије. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:578242-Stecaj-za-neprodate-firme-od-nove-godine 

Стечај за непродате фирме од нове године? 
С. Б.   

У надлежности Агенције за приватизацију близу 300 непродатих предузећа, а рок истиче 

за месец и по дана. Код већине неприватизованих фирми имовина ће ићи на добош. 

Радницима отказ 

ЗА Рафинерију нафте из Београда стигла је једна понуда за приватизацију, али преосталих 288 
матичних непродатих предузећа са стрепњом ће чекати Нову годину. До тада би требало да се 
оконча приватизација у Србији, а за оне у којима она не буде спроведена, Агенција за 
приватизацију ће поднети предлог за покретање стечаја. Тако макар стоји у Закону о 
приватизацији. 

Изузетак је 17 стратешких предузећа која су под заштитом државе до краја маја наредне 

године. У њима ради око 20.000 људи. У преосталим непродатим фирмама, пре социјалних 

програма, радило је још око 50.000 људи. Уколико се списак заштићених не продужи, држава 

дугове не конвертује у власништво или једноставно не пролонгира приватизацију - стечај ће 

им донети отказе. 

- Мислим да је, осим у случају неколико предузећа, то крај, те да ће доћи до продаје имовине 

или евентуално ће се, ако је то потребно, продавати као правно лице - сматра Бранко 

Радуловић, професор Правног факултета. - Чуо сам да се у неким случајевима подноси УППР 

на иницијативу синдиката. За велики број тих предузећа, Унапред припремљени план 

реорганизације, осим ако није реч о ликвидационом плану, није реална опција. Наравно 

постоје изузеци где је то потребно учинити. 

Ни у Асоцијацији слободних и независних синдиката не виде другачији расплет. Верују да ће 

почетак 2016. већини донети стечај и ликвидацију. 

- Ми управо водимо борбу да се некако спасе ИМР, урађен је УППР и он показује да има смисла 

да фабрика настави да ради - каже Ранка Савић, председница АСНС. - Под заштитотм државе 

су само до краја маја, али верујем да ће Влада морати да нађе трајно решење. То су 

"Галеника", "Петрохемија", "Јумко", "Ресавица". Бојим се да сви остали иду у стечај. То је 

огроман проблем. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:578242-Stecaj-za-neprodate-firme-od-nove-godine
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За Рафинерију нафте из Београда стигла је једна понуда. Београдски конзорцијум "Виром груп" 

и "Саут фронтир" понудио је 804.600 евра, тачно 3,33 евра више од почетне цене, за ово 

предузеће. Уговор ће бити склопљен када Управа за спречавање прања новца утврди да не 

постоје никакве сметње. 

ГАШЕЊЕ 

У сусрет крају приватизације Министарство привреде најављује гашење Агенције за 

приватизацију. Закон још није готов, али би, према ранијим најавама, требало да предвиди 

измештање групе људи у Министарство привреде. Центар за стечај већ је преузела Агенција за 

лиценцирање стечајних управника. Неизвесно је хоће ли Агенција дочекати Нову годину, а 

тако и ко ће бити надлежан за предлагање стечаја. 

ГАЗДУ ЧЕКА И ДВОРАНА ДОМА СИНДИКАТА 

Рок за завршетак приватизације важи пре свега за друштвени капитал. Велики део предузећа 

из надлежности Агенције за приватизацију је, међутим, већ променио форму и постао државно 

власништво. Из угла Међунардоног монетарног фонда, крај приватизације је важан да би 

престали трошкови буџета за ова предузећа. Била она државна или друштвена. 

У друштвеном власништву су, на пример, "Београдски сајам", Дворана Дома синдиката, ПИМ, 

"Варош капија", "Нови Сад гас", "Квалитет Ниш", "Индустрија обуће Београд"... С друге стране у 

приватизацији су и "Јат техника", која је 100 одсто државна, "Јат апартмани", "Славија хотели", 

где је власник Република Србија. Она је власник и "Про тента" и "Колубара услуга", које 

упошљавају 2.100 и 1.500 људи. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:578241-Srbijagas-Bonus-vracaju-u-sest-rata 

Србијагас: Бонус враћају у шест рата 
М. Л. Ј.   

