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SSSS: Spasite firme od steĉaja
IZVOR: TANJUG
Beograd -- SSSS traži da se za sva preduzeća koja imaju perspektivu i mogla bi profitabilno da
posluju, obezbedi kvalitetan menadžment, reorganizacija i dokapitalizacija.
"Otpuštanje zaposlenih u Srbiji, makar to bilo i uz socijalni program, nije mera za rešavanje
pitanja narasle nezaposlenosti koja je meĊu najvećim u regionu i Evropi", piše u saopštenju ovog
sindikata.
OdreĊena preduzeća, poput onih iz oblasti remonta lokomotiva, ţelezniĉkih i vuĉnih vozila, zbog
ukupnog zapuštenog stanja u ţeleznici nisu bila u situaciji da u punoj meri koriste kapacitete i
dokaţu svoju tehniĉku i trţišnu sposobnost, piše u saopštenju.
"Pretpostavljamo da će sada kada se menjaju investicioni uslovi vezani za obnovu infrastrukture i
voznog parka srpskih ţeleznica, biti ekonomski rentabilna. Sliĉno je i sa preduzećima iz oblasti
vagonogradnje, izrade metalnih konstrukcija", navodi ovaj sindikat.
Da li Srbiji zaista ne trebaju preduzeća iz oblasti preraĊivaĉke industrije, graĊevinarstva, izgradnje
puteva, autoputeva i hidro-graĊevinskih objekata, poljoprivrede, gajenja voća, šumarstva,
ribarstva i drugih oblasti, pita savez sindikatak u saopštenju.
Pojedina preduzeća sa te liste, kako je navedeno, ostvaruju dobar nastup na trţištu, njihovi
proizvodi su traţeni u Srbiji i inostranstvu, ali nisu rasterećeni dugova iz prethodnog perioda,
nemaju finansijsku podršku banaka i kreditne linije za izvoz.
"Smatramo da kroz mere racionalne potrošnje i budţetske štednje, treba obezbediti odreĊena
komercijalna, domaća, bankarska i finasijska sredstva koja će se usmeriti izvozno i trţišno
profitabilnim granama, rastu i razvoju domaćeg razmenjivog realnog sektora, povećanju
uposlenosti i rastu bruto domaćeg proizvoda", navedeno je u saopštenju.
Vlada Srbije je, piše u saopštenju, u cilju završetka procesa privatizacije, donela Akcioni plan
kojim je u skladu sa Zakonom o privatizaciji predviĊeno da se okonĉanje privatizacije moţe
sprovesti i kroz postupak steĉaja.
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Kod 188 preduzeća nisu ispunjeni uslovi za donošenje odluke o merama za rasterećenje subjekta
privatizacije, i ona će ići u steĉaj, podseća ovaj sindikat.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1827698/Kako+%22%C5%A1tedi%22+Ra%C4%8Da+Kraguj
eva%C4%8Dka+.html

