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Кажњен јер је основао синдикат 
Аутор: Љ. Буквић 
 
* Костић: Надређени ме прате чак и до тоалета како не бих комуницирао са 
осталим радницима * Аћимовић: Сваки запослени може да се учлањује у који год 
синдикат жели и хоће слободном вољом 
Ивица Костић у компанији ДИС ради шест година, али његове невоље на радном месту почињу 
пре две године, када је одлучио да оснује синдикат. Прикупио је довољан број чланова и 
Самостални синдикат ДиС-а добио је и писмену дозволу Министарства рада 27. јануара 2014. 
Након тога, тврди он, почиње малтретирање и саслушавање запослених. 
У међувремену, Костић каже, ДИС је оформио свој синдикат, који они међу радницима 
називају "газдиним" и почињу да позивају раднике да се у њега учлањују. Од њега су, 
напомиње, људи задужени за људске ресурсе тражили да достави списак чланова Самосталног 
синдиката.  
Генерални директор ДИС-а Дарко Аћимовић Данасу је одговорио на постављена питања и 
између осталог рекао да "мобинга у компанији нема", као и да од оснивања компаније 1991. до 
данас ни један једини спор због мобинга није постојао. 
- У нашој компанији постоје тренутно две синдикалне организације тако да питање да ли се 
радници кажњавају зато што су чланови синдиката, апсолутно не одговора истини. У 
синдикалне организације наше компаније је учлањено скоро 90 одсто запослених, не размумем 
како је могуће казнити све те људе - истиче Аћимовић. 
На наше питање да ли радници могу слободно да се учлањују у синдикат, Аћимовић каже да се 
послодавац не меша у права радника на синдикално организовање.  
- Наравно да запослени могу да се учлањују у који год синдикат хоће и то је њихово право 
гарантовано Уставом и Законом о раду. Сваки запослени може да се учлањује у који год 
синдикат жели и хоће слободном вољом. Самим постојањем две синдикалне организације, а до 
скора и три, то питање чини потпуно сувишним - напомиње за наш лист генерални директор 
ДИС-а. 
 

 

"Црна листа пословања" у АПР-у 
Извор: РТС, Бета 
 
Подаци о проблематичном пословању од данас су доступни у Агенцији за привредне регистре 
(АПР) Србије, како би се онемогућило да на одговорна места буду постављени или да 
располажу уделима фирми људи који су прекршили прописе. 
Централна евиденција привремених ограничења права лица регистрованих у АПР-у, односно 
"црна листа пословања", уведена је на основу закона који је усвојен прошле године како би се 
унапредио пословни амбијент. 
Увођење новог регистра помогла је Влада Норвешке са 700.000 евра за набавку софтвера, а 
АПР је са око 100.000 евра обезбедио хардверску опрему. 
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Успостављањем Централног регистра привремених ограничења први пут ће на једном месту 
бити обезбеђени електронски подаци о решењима, пресудама и другим актима на основу којих 
су државни ограни донели мере којима су забанили или ограничили обављање делатности или 
послова, забранили располагање новцем и уделима у предузећима или обављање дужности 
одговорног лица у фирмама и предузетничким радњама. 
На почетној листи нашло се стотинак фирми, без звучних имена. РТС је контактирао бар 
трећину њих и нико није желео да коментарише свој статус, пре а ни после консултација са 
адвокатима. Утисак је да су изненађени. 
Министар привреде Жељко Сертић, који је присуствовао почетку рада новог регистра, указао је 
да је то још један корак у прављењу доброг и повољног амбијента за пословање у Србији. 
"Напорно радимо да решимо проблеме из прошлости. Ово је начин да спречимо да они који су 
нарушили одређена правила доброг пословног понашања и корпоративне културе буду 
онемогућени да оснивају фирме и располажу уделима у њима, обављају новчане трансакције и 
буд постављени на директорска места", рекао је Сертић. 
Према његовим речима, неко ко не измири своје обавезе - пореске или неке друге - и за свако 
изречено дело, прекршајно или кривично које изриче други државни органи, неће моћи да 
буде више активан учесник економског живота Србије.  
Почетна листа креирана је на основу налаза Пореске управе и Комисије за заштиту 
конкуренције. Привреднике на листу могу да ставе инспекције, државни органи и институције 
попут Народне банке и привредних судова. Пореска утаја, све врсте дуговања и довођење у 
тежак положај пословних партнера, могу да буду разлог за то.   
Како је објаснио директор АПР-а Звонко Обрадовић, у нови информациони систем уносиће се и 
изречене мере пореских и инспекцијских органа, решења министарстава и других органа о 
одузимању овлашћења, лиценци, дозвола, одбрења, концесија или субвенција.  
Указао да ће преко Централног регистра бити обезбеђена боља координација и ажурнија 
размена података између државних органа, а упис података обављаће се по службеној 
дужности. 
По речима Обрадовића, циљ је да јавности буду доступни подаци на основу којих ће се моћи 
стећи потпунија слика о пословној поузданости привредних друштава и грађана који њима 
управљају или који располажу новцем компанија и предузетника. 
Кључно је, како је рекао, да надлежни орган који поступа у вођењу своје законом утврђене 
процедуре. 
"Донесе меру и достави је регистру као информацију или као ограничење", навео је Обрадовић. 
Како је навео, у регистру неће бити личних података о изреченим пресудама и казнама, али ће 
они бити АПР-у. 
АПР има јавно доступне податке за око 350.000 правредних друштава и прудузетника, 
финансијске извештаје, уговор о лизингу и податке о заложним правима. 
Амбасадор Норвешке у Србији Арне Санес Бјорнстад је оценио да је Србија добро место за 
улагања и да треба да се и даље ради на спречавају злоупотреба у пословању, како што је 
увођење стечаја да би се избегло плаћање дугова. 
 
