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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:575637-SerticNeka-od-17-strateskih-preduzeca-

nece-preziveti 

Сертић:Нека од 17 стратешких предузећа неће 

преживети 
Тањуг  

Министар привреде Жељко Сертић изјавио је данас да нека од 17 стратешких предузећа 

неће моћи да преживе, као и да је судбина појединих, као што су Ресавица, РТБ Бор и 

Галеника, у овом тренутку веома неизвесна 

 
Министар привреде Жељко Сертић изјавио је данас да нека од 17 стратешких предузећа неће 
моћи да преживе, као и да је судбина појединих, као што су Ресавица, РТБ Бор и Галеника, у 
овом тренутку веома неизвесна. 

Он је навео да ће до Нове године бити решено питање седам од 17 стратешких предузећа, а 

статус свих њих биће решен до краја маја наредне године. 

"За свако предузеће у претходном периоду су направљени јасни планови када ће у и ком 

периоду да буде решено... На сваких седам до 10 дана одржавамо састанке и морамо да 

вршимо константан пристисак на њих како би реализовали послове које смо им дали", казао је 

Сертић гостујући на ТВ Пинк. 

Он је упозорио да највећи део предузећа има проблем функционисања и тешко ће моћи да 

преживи након маја следеће године уколико се не буде у међувремену нешто урадило. 

Сертић је објаснио да је у неким случајевима реч о правно административним пословима, у 

смислу "препакивања" предузећа на мање целине, продаји имовине или других права како би 

се намириле обавезе и рефинансирала будућност кроз одређене програме који постоје у 

оквору државе. 

"Одређена предзуећа неће моћи да преживе... веома је неизвесна судбина пре свега Ресавицс 

и РТБ Бор, Галенике", рекао је Сертић. 

Он је рекао да иако садашње руководство Галенике предузима одређене кораке, та компанија 

има огромне дугове из прошлости, које износе више од 200 милиона евра. 

Сертић је истакао су помаци направљени у петрохемијском комплексу - Петрохемија данас 

функционише позитивно, покренут је МСК... 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:575637-SerticNeka-od-17-strateskih-preduzeca-nece-preziveti
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:575637-SerticNeka-od-17-strateskih-preduzeca-nece-preziveti
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"Азотара са 1.000 запослених има услове пословања да може да функционише и ту треба да се 

донесе одлука врло брзо на који начин ћемо реализовати процес приватизације", навео је 

Сертић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:575549-Ukida-se-stecaj-nad-BIP 

Укида се стечај над БИП! 
С. Б.   

Преокрет у случају пиваре - поништена одлука Привредног суда због повреде поступка. 

Мањински акционари се надају да то значи да ће фабрика бити продата 

РЕШЕЊЕ о увођењу стечаја у "Београдску индустрију пива" биће поништено. Привредни 
апелациони суд донео је одлуку по жалби мањинских акционара и самог БИП и тако поништио 
раније решење Привредног суда и то због - битне повреде поступка. Мањински акционари се 
надају да то значи да ће београдска пивара, ипак, бити продата. Адвокати, међутим, 
упозоравају да то не значи да се стечај неће поново покренути. 

Детаљи одлуке и образложење Привредног апелационог суда мањинским акционарима још 

нису познати, јер је она тек у петак послата у Привредни суд у Београду. 

- Одлука је експедована Привредном суду у Београду - чули сумо у Привредном апелационом 

суду. - Када је добију они ће је проследити свим заинтересованим странама. Верујем да ће то 

бити тек у понедељак. 

Мањински акционари поднели су жалбу између осталог и зато што тврде да БИП није имао 

трајнију неспособност плаћања, као и да нису испоштовани рокови у којим би заинтересовани 

повериоци евентуално понудили план реорганизације. 

- На дан блокаде рачуна, почетком јуна, на њему је било 160 милиона динара. До дана 

поверилачког рочишта БИП је исплатио више од 250 милиона динара повериоцима - каже 

Војислав Ћоровић, представник мањинских акционара БИП. - БИП је требало да се нађе на 

списку 17 стратешких фирми, али се то нажалост није десило. Директор, који је одмах поднео 

оставку, није припремио било какав Унапред припремљени план реорганизације. Наш утисак 

је да је све учињено да се БИП намерно отера у стечај. На састанку са премијером 

Александром Вучићем договорено је да се прода капитал БИП. Уместо тога, Пореска управа је 

поднела захтев за покретање стечаја. Директор Агенције за приватизацију је покушао да 

договори репрограм, али нису пристали. Ми верујемо да је могуће да Агенције сада распише 

оглас за продају капитала БИП. 

РАЗДОРСЛУЧАЈ БИП је био један од разлога размимоилажења министра привреде Жељка 
Сертића и директора Агенције за приватизацију Љубомира Шубаре, који је разрешен 
дужности. Први човек Агенције је био за продају пиваре, а министар је био склонији 
другачијем решењу проблема. - После ове одлуке Привредног апелационог суда испада да смо 
ми мањински акционари и Љубомир Шубара све време били у праву - додаје Војислав 
Ћоровић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:575549-Ukida-se-stecaj-nad-BIP


4 

 

Огласио се у петак и министар привреде Жељко Сертић, који је изјавио да је првобитно 

решење Привредног суда о стечају донето на основу економских показатеља. 

