
1 

 

          

6. новембар 2015. 

                                        

  

 

 
 

 

Удовички: Још се не зна колико људи ће добити отказ;(стр.2) 
Танјуг није смео нестати; (стр.2) 
ЕК: Добри економски показатељи али без пада незапослености;(стр.4) 
Вучковић: У јавној управи највише отказа биће 2016. и 2017.;(стр.6) 
Михајловић: У Железницама у наредних пет година 6.100 отказа;(стр.7) 
НИН ФОКУС Обрадовић: Јавна предузећа у 2014. у минусу 61 милијарду динара;(стр.8) 
Брајовић: Без посла у Србији остало око 1.000 новинара;(стр.11) 
Почиње сезона отпуштања вишкова;(стр.12) 
Шубара: Нестручност и атрактивне локације пресудне за ликвидацију;(стр.14) 
Министарства се жале на мањак запослених;(стр.16) 
Тихо гашење научне установе;(стр.17) 
Удовички: Пре једнократна помоћ него трајно повећање;(стр.18) 
 

 

 

 

 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

Удовички: Још се не зна колико људи ће добити 

отказ 
Тањуг 

Потпредседница Владе Србије Кори Удовички изјавила је данас да се још не зна колико ће 

људи добити отказ, а да највише проблема у том смислу има са Министарством финансија 

које тражи да додатно запосли људе 

 
АРАНЂЕЛОВАЦ - Потпредседница Владе Србије Кори Удовички изјавила је данас да се још не 
зна колико ће људи добити отказ, а да највише проблема у том смислу има са Министарством 
финансија које тражи да додатно запосли људе. 

"Једино Министарство финансија, које још покушава да повећа број запослених, прави 

проблем. Морала сам да их тужим, али мислим да ћемо се договорити да не буде повећања", 

рекла је Удовички и поновила да коначна бројка не постоји, јер да постоји већ би била 

објављена. 

 

Удовички која је и министарка државне управе и локалне самоуправе, рекла је на 

Регионалном инвестиционом самиту НИН Фокуса где је Тањуг медијски партнер, да ће број 

отказа, кад коначно буде донета одлука, бити на сајту владе, али да ће уз то бити објављен и 

конкурс за организацију која ће давати додатна објашњења. 

 

"Мени не верујете а немамо снаге више да објашњавамо. Објављујем да ћу да објавим конкурс 

за агенцију која ће се бавити објашњавањем тог податка", поручила је Удовички. 

Танјуг није смео нестати 
Ивана МИЋЕВИЋ  

Гашење државне новинске агенције сукобило премијера Вучића и министра 

.информисања Тасовца. Вучић: Био сам против гашења. Тасовац: Поштовао сам закон 

 
ТАЊУГ који формално више не постоји у четвртак је обележио 72. рођендан. Да га спасавају 
сетили су се, тек када је нестао, и власт и опозиција, и невладин сектор, и струковна 
удружења. Премијер Вучић на седници Владе Србије рекао је "због стенограма и историје" да 
је разочаран због гашења Тањуга и да је био против тога. Критиковао је министра Ивана 
Тасовца, што је подметнуо његова, а не своја леђа. 
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- Иако сам ја био против гашења Тањуга, а ти Тасовац за, ти ниси подметнуо своја леђа. 

Подметнуо си моја леђа, као и обично - оптужио је Вучић Тасовца. - Ти и Саша Мирковић 

(државни секретар) сте ме убеђивали да је то важно, потребно и реформски. 

Тасовац је бранио свој став чињеницом да је Тањуг угашен према правилима Закона о 

информисању и медијима. Са текстом тог закона сагласила се прво Влада Србије, а потом га 

изгласали посланици Скупштине Србије још августа прошле године. А све је део реализације 

државне Медијске стратегије, усвојене још 2011. године. 

ФЕР ОТПРЕМНИНЕИАКО су рокови за приватизацију медија прошли и ЈП Тањуг више не постоји, 
министар за рад Александар Вулин у четвртак је изјавио да "још има простора да неко откупи 
Тањуг и да постоји могућност да се неко појави". - Оно што је до нас, ми смо урадили. 
Обезбедили смо фер однос према радницима, да се никоме не остане дужан - нагласио је 
Вулин и додао да ће отремнине бити једнаке као и у остала 534 државна предузећа. 

- Премијер је био против гашења Тањуга, али не и против поштовања закона. Уз пуно 

поштовање његових разлога, од којих је судбина 180 запослених вероватно била на првом 

месту, ја сам био за поштовање закона - поручио је Тасовац у свом саопштењу. - То не значи 

да ја лично нисам забринут за запослене у Тањугу, као и све остале запослене у државним 

медијима који нису нашли купца. Али, тај лични осећај, никако није могао, нити је требало да 

ме спречи у обављању мог основног посла као министра информисања. А то је, пре свега, 

доследно спровођење Медијске стратегије. 

Тасовац каже да су људи из Тањуга имали 15 месеци да потраже купца или приватизационог 

саветника или да бар затраже поделу бесплатних акција запосленима. 

Званично је, дакле, судбина државне агенције запечаћена. Истина, Тањуг ни у четвртак није 

био избрисан из Регистра медија АПР. Када се то догоди, више неће имати право да се бави 

медијском делатношћу. Ипак, запослени уобичајено долазе на посао, Тањуг емитује по једну 

вест на сваких неколико минута. Јавља савесно и о сопственој судбини! Запослени ће до краја 

месеца добити отпремнине и плате за период до када су формално постојали, а после тога ће 

на евиденцију Националне службе запошљавања. Већина се већ распитује о послу у некој 

другој фирми, али се део нада да ће након гашења Тањуга ипак бити основан Владин 

информативни сервис у ком ће наћи радно место. 

