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Објављен тендер за продају "Железаре Смедерево" 
Извор: РТС 
 
Расписан је јавни позив за приватизацију "Железаре Смедерево". Како РТС сазнаје, почетна 
цена за продају је око 45.700.000 евра, што је половина процењене вредности њене имовине. 
Понуде се могу слати до 30. марта. Сви заинтересовани до 22. марта могу да уплате 10.000 евра 
и да откупе тендерску документацију. 
Железаром већ скоро годину дана управља холандска фирма ХПК инжењеринг, чији је задатак 
и да припреми челичану за приватизацију. 
Влада Србије о продаји Железаре преговара с кинеском компанијом ХБИС која је 
заинтересована да у Смедереву отвори фабрику шавних цеви у коју би уложила око 300 
милиона евра. 
 
 
 

 
 
 
Поново брује „сингерице” 
Аутор: Бошко Ломовић 
 
Таворење, па стечај и гашење производње у конфекцији „Рудник” окончано доласком 
„Трендтекса” из Пријепоља 
Горњи Милановац – Под кровом хале донедавне конфекције „Рудник”, сада у власништву 
пријепољске фирме „Трендтекс”, поново су забрујале „сингерице”. Од дугог таворења и стечаја 
до поновног повратка радника на посао није много протекло, пошто је договор представника 
локалне самоуправе и власника фирме из Пријепоља, почеком фебруара, брзо и остварен. 
– Управо је покренута производња и запослено првих 75 производних радника. Свакодневно 
смо у контакту са представницима предузећа „Трендтекс” и, према њиховим речима, у 
наредних десетак дана биће запослено нових седамдесетак радника, док би у наредних 
неколико недеља, постепеним ангажовањем, требало да буде у хали и свих 300 шваља како је 
договорено на почетку – изјавио нам је председник општине Милисав Мирковић при посети 
овом погону. 
Ускоро предстоји састанак на којем ће бити размотрене дугорочне потребе за текстилним 
радницима. Општина је, у том смислу, спремна да отвори одговарајуће смерове у Техничкој 
школи „Јован Жујовић”, а на краткорочном плану ће се организовати преквалификација 
потребног броја незапослених лица. 
Нови организатор производње је издвојио око 1,2 милиона евра за куповину и реновирање 
објекта, набавку нове опреме и резервних делова. У Горњем Милановцу се, као и у Пријепољу, 
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производи радна одећа и сва производња се извози на тржиште Немачке, Шведске, Данске, 
Француске и Пољске. 
 
Сертић: Разговори с радницима ФАП-а тешки, али разумљиво... 
Извор:Танјуг 
 
Министар привреде Жељко Сертић изјавио је данас, после састанка са представницима ФАП-а 
из Прибоја, да су разговори тешки и састанци се понављају јер су људи неповерљиви, али да је 
став и владе и ресорног министарства да ће урадити све да та фабраика и запослени опстану и 
после 31. маја. 
„Људи желе да раде тамо, да виде да је свих 650 људи запослено и да кроз реструктурирање 
или кроз стране инвестиције обезбедимо да сви они задрже посао. Наш став је да ћемо да 
урадимо све што можемо, као што смо са компанијом СИСУ покушали да нешто урадимо”, 
изјавио је Сертић. 
Упитан како то да се постигне договор у разговору са синдикатима, а они сутрадан наставе 
штрајк, Сертић је рекао да се са њима детаљно разговара, али да су људи у страху и 
неповерљиви због претходних лоших искустава. 
„Они кажу - знамо да ви радите, верујемо премијеру и вама, али нас 20 година лажу. И онда кад 
преговарате са таквим емоцијама, то је посебан проблем. Тада не причате рационално и о 
могућностима и међусобном поверењу, него о жељи да им обећате нешто што је у овим 
околностима тешко”, навео је ресорни министар. 
Сертић је рекао да преговори нису били лаки, али да разуме људе, јер је лоша ситуација у 
Прибоју. 
„Сваки дан смо имали састанке како бисмо нашли заједнички именитељ. И ништа нећемо 
добити, ни штрајковима ни тиме да кажемо ми можемо само оволико и ни мало више. Морамо 
да нађемо нова решења”, сматра Сертић. 
Он је објаснио да након 31. маја свакако истиче заштита државе од поверилаца за 10 предузећа 
у реструктурирању, међу којима је и ФАП, али да су представници министарства објаснили 
радницима да постоји већи број тих предузећа која имају дугове из прошлости, нису 
приватизована, али ни блокирана. 
Они су, додао је министар, направили договоре са кредиторима и са државом јер и према 
државним повериоцима имају дугове, али ако имају план како да се део отпише а део врати, и 
повериоцима је више у интересу да они раде и онда неће пустити блокаду. 
Сертић је рекао да држава разговара са Војском Србије, али да се разговара и са „озбиљним 
инвеститором који је заинтересован за део погона и опреме”. 
„Људи су само уплашени јер су их много година лагали, па је сада чак било и захтева да се 
поново као некад уведу царине на увоз камиона из иностранства, што не можемо у овом 
времену да радимо. Такође, тражили су и да директор кривично одговара, али ми не можемо да 
пресудимо, само можемо да обавестимо надлежне органе”, објаснио је Сертић. 
Министар привреде је подсетио да је раније била пракса да, кад год има проблема, држава даје 
новац, али и нагласио да је то време прошло. 
„Не можемо тако државу да оздравимо. Али и људи морају да схвате да смо ми данас једна 
страна, а наша историја нам је супротстављена страна”, навео је он. 
Сертић је истакао да цео Прибој живи од ФАП-а, те да држава не пристаје ни на предлоге 
стручњака да ту фирму затвори. 
„Ако их преко ноћи оставите без посла, то је озбиљан проблем за цео тај део земље. У овом 
времену, тешко је наћи решене, али радимо на томе. Радимо и на довођењу инвеститора у тај 
крај. Само премијер Александар Вучић довео је неколико фабрика у тај део Србије”, подсетио је 
министар. 
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Сертић је рекао да се ради и на реформи целе државе, да је то препознато, види се и резултат 
који не може нико да спори. 
„Нешто иде брже или спорије, али онда да поставимо и питање, зашто до сада није ништа 
урађено? Они који коментаришу учинак владе, доводе у заблуду оне који не знају довољно о 
стручним стварима. Србија је данас свуда препозната као земља која се мења и у коју вреди 
улагати. 
Сертић: Очекујем уговор о продаји Железаре у априлу 
Министар привреде Жељко Сертић оценио је, уочи сутрашњег расписивања новог јавног 
позива за приватизацију Железаре Смедерево, да би у априлу, према првобитном плану, било 
могуће и потписати купопродајни уговор са инвеститором. 
„Оптимиста сам по питању објављивања тог позива, јер не само да смо имали разговоре са 
кинеском компанијом Хбис, већ смо их водили и са још неколико потенцијално 
заинтересованих групација, које чекају да објавимо завршни позив и да онда процене да ли су 
заинтересоване”, изјавио је Сертић Танјугу. 
Он је нагласио да је Србији веома важно да у овом тренутку има озбиљну кинеску компанију 
Хбис која је, како је навео, већ послала планове, пројекције и бизнис модел за Железару. 
И на основу тих планова, према његовим речима, кинеска компанија има интерес да дође на 
наше тржиште. 
Сертић је подвукао да је битно да процес продаје Железаре буде транспарентан, јаван, да свако 
може да се јави и да правила конкурса буду међународно призната, јер се тиме и добија 
кредибилитет. 
„Нико више, па ни Кина, не ради ништа што је ван тржишног пословања”, рекао је министар 
привреде, изразивши наду да ће се на конкурс јавити више компанија. 
Сертић је подсетио да, када је реч о тендеру, постоје законом дефинисани рокови и да је 
процедура усаглашена са ЕУ, као и да Србија поштује сва међународна правила које је 
преузела. 
Он је објаснио да је рок за пријављивање 30 дана, те да је затим потребно нешто времена за 
обраду и усаглашавање података. 
Према његовим речима, вероватно је да се у априлу има уговор о купопродаји са Хбисом или 
неком другом компанијом. 
„То ће бити добро за раднике Железаре, за град Смедерово и наставак производње, јер нам 
омогућује потенцијално креирање нових фабрика и нових производних ланаца које желимо да 
имплементирамо код нас на бази челика. Тако би та врста индустријских погона постала 
профитабилна, али и нама омогућила додатан број запослених и на крају и повећање БДП-а на 
основу реланог раста и реланог извоза”, поручио је Сертић. 
 