- Колико сам обавештен, сада је реч о неком процедуралном питању - рекао је Сертић и додао 

да је сада све у рукама Привредног суда. 

Адвокати објашњавају да ова одлука значи да је укинуто решење о покретању стечаја, али да и 

даље остаје захтев повериоца. У овом случају то је захтев Пореске управе. Привредни суд 

вероватно може поново да уважи захтев порезника и покрене стечај. 

ЗАХТЕВ ПОРЕЗНИКА 

ПРИВРЕДНИ суд у Београду, судија Јован Кордић, донео је одлуку о покретању стечаја 

почетком септембра. Захтев је стигао од Пореске управе која од ове фабрике потражује 

укупно 782,6 милиона динара. Мањински акционари су и тада тврдили да правог разлога за 

увођење стечаја није било, јер је БИП почео да отплаћује дугове. Како кажу, порезницима је 

исплаћено скоро 80 милиона динара. 

- Трајна неспособност плаћања значи да дужник не може да одговори обавезама у року од 45 

дана или је потпуно обуставио плаћања у року од 30 дана - објашњава Ћоровић. - БИП је од 

увођења блокаде 2. јуна платио укупне обавезе у износу од 257,5 милиона динара, а Пореска 

управа наплатила је 79 милиона динара. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604518/Nezaposlenost-prevesti-u-bivsi-trend--cilj-kompanije-Knez-petrol 

Незапосленост превести у бивши тренд - циљ 
компаније Кнез петрол 

ПР текст  

У четвртак 5. новембра одржан је Регионални Инвестициони самит НИН Фокуса уз присуство 

највиших државних званичника и привредника из земље и региона, као што су шеф 

канцеларије светске банке Тони Верхеијен, амбасадори Немачке и Италије, министарка 

државне управе Кори Удовички, министарка Зорана Михајловиц, директор АПР Звонко 

Богдановић, Марко Чадеж, председник Привредне коморе и многи други. 

Циљ Самита је успостављање дијалога између највиших званичника релавантних институција 

Републике Србије и Европске уније и лидера све већег броја страних пословних асоцијација и 

домаћих предузећа и компанија. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604518/Nezaposlenost-prevesti-u-bivsi-trend--cilj-kompanije-Knez-petrol
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Овај ексклузивни догађај је и прилика да се јавности представе инвестициони планови 

водећих компанија из приватног и јавног сектора Србије и региона уз акценат на добре 

примере, а све у циљу даљег развоја друштва и повећања конкуретности привреде. 

 

Један од учесника био је и Срђан Кнежевић, оснивач Кнез Петрола, домаћег приватног 

предузећа, као очигледан пример добре праксе. Кнежевић се обратио присутнима на догађају 

и изнео планове компаније за наредну 2016. годину. 

 

- Приоритет за развој добре економске политике компаније, и општи друштвени значај , за нас 

је ширење малопродајне мреже Кнез Петрол доо, што аутоматски значи отварање нових 

радних места. Чиме, примером добре праксе проблем незапослености, који је свакако један 

од кључних проблема у Србији данас, преводимо у бивши тренд и стварамо успешно друштво - 

рекао је Срђан Кнежевић 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604451/SAZNAJEMO-Zabrana-zaposljavanja-bice-produzena-za-jos-TRI-MESECA 

САЗНАЈЕМО Забрана запошљавања биће 
продужена за још ТРИ МЕСЕЦА 

Сузана Лакић  

Влада Србије продужиће забрану запошљавања у јавном сектору до краја марта наредне 

године, сазнаје „Блиц”. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604451/SAZNAJEMO-Zabrana-zaposljavanja-bice-produzena-za-jos-TRI-MESECA
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Иако је према Закону о буџетском систему забрана запошљавања у јавном сектору требало да 

буде на снази до краја ове године, у Немањиној 11 ипак ће продужити забрану за три месеца. 

 

Разлог је, како сазнаје „Блиц”, то што се касни с отказима и рационализацијом запослених 

који примају плату из буџета, те је потребно додатно време да се цео јавни сектор прилагоди 

мањем броју радника. 

 

- Првобитно се разматрало да забрану запошљавања обуставимо 1. фебруара наредне године, 

али с обзиром на то да се касни с отпуштањима, рок смо продужили до 1. априла. После тога 

нико неће морати да тражи сагласност Владе за запошљавање нових људи - објашњава добро 

обавештен извор „Блица” из Владе Србије. 

Забрана запошљавања ступила је на снагу у децембру 2013. и требало је да траје до краја ове 

године. 

 

У том периоду могуће је запослити једног радника под условом да пет запослених претходно 

добије отказ. 

 

Уредбом је предвиђено и да је у случају повећаног обима посла уз сагласност Владе могуће 

запослити највише 10 одсто укупног броја радника. 
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- Такве одлуке највише сметају локалним самоуправама. Они се, рецимо, жале да не могу да 

запосле васпитачицу или бацача противградних ракета. Када Влада усвоји акт о максималном 

броју радника, а што се очекује наредних дана, многи од њих ће бити у повољнијем положају 

јер ће имати максималан број до којег могу да запошљавају - каже наш саговорник.  