Светска банка очекује до краја јуна број вишка запослених 
Извор: Танјуг 
 
Очекујемо да ће влада до краја јуна дефинисати циљ за 2016. када је реч о броју запослених у 
јавном сектору, односно колико ће људи у овој години остати без посла, рекао је шеф 
Канцеларије Светске банке у Београду Тони Верхеијен. 
Верхеијен је, у изјави новинарима, подсетио да се влада обавезала да смањи број запослених за 
14.500 до краја децембра 2015. 
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"То је потврђено и чекамо резултате, а нови циље за 2016. требало би да буде договорен кад 
влада буде формирана", рекао је Верхеијен. 
Број запослених у јавном сектору који ће ове године остати без посла зависиће од анализа које 
Светска банка и Влада Србије тренутно спроводе, а обухватају и  здравство, образовање и 
сектор социјалне заштите. 
"Ако број позиција које би требало да се смањи не сретне фискални циљ који је договорен са 
ММФ-ом, онда би требало да влада нађе неки други начин да уштеди. О томе се још разговара 
и о циљевима за 2017", објаснио је и навео да Светска банка очекујемо да ће влада бити 
посвећена том циљу и да ће поставити циљ у контексту Закона о максималном броју 
запослених у јавном сектору до краја јуна. 
Верхеијен је навео да није реч о фиксном броју који је неко одредио, већ ће се то дефинисати на 
основу анализа. 
"Тражимо равнотежу како би добили јавне услуге које су ефективне и да Србија има капацитет 
да се прикључи ЕУ и да постигне фискални таргет и то је комплексна једначина", рекао је 
Верхеијен. 
Упитан зашто влада касни с овом мером, одговара да није реч о кашњењу, већ је компликован 
је процес. 
"Није лако оценити шта у школи, здравственој или социјалној установи недостаје, где је мањак 
а где вишак. Морало би да се види шта је однос учитеља и особља који то нису, медицинског и 
немедицинског особља и који је прави микс. Није да влада касни, него желимо ово да урадимо 
како ваља", рекао је Верјеијен. 
Констатовао је да нема много вишкова када је реч о немедицинском особљу, па ће предлог бити 
да се смањи број немедицинског. 
"Ако гледамо институције централне владе, предлажемо да се укину одељења, пре него 
појединци унутар одељења. Тренутно неке функције обавља пет различитих министарстава 
уместо да то ради једно", рекао је додајући да то не треба да се ради на политичкој основи. 
Верхеијен је објаснио да у овај програм нису укључена јавна предузећа, она имају посебне 
програме базиране на стратегији владе. 
"За Србијагас је план консолидације одобрен ове године, за ЕПС у јуну прошле године, за 
Железнице на лето прошле године. На основу рокова које је влада одредила подржавамо 
процесе", рекао је Верхеијен. 
 