Неколико десетина колега, бивших запослених и људи из политике окупило се испред зграде 

на Обилићевом венцу, како би пружили подршку колегама које су остале без посла и 

новинској агенцији која је престала да постоји. 

- У Србији немамо кућу која може надокнадити Тањуг, у то сам сигуран - рекао је Јанко 

Веселиновић, посланик Покрета за преокрет. 
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ЕК: Добри економски показатељи али без пада 
незапослености 

Бета  

У Србији су потребне додатне реформе да би буџетски показатељи остали добри, а пораст 

јавног дуга зауздан, оцењује се у данас објављеној јесењој прогнози Европске комисије. 

Буџетски дефицит је нагло опао у 2015. години и на крају августа је био три пута нижи него у 

истом периоду прошле године и знатно мањи од циљаног, али ће за добре буџетске 

показатеље бити потребни додатни напори. 

  

"Без додатних мера буџет би био под притиском због истека једнократних прихода, растућих 

камата и већих капиталних издатака", наводи се у документу, уз напомену да би без промене 

политике буџетски дефицит остао висок, што би довело до даљег раста јавног дуга, који би 

порастао на преко 80 одсто бруто домаћег производа краја извештајног периода, односно 2017. 

године. 

  

Објашњава се да је било знатних уштеда од смањења пензија и плата у јавном сектору, али да 

су за добре буџетске резултате заслужни и бољи приходи, пре свега од неких акцизних намета 

и непореских прихода од којих је велики део једнократни. 

  

Процењује се да ће дефицит текућих плаћања у 2015. бити 4,7 одсто а у наредне две године по 

4,5 одсто БДП, да ће буџетски дефицит ове године износити 3,3 одсто, наредне године 4,1 

одсто, а у 2017. години 3,8 одсто, као и да ће бруто јавни дуг порасти са овогодишњих 75,7 

одсто на 81,4 одсто у 2017. години. 

  

Опоравак привреде омогућиће стварање нових радних места чиме ће се надоместити губитак 

радних места услед реформи, али ће незапосленост ипак остати висока, наводи се у јесењој 

економској прогнози. 
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"Недавно повећање запослености је у великој мери подстакнуто успешним напорима да се 

смањи сива зона, а већина нових радних места створена је у секторима ниске продуктивости 

попут малопродаје и пољопривреде", наводи се у извештају. 

  

Према процени Комисије, незапосленост је смањена са 18,9 одсто прошле године на 17,7 

одсто ове, и на том нивоу остаће и у 2016, да би тек 2017. године био забележен даљи пад на 

16,6 одсто. 

  

Бруто домаћи производ ће ове године порасти за 0,7 одсто, а раст ће се у наредне две године 

полако убрзавати на 1,4 и 2,5 процената. 

  

На опоравак привреде утицале су цене сировина на светском тржишту али и снажан спољни 

раст, домаћа тражња је у првој половини 2015. била јача од очекиване, а очекује се и раст 

инвестиција у великој мери као резултат реформи које су спровођене током претходне две 

године како би се побољшало пословно окружење и стабилизовала привреда. 

  

"Очекује се да ће ; нови инвестициони циклус подстаћи стварање радних места и подржати 

опоравак приватне потрошње" која ће након четири године пада наредне године бити на нули, 

пре раста у 2017. године. 

  

Јавна потрошња ће једина отежавати раст, мада ће и она већ наредне године бити у осетно 

мањем паду након смањења од 3,1 одсто ове године. 

  

Увоз ће бити повећан захваљујучи растућој домаћој тражњи, пре свега инвестицијама, али ће 

раст темпа извоза бити јачи захваљујучи расту продуктивности и даљем ширењу бази домаће 

производње. 

  

Инфлација ће порасти са овогодишњих 1,6 одсто на 3,3 одсто наредне године и 4 одсто у 2017. 

години, наводи се у прогнози. 

  

За ЕУ као целину прогнозиран је раст од 1,9 одсто ове и 2 одсто наредне године, при чему је 

за 2017. годину највећи раст прогнозиран за Румунију (3,6 одсто) а најмањи за Финску (1,1 

одсто). 
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Вучковић: У јавној управи највише отказа биће 
2016. и 2017. 

Члан Фискалног савета Владимир Вучковић изјавио је данас да ће већ до краја године 

неколико хиљада људи у јавној управи морати да буде отпуштено, као и да ће у наредне две 

године још око 30.000 до 40.000 морати да оде и то највише њих биће отпуштено. 

- Реално је да до краја године процес рационализације коначно започне и да одређени број 

људи буде отпуштен, али већ сада је јасно, а било је и пре неколико месеци, да ће главни 

терет отпуштања следити у 2016. и 2017. години. То није добро јер ће социјални притисак бити 

још већи због тога што оно што је требало да урадимо за три године сада треба за две - рекао 

је Вучковић. 

 

Он је новинарима на Регионалном инвестиционом самиту НИН Фокуса у Аранђеловцу рекао да 

у овој години, по свој прилици, неће бити довољно да се број запослених уклопи у буџет 

пуким одласком у пензију. 

 

- Потребно је да се већ у овој години изврши рационализација и отпусти неколико хиљада 

људи. Влада је прихватила тај план склапањем аранжмана са ММФ-ом. Са рационализацијом 

се касни, али ми смо и пре два месеца говорили да већ ове године започну отпуштања - каже 

Вучковић. 