  

Изузеци судије, министри, директори... 

 

Забрана запошљавања не примењује се на судије, јавне 

тужиоце и заменике јавних тужилаца, на изабрана, 

постављена и именована лица, попут министара, саветника 

и посланика. Изузети су и директори јавних предузећа, 

установа и агенција. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604514/Sertic-Neka-od-17-strateskih-preduzeca-nece-preziveti-sudbina-Resavice-

RTB-Bor-i-Gelenike-neizvesna 

 

Сертић: Нека од 17 стратешких предузећа неће 
преживети, судбина Ресавице, РТБ Бор и 
Геленике неизвесна 

Тањуг  

Министар привреде Жељко Сертић изјавио је данас да нека од 17 стратешких предузећа неће 

моћи да преживе, као и да је судбина појединих, као што су Ресавица, РТБ Бор и Галеника, у 

овом тренутку веома неизвесна. 

Он је навео да ће до Нове године бити решено питање седам од 17 стратешких предузећа, а 

статус свих њих биће решен до краја маја наредне године. 

 

"За свако предузеће у претходном периоду су направљени јасни планови када ће у и ком 

периоду да буде решено... На сваких седам до 10 дана одржавамо састанке и морамо да 

вршимо константан пристисак на њих како би реализовали послове које смо им дали", казао је 

Сертић гостујући на ТВ Пинк. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604514/Sertic-Neka-od-17-strateskih-preduzeca-nece-preziveti-sudbina-Resavice-RTB-Bor-i-Gelenike-neizvesna
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604514/Sertic-Neka-od-17-strateskih-preduzeca-nece-preziveti-sudbina-Resavice-RTB-Bor-i-Gelenike-neizvesna
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Он је упозорио да највећи део предузећа има проблем функционисања и тешко ће моћи да 

преживи након маја следеће године уколико се не буде у медјувремену нешто урадило. 

 

Сертић је објаснио да је у неким случајевима реч о правно административним пословима, у 

смислу "препакивања" предузећа на мање целине, продаји имовине или других права како би 

се намириле обавезе и рефинансирала будућност кроз одредјене програме који постоје у 

оквору државе. 

 

 "Одредјена предзуећа неће моћи да преживе... веома је неизвесна судбина пре свега 

Ресавицс и РТБ Бор, Галенике", рекао је Сертић. 

 

 Он је рекао да иако садашње руководство Галенике предузима одредјене кораке, та 

компанија има огромне дугове из прошлости, које износе више од 200 милиона евра. 

 

 Сертић је истакао су помаци направљени у петрохемијском комплексу - Петрохемија данас 

функционише позитивно, покренут је МСК... 

 

 "Азотара са 1.000 запослених има услове пословања да може да функционише и ту треба да се 

донесе одлука врло брзо на који начин ћемо реализовати процес приватизације", навео је 

Сертић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604152/SECA-U-JAVNOM-SEKTORU-Otkrivamo-koje-profesije-ce-dobiti-najvise-

otkaza-do-kraja-godine 

СЕЧА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Откривамо које 
професије ће добити највише отказа до краја 
године 

Сузана Лакић  

На списку око 9.000 запослених у јавном сектору који ће до краја године добити отказе неће 

бити лекара ни наставника, сазнаје „Блиц“. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604152/SECA-U-JAVNOM-SEKTORU-Otkrivamo-koje-profesije-ce-dobiti-najvise-otkaza-do-kraja-godine
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604152/SECA-U-JAVNOM-SEKTORU-Otkrivamo-koje-profesije-ce-dobiti-najvise-otkaza-do-kraja-godine
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Несугласице око броја запослених: Вујовић и Удовички 

Ипак, највише отпуштених биће управо у здравству и просвети, укупно око 4.000. 

 

Како сазнајемо у Влади Србије, реч је о немедицинском и ненаставном особљу, попут 

административних радника и чистачица, али и о око 800 стоматолога. 

 

 Министар здравља Златибор Лончар потврдио је јуче да међу медицинским особљем, 

лекарима и сестрама отпуштања неће бити, те да је тема вишак немедицинског особља. 

 

 - Имамо више од 23 одсто немедицинског особља, а стандард је да имамо 10 одсто. То је оно 

чега ћемо се ми решити - рекао је Лончар. 

 

 Министарка државне управе Кори Удовички потврдила је јуче писање “Блица” да ће у 

наредних неколико дана бити одређен максималан број запослених у јавном сектору. Она је 

навела де ће ове године доћи до смањења броја запослених од два одсто, док ће буџет за 

плате у 2016. бити мањи за пет одсто. 

 

- Сваки пут кад сам изашла с неком бројком, испала је збрка коју смо три дана рашчишћавали 

и објашњавали како смо до ње дошли. Сад ћемо да донесемо одлуку - најавила је Удовички. 

  

Како сазнајемо, листе са бројем отказа по школама, болницама, 

општинама и министарствима готово да су прецизно дефинисане. 

  

- Министарство здравља би у свом ресору требало да отпусти око 

2.500, а Министарство просвете - 1.500 људи. У Министарству 

правде без посла би требало да остане 350, у Министарству рада 

150, а у МУП-у 70 људи. У наредна два-три дана могућа је корекција ових бројева, а ако је 

буде, она ће бити минимална - каже извор “Блица” из Владе Србије.  