 
Бивши радници „14. октобра” прете штрајком 
Аутор: Р. Станковић 
 
У Правној служби Самосталног синдиката тврде да су радници „закинути” на обрачуну камата 
по стотину хиљада динара понаособ 
 
Крушевац – И после одласка у стечај Индустрије машина и компонената „14. октобар” (13. 
јануара 2016), више од хиљаду бивших радника те индустрије спремно је за штрајк, уз захтев за 
смену стечајног управника Зорана Милосављевића, због „погрешно обрачунатих камата”, чуло 
се на јучерашњој ванредној седници Председништва Већа Самосталног синдиката – Крушевац.  
Радници „14. октобра” пре покретања стечајног поступка добили су надокнаду по социјалном 
програму, уз очекивање да ће успети да наплате по 24 заостале зараде и законску камату. 
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Међутим, износ камате, који им је обрачунао стечајни управник Зоран Милосављевић, није их 
задовољио. Њих 1.540 је, наводно, оштећено за износ од по стотинак хиљада динара понаособ, 
што заиста представља велики издатак, можда и тешко наплатив. 
– Послодавац је у случају „14. октобра” био дужан да у моменту доспећа, дакле у року од 30 
дана након истека рока потраживања, исплати зараду. Од јануара 2013, од када нису 
исплаћиване зараде, закључно са 16. јануаром 2016, до момента увођења стечаја обрачунавају 
се камате. Закон о стечају тражи да се уз обрачун приложи и каматни рачун. Када сам, по 
налогу председника Већа Миленка Михајловића, разговарала са стечајним управником 
Зораном Милосављевићем, уз истицање неправилности које смо уочили, а то је да камата није 
рачуната од момента потписивања споразума са радницима до момента увођења стечаја, он ми 
је рекао: – Колегинице, ви мени подмећете клипове. Ја ћу овако да радим како радим, 
другачији обрачун нећу да признам – рекла је, поред осталог, Зорица Савић, шеф Правне 
службе Већа Самосталног синдиката. 
Поступањем стечајног управника „14. октобра” огорчени су сви учесници у јучерашњој 
расправи. Представник радника Мирољуб Анђелковић каже да је 1.540 радника закинуто за 
више од милијарду и сто хиљада динара, додавши да је друга ствар могућност наплате. 
Стечајни управник, Зоран Милосављевић, на телефонско питање дописника „Политике” – да 
ли су тачни наводи радника о погрешном обрачуну камате, врло кратко је одговорио: 
– Ваше питање није за мене, већ за Агенцију за приватизацију и пи-ар службу. 
Агенција за приватизацију је формално укинута, па се послови приватизације, односно стечаја, 
обављају у оквиру Министарства привреде. Питање смо проследили и њима, али на одговор 
још чекамо. 
 
 

 
 
Против вишка запослених  
Аутор: М. В. 
 
Пожаревац - Синдикати запослених у јавном сектору у Пожаревцу за петак, 4. март, најавили 
су протестно окупљање у градском парку, испред Градске управе, у знак неслагања са одлуком 
о вишку запослених. Наиме, одборници Скупштине града су на прошлонедељној седници 
усвојили одлуку о максималном броју запослених у јавном сектору, која предвиђа да у њему 
може да ради максимално 1.209 људи. То значи да су 24 запослена вишак и да у року од 60 дана 
морају да напусте радно место.  
У Градској управи као максималан број одређен је 182, у правобранилаштву три и по 10 у 
општини Костолац и у месним заједницама. У јавним предузећима број запослених треба да 
буде следећи: Топлификација 93, Дирекција за изградњу 56, Водовод и канализација 222, 
Комуналне службе 208, Паркинг сервис 43 и Љубичево 27, а у установама: "Љубица Вребалов" 
231, Центар за културу 28, Библиотека 21, Народни музеј 19, Културно-спортски центар 13, 
Историјски архив 12, Туристичка организација 7 и Галерија Милена Павловић Барили 5.  
За сада се још увек не зна по којим ће критеријумима бити изабрана 24 лица која су вишак, а о 
којима ће одлучивати њихови директори. Пошто се противе одређењу максималног броја 
запослених у јавном сектору и непостојању прецизних критеријума за одређење вишкова, 
синдикати су се прво обратили градским челницима дописом, а запослени у Градској управи су 
одржали и једносатни штрајк упозорења. Пошто одзива надлежних није било, сад крећу у 
протест, који ће се одржати у периоду од 12 до 13 сати. 
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Ко је питан за мишљење о томе где су и колики вишкови?  
 
