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Износи за гаранције се смањују, директне обавезе расту 
Аутор: А. Милошевић 
 
* Државну касу Србијагас оптерећује са 800 милиона евра, железнице са скоро 400 
милиона, РТБ Бор 132, а Фијат 127  
Београд - - Србија је 2015. годину завршила са јавним дугом који је достигао 75,5 процената 
бруто домаћег производа, односно 24,8 милијарди евра и то без дуга локалне самоуправе, 
показују подаци Управе за јавни дуг, закључно са 31. децембром. Са локалом, наш дуг се пење 
на 25,2 милијарде евра или 76,8 одсто БДП-а. У структури јавног дуга "истакнуто" место 
заузимају разна јавна предузећа, али су на помоћ државе која се у ту сврху задуживала, могла 
да рачунају и приватне компаније. Највише "пажње" поклоњено је Србијагасу, фирми која 
јавну касу оптерећује са скоро 800 милиона евра. 
Највећи део овог дуга односи се на разне гаранције које је држава редовно давала овој фирми, 
али чак 153,7 милиона евра чини дуг Србијагаса према Нафтној индустрији Србије, који је 
буџет земље преузео на себе. Ради се о енергентима које је НИС испоручивао Србијагасу од 
2011. до 2013, а који му нису плаћени па је премијер Александар Вучић после састанка са 
руским министром спољних послова Сергејом Лавровим, пристао да тај дуг подмири држава.  
Осим НИС-у, власт је пристала да подмири дугове и многим другим фирмама. Рецимо Ер 
Србији, која оптерећује јавни дуг Србије са 32,6 милиона евра. То је, међутим, тек мали део 
правог трошка, пошто је држава претходно "програмом измиривања обавеза Ер Србије према 
правним и физичким лицима", преузела на себе да плати, и платила више од 20 милијарди 
динара, то јест око 165 милиона евра, па је стање тог дуга у сада нула. 
Ту је и Железара Смедерево. Губиташ који је Србију пре увођења "професионалног 
менаџмента" коштао око 120 милиона евра, данас и даље прави губитке, иако би према уговору 
и сходно обећањима премијера, требало да је увелико постала профитабилна. Држава тврди да 
је од тренутка увођења новог менаџмента у потпуности престала да субвенционише рад ове 
челичане, и директно и посредно, али ако нови директор Петар Камараш настави да гомила 
губитке, нема сумње да ће те субвенције поново морати да буду откочене или да железара буде 
угашена. И без тога, на крају године године у којој званично није издвојен ни динар за 
смедеревску фабрику, њени дугови су коштали српске финансије 33,7 милиона евра. 
С друге стране, за Фијат и даље имамо да платимо отприлике онолико колико смо раније 
издвајали за Железару на годишњем нивоу. У структури нашег јавног дуга ставке "компакт 
аутомобили 1 и 2" односе чак 127 милиона евра. На шта се тачно овај новац односи, не може се 
закључити из извештаја Управе за јавни дуг. 
Због РТБ Бора дугујемо још више новца - 132,5 милиона евра, док нас некад успешна 
фармацеутска кућа Галеника, данас у стечају, кошта 57,5 милиона евра. Два милиона евра од 
тог новца потрошено је на набавку скулптура које сада стоје у магацину пропале фабрике. 
На крају, ту су и Железнице Србије, предузеће које јавном дугу Србије доприноси са чак 386,8 
милиона евра и које је недавно спровело реструктурирање у оквиру којег је подељено на четири 
засебне фирме. 
Упркос расту јавног дуга и оволиким обавезама које је Србија преузела за своја предузећа, 
анализа Управе за јавни дуг показује да је од средине 2015. држава почела да нагло смањује 
своје индиректне обавезе - најчешће гаранције за кредите које узимају јавна предузећа. 
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Тако су крајем јуна индиректне обавезе у унутрашњем јавном дугу, углавном за гаранције, биле 
око 700 милиона евра, да би на крају 2015. њихов износ пао на нешто изнад 600 милиона. У 
спољном јавном дугу, тренд је још израженији, јер смо средином 2015. имали индиректне 
обавезе од 1,88 милијарди евра, а завршили је са 1,79 милијарди. Проблем је, међутим, то што 
је наш директни дуг много већи од индиректног, а он се не смањује, већ напротив, и даље расте. 
ПредузећеДопринос јавном дугу (у еврима) 
Србијагас782.485.000 
       Ер Србија32.659.000 
РТБ Бор132.562.000 
Фијат127.292.000 
Галеника57.500.000 
Железара33.750.000 
Железнице386.803.000 
Извор: Управа за јавни дуг, пресек 31. 12. 2015. 
Задужења у другим валутама прерачуната у евре према важећем курсу 
 