  

Упитан да ли је рок од два месеца довољан да се отпусти неопходан број људи како би се 

испунио план за ову годину, Вучковић је рекао да је релано да до краја године тај процес 

коначно започне. 

 

Према његовим речима, првобитни план је био 75.000 људи за наредне три године, али ће на 

крају 30.000 до 40.000 људи вероватно мање радити у јавној управи у 2017. години. 

  

- Од тога ће највећи део морати да оде управо кроз отпуштања, јер природни одлив у наредне 

две године неће бити тако велики - оцењује Вучковић. 

 

Упитан да ли су отпреминне мамац за људе да оду у пензију, Вучковић је рекао да је 

првобитни план министарства био добар - да они који имају услов за пензију оду без 

отпремнина, али је због притиска јавности одлука промењена да и они са условом ипак добију 

отпремину јер ће формлано бити отпуштени. 
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- Дакле, изашло се у сусрет захтевима, то је очигледно било неопходно али то из економског 

угла није оправдано - закључио је Вучковић. 

Михајловић: У Железницама у наредних пет 
година 6.100 отказа 
Тањуг  

Потпредседница Владе Србије Зорана Михајловић најавила је данас да ће у наредних пет 

година број запослених у Ž елезницама Србије бити смањен за 6.100 људи. 

Она је, на Регионалном инвестиционом форуму НИН Фокус рекла да је то део програма 

финансијског реструктурирања ове компаније која је, по договору са Међународним 

монетарним фондом (ММФ), подељена на три предузећа: Србија воз, Србија карго и Србија 

инфраструктура. 

Према њеним речима није основни циљ рационализације да се смањи број људи, него да се 

промени структура запослених. 

То š то ће број запослених бити смањен, не значи да се нови неће запошš љавати, нагласила 

је Михајловић додајући да предузеће Србија карго, на пример, нема довољно машš иновођа. 

 

Она је истакла да је циљ да Србија инфраструктура и Србија воз 1. јануара 2018. године 

послују профитабилно. 

  

Говорећи о поступку реструктуирања Железница, она је објаснила да је спроведен попис како 

би се могла направити подела на предузећа. 

 

- Али, оно што је реално и стварно ради се претходних месец дана. Двадесет људи је у 

комисији која са собом има још 500 људи који иду по целој железници. То је огроман систем 

да би се тачно проверило шта припада коме предузећу - рекла је Михајловићева новинарима у 

Влади Србије и навела да је пуно времена у данашњим разговорима посвећено 

реструктурирању. 

 

Она је рекла да није било приче о приватизацији Железница Србије, већ да је било речи о 

томе да та три предузећа почну да функционишу на здравим основама од 1. јануара. 
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Михајловић очекује смањење државних субвенција Железници и додаје да ће идуће године 

оне износити 11 милијарди. Она је рекла да ће Железнице још добијати субвенције у 2016. и 

2017 години. 

  

Према њеним речима, карго сигурно неће добијати субвенције, јер већ сада може да 

функционише без њих, али ће их имати Србија воз. 

  

У петак ћемо знати колики су историјски дугови Железнице  

  

Зорана Михајловић најавила је да ће у петак бити завршен стварни попис и тада ће се знати о 

колико износе историјски дугови Железница Србије. 

  

- Они за сада нису завршили стварни попис који ће бити готов до петка и не зна се шта су 

тачно историјски дугови тих предузећа, јер историјски дугови иду у четврту компанију. Нису 

тачно поделили сву имовину. Причали смо о томе да они морају да почну да раде на 

комерцијалним основама, и то је циљ. То је једна од тачака која ће бити у овом извештају 

ММФ-а - рекла је новинарима Михајловићева након састанка с представницима ММФ-а, Светске 

банке  и Европске банке за обнову и развој.   

  

Она је објаснила да је четврта компанија Холдинг у којој ће се наћи вишак имовине, 

историјски дугови, радна снага која јој је потребна да би могла да се бави историјским 

дуговима. 

  

- Има пуно историјских дугова. Не само са ЕПС-ом, Железаром... то се гомилало претходних 

20 година. Тиме ће се бавити та четврта компанија - објаснила је министарка. 

НИН ФОКУС Обрадовић: Јавна предузећа у 2014. 
у минусу 61 милијарду динара 

Г. Авалић, Б. Анђелић  

Губитак привреде у 2014. години износи 131,8 милијарди динара, од чега су јавна предузећа 

направила минус од 61 милијарде динара, рекао је на НИН фокусу, Звонко Обрадовић, 

директор Агенције за привредне регистре. 



9 

 

  

 

- У Србији послује око 155.000 привредних субјеката, а наша анализа показала је да људи у 

Србији знају да раде, али немају чиме да раде. На један њихов динар иде један позајмљен 

динар – рекао је Обрадовић. 

 

 Он је истакао да је упркос томе 52.000 привередних друштава позитивно пословало и да је 

више од 80 одсто предузетника пословало је позитивно и то не само ове, него и годинама 

уназад. 

  

- Негативно пословање забележено је код 26.000 привредних друштава. Ни од 482 јавна 

предузећа нису сви резултати негативни. У 342 предузећа забележен је добитак, док је код 

осталих 140 забележен губитак од 61 милијарде – рекао је Обрадовић. 

 

Удовички: Касни се с отказима, наредних дана тачан број максимално запослених 

  

Он је истакао да је занимљиво да постоји један велики корпус компанија без запослених и да 

њихов број расте. 

  

- У 2003. било их је нешто више од 20.000, док их данас има 27.000 – каже Обрадовић. 