Пожаревац - Синдикат запослених у јавном сектору Града Пожаревца поводом, како они кажу, 
непримереног односа одборничке већине (већег броја одборника) према представницима 
синдиката јавног сектора града Пожаревца издао је саопштење које у целости преносимо 
Као представници запослених у јавним службама Града Пожаревца и као грађани Пожаревца 
изражавамо најоштрији протест против односа одборничке већине према представницима 
запослених у јавним службама Града Пожаревца на Седници Скупштине Града Пожаревца 
одржаној 25. фебруара 2015. године. 
Скупштина је тога дана на дневном реду заседања усвојила као допунску тачку доношење 
одлуке о максималном броју запослених у јавној управи. С обзиром да се та тачка дневног реда 
тиче радно-правног статуса синдикалног чланства и обзором да смо се два пута обраћали 
градској власти у вези истог, сматрали смо најнормалнијим да представници синдиката буду 
присутни на седници. Такође, сматрали смо најнормалнијим да се обратимо одборницима који 
су требали да донесу одлуку о нашим судбинама и судбинама нашег чланства. Међутим, и 
поред уредно поднетог захтева да се наши представници обрате Скупштини поводом тачке 
дневног реда чији смо предмет разматрања били, одборници владајуће већине нису нашли за 
сходно да својим гласом подрже наш захтев.á 
Поштовани одборници, тим чином сте нам ускратили право на глас, прилику да Вам се 
обратимо у име више од хиљду запослених у јавном сектору Града Пожаревца и више хиљада 
чланова наших породица који живе од наших плата!!!á 
Свесни смо да је одлука донета негде горе а на основу просте статистике и да је Ваше подизање 
руку било само формално, управо зато нас и вређа чињеница да нам нисте дозволили 
могућност да Вам се обратимо. Свесни смо да Ви не бисте променили своје мишљење, јер је оно 
формирано у партијским центрима, а не код вас. Зато нисте могли да изгубите ништа, а ми 
бисмо сачували достојанство. Овако, Ви сте увредили достојанство оних који су Вас својим 
гласовима довели ту где јесте и који су Вам дали мандат да штитите њихов интерес.á 
Ми оспоравамо Закон који је донет лекс специјалис, без усаглашавања социјалних партнера на 
националном нивоу, и питамо Вас на основу којих критеријума је утврђен максималан број 
запослених (односно број оних који ће изгубити своја радна места) у предузећима, установама, 
градској управи? Ко је питан за мишљење о томе где су и колики вишкови? Да ли је одлучивала 
струка или неко или нешто друго? Ко ће сутра и по којим критеријумима одлучивати у сваком 
предузећу, установи, градској управи, ко ће поименично бити тај чија ће породица остати без 
прихода?á 
Ми представници синдиката запослених у јавном сектору ľ јавним предузећима, установама, 
градској управи сматрамо да је одлука одборника који су ту да представљају све грађане 
Пожаревца да нам не дозволе да им се обратимо у најмању руку непримерена. Питамо Вас чији 
глас онда слушате, народни представници, ако нисте смогли снаге да саслушате нас? Питамо 
Вас да ли нас гледате као непријатеље, или смо сарадници на истом задатку да ова Србија буде 
боља? Ми желимо да Вас посматрамо као своје представнике и сараднике.á 
Зато сматрамо да представници грађана не треба тако да се понашају према својим грађанима, 
јер сте изабрани да слушате глас својих грађана, а нама као грађанима и легитимним 
представницима дела грађана сте ускратили глас. Какав пример и наду тиме дајете 
грађанима?!  
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Радници ЕПС-а хоће пет пута више од других радника 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
О реструктурирању и отпуштању вишка радника у „Електропривреди Србије” прича се већ 
неколико година, али је на смањењу броја запослених мало тога учињено. Српски премијер 
Александар Вучић је пре неколико дана изјавио да је незадовољан како тече реструктурирање 
ЕПС-а, објашњавајући да је до застоја у том поступку дошло, између осталог, и због тога што су 
радници тог јавног предузећа тражили да они који ће бити технолошки вишак добију 
отпремнине од 1.500 евра по години стажа. 
– После су захтеве спустили на 900 евра по години стажа, док запослени у другим предузећима 
примају отпремнине од 300 евра по години стажа – рекао је Вучић. – При том, у ЕПС-у већ 
имају просечне плате од 80.000 динара. 
Сличну оцену изнео је и председник Фискалног савета Србије професор Павле Петровић, 
тврдећи да је највећи проблем српске економије ЕПС с великим трошковима за запослене. 
– Тај проблем у 2015. години није дотакнут – казао је Петровић. – Ове године план је 
смањивање броја запослених за 1.000, а толико је оних који одлазе у пензију. Чак и тих 1.000 се 
појављује као проблем јер није потписан колективни уговор. Сада се говори да су главни 
проблем отпремнине и радници траже 1.200 евра по години стажа, односно 900, на колико су 
касније смањили. 
Ако се зна да је репер за отпремнине у Закону о раду 100 евра по години стажа, а да држава за 
предузећа у реструктурирању даје 200, нејасно је на основу чега запослени у ЕПС-у траже пет 
или десет пута веће отпремнине од других радника. Тим пре што радници у многим другим 
предузећима који су проглашени за технолошки вишак нису имали ни близу толике зараде, 
многи месецима нису примали плате, а сасвим је извесно да им због малих плата следује и 
мала пензија када до ње дођу. Уз све то, у ЕПС-у није потписан колективни уговор, а он би 
једини могао обезбедити отпремнине веће од оних које даје Закон о раду или државна одлука о 
предузећима у реструктурирању. 
Колико би заправо требало новца издвојити за отпремнине које траже радници ЕПС-а који би 
требало да постану технолошки вишак најбоље илуструје податак да у том јавном предузећу, по 
оцени Фискалног савета Србије, има између 5.000 и 10.000 радника. Ако се чак узме и најмањи 
број процењеног технолошког вишка од 1.000 радника и помножи с 900 евра по години стажа, 
долази се до цифре од које се врти у глави и коју ниједно јавно предузеће – а то значи држава – 
не би могло исплатити. Поготово што би, уколико радници ЕПС-а успеју да добију више него 
што даје Закон о раду или одлука о отпремнинама у предузећима у реструктурирању, њиховим 
путем пошли и запослени у „Телекому”, „Србијагасу”, „Железницама Србије”... 
 Свима исто 
Управо због повлашћеног положаја који су јавна предузећа, од којих су многа губиташи, имала 
у претходним годинама, економисти су сложни у оцени да вишак запослених у њима треба да 
се реши на начин на који се решава и у другим предузећима у рестуруктурирању, па и у 
решавању вишка запослених у јавном сектору. Ниједан економиста не види разлог да било ко 
од запослених у јавним предузећима, која годинама имају веће просечне плате од свих других у 
Србији, добија веће отпремнине од других радника. Поготово, ако петина вишка запослених у 
ЕПС-у има услове за пензионисање – њима по Закону о раду следи законска отпремнина 
предвиђена за све запослене који одлазе у пензију, а то је три просечне зараде. 
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Објављен тендер за продају "Железаре Смедерево" 
 