Србија враћа здравствене раднике на Косово?  
Аутор: А. В. Малушев  
 
Београд - Око 700 здравствених радника са Косова и Метохије који су пребегли и последњих 
десетак година живе и раде у Србији, недавно су пред собом имали анкету у којој је требало да 
се определе да ли би били спремни да се врате на своја стара радна места на Косову. 
                        "Добили смо анкетни листић да се изјаснимо да ли смо за повратак у своје матичне 
службе или не. Нисмо добили могућност понуде да останемо ту где смо радно ангажовани 
толике године. Проблем је у томе што ми и немамо где да се вратимо, јер наша имовина је 
уништена, а овде смо са породицом од које бисмо се одвојили", наводи се у писму које су 
представници здравствених радника упутили министру здравља Златибору Лончару.  
Они питају да ли се на овај начин штити породица и њено право и истичу да им је ова анкета 
"пореметила животе, планове и убила све наде".  
"Иако је већина нас пола радног стажа провела у установама где смо радно ангажовани, нико 
нам од надлежних не излази у сусрет са одговором шта даље, нити се неко из тих установа 
заинтересовао за преузимање, иако толике године радимо ту", пише у писму које је потписано 
са "радно ангажовани здравствени радници са КиМ" и наглашава се да ће бити приморани да 
"започну штрајк глађу уколико им нико од надлежних институција не изађе у сусрет".  
Наиме, када су били приморани да напусте своје домове и радна места и дођу у Србију, требало 
им је времена да се снађу и почну нормално да живе. Сада, када су једва успели у томе, како 
истичу, мораће да почињу све изнова у много тежим околностима.  
Објашњење Министарства здравља је да су поменуту анкету организовале и спровеле 
здравствене установе са територије КиМ.  
- Након сазнања да је анкета упућена запосленима, Министарство здравља је организовало 
састанак са руководиоцима ових установа, и том приликом је обавештено да је анкета 
искључиво информативног карактера и да има за циљ да утврди колико је запослених у 
могућности да се врати у матичне установе, где се и воде, јер се ове установе спремају за израду 
нових систематизација, па им је потребно сазнање на који број запослених са званичне 
евиденције могу да рачунају - истичу у Министарству за Данас. Како додају, анкета је 
информативног карактера и не предвиђа давање отказа било коме у односу на исказан став, 
односно спремност и могућност да се врати у матичну установу на Косову и Метохији.  
Осим надлежном министарству, запослени су се обратили и Организацији за људска права и 
Поверенику за информације.  
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Анкета  
У анкети у којој се запослени питају да ли су спремни "за повратак на рад у КБЦ Приштина - 
Грачаница" наведене су две рубрике - Сагласан/Сагласна сам да будем радно ангажован/а у 
матичној установи (КБЦ Приштина - Грачаница) и Нисам сагласан/Нисам сагласна да будем 
радно ангажована у матичној установи (КБЦ Приштина - Грачаница). На крају је написано 
упозорење да ће се сматрати да они који се не изјасне нису сагласни да буду радно ангажовани. 
Информацију о спровођењу анкете КБЦ Приштина са седиштем у Грачаници потписао је в. д. 
директора те установе Звонко Ђурђевић.  
 