Kako "štedi" Raĉa Kragujevaĉka
ĈETVRTAK, 12. FEB 2015, 08:14 -> 08:41
Predsednicu Raĉe Kragujevaĉke Draganu Ţivanović, jedne od nerazvijenih opština u Srbiji, optuţuju
da je u 2013. godini potrošila 138 miliona dinara iz budţeta bez pokrića i zakonskog osnova. Iako
Ţivanovićeva tvrdi da su sluţbeni putevi, reprezentacije, javne nabavke i svi ostali rashodi bili po
zakonu, demantuje je izveštaj Drţavne revizorske institucije.
Predsednica opštine Dragana Ţivanović trošila je enormno na bespotrebne sluţbene puteve, tvrde u
sindikatu opštine Raĉa.
Pripremio SrĊan Dimitrijević
"Belgija, Francuska, Španija, Italija, a u 2014. godini stigla je i do Indije, što opštinu Raĉa košta
milion dinara. Smatram da je to velika bahatost za jednu malu opštinu, u vreme kada se smanjuju
plate i penzije da bi se drţava izvukla iz krize", kaţe Tomislav Veljković iz Samostalnog sindikata.
Prema raĉunici, svakog radnog dana 2013. u kafani se u proseku trošilo 34.000 dinara, a za
dnevnice i mobilne telefone još 25.000 dinara dnevno. Pravo na reprezentaciju, pored predsednice
opštine, imali su predsednik Skupštine, kao i naĉelnik opštinske uprave koji iz tog fonda nije
potrošio ni dinar.
"Ja sam svakako imao prilike da mi u goste doĊu naĉelnici opštinskih uprava iz drugih mesta ali sam
ih na te ruĉkove vodio na teret svojih sredstava. Dnevnice nisam hteo da naplaćujem, hteo sam da
pokaţem da je troškove moguće svesti na najmanju moguću meru", istiĉe naĉelnik opštinske uprave
Raĉa Kragujevaĉka Petar Petrović.
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Predsednica opštine Dragana Ţivanović negira sve optuţbe. Kaţe da je njena opština bez dugova i
da su imali samo administrativne greške, koje su uz pomoć revizora otklonjene.
"U opštini Raĉa sve je kako treba, nema nenamenskog trošenja sredstava. Bilo je nepravilnog
trošenja u jednom delu, to smo popravili i to je u redu", kaţe predsednica Ţivanovićeva.
U izveštaju revizora stoji drugaĉije. Iz opštinskog budţeta, navodi se da je 4,7 miliona dinara
isplaćeno bez pravnog osnova a 35 miliona dinara bez verodostojne dokumentacije. Ĉetrnaest
miliona dinara iznose rashodi suprotni zakonskim odredbama, 77 miliona dinara otišlo je u
nezakonite javne nabavke, a veće obaveze u odnosu na odobrene na kraju godine bile su 5,6
miliona dinara.
"Drţavna revizorska institucija je za sve nepravilnosti koje su otkrivene tokom ove revizije podnela
odgovarajuće prijave, kako zahteve za prekršaj tako i kriviĉne prijave", objašnjava predsednik
Drţavne revizorske institucije Radoslav Sretenović.
Predsednica opštine tvrdi da je, kao meru štednje, smanjila opštinske rashode za 30 odsto, a da li
će biti odgovornosti za dosadašnje voĊenje opštinske ekonomije, odluĉiće nadleţni drţavni organi.

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikat-reorganizacija-za-sve-firme-koje-imaju-perspektivu_567479.html

Sindikat: Reorganizacija za sve firme koje imaju
perspektivu
BEOGRAD Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) traži da se za sva preduzeća koja imaju perspektivu
na tržištu i koja bi mogla profitabilno da posluju obezbedi kvalitetan menadžment,
reorganizacija i dokapitalizacija.
"Otpuštanje zaposlenih u Srbiji, makar to bilo i uz socijalni program, nije mera za rešavanje pitanja
narasle nezaposlenosti koja je meĊu najvećim u regionu i Evropi", piše u saopštenju ovog sindikata.
OdreĊena preduzeća, poput onih iz oblasti remonta lokomotiva, ţelezniĉkih i vuĉnih vozila, zbog
ukupnog zapuštenog stanja u ţeleznici nisu bila u situaciji da u punoj meri koriste kapacitete i
dokaţu svoju tehniĉku i trţišnu sposobnost, piše u saopštenju.
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"Pretpostavljamo da će sada kada se menjaju investicioni uslovi vezani za obnovu infrastrukture i
voznog parka srpskih ţeleznica, biti ekonomski rentabilna. Sliĉno je i sa preduzećima iz oblasti
vagonogradnje, izrade metalnih konstrukcija", navodi ovaj sindikat.
Da li Srbiji zaista ne trebaju preduzeća iz oblasti preraĊivaĉke industrije, graĊevinarstva, izgradnje
puteva, autoputeva i hidro-graĊevinskih objekata, poljoprivrede, gajenja voća, šumarstva,
ribarstva i drugih oblasti, pita savez sindikat u saopštenju.
Pojedina preduzeća sa te liste, kako je navedeno, ostvaruju dobar nastup na trţištu, njihovi
proizvodi su traţeni u Srbiji i inostranstvu, ali nisu rasterećeni dugova iz prethodnog perioda,
nemaju finansijsku podršku banaka i kreditne linije za izvoz.
"Smatramo da kroz mere racionalne potrošnje i budţetske štednje, treba obezbediti odreĊena
komercijalna, domaća, bankarska i finasijska sredstva koja će se usmeriti izvozno i trţišno
profitabilnim granama, rastu i razvoju domaćeg razmenjivog realnog sektora, povećanju
uposlenosti i rastu bruto društvenog proizvoda", navedeno je u saopštenju.
Vlada Srbije je, piše u saopštenju, u cilju završetka procesa privatizacije, donela Akcioni plan
kojim je u skladu sa Zakonom o privatizaciji predviĊeno da se okonĉanje privatizacije moţe
sprovesti i kroz postupak steĉaja.
Kod 188 preduzeća nisu ispunjeni uslovi za donošenje odluke o merama za rasterećenje subjekta
privatizacije, i ona će ići u steĉaj, podseća ovaj sindikat.