  

Он је објаснио и због чега су ове године неколико месеци каснији извештаји о резултатима 

пословања привреде. 

  

- До кашњења извештаја о резултатима пословнаја српске привреде дошло је због тога што су 

у сред игре промењена правила и рокови. Један од рокова био је 30. јун, а око 30.000 

компанија је у последњих неколико дана јуна поднело финансијске извештаје – каже 

Обрадовић. 

  

Прочитајте још 

 КОРИ УДАРИЛА НА ВУЈОВИЋА! "Министарство финансија затеже, хоће да повећају број 

запослених" 

 НИН ФОКУС Шеф Светске банке: Србија може више да напредује, будите амбициознији! 

 Манцо: Нејасна правила пословања збуњују италијанске инвеститоре 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603910/Udovicki-Kasni-se-s-otkazima-narednih-dana-tacan-broj-maksimalno-zaposlenih
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603959/KORI-UDARILA-NA-VUJOVICA-Ministarstvo-finansija-zateze-hoce-da-povecaju-broj-zaposlenih
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603959/KORI-UDARILA-NA-VUJOVICA-Ministarstvo-finansija-zateze-hoce-da-povecaju-broj-zaposlenih
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603943/NIN-FOKUS-Sef-Svetske-banke-Srbija-moze-vise-da-napreduje-budite-ambiciozniji
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603936/Manco-Nejasna-pravila-poslovanja-zbunjuju-italijanske-investitore
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Он је објаснио и да се десио поприличан проблем са кашњењем подзаконских аката, јер је од 

27 подзаконских аката промењено је њих 17. 

  

- Обрасци за финансисјке извештаје усвојени су 26.децембра прошле године, а промењено је 

сто различитих образаца. Зато подаци нису објављени у јуну. Почетком августа започели смо 

са процесом објављивања извештаја и објављено је 134.000 комплетно обрађених извештаја, 

док се 20.000 налази тренутно на исправци – каже Обрадовић. 

 

  

  

Негативан резултат већи 426 одсто 

Нето негативни резултат српске привреде повећан је за 426 

одсто. У односу на 30 милијарди 2013. године, порастао је 

на 131 милијарду 2014.  Обрадовић је напоменуо да је 

дошло је до повећања губитака код предузећа у 

реструктурирању са 57 на 77 мииљарди динара. 

  

Милан Ћулибрк, главни уредник НИН-а приметио је да иако 

су предузећа у реструктурирању остварила највеће 

губитке, држава је продужила рок за решавање њихових 

проблема до маја наредне године. 

  

- Губици 25.000 компанија које су блокиране износе 66 

милијарди динара. До велике разлике у губицима 

привреде дошло је и због велике осцилације у вредности 

долара која се одразила и на привредне резултате – 

истакао је Обрадовић. 
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Брајовић: Без посла у Србији остало око 1.000 
новинара 

Бета  

У Србији је током приватизације медија без посла остало 1.050 новинара и медијских радника, 

што је готово половина запослених у медијима обухваћеним тим процесом, рекао је данас 

генерални секретар Удружења новинара Србије (УНС) Нино Брајовић 

- У приватизацији медија отпремнине је узело, дакле без посла је остало, 1.050 новинара и 

медијских радника. Притом, рачунамо и колеге из Тањуга. То је скоро половина укупног броја 

запослених у 73 медија који су у процесу приватизације - рекао је Брајовић за агенцију Бета. 

 

Он је прецизирао да је у медијима обухваћеним приватизацијом било запослено између 2.200 и 

2.300 људи, а да се процењује да је у медијском сектору у Србији запослено око 10.000 људи. 

  

- За остале медије не постоји никакав поуздан податак, али се сматра да у целој медијској 

индустрији, укључујући јавне сервисе, нема више од 10.000 запослених - рекао је Брајовић и 

додао да се ти подаци односе на све националне медије од којих неки имају и штампарије. 

  

Упитан да ли на медијској сцени Србије има места и средстава за отварање нових медија, он 

је рекао да је то ствар "позиционирања у односу на тржишне потребе". 

  

- Уколико пронађете циљну групу која је заинтересована за ваш производ и ако успете да 

трошкове прилагодите тим могућностима, онда имате шансе да успете - рекао је Брајовић. 

  

Према његовим речима, у Србији је "медијски колач из године у годину све мањи", али да то 

не значи да "вешт менаџмент не може да дође до тржишта и своје циљне групе". 

  

- Сада је време неке врсте спеицјализованих медија и онлајн медија и поред њих простор на 

тржишту још увек постоји - рекао је Брајовић. 

  

Рок за приватизацију медија који су били у власништву државе и локалних самоуправа истекао 

је 31. октобра. 
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Нове власнике добило је 35 од 50 медија за које је Агенција за приватизацију расписала јавне 

позиве, а за 23 медија није ни оглашен поступак приватизације. 

  

Министарство културе и информисања саопштило је јуче да је Јавно предузеће Новинска 

агенција Тањуг престало да постоји и да је Влада Србије донела Одлуку о правним 

последицама престанка постојања тог предузећа. 

  

Покушаји приватизације Тањуга нису успели, а процедура за пренос акција запосленима није 

покренута. 
 

 

Почиње сезона отпуштања вишкова 

Једино министарство с којим се натежемо, јер покушавају да повећају број запослених, јесте 

ресор финансија, рекла је Кори Удовички 

Аранђеловац – Питање је дана када ће це прецизно знати ко остаје, а ко одлази из јавног 
сектора. Како је најавила министарска државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, 
учествујући на Регионалном инвестиционом самиту НИН фокуса, очекује се да наредних дана 
влада усвоји документ који прецизно дефинише максималан броја запослених у јавном 
сектору. 