Вулин: Укрупњавање синдиката је у интересу државе 
Извор: Танјуг 
 
У Србији постоји 24.000 синдикалних организација, свакако нису сви репрезентативни, нити 
функционални и у највећем интересу државе је да се синдикална сцена у Србији укрупни, каже 
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин. 
Александар Вулин је, на Првом конгресу Конфедерације слободних синдиката, рекао да неки 
од синдиката који постоје нису репрезентативни. 
"То нису све синдикати, него синдикалне организације које имају једног председника, печат, 
потпис и жиро рачун. Наравно нису сви репрезентативни, нити је толика већина синдиката 
функционална. Они суштински не постоје", рекао је Вулин. 
Истиче да треба да буде мање синдиката, али синдиката који заиста заступају раднике и који 
заиста највећи број запослених могу да прикажу као своје чланове. 
Како каже, нада се да ће синдикална сцена у будућности ићи управо у том правцу, ка 
укрупњавању и у правцу да постоје синдикалне централе које заиста заступају највећи број 
запослених. 
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"Колико буде добро у држави, толико ће бити добро синдикату. Колико синдикат буде 
допринео бољитку државе, толико ће бити добро члановима синдиката. Ми са Конфедерацијом 
сарађујемо, учествујемо у неким законским предлозима, високо ценим и стручност тих људи и 
њихов однос према држави, према свему што ради Влада Србије", рекао је министар. 
Додао је да је Конфедерација веома значајан синдикат, који заступа у највећем делу раднике 
запослене у јавним предузећима, у јавном сектору, као и да је његово данашње присуство 
првом конгресу Конфедерације начин да држава искаже поштовање према свим људима који 
су чланови тог синдиката и да им се каже да држава синдикат не доживљава као противника. 
"Ми смо савезници, налазимо се на истој страни. Некада се разумемо више, некада мање, али 
смо увек на истој страни", закључио је министар. 
Председник Конфедерације слободних синдиката Ивица Цветановић рекао је да се на Првом 
конгресу Конфедерације слободних синдиката бирају нови органи синдиката, Статут и 
Надзорни одбор, те да је тема конгреса положај запослених у Србији, а да је присутни министар 
Вулин на самом конгресу водио квалитетан социјални дијалог око свих проблема који их тиште 
и да су добијали праве одговоре од државе. 
"Левица је и борба за повезивање радног стажа" 
Mинистар Вулин је рекао и да ће до краја године 15.000 људи отићи у пензију, зато што им је 
повезан радни стаж, а да се прошле године пријавило само 952 радника. 
Када Министарство рада издејствује да се нађе још новца и продужи уредба о повезивању 
радног стажа, е то је левица, изјавио је Вулин. 
"Није херојски, не звучи, нико ме неће изљубити због тога, ставити моју слику на барикаде, 
рећи - ти си наш левичарски вођа, али, до краја године, 15.000 људи отићи ће у пензију, зато 
што смо се изборили да се повеже радни стаж, а прошле године, пријавило се само 952. Само 
952 човека затражила су да им се повеже радни стаж", рекао је Вулин на Првом конгресу 
Конфедерације слободних синдиката. 
Наглашава да је левица када се види то, па се каже - хајде да се изборимо иако је већина 
озбиљних људи рекла да им то није у интересу и да неће да повежу радни стаж, не занима их. 
"А ти се онда избориш и то урадиш. Левица је кад по први пут прихватиш раднике из пропалих 
приватизација на социјални програм. Ниједна једина влада пре ове, пре овог министарства, то 
није урадила никад, него је свака рекла - у складу са законом, по тржишним условима", истакао 
је министар. 
Тврди да је његово Министарство прво које је било на становишту да радник није трговао, није 
он продао своју фирму, није лоше трговао, уништио своју фирму и да је пре владало мишљење 
да постоји приватни газда и да држава нема везе са тим радницима из приватизација. 
"Ово је прво Министарство које је рекло - чекај, није радник трговао, дај да не буде кажњен 
због тога што је имао несрећу да буде у тој фирми, па смо то урадили. Е то је левица, стрпљива, 
тиха, опет ништа од барикада, али погледајте колико хиљада људи је добило социјални 
програм због овога, зато што смо рекли- Не, хајде да променимо ту ствар", нагласио је Вулин. 
Као пример изнео је да је прошле године због Инспекције рада запослено више од 12.000 људи 
на основу њихових решења. 
"Затекли смо их на радном месту да раде "на црно", издали смо решење, казнили послодавца и 
он га је пријавио. Већи је хало ефекат када људи виде да се то стварно и континуирано дешава, 
онда боље да пријаве раднике пре него што дође инспекција. То је оно до нас, до нашег 
Министарства и то је оно што ми радимо", каже Вулин. 
Наглашава да је у прва четири месеца ове године, пријављено више од 4.000 људи и истакао да 
није тачно да се не боре и да не раде. 
"Мени није тешко да тражим помоћ од синдиката, некада је помоћ потребна. Док год су овако 
негативне тенденције на тржишту рада, док имате значајно већу понуду од потражње, наравно 
да ће се појављивати послодавци који ће то користити и злоупотребљавати, то је свима јасно. 
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Против тога се боримо заједно. Резултат те борбе бићe када будемо имали значајно више 
радних места", сматра министар. 
 