AKTER
http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-118290-javno-privatno-partnerstvo-umesto-ste-aja.html

SINDIKATI TRAŽE SPAS ZA PREDUZEĆA
JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO UMESTO STEČAJA
Beta
Savez samostalnih sandikata Srbije zatraţio je u sredu da se kroz javno-privatno partnerstvo spasi
deo od 188 preduzeća odreĊenih za okonĉanje privatizacije steĉajem
Prema predlogu sindikata, za preduzeća koja bi mogla profitabilno da posluju, trebalo bi kroz javno
privatno partnerstvo, obezbediti kvalitetan menadţment, reorganizaciju i dokapitalizaciju.
"Otpuštanje zaposlenih u Srbiji, makar to bilo i uz socijalni program, nije mera za rešavanje pitanja
narasle nezaposlenosti koja je medju najvećim u regionu i Evropi", navodi se u saopštenju Saveza
samostalnih sindikata Srbije.
Kako je istaknuto, "odredjena preduzeća, poput onih iz oblasti remonta lokomotiva, ţelezniĉkih i
vuĉnih vozila, zbog ukupnog zapuštenog stanja u ţeleznici nisu bila u situaciji da u punoj meri
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koriste kapacitete i dokaţu svoju tehniĉku i trţišnu sposobnost, ali pretpostavljamo da će sada kada
se menjaju investicioni uslovi vezani za obnovu infrastrukture i voznog parka srpskih ţeleznica, biti
ekonomski rentabilna".
Dodaje se da je sliĉna situacija i s preduzećima vagonogradnje i izrade metalnih konstrukcija.
U Sindikatu se pitaju da li Srbiji zaista ne trebaju preduzeća preradjivaĉke industrije,
gradjevinarstva, izgradnje puteva, autoputeva i hidro-gradjevinskih objekata, poljoprivrede,
gajenja voća, šumarstva, ribarstva i drugih oblasti.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:533492-Susret-poslodavaca-i-poreznika-Udruzeniprotiv-sive-ekonomije

Susret poslodavaca i poreznika: Udruženi protiv sive
ekonomije
Tanjug
Borba protiv sive ekonomije, uvoĊenje finansijske discipline i stvaranje pozitivnog poslovnog
ambijenta omogućiće normalan rad svim privrednim subjektima
Predsednik Unije poslodavaca Srbije (UPS), Nebojša Atanacković
BEOGRAD - Borba protiv sive ekonomije, uvoĊenje finansijske discipline i stvaranje pozitivnog
poslovnog ambijenta omogućiće normalan rad svim privrednim subjektima a posebno onima koji
redovno izmiruju poreske i druge obaveze prema drţavi, zakljuĉeno je na današnjem sastanku
predstavnika Poreske uprave i Unije poslodavaca Srbije.
"Mi, koji redovno izmirujemo poreze prema drţavi, ţelimo da se poveća efikasnost naplate, tako što
će porez plaćati i oni koji izbegavaju tu obavezu. To će privrednicima koji poštuju zakon olakšati
poslovanje", rekao je predsednik Unije poslodavaca Srbije (UPS), Nebojša Atanacković.
Vršilac duţnosti direktora Poreske uprave (PU) Marko Marinković je poruĉio okupljenim
privrednicima, predstavnicima UPS, da je cilj novih mera Vlade Srbije stvaranje moderne i efikasne
Poreske uprave.
"Plaćanjem poreskih obaveza stvaramo stabilan privredni sistem, obezbeĊujemo novac za
poboljšanje javnog sektora, izgradnju i finansiranje bolnica, vrtića, škola", rekao je Marinković.
Direktor UPS Slavenko Grgurević istakao je da predstavnici privatnog sektora daju punu podršku
merama Vlade Srbije.
Sastanku je prisustvovao i savetnik direktora PU, dr Ranko Sokolović, navedeno je u saopštenju
Poreske uprave.
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:533361-Drzavna-preduzeca-posluju-u-minusu-adaju-pozajmice-radnicima