 

 Наш саговорник додаје да борба за свако радно место траје и данас. 

  

 - Сваки министар се буквално бори и за једног радника. Још јача је индивидуална борба на 

нивоу болница, школа, министарстава, установа социјалне заштите... Остало је, ипак, врло 

мало времена да се нешто значајније промени - открива наш саговорник. 

  

Највише отказа биће у 

просвети и здравству, 

али међу 

немедицинским и 

ненаставним особљем 
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Удовички критикује Вујовића, он ћути 

  

Удовички је јуче оптужила Министарство финансија да 

уместо смањења хоће повећање запослених у свом ресору. 

Министар финансија Душан Вујовић није хтео да одговара 

на оптужбе. 

  

- Е, баш ћу да их тужим. Једино министарство с којим се 

натежемо јер још покушава да повећа број запослених је 

Министарство финансија. Кажу да ће да смање за 15 одсто 

у наредне три године, али мислим да ћемо се у првој 

години договорити да не буде повећања броја запослених - 

рекла је Удовички. 

 

Вујовић јуче није желео да одговара на ове критике.  

 

- Док је мисија ММФ у Србији, министар има много посла и 

нема времена да се бави оптужбама. Министарство 

финансија има озбиљну мисију за државу, а то је да 

напуни буџет из којег се исплаћују плате и пензије - кажу 

незванично у Министарству финансија, наводећи да је то 

министарство по систематизацији попуњено са 70 одсто 

запослених 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604356/Vucic-Pokusacemo-da-pomognemo-Tanjugu-ali-ne-sme-da-se-krsi-zakon 

Вучић: Покушаћемо да помогнемо Тањугу, али 
не сме да се крши закон 

Бета  

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће дати све од себе и покушати да 

помогне да људи из новинске агенције Тањуг наставе да раде свој посао на неки начин, али да 

не може да се крши закон који је предвидео да држава изађе из медија. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604356/Vucic-Pokusacemo-da-pomognemo-Tanjugu-ali-ne-sme-da-se-krsi-zakon
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Вучић је новинарима у Београду рекао да му је стало до Тањуга и да ће држава помоћи и наћи 

начин да помогне тој медијској кући која је "бренд нејм" и "велико име". 

  

- Макар држава са својим објектом и опремом коју има унутра, нека дође неко други приватно 

да ту ради. Да неком приватнику олакшамо, да нађемо начин, да нађемо модус због бренд 

нејма и због људи који тамо раде. Сит сам политичких придика и тог најгорег лицемерја - 

навео је он. 

  

Вучић је поручио онима који му држе придике да ако толико воле Тањуг "нека плате". 

  

- Дођи па плати, узми па плати...Што ми држите придике по том питању. Узми па плати, дођи 

па плати, а немој сутрадан да ми тражиш веће плате и пензије, а онда кад ти кажем морао сам 

да платим Тањуг, па РТС, онда ћеш да ми кажеш мора да има и за то и за то. Е, па не може да 

има за све - додао је он. 

  

Према његовим речима, проблем је лицемерје које влада у Србији. 

- То је лицемерје свих нас заједно. Зато што један дан причамо - што нам не дате веће плате, 

а други дан, плати за Тањуг, за РТС и за све друго што треба - казао је Вучић. 

  

Он је рекао да се у случају Тањуга није мешао због себе и због онога што је било присутно у 

јавности од 1998. године, од Закона о информисању. 

Вучић је тада био министар информисања. 

  

Коментаришући написе у медијима да је Вучић угасио Тањуг, премијер је рекао да је једини 

био против тога управо "због бренд нејма, а не због социјалистичког самоуправљања". 

  

Он је замолио да га новинари не питају око техничких детаља у вези са Тањугом јер то 

решавају правници. 

  
Одлуком Владе, Тањуг је престао да ради 31. октобра, након неуспешне приватизације. 

Законом о информисању предвиђено је да држава изађе из власништва у медијима, а 

приватизација Тањуга није успела јер није било заинтересованих у два покушаја продаје 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604293/Vucic-Nema-rebalansa-ali-menjamo-Zakon-o-budzetu-zbog-isplata-

prosvetarima 

 

Вучић: Нема ребаланса, али мењамо Закон о 
буџету због исплата просветарима 

Тањуг  

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће Србија ову годину завршити са 

дефицитом буџета који је једна трећина од укупно предвиђеног, као и да неће бити ребаланса 

буџета. 

- Србија ће ову годину завршити са дефицитом мањим од 65 милијарди динара, што ће бити 

трећина укупно предвиђеног дефицита. Нећемо ићи на ребаланс, већ на измену Закона о 

буџету да бисмо исплатили једнократна давања просветним радницима - рекао је Вучић на 

свечаном отварању Прекршајног суда у Београду. 

 

На опаску да просветари не желе да прихвате једнократну истпалу већ хоће трајно повећање 

плата, рекао је: "Не морају да прихвате". 

 

Говорећи о платама у правосуђу, он је рекао да високе плате имају судије и тужиоци, а да 77,6 

одсто запослених у овој области имају плате испод 30.000 динара. 