 
 

 

Драган Ђурђановић: Можемо и ми као Сингапур и Кореја  
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ 
 
Професор Универзитета у Тексасу Драган Ђурђановић о новој индустријској стратегији и 
могућностима развоја Србије: Шанса у микроелектроници, медицинској технологији где су све 
земље на почетку  
СИНГАПУР је некада био рибарско место, са бруто домаћим производом пет пута мањим него 
што је српски сада. Данас је Сингапур богатији од САД, а за деценију би требало да претекне и 
Швајцарску. Кореја је била у још горој ситуацији од нас. И сви су урадили исто - кренули су у 
нове индустрије. Нису се трудили да реиндустријализују земљу. 
Овако Драган Ђурђановћ, ванредни професор Универзитета у Тексасу, види могући правац 
нове индустријске стратегије Србије. Један је од учесника Технолошког самита, међународне 
конференције која је јуче отворена на Машинском факултету. Он и још неколико десетина 
најугледнијих професора из Србије и света покушаће да предложе визију индустријског развоја 
наше земље. 
* Где је шанса Србије? Шта да развијамо?  
- Лично верујем да увек треба гледати нове технологије. Кореја је имала много гору ситуацију 
од нас, али су се подигли. Из њиховог примера можемо да научимо. Сви су урадили исто. 
Кренули су у ново. 
* Шта је данас нова индустрија? 
- Дефинитвно микроелектронска индустрија. Друга ствар је медицинска технологија, али и 
анализа тих података. У тим новим стварима смо сви на нули. Нико не зна. Али је за нас битно 
да схватимо да је сваки нови почетак нова шанса. 
* Да ли треба обновити 17 некадашњих гиганата, чија је државна заштита 
престала?  
- Нисам сигуран шта је најбоље решење. Ту већ Влада доноси одлуку. Наше је да кажемо шта је 
ново. О томе мора да се дискутује. Можда је најбоље помало од свега. Те компаније имају 
људски капитал. Неке машине још могу да се користе, не треба их преорати. 
* У четвртој смо индустријској револуцији. Како ће свет изгледати после ње?  
- Ово је више еволуциона него револуциона промена. Интелигенција све више значи. 
Информација све више значи, а гвожђе све мање. Нова вредност се додаје кроз интелигенцију, 
умрежавање и сервисе који омогућавају да све то ради. То је четврта индустријска револуција. 
Ваша клима зна да се ваша кола приближавају и укључује се. 
* Колико ће људи она оставити без посла? 
- Биће нових послова. И људи у 19. веку су мислили како више неће моћи да чувају коње. Праве 
се нови послови. Занимања ће бити другачија и образовање ће морати да буде другачије. 
* Колико Србија заостаје? 
- Не превише. Заостајемо у томе како правимо гвожђе, али у сервисима смо испред многих. 
Имамо добро образовање и даље. Београдски универзитет је једини у околини који је на 
Шангајској листи.  
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ВАЖНЕ СУ МАЛЕ ФИРМЕ 
* КО су носиоци нове индустрије? Велика или мала предузећа? 
- По мом мишљењу, можда сам субјективан, јер сам углавном у Америци, мени се свиђа модел 
стартап компанија. Све креће од малих фирми, од људи. Имамо страшне људе. Једна наша 
компанија је развила систем паметних електричних инсталација. У Америци би зарадили пет 
милијарди долара. А овде су то продали Французима и сада нам они уводе тај систем. Немци 
више воле велике компаније. Питање је ко боље ради. 
 