Сви запослени „Србијагаса”, којима је диркетор Душан Бајатовић доделио бонусе, мораће 

износ од 62.000 динара да врате у ратама, а могли би да остану и без годишњих 

позајмица које су добијали раније 

БОНУС који је поделио директор "Србијагаса" Душан Бајатовић својим радницима - обиће им се 
о главу. Износ од 62.000 по запосленом, сваки радник мораће да врати у ратама, а због тога би 
могли да остану и без годишњих позајмица које су годинама добијали од фирме у висини 
једне просечне плате. 

Решење за бонусе које је директор "Србијагаса" самоиницијативно расподелио у фирми тражи 

се ових дана у компанији, а међу опцијама које преовлађују јесте да радници врате оно што су 

добили и то на рате. 

- Ми смо од Бајатовића тражили да сам реши проблем са бонусом јер га је он и направио - 

каже Зоран Јанковић, члан Надзорног одбора "Србијагаса". - Могло би да се догоди да радници 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:578241-Srbijagas-Bonus-vracaju-u-sest-rata
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остану без годишњих позајмица које, иначе, после враћају у ратама током године. Бонус би 

тако био уместо позајмице. 

Фирмин зајам радници су сваке године добијали у висини једне просечне плате у Србији или 

50.000 динара, у зависности од колективног уговора. Враћали би га после у десет месечних 

рата. 

- Једноставно не постоји могућност да се проблем са бонусом превали преко наших плећа - 

каже председник синдиката "Србијагаса" Вељко Милошевић. - Ми смо бонус добили као 

награду на десетогодишњицу рада фирме и то као једносмерну новчану уплату. Нико нам није 

рекао да ћемо морати да је вратимо. Људи су потрошили новац како им је и дошао, а то значи 

- одмах. Са годишњом позајмицом је друга ствар, добијамо је сваке године и знамо да је 

враћамо. И фирма мора да нам је уплати, јер се она налази у колективном уговору. 

ДВА КРЕДИТА 

Уколико годишњи зајам ипак буде одобрен, запослени "Србијагаса" могли да буду доведени у 

ситуацију да фирми враћају - два кредита у укупном износу 120.000 динара. Један за годишње 

позајамице које се иначе исплаћјују, а враћају на десет рата, а други за враћање бонуса и то 

на шест рата. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/609017/Strajk-poljoprivrednika-danas-u-Beogradu-u-pet-do-12 

Штрајк пољопривредника данас у Београду у пет 
до 12 

Бета  

Војвођански пољопривредници најавили су да ће данас у "пет до 12" у колони на тракторима 

доћи у Београд, испред Скупстине Србије, како би исказали незадовољство предложеним 

изменама Закона о пољопривредном земљишту и затражити његово повлачење из скупштинске 

процедуре. 

Како је наведено, дефиле трактора је акција апела и упозорења, у организацији Лиге паора 

Војводине и Лиге социјалдемократа Војводине, без блокаде путева и заустављања саобраћаја, 

у складу са прописима о праву на јавно окупљање и слободу говора. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/609017/Strajk-poljoprivrednika-danas-u-Beogradu-u-pet-do-12
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Министарство унутрашњих послова дозволило је "одређеном броју трактора" да уђу у Београд, 

дођу до Скупштине Србије и предају захтеве за повлачење Предлога закона о пољопривредном 

земљишту из скупштинске процедуре. 

  

Пољопривредници из неколико места у Војводини, незадовољни Предлогом закона о 

пољопривредном земљишту који је у скупштинској процедури, кренули су јуче тракторима у 

протестну вожњу ка Београду, али их је полиција зауставила у Зрењанину, Змајеву, Новој 

Црњи, Кикинди, Сутјесци и Стајићеву. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/608872/Martinovic-Zaposlenost-povecana-za-61-odsto-a-nezaposlenost-smanjena-

za-27-odsto 

Мартиновић: Запосленост повећана за 6,1 одсто, 
а незапосленост смањена за 2,7 одсто 

Тањуг  

Број запослених у Србији повећан је у протеклих годину дана за 6,1 одсто, док је број 

незапослених опао за 2,7 одсто, изјавио је данас у Нишу директор Националне службе за 

запошљавање Зоран Мартиновић. 

