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Шеф Светске банке у Србији: Приватизовати јавна предузећа 
Пише: Данас Онлине 
 
Како би Влада Србије направила боље пословно окружење потребно је да створи простор за 
приватне фирме.  
 У овом тренутку више од 600 предузећа је у власништву државе. Највећа државна предузећа, 
10 њих у Србији, од њих је шест у власништву државе, тако да је важно приватизовати и 
отварати те секторе за тржиште и конкуренцију, изјавио је за РТС вечерас Стивен Ндегвав, шеф 
Светске банке у Србији. 
Он је честитао Влади 43. место на листи услова пословања. 
“Прошле године је место било 47. тако да Србија напредује. Добро је бити амбициозан али је и 
важно констатовати да се бројни кораци у том правцу морају реализовати. Две су критичне 
области да би се то урадило. Прва је плаћање пореза и да се олакша тај процес предузећима. 
Порески терет је велики, посебно за нове фирме. Неке морају да плате у вредности шест месеци 
зарада, а такође прикључак на електричну енергију је компликован процес и ту Србија може да 
напредује. Амбиција је одговарајућа јер ако погледате, рецимо, како је решен проблем 
издавања грађевинских дозвола – прошле године Србија је била на дну, а сада је 10. на свету”, 
оптимистичан је шеф Светске банке у Србији. 
Он је нагласио да је неопходно да власти отварају тржиште за конкуренцију. 
– Желели бисмо да, рецимо, видимо напредак приватизације код банака и осигуравајућих 
компанија. То би био показатељ да је Влада озбиљно решила да учини економију 
конкурентнијом и да привуче нове инвестиције. Такође бисмо волели да имамо боље 
управљање и Влада је и за то опредељена. У ЕПС-у и у "Србијагасу", они су то већ радили, 
реформисали су "Железнице" тако да постоји капацитет, заинтересованост, само је потребно 
ићи хитно напред - појаснио је Стивен Ндегвав. 
Према његовим речима нови кредит Светске банке за инфраструктуру помоћи ће Србији да да 
буде ефикаснија. 
“Имамо два дела кредита: први део је да се омогући одржавање осам хиљада километара путне 
мреже, не само одржавањем већ променом начина одржавања кроз уговоре. Такође, потребно 
је модернизовати више од 200 јавних објеката да би били енергетски ефикаснији. То ће 
наравно донети уштеде за државни буџет”, објаснио је Ндегвав. 
Према његовим речима идуће године Светска банка ће се фокусирати на помоћ Влади у 
реформи пореског система како би пореска управа била ефикаснија, као и да се поједностави 
Закон о порезу. 
Он је најавио нове кредите. 
“ Неки ће бити и додатни. Рецимо, постоји један здравствени програм који ће додати нови 
новац, око 300 милиона долара идуће године, али то умногоме зависи од тога шта Влада 
планира са буџетом и на који начин можемо да реагујемо на то. Тако да смо у складу са оним 
што Влада жели и њеним приоритетима”, закључио је шеф Светске банке у Србији. 
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Зараде радницима Поште из добити предузећа 
Пише: Данас Онлине 
 
Премијерка Србије Ана Брнабић, представници репрезентативних синдиката "Поште Србије" и 
вршилац дужности директора тог предузећа Мира Петровић постигли су договор о исплати 
зараде запосленима из добити предузећа, саопштено је из Владе Србије. 
У саопштењу Владе Србије наводи се да је састанак одржан у конструктивној атмосфери и да је 
договорено као прихватљиво решење да се исплата зараде запосленима обави из добити 
предузећа, као и претходних година. 
На састанку је договорено да се додатно анализира пословање предузећа и да се настави 
дијалог у вези даљег одрживог раста социјално-економског положаја запослених, наводи се у 
саопштењу и додаје да ће започети разговори бити настављени наредних недеља. 
Премијерка Ана Брнабић се са представницима синдиката "Поште Србије" састала после 
заједничке седнице Владе Србије и Републике Српске, а после састанка је изјавила да цени 
изузетне напоре поштанских радника који редовно пружају услуге свим грађанима Србије, па и 
онима у најудаљенијим крајевима земље. 
У саопштењу се наводи да Влада Србије уважава чињеницу да су плате у овом предузећу 
замрзнуте од 2011. године, као и да су запослени поднели терет мера фискалне консолидације 
започетих 2014. године и додаје да је "Пошта Србије" једно од јавних предузећа које позитивно 
послује и редовно уплаћује новац у буџет Србије. 
Потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић 
обавестио је у четвртак на седници чланове Владе о тренутној ситуацији у Јавном предузећу 
"Пошта Србије" и захтевима запослених. 
Ана Брнабић се састала у четвртак и са министром без портфеља задуженим за регионални 
развој и координацију рада јавних предузећа Миланом Кркобабићем и вршиоцем дужности 
директора Јавног Предузећа "Пошта Србије" Миром Петровић, са којима је договорено да је 
прихватљиво решење да се исплата зараде запосленима обави из добити предузећа. 
Синдикат ПТТ Србије и синдикат ЈП ПТТ саобраћаја Србија "Независност" раније данас су 
најавили протест запослених у Пошти Србије за недељу, 12. новембар, у Београду под паролом 
"Вратите нам отето", јер су незадовољни зарадама и односом надлежних према запосленима у 
том јавном предузећу. 
 