 

 

 
ШАНСА ЗА ФИЈАТ И СИР Љајић: Ускоро предлог споразума са 
Евроазијском унијом  
Извор:Танјуг  
 
Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић изјавио је данас да очекује да 
Србија ускоро добије предлог споразума о слободној трговини са земљама Евроазијске уније и 
да ће након тога отпочети преговори око завршетка текста тог споразума. 
- Очекујемо преговоре, а кад ће они почети и завршити се, стварно у овом тренутку не могу да 
кажем јер то не зависи само од нас - рекао је Љајић одговарајући на питања новинара на 
конференцији у Туристичкој организацији Србије. 
Како је навео, Србија је само једна од страна која преговара, а пет земаља чини Евроазијску 
унију. 
- Наш примарни циљ је да задржимо ниво либерализације трговинског режима који смо имали 
са Русијом, Белорусијом и Казахастаном зато што је 99 одсто роба на том режиму - рекао је 
министар Љајић. 
Други циљ је како је казао, да се то прошири и на "Фијат", али и још неке производе - одређене 
врсте сира, шећер, цигарете и вино. 
- За шећер, цигарете и вино није реално, јер Руси су рекли да немају интереса да то ураде јер 
штите своју производњу, али "Фијат" је реалан, као и одређене врсте сира - рекао је Љајић. 
То, нагласио је, не зависи само од руске стране, већ пре свега и од остале четири земље, а пре 
свега Киргизије и Јерменије које су нове чланице савеза. 
Он је рекао и да у овом тренутку такве врсте споразума нису у колизији са спорзумима које 
имамо са земљама ЕУ. 
Чланице Евроазијске економске уније (ЕЕУ) ће одржати разговоре са Србијом о успостављању 
јединственог трговинског режима, саопштио је јуче председник Управног одбора Евроазијске 
економске комисије Тигран Саргсјан. 
- Донета је одлука о почетку преговора са Републиком Србијом о успостављању јединственог 
трговинског режима између чланица Евроазијске економске уније и ове државе - рекао је 
Саргсјан јуче после заседања Врховног савета Евроазијске економске уније, а пренела је руска 
агенција Тасс. 
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Ожеговић: Отпуштање вишка запослених по плану  
Извор:Танјуг 
  
Процес отпуштања вишка запослених у јавном сектору се одвија по плану и на томе сада раде 
министарства која достављају планове за рационализацију, изјавио је данас државни секретар 
у Министарству за државу управу и локалну самоуправу Жељко Ожеговић. 
На питање новинара зашто Влада упркос плановима није поделила отказе вишку запослених у 
јавном сектору, Ожеговић је у Клубу посланика рекао да се раније чекало доношење Закона о 
максималном броју запослених и да је после усвајање тај процес кренуо својим током. 
- �Министарство финансија и Влада су обезбедили средства и сада ресорни органи односно 
послодавци достављају те планове за рационализацију радника у државним органима. Обавеза 
за прошлу годину није могла да буде испуњена пре доношења закона - навео је Ожеговић. 
На констатацију новинара да је план био да се до фебруара број запослених у односу на почетак 
прошле године смањи за 14.000 и питање колико је до сада отпуштено, Ожеговић је рекао да 
има само оквирне бројке, али није желео да их изнесе. 
- �Знам оквирни број, то је сложен процес, не могу сада напамет да вам кажем, то је сложен 
процес. Потребно је преконтролисати сву документацију, начин обрачуна министарстава и 
исплату извршити, вратили смо некима на допуну и дораду� - казао је он. 
Државни секретар наводи да је то компликован процес за државу пошто је то нешто ново и да 
је било потребно усагласити све јавне службе и министарства. 
- �Донет је закон и сада више нема сметњи да се тај процес настави и ми га спроводимо у 
смислу исплата. Али, за сам поступак рационализације и дубинску оптимизацију и оно о чему 
смо више пута причали надлежна су ресорна минситарства која то спроводе - нагласио је 
Ожеговић и додао то министарство спроводи процес по достављању валидне документације. 
 