Расписан је јавни позив за приватизацију "Железаре Смедерево". Како РТС сазнаје, почетна 
цена за продају је око 45.700.000 евра, што је половина процењене вредности њене имовине.  
 Понуде се могу слати до 30. марта. Сви заинтересовани до 22. марта могу да уплате 10.000 евра 
и да откупе тендерску документацију. 
Железаром већ скоро годину дана управља холандска фирма ХПК инжењеринг, чији је задатак 
и да припреми челичану за приватизацију. 
Влада Србије о продаји Железаре преговара с кинеском компанијом ХБИС која је 
заинтересована да у Смедереву отвори фабрику шавних цеви у коју би уложила око 300 
милиона евра. 
 
Влада Србије донела одлука о повезивању стажа 
 
Влада Србије је, на предлог Министарства привреде, донела одлуку о повезивању радног стажа 
за запослене који су остварили услов за пензију и по том основу раскинули радни однос у 
субјектима приватизације и инвалидским предузећима, као и за запослене који ће до краја 
2016. године да испуне један од услова за пензију, а којима послодавац није уплатио доприносе, 
под условом да нису тужили предузеће и да нису донете пресуде, објављено је данас на сајту 
Министарства привреде. 
Радни стаж ће, одлуком Владе Србије, бити повезан и свим бившим запосленима у стечајним 
дужницима над којима је стечај отворен у 2015. и 2016. години и у којима је Агенција за 
лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника од стране суда. 
Основица за повезивање радног стажа је минимална основица за обрачун доприноса. 
Послодавци, субјекти приватизације, инвалидска предузећа и стечајни дужници се не 
ослобађају обавезе уплате доспелог доприноса као ни осталих обавеза по основу рада за 
периоде за које није повезан радни стаж. 
 
Запослени у јавном сектору мирни још два-три месеца 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Међународни монетарни фонд је по завршеној четвртој ревизији трогодишњег аржмана 
закључио да су постигнути фискални резултати у прошлој години добри, али да Србија касни с 
рационализацијом јавног сектора те ће због тога морати да је убрза и у потпуности привреде 
крају. 
– Та реформа је важна, не само за смањење дефицита већ и за унапређење делотворности 
централног нивоа државе и локалних самоуправа, што је у складу с циљем власти да имају 
мањи, ефикаснији и боље плаћени јавни сектор, који становништву пружа боље услуге – 
објаснио  је шеф мисије ММФ-а Yејмс Руф. 
Рационализација јавног сектора, између осталог, значи и отпуштање великог броја запослених. 
До половине прошлог месеца 70 одсто државних органа доставило је податке о вишковима 
запослених и сачинило нову систематзацију и рационализацију радних места. Процењено је да 
ће оним министарствима која у свом саставу имају мреже институција, попут здравства, 
судства, социјалне заштите, просвете, бити потребно више времена за обједињавање и 
достављање извештаја па је због тога остављено још времена за утврђивање вишка запослених. 
Већина локалних самоуправа већ је донела одлуке о максималном броју запослених. Од 145 
општина у Србији, свој посао у року је обавило 127, а Управна инспекција и Инспекција рада на 
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терену проверавају општинске одлуке и начине на који је утврђен и распоређен број 
запослених на одређено време. 
Међутим, од отказа, који су ове године неминовност, неће бити ништа још најмање три месеца, 
односно док не прођу избори и док се не формира нова власт. Тек након тога, нова влада 
Србије мораће да одради тај нимало лак, али преко потребан посао. Практично, то значи да би, 
уколико су тачне процене Фискалне стратегије Србије, током ове године број запослених у 
јавном сектору требало да буде смањен за око 26.500 људи. Фискалном стратегијом, коју је 
усвојила Влада Србије, иначе, предвиђено је да од 2015. до 2018. године из јавне управе, која 
запошљава око 530.000 људи, отказе добије 15 одсто, што би значило годишње око 26.500. Но, 
пошто прошле године зацртани задаци нису остварени јер је број запослених на крају 2015. био 
мањи него на крају 2014. само 6.500, значило би то да ове године, осим „квоте” за 2016, треба 
отпустити и „ресто” из прошле године. 
Фискални савет Србије упозорио је на то да је бројка зацртана Фискалном стратегијом велика и 
да чак не би било ни добро да се јавни сектор толико смањи, али је остао при ставу да се тај 
посао мора урадити, као што се мора и надокнадити прошла година у којој отказа није било.  
Наиме, Фискални савет Србије истиче да рационализација броја запослених у 2015. у сектору 
опште државе ни изблиза није спроведена по плану, а у следеће две године управо она би 
требало да омогући умањење дефицита. По последњим информацијама, навео је ФШ, иако су 
за почетак 2016. године – јануар и фебруар – била најављена мосовна отпуштања, рокови се 
поново одлажу – што потврђује претходне оцене да се планиране уштеде неће ни остварити. 
Пробијање рокова 
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, који је усвојен 
прошле године, предвидео је да прва фаза прављења спискова за отпуштање буде завршена 
најкасније до 8. фебруара. Већ сада је јасно да је тај рок пробијен и да ће се прави вишак 
запослених, као и колико ће из које области јавног сектора радника отићи, бити спреман тек за 
три месеца. Да ли ће и у том року бити пребројани сви они који су вишак и колико ће тачно 
запослених у јавном сектору остатити без посла, тек ће се видети. 
 