 

 
 

Брнабић са синдикатима "Поште": Исплата зарада из добити  
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: Председница Владе Србије Ана Брнабић састала се данас са представницима 

репрезентативних синдиката ЈП „Пошта Србије“ и в.д директорком тог предузећа Миром 

Петровић, а на састанку је договорено да је прихватљиво решење да се исплата зараде 

запосленима обави из добити предузећа, као и претходних година.  

На састанку је договорено и да се изврши додатна анализа пословања предузећа и да се настави 
дијалог у вези даљег одрживог раста социјално-економског положаја запослених, саопштила је 
владина Канцеларија за сарадњу са медијима.  
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"Ценим изузетне напоре поштанских радника који редовно пружају услуге свим грађанима 
Србије, па и онима у најудаљенијим крајевима наше земље", изјавила је Брнбабић после 
састанка на коме је анализирана ситуација у том предузећу и материјални положај запослених. 
Ккао се наводи, Влада Србије уважава чињеницу да су плате у овом предузећу замрзнуте од 
2011. године, као и да су запослени поднели терет Смера фискалне консолидације започетих 
2014. године. „Пошта Србије“, једно је од јавних предузећа које позитивно послује и редовно 
уплаћује новац у буџет Републике Србије.  
На јучерашњој седници Владе, потпредседник Владе и министар трговине, туризма и 
телекомуникација, Расим Љајић обавестио је чланове Владе о тренутној ситуацији у ЈП „Пошта 
Србије“ и захтевима запослених.  
Јуче је председница Владе одржала и састанак са министром без портфеља задуженим за 
регионални развој и координацију рада јавних предузећа, Миланом Кркобабићем и в.д 
директорком ЈП „Пошта Србије“ Миром Петровић.  
На том састанку је постигнут договор да је прихватљиво решење да се исплата зараде 
запосленима обави из добити предузећа. Председница Владе данас је писмом обавестила 
представнике репрезентативних синдиката Поште Србије о исходу тих разговора, наводи се у 
саопштењу.  
После заједничке седнице Владе Србије и Републике Српске, премијерка Брнабић састала се са 
предствницима синдиката „Поште Србије“. 
Како с енаводи у саопштењу, састанак је одржан у конструктивној атмосфери и договорено је да 
је прихватљиво решење да се исплата зараде запосленима обави из добити предузећа, као и 
претходних година.  
На састанку је договорено да се изврши додатна анализа пословања предузећа и да се настави 
дијалог у вези даљег одрживог раста социјално-економског положаја запослених.  
Брнабић је синдикате обавестила да је Влада Србије посвећена наставку реформе система плата 
запослених у јавним службама и апеловала на разумевање да се започета реформа настави, 
након чега ће фокус у потпуности бити на реформи јавних предузећа, процесу коју је у неким 
јавним предузећима већ почео, и који треба да донесе већу ефикасност, бољи стандард 
запослених, али и већи прилив у буџет Србије. 
Започети разговори наставиће се у наредним недељама, наводи се у саопштењу.  
 