Транспарентност Србија тражи од Владе да испита донацију “Јуре” 
Министарству рада  
Извор:Блиц  
 
Транспарентност Србија је поводом потврде компаније "Јура" да је донирала два аутомобила 
Министарству рада, затражила од Владе, тог министарства и ДРИ да испитају цео случај. 
Транспарентност тражи од тих институција да покрену поступак за кажњавање одговорних, 
врате возила и покрену поступак за измену и допуну прописа, како би се потпуније уредило 
питање сукоба интереса који настаје у вези са поклонима које примају државни органи. 
"БЛИЦ" РАЗБИО ЗИД ЋУТАЊА У "ЈУРИ" Три мале нужде - пенал  
Измишљотина је да радници “Јуре” морају да носе пелене јер им је забрањено да иду у тоалет, 
али је истина да је дисциплина гвоздена, са примесама мобинга.  
Медији су ову тему отворили након објављивања тврдњи да се у тој фирми која је од државе 
добила 25 милиона евра субвенција крше права радника и да Инспекција рада не реагује. 
Закон забрањује да се као донација дају, односно примају путнички аутомобили, наводи 
Транспарентност. 
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Предузећа остала без заштите државе, да ли могу да преживе?  
Извор: Н1  
 
Предузећа у реструктурирању од јуче више нису под државном заштитом. Њихови повериоци 
могу да затраже да им врате дугове. То би за велике губиташе готово извесно значило и 
одлазак у стечај.  
Мало је вероватно да ће се тако нешто догодити, иако су међу највећим предузећима и она 
најпроблематичнија - Ресавица РТБ Бор, Галеника, Петрохемија. Бар тако поручују из Владе. 
"Ниједно од 11 предузећа неће отићи у стечај, јер смо заједно пословодствима и 
приватизационим саветницима обезебдили да наставе свој функционално економски живот. 
Од 11 предузећа које данас имамо на списку, седам је предало за УППР а четири су успела ида 
ван тог судског дела да направе договоре са повериоцима на такав начин да они неће судски 
или на било који начин ометати пословање у будућем периоду”, рекао је министар привреде 
Жељко Сертић. 
Већина фирми ће дакле спас потражити у Унапред припремљеним плановима реорганизације, 
уговорима са повериоцима о одлагању доспелих обавеза. Њих није мало, заштићена предузећа 
у реструктурирању дуговала су укупно 1,5 милијарди евра. 
Да ли је реално да фирме преживе уз ове планове, или је у питању одлагање неминовног. Овај 
модел је и раније примењиван у српској привреди. Искуства показују да се често завршава 
банкротом. 
"Најтеже ће, верује се бити у случају РТБ-а Бор, за кога, како кажу стручњаци, једини спас може 
да буде скок цене бакра у свету. Неке фирме потражиће и нове власнике, било да је реч о 
продаји целе компаније, или имовине кроз стечај. Таквом расплету се се надају, на пример, 
ПКБ и Галеника", каже консултант Богдан Петровић. 
Део планова је и смањење броја радника. У до јуче заштићеним фирмама радило је више од 
20.000 људи. Отпуштање кошта – радницима треба отплатити отпремнине, заостале плате, 
накнаде док буду на бироу. Колико ће их отићи нико не зна, али показатељ може да буде 
пробојски ФАП где се од 650 радника 627 пријавило за социјални програм. 
 
Скат: Корупција у Србији чини четвртину јавних набавки 
Извор: Бета  
 
Амбасадор САД у Србији, Кајл Скат, рекао је да према неким проценама корупција чини 25 
одсто јавних набавки у Србији, а да је у периоду од 2004. до 2013. у нелегалним пословима 
нестало око 40 милиона долара. Највише због неплаћања пореза и корупције. 
Скат је на данашњој конференцији о јавним набавкама рекао да оне морају да буду 
транспарентне, јер само тако може да се смањи корупција која је проблем у читавом региону, а 
која према неким проценама чини око 25 одсто укупних трошкова јавних набавки. 
"Начин на који држава троши и управља својим новцем суштина је доброг руковођења 
државом", нагласио је Скат. 
Према његовим речима, Закон о јавним набавкама који је донет прошле године дозвољава да 
се приликом избора понуда узму у обзир квалитет и рок трајања, што је добро за пословање и 
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што ће учинити да српска економија буде конкурентна, али је нагласио да је потребно да се 
закон успешно примењује и да се службеници који раде послове јавних набавки прилагоде 
новом закону. 
Ма конференцији је истакнуто да је критеријум најниже цене код јавних набавки 
најједноставнији, али не сме да буде одлучујући, пошто најнижу набавну цену често прате 
додатни трошкови поправки, одржавања, потрошње енергије, па укупан трошак који на крају 
плаћа држава буде већи од понуда чија су набавне цене биле више. 
Заменик шефа Мисије ОЕБС-а у Србији Мајкл Ујехара рекао је да је у Србији сертификовано 
више од 3.000 службеника за процес јавних набавки и да је то добра база. 
Шеф Канцеларије Светске банке (СБ) у Србији Тони Верхеијен каже да је повећање 
ефикасности и транспарености у процесу јавних набавки важно да Србија постане 
конкурентнија, а допринеће и смањењу сиромаштва, јер ће остајати више новца за бољу 
инфраструктуру, школе и болнице. 
Државни секретар у Министарству за државну управу и локалну самоуправу Жељко Ожеговић 
рекао је да Србија треба да делује превентивно и унапреди процес јавних набавки, институције, 
регулаторна тела и законодавни оквир ради смањења корупције, али и део који се односи на 
ревизију и контролу, буџетску инспекцију и финансијску полицију. 
Према његовим речима, важна је и централизација јавних набавки, а то би добре резултате 
дало на локалном ниову. 
 