Državna preduzeća posluju u minusu, a daju pozajmice
radnicima!
M. L. J.
U "Srbijagasu", EPS, "Transnafti" i "Elektromreži Srbije" radnici od države dobijaju beskamatne
kredite koje vraćaju godinu dana. Ove godine za pozajmice potrebno 1,7 milijardi dinara
I "Srbijagas" je jedna od firmi koja moţe radnicima da pozajmljuje drţavne pare
ZAPOSLENI u "Srbijagasu", EPS, "Transnafti" i "Elektromreţi Srbije" ne moraju da uzimaju skupe
kratkoroĉne keš kredite kod banaka. Njihov zajmodavac je - drţava. Ove godine, za ĉetiri
preduzeća, izdvojiće 1,7 milijardi dinara za pozajmice svojim radnicima.
Naime, zaposleni u ovim drţavnim preduzećima potpisali su prošle nedelje nove kolektivne ugovore
sa svojim poslodavcima u kojima su se izborili za godišnju pozajmicu od oko 50.000 dinara, koja se
vraća na godinu dana i - bez kamate.
Pozajmice se, kaţe predsednik sindikata "Srbijagasa" Veljko Milošević, dele sredinom godine, a sada
postoji imperativ da ih zaposleni - i vrate.
- Ranijih godina smo dobijali dodatnu platu, a sada ništa - kaţe Milošević. - Imamo pravo samo na
godišnju pozajmicu u visini proseĉne republiĉke plate. Ona, po novom kolektivnom ugovoru, mora
da se vrati na deset ili 12 meseĉnih rata. Daje se u septembru, a već narednog meseca poĉinje
otplata. Ranije se to nije ni vraćalo, ali sada mora.
Posle pregovora koji su trajali nekoliko meseci, za pozajmicu su se izborili i u najvećem javnom
preduzeću. Ova beskamatna pomoć drţave, zaposlenima dobro doĊe nakon smanjivanja plata.
TRAŢILI I NADOKNADUPRIVREDNA društva koja su deo "Elektroprivrede Srbije", kao što je TENT
Obrenovac, traţili su od drţave pored zajma i godišnju nadoknadu za svoj "rad i trud", ali je zahtev
kaţu - odbijen. - Mi smo morali da pristanemo na smanjivanje plate iako smo proizvodno preduzeće
koje ne bi trebalo da ulazi pod javnu potrošnju - kaţu iz sindikata TENT. - Zato smo traţili dodatni
novac.
- Morali smo da pristanemo na smanjenje plata od oko 10.000 meseĉno u bruto iznosu - kaţe
predsednik sindikata EPS Milan ĐorĊević. Došli smo u situaciju da "Kolubara", na primer, ima manju
platu od "Beogradskih toplana". Imamo pravo samo na onu godišnju pozajmicu od oko 50.000
dinara, koju vraćamo u ratama.
Radnici iz privatnog sektora o sliĉnim uslovima mogu samo da sanjaju. Svakom trećem radniku u
proseku kasni plata i do dva meseca, pa na kraju godine zapravo on finansira poslodavca.
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- Radnici imaju pravo da traţe pozajmice i da se odnose prema javnom preduzeću kao prema svom
gazdi - misli ekonomista Ljubomir Madţar. - Ipak, gotovo sva energetska drţavna preduzeća su
prošlu godinu završila u minusu, a taj minus nadoknaĊuju budţetski obveznici. Tako, njihove
pozajmice se plaćaju preko leĊa graĊana.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:533483-Prosvetari-prekidaju-strajk-dva-sindikatapotpisala-sporazum