 

 
 

Штрајкачи у "Пошти" ТЕЛИМА бранили капију, јер су њихове колеге 
возачи "КАО ГЕРИЛЦИ" покушали да пробију блокаду  
Аутор:Ј. Алексић 
 
Штрајк у "Пошти Србије", који тиња данима и због ког су обустављене многе услуге овог 
предузећа, синоћ је ескалирао када су радници блокирали улаз у зграду у Земуну, а реаговала је 
и полиција. 
У Дистрибутивном центру у Земуну синоћ је дошло до радикализације протеста када су 
штрајкачи телима бранили капију како комбији са пошиљкама не би могли да прођу. Како 
председник Самосталног синдиката поштанских радника каже за "Блиц", возачи су добили 
наређење да возилима уђу у Центар. 
- Пошиљке стоје у комбијима од среде од 18 сати, а возачи су синоћ по наређењу као герилци 
излетели из Центра и покушали да прођу возилима кроз капију. Међутим, ми то наравно 
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нисмо хтели да допустимо, па смо телима бранили улаз, а интервенисала је и полиција – каже 
Павловић за “Блиц” додајући да колеге возачи наравно нису кренули на њих, јер и њих “мучи 
иста мука”. 
Из МУП-а нису успели да нам потврде ову информацију, међутим и сам Павловић каже да су 
полицајци који су изашли на терен били врло коректни. Он још наглашава да се протест 
наставља до испуњења њихових захтева, то јест док их неко од надлежних не прими и не 
саслуша њихово образложење. Такође радници Поште не траже средства из буџета, већ да од 
њихових прихода дође до увећања основне зараде. 
- Када је 2014. године дошло до смањења у јавном сектору, нама су плате спуштене за 15 одсто. 
Онда када су се плате вратиле у нормалу, код нас то није био случај јер тада нисмо били у 
јавном сектору. Оно што ми желимо је да се барем врате она примања која су била пре тог 
смањења. Добит који је остварен прошле године биће расподељен и то није спорно – 
објашњава Павловић. 
Оно што раднике овог предузећа, између осталог, још мучи је запослење нестручног кадра на 
високе функиције и то по политичкој основи. Како нам је из штрајкачког синдиката речено, 
пословни резултати у првих девет месеци говоре о томе да ова фирма иде низбрдо, и да 
уколико овако наставе мораће да се врате на државни буџет. 
- Док незапослен народ седи и чека на бироу, нама су на руководећим позицијама пензионери 
који раде на основу Уговора о делу, а поред тога имају веома добре пензије. Ако наставимо 
овако, опет ћемо бити на буџету – додаје он. 
 

 

 
 

Запосленима у Пошти биће исплаћена зарада из добити фирме 
Извор:Бета 

 

Премијерка Србије Ана Брнабић, представници репрезентативних синдиката "Поште Србије" и 
вршилац дужности директора тог предузећа Мира Петровић разговарали су данас и постигли 
договор о исплати зараде запосленима из добити предузећа, саопштено је из Владе Србије. Из 
синдиката поручују да неће одустати од протеста заказаног за недељу. 
У саопштењу Владе Србије наводи се да је састанак одржан у конструктивној атмосфери и да је 
договорено као прихватљиво решење да се исплата зараде запосленима обави из добити 
предузећа, као и претходних година. 
На састанку је договорено да се додатно анализира пословање предузећа и да се настави 
дијалог у вези даљег одрживог раста социјално-економског положаја запослених, наводи се у 
саопштењу и додаје да ће започети разговори бити настављени наредних недеља. 
Премијерка Ана Брнабић обавестила је представнике синдиката да је Влада Србије посвећена 
наставку реформе система плата запослених у јавним службама. Позвала је на разумевање да 
се започета реформа настави, након чега ће како је навела, фокус у потпуности бити на 
реформи јавних предузећа, процесу који је у неким јавним предузећима већ почео и треба да 
донесе већу ефикасност, бољи стандард запослених и већи прилив у буџет Србије. 
Она се са представницима синдиката "Поште Србије" састала после заједничке седнице Владе 
Србије и Републике Српске, а после састанка је изјавила да цени изузетне напоре поштанских 
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радника који редовно пружају услуге свим грађанима Србије, па и онима у најудаљенијим 
крајевима земље. 
У саопштењу се наводи да Влада Србије уважава чињеницу да су плате у овом предузећу 
замрзнуте од 2011. године, као и да су запослени поднели терет мера фискалне консолидације 
започетих 2014. године и додаје да је "Пошта Србије" једно од јавних предузећа које позитивно 
послује и редовно уплаћује новац у буџет Србије. 
Потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић 
обавестио је у четвртак на седници чланове Владе о тренутној ситуацији у Јавном предузећу 
"Пошта Србије" и захтевима запослених. 
Ана Брнабић се састала у четвртак и са министром без портфеља задуженим за регионални 
развој и координацију рада јавних предузећа Миланом Кркобабићем и вршиоцем дужности 
директора Јавног Предузећа "Пошта Србије" Миром Петровић, са којима је договорено да је 
прихватљиво решење да се исплата зараде запосленима обави из добити предузећа. 
Она је писмом обавестила представнике репрезентативних синдиката Поште Србије о исходу 
тих разговора. 
Синдикат ПТТ Србије и синдикат ЈП ПТТ саобраћаја Србија "Независност" раније 
данас су најавили протест запослених у Пошти Србије за недељу, 12. новембар, у 
Београду под паролом "Вратите нам отето", јер су незадовољни зарадама и односом 
надлежних према запосленима у том јавном предузећу. 
 