Министарство: Бесповратна помоћ малим и микро предузећима 
Извор:еКапија  
 
Министарство привреде објавило је јавни позив малим и микро предузећима и 
предузетницима, као и задругама, за доделу бесповратне помоћи кроз програм подршке за 
набавку опреме, за који је укупно опредељено 542 милиона динара бесповратних средстава. 
Кроз овај програм, Министарство привреде суфинансира набавку производне опреме у износу 
од 25% вредности, док се 70% трошкова набавке финансира из кредита банака партнера на 
програму, а 5% је учешће самог предузетника. 
Јавни позив је отворен док се не утроше сва расположива средства. 
 
 

 
 
Лоши директори коначно на „црној листи” 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Од је на сајту Агенције за привредне регистре доступна електронска база с именима директора, 
власника фирми и чланова надзорних одобра против којих су изречене кривичне, прекршајне 
или управне санкције због лошег пословања, односно Регистар ограничења које државни 
органи доносе за фирме. Руководиоцима фирми које се нађу у Регистру биће изречене 
привремене мере, попут забране пословања, оснивања нових фирми или располагања новцем. 
На самом почетку рада тог својеврсног регистра лоших руководилаца не види се ниједан 
податак јер ће се листа пунити постепено, а упис података обављаће се по службеној дужности. 
Но, како време буде одмицало, у њему ће се тачно видети који руководилац или власник фирме 
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не поштује закон, било тако што својим пословањем уништава предузеће, вара пословне 
партнере или не исплаћује плате запосленима. 
О томе колико је успостављање те електронске базе податка лоших директора и власника 
важно најбоље сведочи чињеница да су само од 2008. до 2014. године такозване фиктивне 
фирме оштетиле више од 19.500 предузећа и предузетника. Легално регистровани 
„преваранти” гасили су своје презадужене фирме а да претходно нису платитили преузету робу 
и услуге, наневши тако савесним пословним партнерима штету од око 255 милиона евра. Често 
се догађало да је реч о фирмама без иједног запосленог. Оснивање фирми без запослених 
настављено је и прошле године – по подацима АПР-а било их је 25.790. Неке од њих су 
пословале успешно и чак исказале завидну добит у прошлогодишњем пословању, али зато има 
много оних које су исказале губитке. 
Посебна прича су директори и власници фирми који месецима радницима не исплаћују плате. 
Годинама се прича да ће бити направљен регистар „црних директора”, у којем би се поименце 
нашли они који дугују радницима зараду, али је све и остало само на најавама. У регистру 
лоших директора требало би да се нађу и привредна друштва и предузетници који имају 
неизмирене обавезе према радницима, али само под условом да у евиденцију привремених 
ограничења буде као основ уписано управо то што имају дуговања према својим запосленима. 
Јер, уколико се то не унесе у регистар као основ уписа, већ се послодавац или власник нађе у 
Регистру због нечег другог, односно дуговања држави, пословним партнерима и добављачима, 
од тога радници велике вајде неће имати. 
Прошлогодишњим усвајањем Закона о централној евиденцији привремених ограничења права 
лица организованих у АПР-у предвиђено је успостављање евиденције у којој ће на једном месту 
бити систематизовани прикупљени подаци о привредним субјектима, односно њиховим 
власницима и директорима. На рашњем представљању Регистра ограничења које државни 
органи доносе за фирме у АПР-у министар привреде Жељко Сертић оценио је да је важно што 
сада на једном месту постоји евиденција свих учесника у привреди који су кршили закон. 
– Добили смо добар алат да пратимо и јавно објавимо ко је у привреди прекршио закон, а 
судови и други државни органи треба да одреде казнене критеријуме – истакао је Сертић. 
Директор АПР-а Звонко Обрадовић објашњава да је пројекат формирања Регистра трајао три 
године, те да је реализован уз донацију Норвешке од 700.000 евра. 
– Лица која одреде државни органи уносе податке о ограничењима у Регистар – рекао је 
Обрадовић. – Ограничења могу бити забрана располагања новцем или забрана регистровања 
нове фирме. Ти подаци ће бити јавно доступни док трају ограничења, али лични подаци лица у 
тим фирмама неће бити објављени. 
 