На 550.000 фирми само 500 инспектора 
Аутор:С. Глушчевић 
 
Сива економија чини 30,1 одсто бруто домаћег производа Србије, а Акционим планом за њено 
сузбијање тај удео у 2016. и 2017. години треба да се сведе на 26,7 одсто БДП-а, поручено је на 
представљању Акционог плана. 
– Ово је амбициозан циљ јер се и дан-данас најразвијеније европске државе боре са сивом 
економијом, која је код њих 15 одсто БДП-а – изјавила је руководилац Центра за економску 
политику при Привредној комори Београда Јелена Иванковић. – Национални програм за 
сузбијање сиве економије и Акциони план који га прати, а који је конципирала Влада Србије, 
заједно с НАЛЕД-ом и УСАИД-ом, први су организовани и координисани системски корак код 
нас у борби против сиве економије. 
Тај програм је, како је додала, допринео повезивању свих институција, од Пореске управе, до 
министарстава, инспекције, самих привредника, који су незаобилазна карика у сузбијању сиве 
економије, и њиховом координисаном деловању, пре свега у идентификовању сиве економије, 
препознавању њених појавних облика и у активицији фискалног система и његовом 
прилагођавању за боље сузбијање те појаве. 
– Кроз Акциони план планирано је и смањење фискалних и парафискалних намета ради 
релаксације окружења за пословање, али је неопходно да све то буде праћено јачањем свести и 
мотивације за поштовање прописа и за легално пословање – истакла је Јелена Иванковић, 
додајући да је задатак Привредне коморе ширење предности легалног пословања. 
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Борба против сиве економије је, како је истакла, до сада била ад хок, заснована на неким 
репресивним мерама које су давале краткорочне и не тако добре резултате. Неопходно је, 
међутим, да та борба буде дугорочна, системска, координисана и веома добро припремљена, а 
друштву је, како је истакла, потребна промена пореске културе, као и враћање одређеним 
правилима понашања „која смо заборавили борећи се с неким економским околностима које 
смо имали, као што су сиромаштво, и недостатак других ствари”. 
– Предвидели смо разне подстицаје за оне који тек почињу пословање, пошто је стопа 
преживљавања новооснованих предузећа врло ниска. Тим преду- 
зећима треба дати релаксацију и ослободити их намета, које ће плаћати касније, кад ојачају на 
тржишту – навела је Јелена Иванковић. 
Координатор у Сектору за контролу Пореске управе Мирослав Ђиновић је указао на проблем 
ограничених капацитета те управе, имајући у виду 470.000 регистрованих пореских обвезника, 
и цифру од тек 500 инспектора. По његовим речима, у Србији има око 550.000 регистрованих и 
нерегистрованих пореских обвезника, што је, како је истакао, огроман изазов за Пореску 
управу и друштво. 
Подизање свести грађана о плаћању пореза и стварање боље пословне атмосфере су, како је 
навео, од кључног значаја, а такође је неопходна и стимулација за оне који поштују пореске 
прописе. 
Фискални савет сумњичав  
Чланови Фискалног савета су , међутим,  оценили овај план као негативан и изразили велику 
резерву по питању његовог домета. 
Њима је чудно и што је на изради стратегије учестовао НАЛЕД, организација која заступа 
приватни интерес. „НАЛЕД заступа приватни сектор, нема експертизу за израду оваквог плана, 
односно то није у складу са међународном праксом“, реко је члан Фискалног савета Никола 
Алтипаркмаков који истиче да у доношењу једне такве експертизе мора бити заступљен јавни 
интерес. 
Он објашнајва да искуства других показују да је кључна изградња снажне Пореске управе, а у 
нашој стратегији се предлаже заједничка одговорност већег броја државних установа. Према 
његовим речима, борба против сиве економије у наредним годинама зависиће од системских 
решења и изградњи адекватних институционалних система, пре свега Пореске управе. 
 
 
 

 
 
Повезивање радног стажа у фирмама у приватизацији и стечају 
Извор:ФоНет  
 
Влада Србије је донела одлуку о повезивању радног стажа за запослене, који су остварили услов 
за пензију и по том основу раскинули радни однос у фирмама у приватизацији и инвалидским 
предузећима, као и за запослене који ће до краја 2016. године да испуне један од услова за 
пензију, а којима послодавац није уплатио доприносе. 
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Услов за повезивање радног стажа је да радници нису тужили предузеће и да нису донете 
пресуде, саопштено је из Министарства привреде. 
Радни стаж ће, одлуком Владе Србије, бити повезан и свим бившим запосленима у фирмама у 
стечају у којима је стечај отворен у 2015. и 2016. години и где је Агенција за лиценцирање 
стечајних управника именована за стечајног управника од стране суда. 
Основица за повезивање радног стажа је минимална основица за обрачун доприноса. 
Послодавци, субјекти приватизације, инвалидска предузећа и стечајни дужници се не 
ослобађају обавезе уплате доспелог доприноса као ни осталих обавеза по основу рада за 
периоде за које није повезан радни стаж. 
 