Договор о платама у јавном сектору  
Након што су синдикати здравствених радника током прошле и претпрошле седмице 
најављивали штрајк незадовољни предлогом закона о систему плата запослених у јавном 
сектору, чланови Социоекономског савета усагласили су се током викенда овим поводом, па се 
очекује да предлог буде изгласан у влади током ове седмице, а да потом буде послат у 
Скупштину. Потпредседница Владе Србије и министарка државне управе и локалне 
самоуправе Кори Удовички потврдила је на седници Социјално-економског савета са 
послодавцима и синдикатима да ће се регрес и топли оброк исказивати посебно, а њихов износ 
ће бити у складу са могућностима владе, док ће локалне самоуправе саме уређивати основице 
за плате својих запослених. Плате у јавном сектору се неће мењати, али ће новим законом оне 
бити демистификоване, што значи да ће се тачно знати ко и колико зарађује. Ипак, ко ће у 
јавној управи уопште моћи да ради и зарађује још је непознаница, јер се одлука о броју оних 
који ће остати без посла и даље чека.  
 
 
 
 

 
 
Једно од најстаријих предузећа у Србији пред стечајем  
Извор:Танјуг  
 
У Привредном суду у Крагујевцу за сутра је заказано припремно рочиште ради утврђивања 
постојања стечајног разлога Фабрике слада, пива, квасца и безалкохолних пића А.Д Јагодинска 
пивара, једног од најстаријих привредних предузећа у Србији, основане 1852.године. 
Предлог за отварање стечаја покренула је Агенција за приватизацију. 
Судија Привредног суда Татјана Тодоровић, изјавила је новинарима да ће се одлучивати о 
предлогу који је покренут, дали су испуњени законски услови и дали ће се отворити стечај. 
- Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања што значи да је рачун стечајног дужника у 
дужој временској блокади - објаснила је Тодоровић. 
- Да ли ће бити отворен стечајни поступак суд ће оценити сутра - додала је она. 
Текући рачун Јагодинске пиваре у блокади је од 2.јуна 2015. године. 
- Због могућег увођења стечаја, од 146 радника запослених у пивари, 144 се пријавило за 
добровољуни одлазак из пиваре уз социјални програм - изјавио је председник Синдиката 
"Независност" Југослав Ђуровић. 
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МАПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Ово су ЦРНЕ РУПЕ западног Балкана  
Извор:Блиц  
 
Висока стопа незапослености бележи се у читавом региону. Док је највише незапослених у БиХ, 
за петама су јој Србија у Македонија. 
"Црних рупа" у којима је незапосленост највећа највише има у јужној Србији и БиХ, док је 
општина Савски венац "најзапосленија" у региону. 
Општине са највише незапослених су Јагодињак у источној Хрватској, затим језеро у БиХ и 
Житорађа у Србији. 
Што се тиче незапослености међу младима најалармантније стање је у БиХ, а од свих земаља 
западног Балкана, ако изузмемо Словенију, млади најбоље пролазе у - Албанији. 
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Мапу незапослености у нашем региону урадио је за "Блиц" француски геополитиколог Никола 
А. Стевановиц који је дипломирао на ИРИС (Институт дес Релатионс Интернатионалес ет 
Стратéгиqуес) познатом француском Институту за политичке науке. Мапа је објављена и на 
геополитичком порталу вуессурлемонде.цом који је Никола креирао са колегама. 
 
 
 
 

 
 