Prosvetari prekidaju strajk, dva sindikata potpisala
sporazum
Tanjug
Ĉelnici dva od ĉetiri sindikata obrazovanja postigli su danas dogovor i sa ministrom prosvete
SrĊanom Verbićem potpisali sporazum o rešavanju spornih pitanja
BEOGRAD - Ĉelnici dva od ĉetiri sindikata obrazovanja postigli su danas dogovor i sa ministrom
prosvete SrĊanom Verbićem potpisali sporazum o rešavanju spornih pitanja vezanih za štrajkaĉke
zahteve, što podrazumeva normalizaciju nastave nakon gotovo tri meseca protesta u školama.
"Predstavnici Sindikata obrazovanja Srbije i Granskog sindikata prosvete 'Nezavisnost' na svojim
glavnim odborima dobili su saglasnost da potpišu sporazum, što su i uĉinili. Potpisivanje sporazuma
podrazumeva i normalizaciju nastave", saopštilo je Ministarstvo prosvete.
U Ministarstvu prosvete Tanjugu je reĉeno da su ta dva sindikata prihvatila i Poseban kolektivni
ugovor.
Preostala dva sindikata, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i Sindikat radnika u prosveti
Srbije o ovome će odluĉivati na sednicama odbora koje će biti odrţane narednih dana, navelo je
Ministarstvo nakon današnjeg sastanka ministra Verbića sa ĉelnicima sindikata.
Sporazum su potpisali predsednik "Nezavisnosti" Tomislav Ţivanović, potpredsednik Sindikata
obrazovanja Srbije Radomir Šojanović i ministar Verbić.
Do sporazuma se došlo posle skoro tri meseca pregovora o zahtevima sindikata, koji su traţili
izuzeće od umanjenih zarada, donošenje zakona o platnim razredima i platnim grupama,
potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/534113/Podrska-poslodavaca-poreznicima-u-borbi-protiv-sive-zone

Podrška poslodavaca poreznicima u borbi protiv sive
zone
Tanjug
Borba protiv sive ekonomije, uvoĊenje finansijske discipline i stvaranje pozitivnog poslovnog
ambijenta omogućiće normalan rad svim privrednim subjektima a posebno onima koji redovno
izmiruju poreske i druge obaveze prema drţavi, zakljuĉeno je na današnjem sastanku predstavnika
Poreske uprave i Unije poslodavaca Srbije."Mi, koji redovno izmirujemo poreze prema drţavi,
ţelimo da se poveća efikasnost naplate, tako što će porez plaćati i oni koji izbegavaju tu obavezu.
To će privrednicima koji poštuju zakon olakšati poslovanje", rekao je predsednik Unije poslodavaca
Srbije (UPS) Nebojša Atanacković.

Vršilac duţnosti direktora Poreske uprave (PU) Marko Marinković je poruĉio okupljenim
privrednicima, predstavnicima UPS, da je cilj novih mera Vlade Srbije stvaranje moderne i efikasne
Poreske uprave.
"Plaćanjem poreskih obaveza stvaramo stabilan privredni sistem, obezbeĊujemo novac za
poboljšanje javnog sektora, izgradnju i finansiranje bolnica, vrtića, škola", rekao je Marinković.
Direktor UPS Slavenko Grgurević istakao je da predstavnici privatnog sektora daju punu podršku
merama Vlade Srbije. Sastanku je prisustvovao i savetnik direktora PU, dr Ranko Sokolović,
navedeno je u saopštenju Poreske uprave.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/534099/Siva-ekonomija-najveca-prepreka-za-legalno-poslovanje

Siva ekonomija najveća prepreka za legalno
poslovanje
G. A.
Da li je kvalitet hrane graĊanima Srbije bitniji od cene, kako siva ekonomija utiĉe na poslovanje
bile su samo neke od tema na danas odrţanom okruglom stolu „Kvalitet kao sredstvo za postizanje
liderske pozicije na trţištu“ na kom su uĉestvovali i predstavnici Ministarstva trgovine, proizvoĊaĉi
prehrambenih proizvoda.Siva ekonomija najveća prepreka za legalno poslovanjeVera Vida,
predsednica Centra potrošaĉa Srbije rekla je da proizvoĊaĉi, bez obzira na tešku ekonomsku
situaciju u Srbiji, insistiraju da je kvalitet nešto što prodaje robu.