НИШ, 24. новембра 2015. (Бета) - Број запослених у Србији повећан је у протеклих годину дана 

за 6,1 одсто, док је број незапослених опао за 2,7 одсто, изјавио је данас у Нишу директор 

Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић. 

Он је истакао да је стопа незапослености, "са преко 20 одсто на почетку мандата актуелне 

власти, оборена на 17,9 одсто". 

  

 - Стопа незапослености већ дуже време стагнира, али је наша жеља да буде испод 15 одсто -  

казао је Мартиновић. 

  

Он је најавио да ће НСЗ наредне године, као и ове, реализовати више мера за запошљавање. 

Ове године ће, према Мартиновићевим речима, различитим мерама запошљавања бити 

обухваћено око 25.000 грађана Србије. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/608872/Martinovic-Zaposlenost-povecana-za-61-odsto-a-nezaposlenost-smanjena-za-27-odsto
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/608872/Martinovic-Zaposlenost-povecana-za-61-odsto-a-nezaposlenost-smanjena-za-27-odsto
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 - Уколико Влада и Скупштина Србије буду дале зелено светло наредне године би за активне 

мере запошљавања требало да буде издвојено 2,8 милијарди динара, и додатних 550 милиона 

динара за запошљавање особа са инвалидитетом -  нагласио је Мартиновић. 

  

Према његовим речима, ти износи били би додатно увећани средствима које локалне 

самоуправе издвајају за реализацију локалних акционих планова запошљвања и средствима из 

претприступних фондова Европске уније (ИПА). 

Мартиновић и министар рада Александар Вулин данас су у просторијама нишке филијале НСЗ 

уручили уговоре о обуци у компанији "Џонсон електрик" првој групи од 29 младих 

незапослених. 

  

Вулин је истакао да ће до краја године обуку проћи укупно 85 незапослених, а "Џонсон 

електрик" имаће обавезу да их запосли на најмање шест месеци. 

  

- Обуку за познатог послодавца до краја године моћи ће да заврши 820 људи на подручју 

читаве земље, а наредне године број оних који ће такву обуку моћи да прођу биће повећан на 

2.000 - казао је Вулин. 

  

Он је истакао да ће се Министарство рада потрудити да наредне године, колико год је могуће, 

послодавцима олакша обавезе приликом запошљавања радника, како би се они лакше 

опредељивали да долазе у Националну службу за запошљавање, на чијој евиденцији је 721.000 

незапослених. 
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http://www.politika.rs/scc/clanak/344036/Ekonomija/Prioritet-zdravstvo-i-skolstvo 

Приоритет здравство и школство 

Дефицит на истом нивоу као ове године 

Аутор: Аница Телесковић 

 

Нацртом буџета за 2016. годину предвиђен је мањак у каси од око 164 милијарди динара, 
сазнаје „Политика”. Реч је о дефициту на нивоу целе државе, који укључује и покрајинску 
касу, локалне буџете, али и фондове. То значи да ће минус целе републике бити на нивоу од 
четири одсто бруто домаћег производа (БДП), односно свега што грађани и привреда створе за 
годину дана. Практично, дефицит ће остати на истом нивоу као ове године. На крају 2015. 
године мањак целе државе биће 4,1 одсто БДП-а. 

Према нашим сазнањима, приходи целе државе биће за око 38 милијарди динара већи него 
ове године. Укупни консолидовани приходи износиће 1.647 милијарди динара. Расходи ће 
такође бити нешто већи него ове године и достићи ће 1.811 милијарди динара. У процентима 
БДП-а приходи ће бити 39,8, а расходи 43,8 одсто БДП-а. 

Да ће мањак у каси догодине бити скоро идентичан овогодишњем потврдио је недавно и Џејмс 
Руф, шеф мисије Међународног монетарног фонда. Како је тада истакао, укупни дефицит ће 
износити око четири одсто БДП-а. То подразумева даље смањење структурног дефицита за 
0,75 процената, додао је. Структурни дефицит иначе, подразумева минус у каси, али када се 
из њега искључе једнократни расходи. Догодине, то су издаци за отпремнине, намењени 
смањењу броја запослених у јавном сектору, али и једним делом завршетку процеса 

http://www.politika.rs/scc/clanak/344036/Ekonomija/Prioritet-zdravstvo-i-skolstvo
http://www.politika.rs/scc/autor/687
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приватизације и реструктурирања. Како је недавно истакао Џејмс Руф, структурни мањак у 
буџету биће мањи углавном захваљујући рационализацији сектора државе, обуздавању зарада 
и пензија, као и смањењима субвенција за пољопривреду и електронске медије. 