 
Лоша администрација омча око врата привреди 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
У врху листе замерки привредника на пословну климу у Србији јесу компликоване, дугачке и 
скупе процедуре, неефикасност бирокатије, недовољна координација и тимски рад на свим 
нивоима државне управе. Управо све те недостатке требало би да исправи закон о општем 
управном поступку, који је Влада Србије упутили посланицима Скупштине Србије на усвајање, 
а који би требало да буде усвојен до јуна. 
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж објашњава да би закон о општем 
управном поступку, као кровни за функционисање државне администрације, требало да 
допринесе ефикасности и транспарентности администрације, унапређењу владавине права и 
одговорности, као и изградњи подстицајне и предвидиве климе за инвестирање и пословање у 
Србији. 
– Нема данас важнијег посла од повећања конкурентности и продуктивности домаће привреде 
и привлачења страних инвестиција, подизања производње и извоза, очувања постојећих и 
отварања нових радних места – истиче Чадеж. – Без јавног, јасног и контролисаног деловања 
јавног сектора и јачања транспарентности рада државне администрације не вреде ни најбољи 
закони. Привредни успех многих економија у успону стимулисан је квалитетним решењима у 
законодавном оквиру, али и ефикасношћу администрације. 
Из угла привреде, најзначајније новине које ће донети нови закон о општем управном поступку 
су стварање основа за увођење једношалтерског система, увођење гарантног акта, електронска 
комуникација с администрацијом. 
Процењује се да би једношалтерски систем за издавање грађевинских дозвола, уз већ усвојене 
измене Закона о планирању и грађењу, могао Србију у том сегменту подићи 40 места на ранг-
листи Светске банке „Дуинг бизнис”. То је утолико значајније када се зна да је наш рејтинг при 
последњем рангирању пао и да смо сада на 91. месту од укупно 189 земаља. 
– Верујем да ћемо у свих десет области које вреднује та студија, од грађевинских дозвола, 
плаћања пореза, решавања проблема инсолвентности до извршења уговора, заједнички 
обезбедити значајан помак, а тиме побољшати позицију на свим међународним ранг-листама 
које мере квалитет пословне климе и конкурентност привреде, отклонити препреке на које 
указују привредници и привући нове инвеститоре – каже Чадеж. 
 Гарантни акт 
Тим законским актом уводи се новина као што је гарантни акт, који омогућава потенцијалним 
инвеститорима да добију тумачење прописа и пре него што донесу коначну одлуку и крену у 
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реализацију инвестиције, даће им већу сигурност и предвидивост услова пословања. Наравно, 
обављање административних процедура олакшало би и прелазак на електронску комуникацију 
свуда где је то могуће јер то привреди штеди и новац и време. 
 
 
 

 
 
 
 
Партије траже подршку синдиката  
Аутор:В. Мијатовић 
 
Синдикалне организације подељене по питању наступа на изборима. СССС и „Независност” 
сигурно неће подржати ниједну опцију, остали синдикати још одлучују којој листи би могли да 
се приклоне 
НАЈАВА расписивања ванредних парламентарних избора означила је и старт трке међу 
политичким партијама за подршку синдиката, удружења и покрета. Синдикати су подељени по 
питању треба ли директно учествовати на изборима и коју странку подржати. 
Председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић каже да још нису разговарали о 
предстојећим изборима, али да је готово сигуран да његова организација неће подржати 
ниједну политичку странку: 
- Учешће наших представника на некој изборној листи ни у ком случају не долази у обзир. Што 
се тиче подршке, до сада је никада нисмо пружили некој партији и вероватно ћемо остати при 
том ставу. 
Слично се изјашњава и први човек Уједињених гранских синдиката "Независност", Бранислав 
Чанак: 
- Нећемо подржати ниједну политичку опцију. Немамо разлога да им верујемо. Чак и да нам 
донесу злато и драго камење, не бисмо веровали да је то драго камење. Србији су потребне 
многе важне ствари, а то неће решити ниједни избори. 
Ранка Савић из Асоцијације слободних и независних синдиката, међутим, сматра да је учешће 
синдиката на изборима нормално и пожељно: 
- Сигурно ћемо некога подржати. До сада смо сарађивали са ЛДП, али одлуку о предстојећим 
изборима још нисмо донели. Скоро све странке су нас звале на разговоре, и власт и опозиција. 
Видећемо шта је у нашем интересу и тада ћемо одлучити. 
На изборима ће сигурно учествовати и Удружени синдикати Србије "Слога". Председник ове 
организације Жељко Веселиновић каже да су они формирали и политичко крило синдиката 
под именом Покрет радника "Слога" које, поред чланова, чине студенти, пензионери и 
радници који су остали без посла: 
- Досада смо сарађивали са ДС, а тренутно водимо разговоре о томе са ким ћемо наступити на 
предстојећим изборима. Сигурно је да и сада нећемо ићи са странкама власти и са партијама 
неолибералне оријентације. 
Национална организација особа са инвалидитетом Србије потписала је протокол о сарадњи са 
СДПС Расима Љајића, а ускоро ће озваничити и сарадњу са СНС.  
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ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ НА СВОЈОЈ ЛИСТИ 
Неколико удружења пољопривредника вероватно ће наступити на изборима на заједничкој 
листи, као група грађана или као странка. Зоран Милићевић, из удружења пољопривредника 
СПАС, каже да се на томе интензивно ради: 
- Разговарамо са Савезом малинара, удружењима воћара са југа, ратара из Војводине... 
Наступићемо самостално и нећемо се удрживати са странкама јер ни досад нису имале 
разумевања за наше проблеме. 
 