 

Српски текстилни радници раде "у предворју Бангладеша" 
Аутор:Душан Млађеновић 
 
Сто хиљада српских радника шије одећу за велике европске компаније, и то за мале паре и у 
лошим условима. И поред тога, држава субвенционише такве инвеститоре и жмури на кршење 
закона о раду, наводи се у анализи организације "Цлеан Цлотхес Цампаигн". Из Владе на 
критике одговарају да обезбеђују инвеститоре какве могу. 
"У предворју Бангладеша" - тако Немачки Дојче Веле описује извештај угледне 
међународне организације која се бори за боље услове рада у текстилној индустрији, о 
ситуацији у којој се налазе радници у Србији, а који раде за познате европске компаније.   
Зараде мање од минималне потрошачке корпе, нехумани услови рада, шиканирање менаџера, 
претња отказима, неплаћен прековремени рад… - све то се налази у извештају организације 
“Цлеан Цлотхес Цампаигн”.   
Србија, како се наводи, не само да остаје нема на овакве поступке, него чак и свесрдно помаже 
такве стране инвеститоре.   
"Србија не само да нуди јефтину радну снагу због ниске минималне плате, већ је то и земља 
чија Влада обезбеђује великодушне финансијске бенефите: директне субвенције за сваког 
запосленог, јефтино или бесплатно земљиште, пратећу инфраструктуру, ослобађање од пореза 
су само неки од поклона за крупни капитал", наводи се у извештају.   
У Влади и не покушавају да демантују такав опис. Премијерка Ана Брнабић каже да је 
незапосленост била велика и да је боље ишта, него ништа.   
"Најодговорнији потез је да доводите инвеститоре какве можете да доведете и какви долазе у 
том тренутку. И онда сте суочени са тим да тим људима дате макар неки избор: Неки посао са 
неком платом или никакав посао ни са каквом платом", наводи она.   
А само два сата пре ове изјаве, премијерка је отворила Београдске инвестиционе дане одакле је 
поручила да је Србија право место за инвестирање.   
"На листи 'Фајненшал тајмса' за привлачење страних инвестиција смо на првом месту од 
земаља у региону, први пут смо најбоље рангирани и то нам даје простор да кажемо 

http://rs.n1info.com/a341141/Vesti/Vesti/Sindikati-PTT-organizuju-protestnu-setnju.html
http://rs.n1info.com/a341141/Vesti/Vesti/Sindikati-PTT-organizuju-protestnu-setnju.html
http://rs.n1info.com/a341141/Vesti/Vesti/Sindikati-PTT-organizuju-protestnu-setnju.html
http://rs.n1info.com/journalist252/Dusan-Mladjenovic/1
http://www.dw.com/sr/u-predvorju-banglade%C5%A1a/a-41275818
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инвеститорима да дођу у што већем броју и инвестирају у Београд и Србију", поручила је 
премијерка.   
И док "Фајненшал тајмс" ставља Србију на прво место у региону по инвестицијама, Дојче Веле 
нас по питању положаја радника ставља у ранг земаља југоисточне Азије. И то због тога што 
Влада, према наводима "Цлеан Цлотхес Цампаигна" доводи инвеститоре - по сваку цену.   
А да ли у Влади мисле да на погрешан начин привлаче инвеститоре? "Апсолутно стојим иза 
тога како је то вођено и која је била филозофија иза тога како су довођени инвеститори", каже 
премијерка Брнабић.   
И инвеститори имају своју филозофију. Како се наводи у анализи "Цлеан Цлотхес Цампаигна", 
већина од 48 радника који су пристали да говоре за истраживање добили су идентичан одговор 
када су се побунили на услове рада: "Ако вам се не свиђа, идите, има ко ће да ради." 
 

 