- Ali, drţava mora da suzbije nelojanu konkurenciju. Na taj naĉin štite i one koji posluju legalno i
potrošaĉe. Kvalitet proizvoda nije u potpunosti ispitan kod svih uĉesnika na trţištu, ali ipak
zadovoljavaju minimum uslova za upotrebu tako da potrošaĉi nisu ugroţeni - rekla je Vida.
Na problem sive ekonomije osvrnuli su se i predstavnici velikih kompanija.
- Kada bi drţava uvela akcizne markice za kafu, znalo bi se ko na trţištu ima proizvod koji je
prekontrolisan od poĉetka do kraja, a ko ne - rekao je Bele.
Nenad ĐorĊević, direktor razvoja i marketinga u kompaniji Don Don rekao je da samo kompanije
koje ozbiljno ulaţu u ljude, proizvodnju i poslovne partnere mogu da proizvedu kvalitet.
- I nas brine siva ekonomija. Postoje pekare koje nude hleb po ceni koja je niţa od proizvodne, sa
ĉim mi koji radimo legalno ne moţemo da se takmiĉimo. Drţava treba da stane na put onima koji
ne plaćaju porez, ne prijavljuju radnike, nabavljaju robu na crno - rekao je ĐorĊević.
Tomi Rumpf generalni direktor kompanije Perutnina Ptuj istakao je da je skoro 50 odsto trţišta
pilećeg mesa u sivoj zoni, zbog ĉega je poslovanje legalnih kompanija ugroţeno.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/533939/Vujovic-otputovao-u-SAD-na-razgovore-s-rukovodstvom-Esmarka

Vujović otputovao u SAD na razgovore s
rukovodstvom Esmarka
Beta
Ministar finansija Srbije Dušan Vujović otputovao je danas u SAD na završne razgovore s
predstavnicima kompanije Esmark o prodaji većinskog vlasništva u Ţelezari Smederevo, potvrĊeno
je Agenciji Beta u Ministarstvu finansija.Vujović će sutra i prekosutra u Pitsburgu pregovarati s
rukovodstvom
Esmarka. Oĉekuje se da u petak, 13. februara, Vlada Srbije objavi da li su pregovori bili
uspešni. Esmark je porodiĉna kompanija, osnovana 2003. godine i jedna je od vodećih u SAD u
proizvodnji i prodaji ravno-valjanog ĉelika i ĉeliĉnih ploĉa. Njen osnivaĉ, izvršni direktor i
predsednik je Dţejms Bušar.

Pregovori Vlade Srbije s rukovodstvom Esmarka poĉeli su 27. januara
jer je ta kompanija jedina dala ponudu za kupovinu 80,01 odsto kapitala Ţelezare, na tenderu koji
je otvoren 9. januara.
Sa Esmarkom se pregovara o 30 elemenata vaţnih za ugovor i odnose se
na obaveza obe strane i garancije za nastavak proizvodnje i zaposlenost u Ţelezaru.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/533944/Direktor-smatra-da-stecaj-nije-resenje-za-Prvi-maj

Direktor smatra da steĉaj nije rešenje za Prvi maj
Beta
Direktor pirotske Industrije odeće "Prvi maj" Zoran Ţivković ocenio je danas da nije opravdana
odluka drţavne Agencije za privatizaciju da to preduzeće bude na spisku 188 firmi za steĉaj, jer za
tu firmu ima zainteresovanih kupaca.Ţivković je a kazao da u "Prvom maju" nisu oĉekivali takvu
odluku, da je poslednje dve godine preduzeće u restrukturiranju, da nije koristilo subvencije
drţave, kao i da ima zainteresovanih kupaca za odredjene celine preduzeća, koje su ostale posle
prodaje proizvodnih hala te fabrike slovenaĉkoj AHA Muri. - Normalno smo radili, plaćali PDV,
poreze i doprinose i izmirivali sve obaveze drţavi. Iako ima zainteresovanih kupaca, Agencija je
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predloţila prodaju imovine iz steĉaja. Takva odluka je štetna za 'Prvi maj', grad i drţavu ĉ- rekao
je on.Kako je istakao, u "Prvom maju" su oĉekivali "model prodaje imovine i kapitala, a ne steĉaj,
budući da postoje potencijalni investitori za kupovinu imovine ĉime bi uposlili radnike".Po njegovim
reĉima, stiglo je devet pisama o namerama za kupovinu imovine, medju kojima su Slobodna zona
Pirot, Konfekcija "Mona" iz Beograda i bugarski investitor "Serb pekidţing" koji je ranije zakupio deo
trikotaţe tog preduzeća.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/534192/U-Srbiji-je-Dan-zalosti-zbog-pogibije-sestorice-radnika-u-Sibiru