„Када се узму у обзир отпремнине и други једнократни расходи,  укупни дефицит ће износити 
близу четири процента БДП-а – рекао је тада Руф. 

– Побољшање фискалне ситуације до сада, уз планирано повећање акциза на гориво, отвара 
простор за скромно повећање пензија у 2016. години, као и за одређена циљана повећања 
зарада са намером да се смање разлике у зарадама у сектору опште државе. Укупна потрошња 
на зараде и пензије треба да настави да се смањује као удео БДП-а ка средњорочним 
циљевима од седам, односно 11 процената БДП-а – казао је Руф. 

Да ће догодине бити смањен само структурни дефицит потврдио је у неколико наврата и 
министар финансија Душан Вујовић. Према његовим очекивањима, влада ће Предлог закона о 
буџету усвојити до краја овог месеца. Две недеље након тога тај пропис ће бити разматран у 
Скупштини. Душан Вујовић је недавно истакао да је приоритет –повећање плата запослених у 
школству и здравству. 

„Ми смо остварили прилагођавање у првој години од 2,4 одсто структурног дефицита и 
остварили смо невероватно смањење номиналног дефицита. Планирали смо да нам дефицит 
централне државе буде 191, па смо то смањили на 120 милијарди динара. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/_prodaja_quotvelikog_ficequot_ipak_opada_.4.html?news_id=311737 

Компанија Фијат Крајслер аутомобили Србије и даље убедљиво највећи српски извозник 

Продаја "великог фиће" ипак опада 

АУТОР: З.Р. 

- Компанија Фијат Крајслер аутомобили Србија (ФЦАС) и ове године је, и то убедљиво, највећи 

домаћи извозник јер је, према јучерашњим подацима Министарства финансија, наиме, за 

претходних десет овогодишњих месеци износио 1,02 милијарде евра, што је далеко испред 

другопласиране Железара Смедерево, која је иностраним партнерима испоручила челик у 

вредности од 272 милиона евра. Трећи је Тигар тајерс са десетомесечним извозом од око 245 

милиона, док је Нафтна индустрија Србије (НИС), која је на иностраним тржиштима пласирала 

производе за нешто више од 235 милиона евра, четврта... 

Иако је и даље неприкосновена на листи извозника, компанија ФЦА Србија ипак бележи, из 
године у годину, све слабије извозне резултате. У прилог овоме и податак да је крагујевачка 
фабрика аутомобила, од јануара до октобра прошле године, на европским и 
северноамеричким тржиштима продала све верзије модела "фијата 500Л" за 1,15 милијарди 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/_prodaja_quotvelikog_ficequot_ipak_opada_.4.html?news_id=311737
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евра, односно за милион евра више но у истом овогодишњем периоду. Иако већи од 
овогодишњег, прошлогодишњи извоз компаније ФЦА Србија је био мањи од оног из 2013.Извоз 
ФЦА у трећем кварталу 2014. био је, примерице, за 209 милиона евра мањи но у истом 
периоду претходне, 2013. године... Да пласман "фијата 500Л" на иностраним тржиштима пада 
сведоче и све учесталији принудни одмори запослених у крагујевачкој фабрици, у којој ће 
производња и током ове седмице бити заустављена. 
Иако у више наврата упозоравана да производња и пласман "фијата 500Л" стагнирају, те да је 
неопходно да се држава, као сувласник компаније ФЦА Србија, активније укључи у решавање 
проблема, Влада Србије и даље, колико је познато, не предузима ништа на том плану. 
Напротив, иако је фабрички синдикат у више наврата позивао Владу да од менаџмента 
Групације Фијат Крајслер тражи производњу још једног модела у Крагујевцу, одзива није 
било.З. Р. 