Биљана Степановић: Иза нас четири изгубљене године  
Извор: Н1  
 
Сваки избори морају да успоре реформе под условом да су оне стварно и почеле, каже уредница 
“Нове економије” Биљана Степановић додајући да се у Србији много прича а мало ради и да су 
протекле четири године у највећем делу изгубљене. 
Гостујући у Новом дану она је истакла да нико неће дизати цену струје, отпуштати раднике или 
затварати предузећа пред изборе али да нас ти проблеми чекају већ два или три месеца после 
избора. 
“Из образложења премијера никако нисам разумела шта је суштина и разлог избора. 
'Потребно је јединство' – тај део не разумем. У демократским друштвима је потребан 
плурализам”, каже она остичући да ова влада има пун капацитет да ради оно што је обећала те 
стога и не види зашто се иде на изборе. 
Она подсећа да је ова влада на власти четири године. 
“Спроведена је фискална консолидација - смањен је дефицит тако што су смањене плате и 
пензије и још неки издаци али нама се јавни дуг повећава. Није ни почело решавање проблема 
јавних предузећа, предузећа у реструктурирању, имамо Србијагас... Имамо толико проблема 
које ни способнија влада од ове не може да реши тек тако.... Ове четири године су у највећем 
делу изгубљене”, наводи Биљана Степановић. 
Говорећи о ситуацији у ФАП-у, уредница “Нове економије” каже да Влада неће терати ту 
фирму у стечај до избора али да је питање да ли фабрика која нема шта да производи, која не 
продаје ништа, уопште може да опстане на тржишту. “То мора да се затвори али политичари то 
неће да кажу”, истиче она додајући да је велики проблем што људи немају где да се запосле а с 
друге стране држава више нема новца да улаже у таква предузећа. 
Она подсећа да су све претходне владе ово питање “пребацивале” једну на другу. ”Да је то 
решавано од 2002. до 2006 могло је некако да се реши али свако гледа да лоше ствари склони 
од себе”. 
Коментаришући расписивање тендера за продају Железаре Смедерево, Степановић 
истиче да би била “фантазија” уколико би компанија била продата за 45,9 милиона евра. Не 
треба заборавити, додаје, да Железара Србију кошта 100 милиона евра. 
Долазак Тениса – уништавање малих произвођача у Србији 
Коментаришући најављене инвестиције И долазак немачке компаније Тенис у Србију, Биљана 
Степановић је истакла да ће то дефинитивно значити потпуно уништавања малих произвођача 
у Србији. 
“Мени је фантастична бројка која се помиње од четири милиона свиња. Србија је у бившој 
Југославији 1988. године имала 1,7 милиона товних свиња а цела Србија сада не производи 
укупно четири милиона свиња”. 
Како истиче у целој тој причи се поставља много питања: да ли ће људи који сада гаје свиње 
бити најамни радници код Тениса, да ли ће земља бити загађена до мере да не може да се 
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користи када он оде., шта Србија тачно даје и улаже. “Ако треба да дајемо онда треба да дајемо 
нашим произвођачима. Не знамо ни где ће да се извози, вероватно у Русију јер у ЕУ не може 
због вакцинације од свињске куге”. 
Она наглашава и да Тенис уопште не ужива добру репутацију у Немачкој. "Говори се да 
израбљује јефтину радну снагу из земаља југоисточне Европе и да људи раде у нехуманим 
условима". 
 
 
 

 
 
 
ГАЗДЕ НА СУДУ ЗБОГ ДУГА ЗА ПЛАТЕ Поступци против 1.976 
послодаваца због неплаћања радника  
Аутор:Сузана Лакић  
 
Министарство рада поднело је против 1.976 директора захтев за покретање прекршајног 
поступка јер радницима нису исплаћивали плате. 
Око 2.000 директора приватних и државних предузећа који својим радницима нису редовно 
исплаћивали зараде ускоро ће се наћи пред судом. 
Толико је, наиме, за целу прошлу годину Инспекторат за рад покренуо захтева против 
несавесних послодаваца који нису марили за једну од кључних одредаба Закона о раду по којој 
је послодавац дужан да исплати зараду сваком раднику. 
Како су у Министарству за рад потврдили за „Блиц“, инспектори рада су током 2015. имали 
35.103 контроле у области радних односа. Неправилности су нашли у 5.706 случајева, од којих 
се 2.215 односи на проблеме са исплатом плата и накнада радницима. 
- Како је у 2.215 случајева било проблемима са исплатом а захтева за покретање прекршајног 
поступка је поднето 1.976, то значи да су у неким случајевима једна пријава односила на 
проблеме са платама и по неколико десетина људи у фирми - рекли су за „Блиц“ у 
Министарству за рад. 
Највише проблема са платама правили су директори у производњи. У Министарству кажу да је, 
генерално, највише прекршаја било у производњи метала, машина, обуће, хране. На листи 
проблематичних били су и директори у грађевинарству, угоститељству и трговини. 
- Да ли директори исплаћују зараде инспектори су проверавали како по службеној дужности 
тако и по пријавама запослених - наводе у Инспекторату. 
Запрећена казна у случају проблема са зарадама износи 800.000 до 2.000.000 динара за 
правно лице, плус 50.000 до 150.000 за одговорно лице у фирми. Казна за предузетника је 
300.000 до 500.000 динара. У више анкета Уније послодаваца Србије привредници су тврдили 
да немају новац за плате јер не могу да наплате потраживања у року краћем од 100 дана. 
А једна од могућности како да извучете своју плату јесте и преко Коморе извршитеља. Новац у 
случају неисплаћених зарада могу да наплате у року од месец и по дана, а потребно је да им 
доставите документацију о неисплаћеним зарадама. 
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Готов смедеревски "Лидл"  
Аутор:Д. М.  
 
Чувени немачки дисконтни ланац завршава прве продајне објекте у нашој земљи 
НЕМАЧКИ дисконтни ланац "Лидл" изградио је први малопродајни објекат у Србији, у 
Смедереву, а до маја 2017. године биће завршен и дистрибутивни центар у Новој Пазови. Током 
ове и наредне године отвориће 20 малопродајних објеката и запослити 1.000 радника, 
најављено је из ове трговинске компаније. Представници "Лидла" наглашавају да је њихов 
дугорочни план да у Србији отворе 100 продавница. 
- У фази смо експанзије и куповине земљишта за будуће продајне објекте - кажу за "Новости" у 
"Лидлу Србија". - Након тога, истовремено ће бити отворени сви малопродајни објекти наше 
компаније у Србији. 
Досадашњи резултати указују на наставак улагања у српско тржиште, што је, како кажу у 
"Лидлу", доказ да су Србију препознали као земљу интересантну за дугорочно инвестирање. 
"Лидл", иначе, послује у више од 20 европских земаља и поседује 9.000 продавница. 
 