Вишкови запослених до краја јуна 
Извор:Танјуг 
 
– Очекујемо да ће влада до краја јуна дефинисати циљ за 2016. када је реч о броју запослених у 
јавном сектору, односно колико ће људи у овој години остати без посла – изјавио је  шеф 
Канцеларије Светске банке у Београду Тони Верхеијен. – Влада Србије обавезала се на то да 
смањи број запослених за 14.500 до краја децембра 2015. То је потврђено и чекамо резултате, а 
нови циљ за 2016. требало би да буде договорен кад влада буде формирана. 
Број запослених у јавном сектору који ће ове године остати без посла зависиће од анализа које 
Светска банка и Влада Србије тренутно спроводе, а обухватају и здравство, образовање и сектор 
социјалне заштите. 
– Ако број позиција које би требало да се смање не сретне фискални циљ који је договорен с 
ММФ-ом, требало би да влада нађе неки други начин да уштеди, и о томе се још разговара, као 
и о циљевима за 2017. – објаснио је Верхеијен, и навео да Светска банка очекујемо да ће влада 
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бити посвећена том циљу и да ће поставити циљ у контексту Закона о максималном броју 
запослених у јавном сектору до краја јуна. 
Верхеијен је навео да није реч о фиксном броју је неко одредио, већ ће се то дефинисати на 
основу анализа. По његовим речима, тражи се равнотежа да бисмо добили јавне услуге које су 
ефективне. 
На питање зашто влада касни с том мером, одговорио је да није реч о кашњењу, већ је процес 
компликован. 
– Није лако оценити шта у школи, здравственој или социјалној установи недостаје, где је 
мањак а где вишак. Морало би да се види шта је однос учитеља и особља које то није, 
медицинског и немедицинског особља и који је прави микс. Није да влада касни, него желимо 
то да урадимо како ваља – рекао је Верхеијен, и констатовао да нема много вишкова када је реч 
о медицинском особљу па ће предлог бити да се смањи број немедицинског. 
– Ако гледамо институције централне владе, предлажемо да се укину одељења, пре него 
појединци унутар одељења. Тренутно неке функције обавља пет различитих министарстава 
уместо да то ради једно – рекао је он, додајући да то не треба да се ради на политичкој основи. 
Верхеијен је објаснио да у тај програм нису укључена јавна предузећа и да она имају посебне 
програме засноване на стратегији Владе. 
– За „Србијагас” је план консолидације одобрен ове године, за ЕПС у јуну прошле године, за 
„Железнице Србије” прошлог лета. На основу рокова које је Влада одредила, подржавамо 
процесе – рекао је Верхеијен. 
Отпуштање по плану 
Процес отпуштања вишка запослених у јавном сектору се одвија по плану и на томе сада раде 
министарства која достављају планове за рационализацију, изјавио је  државни секретар у 
Министарству за државу управу и локалну самоуправу Жељко Ожеговић.На питање новинара 
зашто влада упркос плановима није поделила отказе вишку запослених у јавном сектору, 
Ожеговић је рекао да се раније чекало доношење Закона о максималном броју запослених и да 
је после усвајање тај процес кренуо својим током. 
На констатацију новинара да је план био да се до  фебруара број запослених у односу на 
почетак прошле године смањи за 14.000 и питање колико је до сада отпуштено, Ожеговић је 
рекао да има само оквирне бројке, али није желео да их изнесе. 
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