Сребрни ниво у производњи светске класе 
Фијат Крајслер аутомобили Србија достигли су сребрни ниво у производњи светске класе 
(WЦМ стандард). То је водећи међународни стандард за организацију производње, који 
представља свеобухватан програм управљања производним процесом како би се у што већој 
мери елиминисали губици и отпад у сваком облику. Фабрика је доказала да има јасан циљ и 
добар методолошки приступ за стицање WЦМ стандарда. Ово је изузетно брзо напредовање у 
производњи светске класе имајући на уму да је ФЦА Србија врло млада фабрика која је 
производњу модела "фијат 500Л" почела у јулу 2012. године, и да је бронзани ниво WЦМ 
стандарда достигла прошле године. "Ово је изванредно достигнуће и велики подстицај за 
даљи рад. Показали смо посвећеност менаџмента и јаку мотивацију на сваком нивоу у 
фабрици", изјавио је Франческо Чанча, директор фабрике Фијат Крајслер аутомобили Србија. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/agencija-i-drustvena-imovina-odlaze-u-istoriju 

Агенција и друштвена имовина одлазе у историју 

Српска транзиција, друштвена имовина и Агенција за приватизацију броје последње дане, 
а последице свега ће се тек збрајати. Остало је да Министарство привреде донесе 

систематизацију за раднике Агенције за приватизацију, који ће прећи у Агенцију за 
лицанцирање стечајних управника, и да види шта ће бити с оним фирмама које нико неће да 
купи. И тада је крај чувене својинске трансформације. 

До краја године, ако се испуне обећања надлежних, биће завршена приватизација у Србији. 
Већ сада је јасно да више од половине предузећа која су била у надлежности Агенције за 
приватизацију неће наћи купца – процењује се да је таквих близу 300 – и да ће већ на почетку 
наредне године морати у стечај или у банкрот. Мај наредне године једино ће чекати 17 
стеатешких предузећа која су под заштитом државе и у којима ради око 20.000 радника. 

Но, министар привреде Жељко Сертић недавно је најавио да ће део тих заштићени предузећа 
ипак остати без стратешког партнера, односно да за њих неће бити пронађено одговарајуће 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/agencija-i-drustvena-imovina-odlaze-u-istoriju
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решење па ће, самим тим, и она морати да поделе судбину непродатих државних и 
друштвених предузећа. 

Сам крај вишедеценијске приватизације у Србији, иза које је остало више од пола милиона 
отказа и стотине угашених некада великих индустријских гиганата, довешће и до гашења 
Агенције за приватизацију, о чему се протеклих месеци доста причало. Наиме, пошто је 
усвојен закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника, она је већ преузела Центар 
Агенције за приватизацију за стечај, а по најавама, требало би да презуме и све запослене, 
али о томе мора Министарство привреде донети посебан акт о измештању радника из једне 
агенције у другу. 

Агенција за приватизацију, по Информатору о раду објављеном на њеном сајту, има 298 
запослених, од чега 267 на неодређено, 23 на одређено и седам запослених којима радни 
однос мирује. Ту је и једно именовано лице, а то је тренутно вршилац дужности директора 
Агенције за приватизацију. Руководиоци у Агенцији за приватизацију, по Информатору о раду, 
у септембру ове године имали су зараду 145.200 динара, запослени с високом стручном 
спремом 92.125, с вишом 65.318 и са средњом 56.626 динара. 

Љ. Малешевић 
  

Добре апанаже 
Ове године, тачније до  29. октобра, по Информатору о раду, Агенција за приватизацију 
исплатила је председнику Управног одбора накнаду од 442.486,80 динара, док је за четири 
члана истог тела исплаћено по 294.985,80 динара. У јуну прошле године за председника 
Управног одбора Агенције за приватизацију именован је Муарем Реyеповић из Новог Пазара, а 
за чланове Немања Стајић, Снежана Ђурић и Велизар Ђерић, сви из Београда, и Зоран 
Михајловић из Новог Сада. Занимљиво је да се новчана накнада члановима Управног одбора 
Агенције за приватизацију исплаћује на основу закључка Владе Србије од 6. новембра 2008. 
године. У Информатору је наведено да се од новембра прошле године стална примања, као и 
члановима Управног одбора, умањују десет одсто по одлуци Владе Србије. 

 

 

 