Све спремно за долазак Кинеза  
Аутор:Ј. ИЛИЋ 
 
Компанија ХБИС чека дозволу ЕУ да приватизује смедеревску челичану. Европљанима 
проблем јер купац има ниже цене од конкуренције 
КИНЕСКИ ХБИС спреман је да приватизује "Железару Смедерево", али то сада више не зависи 
само од њих, већ од дозволе Европске уније. Ова компанија има ниже цене челика него било ко 
у Европи, и то смета европским произвођачима челика. Управо због тога у овом тренутку за 
приватизацију је потребно "зелено светло" Европе. 
Нови тендер за приватизацију, који ће, како сазнају "Новости", бити објављен сутра, у фабрици 
ишчекују не без забринутости. Иако се радници и синдикати надају најбољем, и постизању 
споразума са кинеским ХБИС-ом, страхују да ли ће до њега доћи и под којим условима. Цена 
челика је ниска, челичане се затварају и у Европи, људи остају без посла, и то и те како брине 
све у српској челичани. 
- Удружење произвођача челика у Европи врши велике притиске на Европску унију да не 
дозволи улазак Кинеза у Србију. Они већ имају проблеме са презасићеношћу тржишта, ценама, 
профитабилношћу, и додатни удар са јефтиним челиком, који би Кинези правили, није им по 
вољи - објашњава Милета Гујаничић, председник синдиката "Независност" у Железари 
Смедерево. 
Кина држи половину светске производње челика. Због великог обима производње, кинески 
произвођачи челик продају по знатно нижој цени од остатка света. Уз то, кинеска држава 
субвенционише произвођаче. Влада Кине, сазнајемо, дала је зелено светло ХБИС-у да уђе у 
Србију. То се сад очекује и од ЕУ. 
ГАЗДУЈЕ И ЗЕМЉОМ СКУПШТИНА Србије усвојила је Закон о имовини Железаре, којим 
Железара постаје власник државног земљишта на коме је уписана као корисник. На овај начин 
решава се статус објеката и земљишта Железаре. Реч је од око милион квадрата пословног 
простора. Синдикати сматрају да је то један од предуслова за успешну приватизацију. 

14 

 



Осим овога, проблем је и то што држава више не сме да помаже индустрију челика, тако да је 
продаја Железаре једини излаз. Због свега, металурзи страхују под којим условима ће Кинези 
имати интерес да раде у Србији. Синдикате понајвише брине да ли ће бити отпуштања. 
- Верујемо да ће овај тендер бити успешан, и верујемо у напоре Владе Србије да у интересу 
радника оконча приватизацију - каже Гујаничић. - Али, морам рећи да страхујемо хоће ли, због 
отежавајућих околности, ствари у Железари Смедерево остати исте. Кад то кажем, мислим на 
обим и сегменте производног процеса и број запослених. 
Влада Србије је власник Железаре од јануара 2012. године када је откупила од "Ју-Ес стила" за 
један долар. Први тендер расписан је у априлу 2012. године, али био је неуспешан. Тендер из 
марта 2013. године, када је најозбиљнији кандидат био амерички "Есмарк" такође је пропао, 
јер преговори нису успели. 
Након тога, спас је најављен кроз уговор са холандском компанијом "ХПК инжењеринг" о 
управљању фабриком, који је држава склопила марта 2015. године. Иако је након аранжмана 
са ХПК-ом, најављено остваривање профита, то се није десило. Железара је у губитку, а колики 
је минус није познато. Према тврдњама премијера, уштеде су значајне и губици су мањи него 
раније, а профит је изостао због ниске цене челика.  
 
 
 

 
 
 
Траже смену стечајног управника у "14. октобру" 
Извор: Бета  
 
Самостални синдикат из Крушевца затражио је смену стечајног управника Индустрије машине 
и компонената (ИМК) "14. октобар".  
Траже смену јер радницима нису исправно обрачунате камате на заостале плате, саопштено је 
данас. 
Захтев је упућен на ванредној седници Председништва, након што се синдикату обратила група 
бивших радника те фабрике која је посумњала да обрачуни камата за заостале плате нису 
урађени како треба.  
"Наше стручне службе су се консултовале са стручњацима и потврђен је наш став да је 
камата на заостале плате требало да се обрачунава од тренутка када је свака плата 
требало да буде исплаћена, а не као што је стечајни управник урадио од тренутка 
потписивања споразума, односно од тренутка када су радници напустили фабрику", рекао 
је председник Већа Самосталног синдиката Миленко Михајловић.  
Синдикат је бивше раднике "14.октобра" посаветовао да до 13. марта Привредном суду поднесу 
допуну пријаве својих потраживања, са исправљеним износом камате, а како је речено, груба је 
процена да је сваки радник на име камате оштећен за по више од 100.000 динара.  
Представници Самосталног синдиката су такође саопштили да ће о овом проблему обавестити 
ресорно министарство и Владу.  
Повереник Самосталног синдиката у ИМК "14.октобар" Мирољуб Анђелковић подсетио је да су 
радници те споразуме потписивали у тренутку када су одлазили из фабрике, констујући да су 
након вишедеценијског рада добили отпремнине мање од износа плата које нису примали две 
године.  
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"Свесни смо да нећемо моћи да наплатимо своја потраживања, али је овде реч о принципу, о 
томе да се поштује закон и да се макар на папиру види колико нам се дугује", казао је 
Анђелковић.  
 
Више од 1.500 бивших радника ИМК "14. октобар" потражује од 24 до 26 заосталих плата. То 
предузеће је у већинском државном власништву, до краја маја прошле године било је под 
заштитом државе, а у јулу је ушло у предстечајни поступак.  
Стечај је у ИМК "14. октобар" уведен у јануару, а недавно је донето решење о банкроту. Фабрику 
је крајем 2014. године кроз социјални програм напустило око 690, а средином прошле године 
још 750 људи, када је остало свега 30-ак радника.  
Тренутно је, по уговору, анагожовано око 160 људи. 
 