- Знате како у Србији кад неког нападну не могу Сава ни Дунав да га оперу. Зато хвала што 

наше људе учите основним морланим начелима, а ти Синиша ћеш и даље све морати да 

објасниш, да не бринеш - поручио је Вучић. 

 

 - У неком кратком времену, мораћемо да пронађемо решење за те људе да се не осете 

запостављенима - рекао је премијер. 

  

Успели смо да кренемо у динамичан раст 

  

"А ти Синиша, мораћеш још да се браниш и објашњаваш" 

 Вучић је додао да је у људском смислу захвалан што се, "на сваком месту, не претварате да 

не познајете Синишу Малог". 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604293/Vucic-Nema-rebalansa-ali-menjamo-Zakon-o-budzetu-zbog-isplata-prosvetarima
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604293/Vucic-Nema-rebalansa-ali-menjamo-Zakon-o-budzetu-zbog-isplata-prosvetarima
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/604305/Prekrsajni-sud-vise-nije-razbacan-na-14-lokacija-od-danas-u-novoj-zgradi
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/604305/Prekrsajni-sud-vise-nije-razbacan-na-14-lokacija-od-danas-u-novoj-zgradi
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Вучић је изјавио данас да је Србија успела да постигне добре резултате и да упркос фискалној 

консолидацији крене у динамичан раст. 

 

 Подсетио је да су међународне финансијске организације кориговале прогнозу раста, да је 

пре неколико дана Европска комисија изашла с прогнозом раста 0,7 за ову годину. 

 - Наша је прогноза 0,9 одсто, а била би 1,1 одсто да није било суша и поплава - рекао је 

Вучић. 

 Он је навео да следећих година Србију очејује раст у наредним годинама, а када је раст преко 

два одсто и када то иде, онда, како је поручио, говоримо о динамичном расту. 

 

 - Е то је Србија успела да постигне, упркос фискалној консолидацији - рекао је 

  

Србија добија ново, умивено лице 

  

Према Вучићевим речима, Србија полако, али сигурно добија ново, умивено лице, а обнова 

свих школа, болница, судова и јавних установа биће финансирана из републичког буџета. 

 

 - Јавне инсититуције, места где људи често долазе, не могу да будукао јавни тоалети и 

најружнија места од којој ће људи да беже. То морају бити уређењна места и влада ће се за то 

постарати. Новца има када га трошите рационално и у складу са законом - рекао је Вучић. 

 

 Премијер је, на отварању Прекшајног суда који се уселио у реновирану судску зграду у 

Устаничкој улици, рекао да је Србија кренула у тешке реформе пре годину и по дана, да су 

људи били неповерљиви и очекивали "само да још једна пошаст прође". 

 

 - Мало ко је веровао да ћемо земљу извући из тешке кризе пропасти и банкротства. Данас 

годину и по дана, у којима су нас задесиле и катастрофалне поплаве, данас све и у том 

Обреновцу функционише без проблема, и пошта и суд и све инстиуције - рекао је Вучић. 

 

 За нас је важно, додао је он, да ћемо први пут после 20 година кренути у свеобухватно 

чишћење и уређивање школа, болница и свих судова. 

 Он је изразио захвалност америчким пријатељима јер помажу Србији, не само тамо где су, 

како неки мисле њихови интереси, већ и где их немају. 

 

 - Став овде је да помажу где постоје интереси, код на пример код реновирања Суда за ратне 

злочине, али овде немају никаквог интерса, а дали су четвртину новца за велелпну зграду, 
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чисту и уредну. Ми тај новац и тај суд итекако морамо да поштујемо, јер знамо колико је 

тешко било доћи до оне три четврите потпребне суме - рекао је Вучић. 

 

 Прибој нећемо оставити без ФАП-а и без посла 

  

Премијер Србије рекао је данас и да ће Влада наћи решење за ФАП и да Прибој "неће бити 

остављен без ФАП-а и без посла". 

 

 - Са више људи разговарамо, нису они одустали, ми радимо на томе да видимо колико ми 

новца морамо да издвојимо, јер питање је наших субвенција, нашег инвестирања. Разговарамо 

и са Финцима, Чесима, људима из БиХ који су веома заинтересовани и брзо ћемо решити то 

питање - рекао је Вучић новинарима након свечаног отварања Прекршајног суда у Београду. 

 

 Он је рекао да је Влада исплатила већ три плате запосленима у овом предузећу наводећи да 

се "тиме није хвалила". 

 

 - Решићемо питање ФАП-а, није за нас једноставно. Постоји могућност да некада нешто 

добијете за пет или десет милиона, а некада нешто за 50 милиона, увек ћемо да изабремо оно 

што је јефтиније и повољније за нашу државу. Али Прибој нећемо оставити без ФАП-а и без 

посла - поручио је он. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604273/Mihajlovic-Reforma-preduzeca-po-planu-dogovorenim-sa-MMF 

Михајловић: Реформа предузећа по плану 
договореним са ММФ 

Тањуг  

Влада Србије се озбиљно бави реформом јавних предузећа, а добар пример је реформа 

Железница Србије које ће у наредном периоду пословати профитаблиније и влада по том 

питању поштује динамику договорену са ММФ, изјавила је данас потпредседница Владе Зорана 

Михајловић. 