„Натежемо се око бројки са неколико министарстава”, рекла је министарка Удовички 
одговарајући на питање новинара колико ће запослених у јавном сектору до краја године 
остати без посла. 

На питање која су то министарства, министарка Удовички се нашалила и рекла да ће 
искористити прилику да „их тужи” јавности. 

– Једино министарство с којим се натежемо, јер покушавају да у првој години повећају број 
запослених, јесте ресор финансија. Они ће, како кажу, у наредним годинама смањити број 
запослених, али им треба да у првој години запосле више људи – казала је Удовички. 

Како је објаснила у разговору са новинарима циљ је да до краја године, у поређењу са 
последњим даном 2014. године, број запослених у јавном сектору буде мањи за 14.500 људи. 
Од тога 9.000 чине запослени на централном нивоу власти, док су 5.500 запослени у локалним 
самоуправама. 

– Остало је да се до краја године списак запослених смањи за две трећине тог број – објаснила 
је Удовички. 

То, практично значи да 9.000 људи у наредна два месеца треба да оде из јавног сектора, било 
кроз пензионисање, било кроз циљано отпуштање. 
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– Очекујем да ће већи број њих отићи у пензију због стимулативних отпремнина које ће им 
бити понуђене – казала је Удовички. 

Исти циљ остаје и за идућу годину. Да се трошкови зарада смање за пет одсто. Првобитно, 
договор са Међународним монетарним фондом (ММФ) предвиђао је да се то учини кроз 
рационализацију. Кори Удовички потврдила је да је ММФ прихватио да се уштеде сада пронађу 
и на неким другим местима – реорганизацијом рада, као и реформом оних сектора где постоји 
највише простора за уштеду, као што су здравство, школство и наука. То ће, како је појаснила 
бити могуће променом начина финансирања. 

Владимир Вучковић, члан Фискалног савета, оценио је да је првобитни план о смањењу броја 
запослених за 75.000 у јавном сектору у наредне три године био нереалан. 

– С обзиром на то да је ова година већ изгубљена, реално је очекивати да се број запослених у 
наредне две године смањи за око 40.000 људи. Од тога ће око 10.000 отићи у пензију, а бојим 
се да ће за тридесетак хиљада људи отказ бити решење – казао је Вучковић. 

И док Фискални савет сматра да би влада требало да размисли још једном пре него што 
повећа плате и пензије, министарка Удовички сматра да у буџету постоји простор за то. С 
обзиром на то да је реч о расходима, који ће трајно повећати издатке у каси, о њима се са 
ММФ-ом разговара само у контексту других мера. 

– Циљ је владе, а не ММФ-а, да се дефицит смањи на 1,5 одсто у наредном периоду. Наша 
намера је да се једнократне уштеде од јавних предузећа претворе у трајне уштеде. Односно, 
да та предузећа почну континуирано да бележе добит. Никоме није циљ да кроз две године 
путања нашег дефицита буде цикцак. Велики напори су уложени да то смањење буде трајно – 
казала је Удовички. 

Такође, она очекује да ће ММФ процену раста ревидирати са очекиваних 0,5 на 0,7 одсто, а да 
ће наредне године тај раст бити већи од 1,5 одсто. 

Међутим, судећи по ономе што је рекао Тони Верхеијен, шеф канцеларије Светске банке, то 
није довољно. 

– Да би Србија достигла ниво развијености европске привреде потребно је да годишње стопе 
раста буду четири, пет или шест одсто. Једино тако ће Србија моћи да се приближи ЕУ и да 
буде равноправна чланица – казао је Верхеијен. 

Према његовим речима, влада прво треба да реши проблем наслеђен из прошлости, а који је 
везан за предузећа у државном власништву, која не плаћају струју, рачуне, порезе и 
доприносе и на тај начин врше индиректан притисак на буџет и друга јавна предузећа. 

– Направљени су озбиљни кораци када је реч о решавању судбине 144 предузећа у 
реструктурирању. Пре годину дана то нисмо могли ни да замислимо – рекао је Верхеијен. Када 
је реч о 17 стратешких фирми за које су продужени рокови приватизације, Верхеијен је рекао 
да се нада да ће тај посао бити завршен у првој половини 2016. године. 

Према сведочењу Звонка Обрадовића, директора Агенције за привредне регистре, управо су 
предузећа у реструктурирању у великој мери допринела укупном лошем резултату привреде. 
Нето губитак на крају прошле године износио је 132 милијарде динара. Само губици предузећа 
у реструктурирању били су 70 милијарди динара. 

Михајловић: У железницама 6.100 отказа 



14 

 

У наредних пет година број запослених у железницама биће смањен за 6.100 људи. Ово је јуче 
одговарајући на питање „Политике” истакла министарка грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Зорана Михајловић. Учествујући на Регионалном инвестиционом форуму НИН 
фокуса, објаснила је да је то део програма финансијског реструктурирања ове компаније која 
је, по договору са Међународним монетарним фондом (ММФ), подељена на три предузећа: 
„Србија воз”, „Србија карго” и „Србија инфраструктура”. 

– Није основни циљ рационализације да се смањи број људи, него да се промени структура 
запослених. То што ће број запослених бити смањен, не значи да се нови неће запошљавати. 
Предузеће „Србија карго”, на пример, нема довољно машиновођа – казала је Михајловићева и 
додала да је циљ да „Србија инфраструктура” и „Србија воз” 1. јануара 2018. године послују 
профитабилно. 