 
 

 
 
Бивши радници нишких фирми окренули се једни против других 
Аутор: Гордана Бјелетић 
 
Скуп радника бивших друштвених предузећа која су у реструктуирању, данас је прекинут након 
расправе две подељене групе. 
Зоран Нешић, који због 6,5 милиона динара које потражује већ 20 дана штрајкује испред 
Градске куће у Нишу, предводи групу која сматра да преговори са министарствима нису донели 
помак, а део радника и даље има поверења у градоначелника и свог представника у тиму 
Жарка Ђорђевића. 
Некада главно питање, "када ће новац бити уплаћен" заменило је друго - "кога подржава?" 
Тако су се радници поделили на оне који мисле да их је њихов преговарачки тим изневерио, и 
оне који му и даље верују. 
Претходних година жалили су се на министре који су се смењивали, а игнорисали решавање 
њиховог проблема. На градску власт од које су тражили да буде одлучнија у посредовању, а 
сада се жале једни на друге. 
"Не знам зашто једној групи људи не одговара, али сматрам да треба брже урадити ово. Ако до 
краја фербуара не урадимо нешто, нећемо урадити никад", каже Зоран Нешић који штрајкује 
глађу. 
Члан преговарачког тима Жарко Ђорђевић сагласан је да све предуго траје. "Али, тај пут којим 
смо ми пошли, другог пута нема за решавање проблема", сматра он. 
До данас су звиждали онима који су надлежни да им исплате заостале зараде, а сада једни 
другима. 
Исти циљ, а различити приступи решавању проблема поделили су раднике. Која група је 
добила већу подршку, радници кажу да је мање битно. Оно што их брине, јесте да новац неће 
добити нико. 
"Оно што могу да урадим јесте да откажем скуп само", каже Ђорђевић. 
Скуп је прекинут. Опет, без решења, а нови је заказан за петак. 
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РТБ Бор смањује број запослених 
Извор:Бета 
 
Рударско-топионичарски базен (РТБ) Бор спроводи анкетирање радника камо би се утврдило 
колико њих је спремно да добровољно прихвате неку од понуђених опција социјалног 
програма. Циљ је да се смање трошкови пословања компаније и опстанак на светском тржишту 
где је цена бакра преполовљена у односу на пре две године. 
Управни одбор РТБ-а је закључио да "не постоји економско оправдање за високе трошкове 
зарада имајући у виду обим производње и продуктивност по запосленом". Свим радницима је 
саопштено да је једна од мера за очување те компаније социјални програм за запослене са 38, 
39 и 40 година радног стажа, а таквих је 510, према подацима служби РТБ-а. 
Они би, уз отпремнину, трајно напустили посао и са примљеном накнадом сачекали испуњење 
услова за пензију. Према резултатима анкете, "добровољаца" је за сада знатно мање, укупно 
146. 
Пред члановима Управног одбора нашао се и податак о броју запослених за чијим је радом 
престала потреба због смањења обима посла или прекида рада одређених производних целина 
и служби, па су тако 94 радника означена као технолошки вишак, а 252 ће бити упућена, или су 
већ упућени на плаћено одсуство. 
Реч је о радницима погона Истражни радови - 79 радника ће у наредна два и по месеца бити на 
плаћеном одсуству и за то време примати 60 одсто плате, запосленима у Фабрици бакарне 
жице, Ливници и Преради (119), као и особљу хотела "Језеро" на Борском језеру (54). У РТБ 
Бору кажу да ће у овим фабрикама остати остати минималан број запослених, како би бринули 
о имовини, опреми и инсталацијама. 
Генерални директор РТБ Бора, Благоје Спасковски, каже да ће запосленима у непосредној 
производњи: рударима, багеристима, булдожеристима, топионичарима, електролизерима, 
флотерима, палиоцима, возачима тешких камиона, крановодјама, електричарима, 
машинцима, плате остати исте. 
План је да се трошкови зарада у РТБ-у смање за 1,1 милион долара месечно. 
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