- То јесте један од циљева који је стајао и стајаће и даље у Меморандуму Србије са ММФ-ом и 

не видим да смо у било каквом критичном тренутку око тога. Радимо по оној динамици како се 

са њима договарамо - рекла је Михајловић новинарима у Краљеву. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604273/Mihajlovic-Reforma-preduzeca-po-planu-dogovorenim-sa-MMF
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Она је подсетила да је Елекропривреда Србије већ почела да се реформише, али да би и сва 

остала предузећа која још нису ушла у тај процес, требало да почну са реформама. 

 

Говорећи о реструктурирању Железница Србије, Михајловић, која је министарка 

градјевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, нагласила је да нико није очекивао да ће 

реформа тог предузећа ићи како треба и подсетила да су железнице већ подељене на холдинг 

и три посебне фирме - Србија воз, Србија карго и Инфраструктура железнице Србије. 

  

Она је рекла да ће предузеће Србија карго бити без субвенција с озбиром да већ сада може да 

постује самостално, док ће остала два предузећа наставити да добијају умањене субвенције. 

  

Михајловић је поновила да ће српске железнице од наредне године пословати на 

комерцијалним основама. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Od-5_122-prekobrojnih-u-prosveti-zbrinuto-samo-1_500.sr.html 

Од 5.122 прекобројних у просвети збринуто само 
1.500 

Синдикат тврди да директори одбијају да приме наставнике са листе чак и после надзора 

просветне инспекције и сумњају у податке које директори достављају Министарству просвете 

Највише слободних радних места је у Школској управи Београд - 2.313  

Према последњим подацима просветних власти, од 1. септембра „удомљено” је око 1.500 
просветних радника који су се на почетку школске године нашли на листи технолошких 
вишкова. Занимљиво је и да подаци са сајта Министарства просвете, истовремено показују да 
се број слободних радних места није променио – и даље износи око 12.000. 

Подсетимо, када су први пут објављене листе запослених у просвети за којима је престала 
потреба, на њима се нашло 5.122 наставника, директора и ненаставног особља у основним, 
средњим и музичким школама. Закључно са 6. новембром, на листама је укупно њих 3.547. 
Већина прекобројних пронашла је нови посао у средњим школама, око 1.000 њих. 

Када је реч о слободним радним местима, у септембру их је било 12.326, а тренутно 12.322. 
Највише слободних радних места је у Школској управи Београд – 2.313, а најмање у ШУ 
Косовска Митровица –пет. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Od-5_122-prekobrojnih-u-prosveti-zbrinuto-samo-1_500.sr.html
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У току јучерашњег дана ову нелогичност нико у Министарству није могао да нам објасни. У 
синдикатима кажу да подаци Министарства просвете нису поуздани јер се листе споро 
ажурирају, а нису ни меродавни зато што их, како истичу, достављају директори школа, а 
већина прикрива право стање ствари. 

– Постоји велики отпор огромног броја директора да реше запошљавање технолошких 
вишкова, а просветна инспекција је спора у вршењу надзора. Намерно се пролонгирају рокови 
за збрињавање људи који су и даље на листама, како би се дозволило расписивање конкурса 
за запошљавање нових људи, што синдикат неће да дозволи пре него што се збрину 
прекобројни – каже за наш лист Ружица Тодић-Брдарић из ГСПРС „Независност”. 

Она тврди, према информацијама са терена, да се у школама догађају чак и парадоксалне 
ситуације да директори одбијају да поступе по налогу просветне инспекције, па су људи 
забринути и веома незадовољни начином на који се до сада спроводи читав поступак. 

На наше питање да ли запослени који су на листама технолошких вишкова примају плате и до 
када је био рок да се све заврши, она одговара да није прописан никакав законски рок, а да се 
плате исплаћују. 

– Договорено је да се листе ажурирају током читаве године, јер је просвета жив систем, али 
смо очекивали и таква су била уверавања, да ће се све завршити веома брзо. Технолошки 
вишкови примају плату док се не обезбеди отпремнина, за шта смо такође имали уверавања 
владе да постоји новац у буџету – објашњава саговорница, која је и члан Групе за праћење 
ангажовања запослених у установама образовања и васпитања коју је формирало 
Министарство просвете. 

На коментар да то онда може да значи и да се тако у недоглед прима плата, она одговара да 
то ипак није могуће, али да синдикат има информације да рецимо поједини директори већ две 
– три године примају плату иако су проглашени технолошким вишком. 

По њеним речима, директори су имали рок до прошлог петка да доставе податке о томе ко од 
технолошких вишкова није збринут и зато је затражен хитан састанак Групе за праћење 
ангажовања запослених у установама образовања и васпитања, како би се виделе те табеле, 
уколико су достављене. 

На питање како функционише ова група, која је формирана од представника просветних 
власти, наставника, директора и представника синдиката, она са огорчењем одговара да је 
одржан само један састанак и да је он „прошао лоше”, на ивици инцидента, због сукоба на 
релацији синдикат – директори. 