Министарка очекује и да се износ државних субвенција железници смањи. Догодине ће бити 
11 милијарди динара. За ову годину предвиђене су нешто веће – 11,79 милијарди динара.  

ММФ похвалио „Железнице Србије” 
Мисија ММФ-а, која борави у нашој земљи у оквиру треће ревизије стендбај аранжмана са 
Србијом, похвалила је јуче реструктурирање српских железница, изјавила је јуче Зорана 
Михајловић, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре најављујући да ће три 
посебне железничке компаније од 2016. пословати на комерцијалним основама. 

– Ради се попис и ми ћемо до краја месеца имати тачан деобни биланс како би те три 
компаније почеле од наредне године да послују на комерцијалним основама – рекла је 
Михајловићева новинарима након састанка у Влади Србије са представницима ММФ-а, Светске 
банке и Европске банке за обнову и развој.Танјуг 
А. Телесковић 

 

Експерти сматрају да су бројна предузећа у Србији без разлога отерана у стечај 

Шубара: Нестручност и атрактивне локације 
пресудне за ликвидацију 

Павловић: Пропадање домаћих производних фирми подстиче и ММФ * Веселиновић: 

Институције годинама лоше раде и епилог је систематско уништавање предузећа у 

реструктурирању 

АУТОР: ГОЈКО ВЛАОВИЋ 

Одлазак у стечај или ликвидацију великог броја предузећа у Србији подједнако је последица 
неспособности кадрова у Министарству привреде и Агенцији за приватизацију као и прећутне 
сагласности државе да одређене фирме пропадну како би се на атрактивним локацијама на 
којима се налазе изградили пословно-стамбени комплекси, оцењује стручна јавност у Србији. 

Случајеви Београдске индустрије пива, Индустрије мотора и трактора, Тањуга, Генекса, 
Будимке и многих других предузећа у реструктурирању, које Агенција за приватизацију није 
успела на адекватан начин да припреми за својинску трансформацију, иде у прилог том начину 
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размишљања. Не само запослени у набројаним предузећима већ и економисти и синдикалци 
сматрају да је свако од њих могло да настави са бивствовањем на тржишту и остварује 
профит. Поставља се логично питање: ако су могла да наставе са радом, због чега до тога није 
и дошло. 
Уз ограду да су по његовим мишљењу неке фирме, попут ИМТ-а или ИМР-а, морала да оду у 
стечај Љубомир Шубара, бивши директор Агенције за приватизацију, каже за Данас да нека 
друга нису заслужила да им се то деси. 
- Мени је веома жао, али објективна ситуација у ИМТ-у или ИМР-у је била толико лоша да нису 
могла да избегну стечај. Међутим, када је реч о неким предузећима као што је рецимо БИП, до 
тога апсолутно није морало да дође. Сликовито говорећи, за пропаст таквих предузећа 
објективни кривац је комбинација низа негативних фактора. Истовремено је реч о 
нестручности, елементарном незнању, збуњености и страху појединаца на одговорним 
функцијама, али истовремено и о интересима лобистичких група и разних других притисака. 
Све је то утицало на непотребно уништавање појединих предузећа у Србији - тврди Шубара, 
који је после неколико недеља у статусу "удаљеног са посла", јуче и званично разрешен 
дужности директора Агенције за приватизацију. 
Бранко Павловић, приватизациони саветник за Данас, истиче да разлоге, осим у нестручности 
надлежних, треба тражити и у тежњи Међународног монетарног фонда да се активност домаће 
привреде, односно њеног производног сегмента, сведе на минимум. 
- У Агенцији за приватизацију седе нестручни људи који свој посао не знају да раде на 
адекватан начин. Спроведени и најављени стечајеви су најбољи пример за то. Ако у западној 
Европи дође до стечаја у некој компанији, а треба нагласити да се рецимо у развијеној 
Немачкој одлуке о том поступку не доносе тако лако као што је случај у Србији, надлежне 
институције веома добро знају како да сачувају"здрави" део предузећа и оспособе га за даљу 
егзистенцију на тржишту. У Србији то није случај. Кад се прогласи стечај, пракса показује да 
пропада читава фирма како њен "нездрави" тако и њен "здрави" део који би могао да опстане. 
Нестручан рад у Агенцији за приватизацију као и у Министарству привреде присутан је већ 
дуги низ година, и велики број стечајева и ликвидација предузећа у реструктурирању су 
управо последица тога - наводи наш саговорник. 
Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије "Слога", слаже се са његовим 
мишљењем о нестручности надлежних у Министарству и Агенцији. 
- Те институције годинама лоше раде и епилог је систематско уништавање предузећа у 
реструктурирању. О неспособности и нераду у Министарству привреде, најбоље сведочи 
трагикомични податак да је за раднике најмање лоше било за време мандата Саше 
Радуловића. Истини за вољу, он се непотребно мешао у нешто што није његов посао, а то 
јеантираднички Закон о раду па је на себе навукао праведни гнев нас синдикалаца, али је 
истовремено био једини министар на тој позицији који је желео да се позабави токовима новца 
у предузећима. Управо је његова жеља да се јасно утврди колико се заиста троши у 
предузећима и где новац заиста одлази, био разлог за његову смену. Са таквим јавашлуком 
који влада у Министарству привреде, не треба уопште да чуди што је толико предузећа отишло 
у стечај - наводи Веселиновић. 
Он додаје да је нестручан рад у Агенцији за приватизацију неспоран и као примере 
непотребног гурања у стечај наводи ИМТ, БИП и још неколико предузећа. 
- Сва та предузећа су могла да опстану на тржишту. ИМТ је имао купце за своје тракторе. 
Бесмислено је да пивара може да пропадне на тржишту, а посебно БИП, за који је велики број 
љубитеља "хмељног напитка" везан емотивно. Не мора БИП да буде произвођач пива број 
један на тржишту, али да не може да опстане на истом је смешна тврдња. Очито је да је за 
одлуку о одласку тих предузећа у стечај пресудна била чињеница да се налазе на атрактивним 
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локацијама на којима сутра могу да се саграде стамбено-пословни комплекси - закључује 
Веселиновић. 
Велики системи су системски урушени 
- Фирме које имају атрактивне локације на којима могу да никну стамбено-пословни 
комплекси, намерно се гурају у стечај и то подржава ММФ, коме одговара да процес 
реиндустријализације којим би се опоравила домаћа привреда потпуно пропадне. Велики 
системи профитабилно послују управо када имају подршку државе или кад су део 
инфраструктуре које је државно власништво и таква предузећа се у Србији систематски 
уништавају, што је погрешно. По том принципу је ликвидиран и Тањуг, који је по свим 
параметрима најбоља новинска агенција на овим просторима - истиче Бранко Павловић. 