 

 
Нови закон, стара пракса: Јавна предузећа остају партијски плен  
Аутор:Зоран Главоњић 
 
У Влади није било сагласности око електроенергетске политике, Александар Обрадовић је 
жртва тога, мада постоји и његова одговорност, каже економски новинар Мијат Лакићевић  
Нови закон о јавним предузећима неће решити њихов највећи проблем – да су третирана као 
партијски плен, оцењују саговорници РСЕ. Упркос променама на папиру, поједини стручњаци 
и синдикати виде их само као законодавну шминку.  
“Овај закон суштински неће ништа променити. Ни прошли није био тако лош да би морао 
радикално да се мења. Проблем је у друштвеном и политичком амбијенту у ком су јавна 
предузећа препозната као легитимни партијски плен. Док се то не промени ми ћемо имати 
исти проблем,” рекао је за РСЕ Драган Добрашиновић из Коалиције за надзор јавних 
финансија. 
Нови закон, исто као и стари, предвиђа да се директори јавних предузећа бирају на јавном 
конкурсу, да их именује Влада Србије и да неће моћи да буду партијски функционери. Али само 
тако да ће им страначка функција бити на мировању док су у директорској фотељи. 
Овакво решење Александар Титовић, задужен за јавни сектор у Синдикату Независност, 
види као замену теза која прикрива да није донето једино логично решење - да партијски 
кадрови не могу у јавна предузећа. 
“То се овим законом уопште не дефинише. Новим законом само спроводе сопствену идеју да 
из јавних предузећа узимају више новца, да у њима смање утицај синдиката, и да се 
евентуално нека јавна предузећа доведу до руба пропасти како би сутра могли да се продају 
њихови делови.”  
Зашто је власт толико болећива према партијским кадровима покушао је да објасни министар 
привреде Жељко Сертић рекавши да је ново решење у складу са постојећим по питању 
мировања страначке функције, јер “није фер” да људи који се баве политиком буду искључени 
из могућности да буду директори. 
Грађани, који су навикли да су већ деценијама искључиво страначки кадрови на најважнијим 
местима, рекли су у Београду за РСЕ да не верују у чудо. 
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Нови закон прописује и да се директор именује на период од четири године, уз услов да има 
факултет, најмање пет година радног искуства и три године на пословима којима се јавно 
предузеће бави. Комисију за избор директора чини пет чланова из редова Владе и Скупштине. 
За синдикате је посебно болно што их приликом доношења нових прописа нико ништа није 
питао. 
“Једноставно, закон је преко ноћи донет, без икакве јавне расправе. Дефинишу се неке 
ствари везане за представнике запослених у надзорним одборима. Ту се не наводи да су, као 
некада што је било, представници у њима репрезентативни синдикати, већ да је то сада 
представник запослених. Налаже се предузећима да се већи део добити него раније уплаћује 
у буџет. Као и да се мање улаже у предузећа и њихов развој”, објаснио је Александар Титовић. 
Опозиција: Предизборни маневар 
Док га власт громогласно представља као круну деполитизације и професионализације јавног 
сектора, опозиција нови закон види као предизборни маневар да би се прикрило, како тврде из 
њених редова, масовно партијско запошљавање 50.000 људи у последње четири године. Тешко 
јој је да замисли истакнуте партијске функционере власти који су директори јавних предузећа, 
као што су СПС-овац Душан Бајатовић у Србијагасу или ПУПС-овац Милан Кркобабић у 
Пошти Србије, да се одрекну фотеље или да стварно замрзну сатус у странци. Њих двојицу 
покушали смо да питамо да ли их лично погађа нови закон, али нису одговорили на позиве.  
Драган Добрашиновић претпоставља да партијски кадрови ни убудуће неће имати проблема. 
“Они ће уредно замрзавати своје функције и прихватати улоге директора. На основу своје 
политичке моћи они ће доћи до ситуације да заседну у фотеље у јавним предузећима, а онда 
ће центар моћи, одлучивања и утицаја преселити у та иста јавна предузећа. Дакле јавна 
предузећа ће бити полуга преко које ће они остваривати свој политички утицај.” 
Оно што власт упорно истиче као нови квалитет, је да су правила за избор и одговорност 
директора и чланова надзорних одбора пооштрена, као и да се укидају управни одбори, у 
укупно 37 јавних предузећа међу којима су и Електропривреда и Електромрежа Србије, 
Скијалишта, Србијашуме, Путеви, Коридори… 
На жалост, закључује Драган Добрашиновић, у питању су само козметичке промене.  
“Ако су заиста нешто желели да ураде, то је требало да покажу у пракси у протеклим 
годинама. Ми смо већ имали закон у ком је писало да се директори бирају на конкурсима, 
предвиђено је било много тога што је требало да поправи стање у јавним предузећима, али 
то се у реалности није дешавало. И сада се овде као епохално најављује да ће директори 
бити бирани на јавним конкурсима. Па то је исто оно што смо имали у претходном 
закону.” 
 
 

 
 
Запослени у "Медиани" на протест испред Скупштине камионима 
Аутор С. Ј.  
 
Незадовољни зато што је на седници Скупштине изгласано давање у закуп 
депоније на локацији „Келеш“, запослени у ЈКП "Медиана" камионима ће у 19 
сати блокирати зграду нишке Скупштине испред које ће у Улици Николе Пашића 
одржати протест. 
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Како кажу у Синдикату "Независност", давањем депоније у закуп изгласано је да Нишлије 
имају "поданички однос према предузећу које ће управљати депонијом".  
Запослени у "Медиани" су пре скупштинске седнице тражили да се тачка која се тицала давања 
сагласности на коначни нацрт уговора за давање концесије изградње депоније скине са 
дневног реда, што се није догодило. 
Тај захтев смо упутили јер се основна делатност ЈКП''Медиана'' кроз јавно–приватно 
партнерство додељује приватном концесионару, а да притом није јасно дефинисан статусом 
ЈКП ''Медиане'' - писало је у том захтеву. 
Незадовољни радници су скренули пажњу јавности и на то да ће одвожење смећа коштати 
грађане, под овим условима, много више него што је до сада био случај. 
Поставља се једно логично питање да ли треба ићи у јавно-приватно партнерство сада када су 
доступни сви ИПА фондови ЕУ које можемо да користимо за изградњу депоније - питају 
запослени. 
Подсетимо, компанија која добије ову концесију прерађиваће отпад из Ниша, Алексинца, 
Гаџиног Хана, Дољевца, Сврљига, Сокобање, Мерошине и Ражња наредних 25 година. 
Њена обавеза је изградња и управљање Регионалним центром за управљање отпадом “Келеш” 
и 5 трансфер- станица, одлагање отпада у јединицама локалних самоуправа и његов странспорт 
од станица до центра. 
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