– Ми смо два пута захтевали од Вербића и на крају ћемо морати сами то да урадимо, да се 
објаве имена и презимена директора који спречавају збрињавање технолошких вишкова у 
својим школама, заједно са извештајима просветне инспекције – каже на крају Ружица Тодић-
Брдарић. 

Сандра Гуцијан 
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Пензионери неће социјалну помоћ 

Нико још не зна да ли је наговештено повећање пензија предвиђено за све или само за 

социјално угрожене с примањима до 25.000 динара 

Тек за неколико дана знаће се на шта пензионери могу да рачунају  

Изјаве Кори Удовички, министра за државну управу и Павла Петровића, председника 
Фискалног савета, „да у буџету има више простора за једнократну исплату, него за трајно 
повећање плата и пензија”, пензионере јуче нису много изненадиле. 

– Јасно је да је влади најважније да каже да је пензионерима дала повишицу, каква год она 
била, али не и да трајно реши проблем пензионера и нарушеног пензијског система. Најгоре је 
што се још увек не зна да ли ће ова једнократна помоћ бити подељена свима или само 
најугроженијима с примањима до 25.000 динара којима пензије нису ни умањиване, каже 
Марија Тодоровић, бивши министар рада и члан Удружења синдиката пензионера Србије. 

Она каже да јесте тешко живети с том пензијом, али не би било у реду ни да сви други буду 
прескочени, јер има много оних којима су пензије смањене за по 10.000 и 15.000 динара. 

– Оваквим најавама вређају се пензионери, јер закон јасно каже коме може да се додели 
једнократна помоћ – социјално угроженим. Ако влада одлучи да подели једнократну помоћ 
свима, јавно је признала да су пензионери у Србији социјални случајеви, категорична је она. 

За владу, додаје, јесте рационалније да повећа пензије на овај начин, како се трошкови 
редовног усклађивања пензија не би прелили на 2016. и 2017, али није јасно како може да 
крши закон о ПИО који је сама донела. 

– Највећа штета је што се тај закон после три године непоштовања више не може исправити. 
Јер, пензије су све ово време или замрзнуте или су се усклађивале са по пола процента, а у 
закону и даље пише да прате раст цена на мало, каже она. 

– Одговорност државе је, додаје Тодоровићева, да функционише у целини, а не само да 
држава буде одговорна за буџет. Уосталом, ако је ММФ рекао да пензије могу и за већи 
проценат да се повећају, „зашто смо ми већи католици од папе”, пита наша саговорница. 

Уколико влада прихвати одлуку о једнократној помоћи пензионерима послала је поруку 
пензионерима да слободно правду потраже на Уставном и суду у Стразбуру, каже Милан 
Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине и потпредседник Савеза пензионера 
Србије, додавши да му није јасно зашто нико из владе није узео у обзир предлог пензионера 
да се пензије повећају за раст инфлације од четири одсто за прошлу и ову годину и тако 
спречи даље урушавање пензијског система. 

– У одлуци Уставног суда Србије експлицитно пише да је смањење пензија од прошлог 
новембра привремена мера и да имовина пензионера мора да се надокнади. Јасно је да 
Фискални савет овај проблем сагледава једнократно, али влада би морала дугорочно да га 
посматра и буде свесна озбиљних последица”, каже Ненадић. 

Он пита зар је икоме потребно да се понови ситуација с војним пензијама, због којих ПИО 
фонд данас исплаћује милијарде динара на име судских трошкова и камата за неисплаћене 
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пензије, додавши да ће неко из буџета морати и овим оштећеним пензионерима сутра да 
надокнадити одузето. 

– Пензије су од 2012. до данас умањене за 20 одсто. Четири године смањењем пензија држава 
решава проблем дефицита у буџету. И сада наставља исту праксу, уместо да нешто коначно 
уради по питању наплате пореза од најбогатијих, смањи сиву економију или рад на црно, каже 
овај представник пензионера. 

Он пита и ко ће обезбедити пензије за још 9.000 нових пензионера који су вишак у државној 
управи, када ни за ових 1,7 милиона годинама нема пара. 

Ј. Петровић-Стојановић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikati_prosvetara_razmisljaju_o_novim_protestima_.55.html?news_id=31081
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Запослени у образовању незадовољни једнократном помоћи 

Синдикати просветара размишљају о новим 
протестима 

АУТОР: В. АНДРИЋ 

После разочаравајуће вести да ће просветни радници добити једнократну помоћ од 6.000 

динара, синдикати образовања разматрају да ли ће организовати нови штрајк или окупљања на 

улици. Како сазнаје Данас, челници репрезентативних синдиката образовања могли би да се 

ускоро састану и предложе кораке о којима ће се изјашњавати њихови главни одбори. Засад је 

извесно да ће састанак Главног одбора Уније синдиката просветних радника Србије бити 

одржан крајем месеца, са кључном темом - шта даље. 