 

Усред рационализације јавног сектора немају сви министри прецизну слику о бројчаном 

стању у својим ресорима 

Министарства се жале на мањак запослених 

Мањак кадрова имају, како тврде, министарства трговине и телекомуникација, грађевинарства 

и саобраћаја, омладине и спорта, финансија, као и државне управе и локалне самоуправе 

АУТОР: БОЈАН ЦВЕЈИЋ 

У ишчекивању смањења броја запослених током прве фазе рационализације државне управе, у 
већини министарстава истичу за Данас да имају мањак кадрова неопходних за текуће послове. 
Међу њима се издвајају ресори трговине и телекомуникација, грађевинарства и саобраћаја, 
омладине и спорта, финансија, као и државне управе и локалне самоуправе. Иако је недавно 
објављен податак да су сва министарства доставила податке Влади Србије о вишковима 
запослених који треба да буду решени до краја године и да их је укупно око 9.000, наш лист 
није успео да добије податке колико је "непотребних" у којем ресору. 

Поједини су нам доставили податке за сама министарства, али не и за читаве ресоре које 
воде, тврдећи да немају информације о свим установама и органима за које су надлежни, док 
су три - енергетике, унутрашњих послова и просвете, игнорисала питања Данас о броју 
вишкова у њиховим ресорима. Министарство одбране, иако је одговорило, није поменуло 
ниједну конкретну цифру. 
Судећи према одговорима које је наш лист добио, у министарствима је од почетка године број 
запослених смањен за скоро 850, док тренутни вишкови, на основу оних који их уопште имају, 
износе више од 300. С друге стране, многи тврде да имају и "мајкове" кадрова, али нису сви 
прецизирали и колики су, мада се може рећи да је реч о неколико стотина. 
Од почетка године у ресору Министарства правде број запослених је смањен за 478 лица, а 
планирано је да их до краја ове године, у односу на исти период прошле, буде мање за 640 
лица. Ресор Министарства правде подразумева и Дирекцију за управљање одузетом имовином, 
све затворе у Србији заједно са Управом за извршење кривичних санкција, све судове и 
тужилаштва. 
У Министарству културе од почетка године ради 58 особа мање, а у овом тренутку процењени 
вишак износи још 116, колико се планира за смањење, док је у ресору пољопривреде 
смањење износило 49, а у Министарству рада 154. У Министарству државне управе и локалне 
самоуправе, у чијем су саставу и Дирекција за електронску управу и Управни инспекторат, 
тврде за Данас да је престао радни однос за девет особа. 
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"По формирању Министарства, систематизацијом је предвиђено да се распореди укупно 157 
запослених. Међутим, имајући у виду да смо у 2014. имали 127 запослених у Министарству и 
органима управе у саставу, можемо рећи да је рационализација већ извршена у самом старту. 
Друго смањење запослених извршили смо и у овој години и тренутно имамо 122 запослена", 
наводе у Министарству Кори Удовички. Како додају, анализа је показала и да је Министарство 
задужено за чак 134 функције, од чега 33 функција нема ниједног извршиоца. 
У Министарству привреде ове године број је смањен за 16 запослених, Министарству трговине 
14, Министарству грађевинарства и саобраћаја пет, министарствима омладине и спорта и 
финансија за по један, Министарству спољних послова 33, а здравља за 13. 
Међутим, многи наводе и да имају мањак запослених. "У Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, по систематизацији од 9. јула 2014. године, предвиђено је да 
има 392 запослена. До данас у Министарству које води министарка и потпредседница Владе 
Зорана Михајловић запослено је 312 људи, односно 80 мање од усвојене систематизације", 
наводе у кабинету Михајловићеве. 
Да вишак не постоји наводе и у ресорима омладине и спорта и трговине и телекомуникација. 
"Имајући у виду да је од систематизованих 379 извршилаца на неодређено време, колико је 
утврђено важећом Одлуком о максималном броју запослених у органима државне управе, 
јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, у Министарству 
финансија на дан 20. октобар 2015. године, запослен 271 извршилац на неодређено време, 
односно попуњено је само две трећине капацитета министарства. Министарству финансија 
постојећи број извршилаца је у диспропорцији са надлежностима и обавезама, како би се на 
квалитетан, професионалан и ефикасан и економичан начин исте реализовале, тако да не 
постоји вишак већ мањак запослених", наводе у Министарству финансија. 
У Министарству одбране наводе само да се прилив и одлив кадра у Министарству одбране и 
Војсци Србије врши се на основу одобреног Кадровског плана и Плана попуне Министарства 
одбране и Војске Србије, као и да је наглашена рестриктивна политика Владе којом је 
планирање кадра у систему одбране ограничено одобреним буџетским средствима. 
Министарство одбране и Војска Србије су, како наводе, ограничени на број запослених који је 
десет одсто испод броја који је одређен Дугорочним планом развоја. 
Сва министарства, такође, истичу да ће се број запослених смањивати најкасније 60 дана од 
дана доношења акта Владе којим се утврђује максимални број запослених за 2015. годину. 
Вучковић: До краја године откази за неколико хиљада људи 
До краја године неколико хиљада људи у јавној управи мораће да буде отпуштено, а у наредне 
две године још око 30.000 до 40.000, изјавио је јуче у Аранђеловцу члан Фискалног савета 
Владимир Вучковић и додао да ће главни терет отпуштања бити 2016. и 2017. као и да ће то 
повећати социјални притисак. Он тврди и да је првобитни план министарства - да они који 
имају услов за пензију оду без отпремнина - био добар, али је због притиска јавности одлука 
промењена. 
 