Јасна Јанковић, председница тог синдиката поручује да је чланство незадовољно и да ће Унија 
"сигурно нешто предузети", не толико због једнократне помоћи већ због закона о платним 
разредима, који би требало да ступи на снагу од 1. јануара 2016. Она подсећа да је 
споразумом, потписаним по окончању петомесечног штрајка, предвиђено да се платним 
разредима побољша материјални положај запослених у образовању, али да то тренутно није 
на видику. 
- Најављено је да ће закон о платним разредима ступити на снагу од 1. јануара, а да ће се 
потом правити девет посебних закона који ће уредити различите области, међу њима и 
просвету. То значи да до друге половине 2016. нема шансе да се нађемо на тој ранг листи 
платних разреда. Ми не знамо где смо међу 60 платних група које помиње министарка 
државне управе Кори Удовички - каже Јанковићева за Данас. 
На питање да ли ће нови штрајкови имати ефекта, јер је после најновијих догађања јасно да је 
власт победила просветне раднике, председница Уније поручује да "ако је власт победила 
српског учитеља, то онда говори више о њима него о просветним радницима". Јанковићева 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikati_prosvetara_razmisljaju_o_novim_protestima_.55.html?news_id=310814
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додаје да синдикат неће изаћи са новим захтевима већ ће тражити реализацију онога што је 
потписано у споразуму. Наводи и да су се запослени у образовању много пута разочарали у 
власт, али да ипак нису изгубили "бунџијски дух". 

Просветари чекају новогодишњу награду 
Унија је јуче позвала министра просвете Срђана Вербића да настави преговоре са 
синдикатима о реализацији споразума и платним разредима. Јасна Јанковић подсећа да 
споразум важи до 31. децембра и да још има времена за преговоре. Она напомиње да 
просветни радници до краја године очекују и новогодишњу награду, која је предвиђена 
посебним колективним уговором, напомињући да им је та награда у износу од 5.000 динара 
последњи пут исплаћена пре неколико година. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nezaposlenost-pala-na-179-odsto 

Незапосленост пала на 17,9 одсто 

Стопа незапослености у Србији износи 17,9 одсто (за становништво узраста од 15 и више 
година), што представља смањење од 1,3 процентног поена у односу на први квартал ове 

године, и три одсто у односу на други квартал 2014. 

То је показала Анкета Републичког завода за статистику о радној снази за други квартал 2015. 
године. Анкетна стопа запослености за други квартал 2015. године износи 51,7 одсто (за 
становништво радног узраста старости од 15 до 64 године), а број запослених процењен је на 
2.467.273 лица. 

Та вредност стопе запослености представља повећање од 1,8 процентног поена у односу на 
претходни квартал, и 1,7 процентни поен у односу на други квартал 2014, када је износила 50 
одсто. У октобру 2015. године на евиденцији НСЗ-а регистровано је 721.482 лица. У односу на 
претходни месец број незапослених је смањен за 14.476 лица, или два одсто. 

По годинама старости, учешће младих до 30 година у регистрованој незапослености износи 
25,3 одсто, лица старијих од 50 година 27,3 одсто, док је учешће оних од 30 до 49 година 47,4 
одсто. 

У односу на образовну структуру, укупан број лица без квалификација и нискоквалификованих 
(И и ИИ степен) на евиденцији НСЗ-а износи 225.995, што чини близу трећине (31,3 одсто) 
укупног броја незапослених. Највеће је учешће оних са средњим нивом образовања (ИИИ–В 
степен) – 54,4 одсто, док је учешће лица с вишим и високим образовањем (ВИ–ВИИИ степен) 
14,3 одсто. 

Д. Мл. 
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БЕТА 

http://www.naslovi.net/2015-11-07/beta/od-193-radnika-kragujevackog-21-oktobra-za-socijalni-program-se-izjasnilo-

160/17221256 

Од 193 радника крагујевачког 21. октобра, за 
социјални програм се изјаснило 160 

Бета  

 
Од 193 радника крагујевачког друштвеног предузећа "21. октобар" у реструктурирању, за 
добровољни одлазак уз социјални програм изјаснило се њих 160, изјавио је данас председник 
Самосталног синдиката те фирме Живомир Петровић. 

 
Он је агенцији Бета казао да су се радници предузећа, у периоду од 26. октобра до 6. 
новембра, изјашњавали о три опције социјалног програма. 

 
"За добровољни одлазак из предузећа уз социјални програм, определила се велика већина 
радника, па ће у фирми махом остати само запослени у администрацији", казао је Петровић. 

Према његовим речима, четворо радника који су се у јуну ове године определили за социјални 
програм, међутим, још није добило отпремнине. 

 
"Последњег дана октобра, предузећу је истекао период заштите од принудне наплате 
потраживања државних поверилаца према којима фабрика има највећа дуговања. Дуг за 
порезе и доприносе износи око 500 милиона динара, стаж није повезан од 2012. године, а 
радницима су здравствене књижице биле оверене до 31. октобра ове године", навео је 
Петровић. 
 
У предузећу "21 .октобар", некадашњој крагујевачкој фабрици ауто-делова, последњих година 
се производи палета пластичних производа за фрижидере и замрзиваче за потребе фабрике 
словеначког "Горења" у Ваљеву. 

Агенција за приватизацију објавила је 30. октобра трећи јавни позив за продају имовине ДП 
"21. октобар", пошто на претходне две аукције није било заинтересованих купаца. 

Продаја ће се обавити методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, а предмет 
продаје чини покретна и непокретна имовина две имовинске целине-на матичној локацији у 
Крагујевцу и у Топоници код Кнића. 

Отварање понуда заказано је за 3. децембар. 
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