Запослени у крагујевачком Центру за стрна жита још се надају да ће град решити њихов 

статус 

Тихо гашење научне установе 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Запослени у крагујевачком Центру за стрна жита, који су у 
генералном штрајку још од марта, и даље чекају обећано решавање статуса установе, чиме 
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би, верују, био означен почетак краја дугогодишње пословне агоније. Они већ месецима 
штрајкују јер им оснивач дугује по 25 зарада, пре осам месеци изгубили су и право на лечење, 
а пролетос остали и без комплетне покретне имовине и опреме која је, зарад намиривања 
дугова према научним радницима, распродата за багателу. 

Невоља је, међутим, што се то ове године изнова најављено решавање статуса 
Центра одлаже из месеца у месец. Неколико десетина преосталих радника, упркос свему, па и 
чињеници да су им, због беспарице, радне просторије незагрејане, редовно долазе на посао, 
јер су свесни да установа постоји, макар и формално, док су они у њој. 

У синдикату Центра напомињу да је уз сагласност државе као власника 
договорено да Град преузме ту установу, а процедура је требало да се оконча до краја 
септембра. То се није догодило, али је градска управа недавно, тврде синдикалци, поново 
обавестила Владу и Министарство просвете о намери да преузме Центар за стрна жита. То 
писмо о намерама Влада би требало да достави Републичкој дирекцији за имовину, на основу 
чега би била промењена власничка структура. Тај посао је требало да се оконча још пре 
неколико месеци, а зашто није - не зна се. 

Крагујевачки Центар за стрна жита би, под ингеренцијом града, прерастао у 
регионалну научну установу за истраживање и развој пољопривреде у централној Србији, а 
што је у складу са Стратегијом развоја аграра у Србији од 2014. до 2024. године коју је 
републичка влада усвојила крајем 2013. У тој фактички новој научној установи, у догледно 
време би, како је најављено, требало да буде лоциран и огранак Референтне националне 
лабораторије за пољопривреду. 

Град би као нови власник преузео стара дуговања Центра од око 120 милиона 
динара, од чега више од 70 милиона чине заостале зараде запосленима. То би могло да се 
реши продајом неколико десетина хектара које та установа поседује на подручју предвиђеном 
за нову индустријску зону. Граду је, истичу у синдикату Центра, заиста потребна та локација, и 
због тога се запослени још увек и надају да ће њихова установа добити новог власника. 
 

 

Удовички: Пре једнократна помоћ него трајно 
повећање 
 

Потпредседница Владе Србије Кори Удовички очекује повећање плата и пензија с обзиром 
на то да су резултати бољи од очекиваних, али додаје да би било лакше исплатити 

једнократну помоћ. Она  није могла говорити о преговорима с ММФ-ом који су у току, али је 
навела да се мора имати у виду да је било какво повећање плата и пензија могуће само у 
оквиру фискалног простора. 

– За једнократно повећање би било више простора јер би то била исплата сада, а не трајни 
трошак на који се Влада обавезује – рекла је Кори Удовички на Регионалном инвестиционом 
самиту „НИН фокус” где је Танјуг медијски партнер. – Код трајног повећања, када се о томе 
преговара, то се ради у контексту других промена које ММФ очекује да буду трајне. 
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Констатовала је да такав простор ове године постоји, али додала да се мора направити и у 
наредном периоду. 

– Циљ Владе је да се дефицит трајно смањи још 1,5 одсто и да се једнократне уштеде, попут 
оних што су јавна предузећа уплаћивала, претворе у трајне, да те фирме послују 
економичније. На крају, да буде више улагања и раста. Никоме није циљ да се кроз две 
године вратимо на горе – рекла је Кори Удовички. 

Говорећи о јавним предузећима, она је навела да негативни резултати појединих међу њима 
нису настали због плата, иако је приметила да су у неким јавним предузећима оне неумерене. 

– Оне јесу неумерене и морају да постану умереније, а Влада је чврсто наложила и очекује од 
„Србијагаса” да врати ту награду која је олако подељена. Али би требало имати на уму да је 
негативно пословање долазило услед ненаплате прихода и нереалних цена гаса и струје – 
рекла је Кори Удовички. 

 