U Srbiji je Dan žalosti zbog pogibije šestorice
radnika u Sibiru
Tanjug
U Srbiji je danas Dan ţalosti zbog pogibije šestorice radnika iz Srbije u poţaru na ruskom poluostrvu
Jamal. Vlada Srbije je Dan ţalosti proglasila povodom tragiĉnog dogadjaja na ruskom poluostrvu
Jamala, gde je u poţaru u nedelju 8. februara stradalo šestoro radnika iz Srbije.Dan ţalosti biće
završen u ponoć izmeĊu ĉetvrtka i petka.

Zakonom o Danu ţalosti predvideno je da zastave budu spuštene na pola koplja, kako na drţavnim
institucijama tako i na sportskim i kulturnim manifestacijama i da se nastradalima oda pošta
minutom ćutanja.
Prema Zakonu, mediji su duţni da programe usklade i da umesto humoristiĉkih, zabavnih,
folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne
danu ţalosti.
Novinsko-izdavaĉke organizacije koje izdaju dnevne novine duţne su da ih štampaju u crnoj boji,
navodeći na prvoj strani odluku o proglašenju Dana ţalosti i proglašenju njegovog obeleţavanja.
Za vreme Dana ţalosti na javnim mestima, u kafićima, restoranima i drugim lokalima zabranjeno je
emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno odrţavanje programa zabavnog karaktera.
Prema Zakonu, Dan ţalosti se proglašava posle naroĉito tragiĉnog dogaĊaja, teške nesreće koja za
posledicu ima smrt, ranjavanje ili teško oštećenje zdravlja većeg broja ljudi ili u sluĉaju smrti
visokog drţavnog funkcionera.
Moţe da bude proglašen i u sluĉaju smrti liĉnosti koja je imala visoke zasluge za zemlju.
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Autonomna pokrajina, opština, grad i grad Beograd mogu proglasiti Dan ţalosti na svojoj teritoriji
povodom nekog tragiĉnog dogadjaja od lokalnog znaĉaja.
Dan ţalosti ne moţe trajati duţe od tri dana, a za kršenje naĉina obeleţavanja zakon predvidja i
kazne od 5.000 do 200.000 dinara za pravna lica.
Kazna za fiziĉko lice koje na javnom mestu namerno povredi obavezu obeleţavanja je od 2.000 do
10.000 dinara.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/534112/Sindikat-Reorganizacija-za-sve-firme-koje-imaju-perspektivu

Sindikat: Reorganizacija za sve firme koje imaju
perspektivu
Tanjug
Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) traţi da se za sva preduzeća koja imaju perspektivu na
trţištu i koja bi mogla profitabilno da posluju obezbedi kvalitetan menadţment, reorganizacija i
dokapitalizacija.

"Otpuštanje zaposlenih u Srbiji, makar to bilo i uz socijalni program, nije mera za rešavanje pitanja
narasle nezaposlenosti koja je meĊu najvećim u regionu i Evropi", piše u saopštenju ovog sindikata.
OdreĊena preduzeća, poput onih iz oblasti remonta lokomotiva, ţelezniĉkih i vuĉnih vozila, zbog
ukupnog zapuštenog stanja u ţeleznici nisu bila u situaciji da u punoj meri koriste kapacitete i
dokaţu svoju tehniĉku i trţišnu sposobnost, piše u saopštenju.
"Pretpostavljamo da će sada kada se menjaju investicioni uslovi vezani za obnovu infrastrukture i
voznog parka srpskih ţeleznica, biti ekonomski rentabilna. Sliĉno je i sa preduzećima iz oblasti
vagonogradnje, izrade metalnih konstrukcija", navodi ovaj sindikat.
Da li Srbiji zaista ne trebaju preduzeća iz oblasti preraĊivaĉke industrije, graĊevinarstva, izgradnje
puteva, autoputeva i hidro-graĊevinskih objekata, poljoprivrede, gajenja voća, šumarstva,
ribarstva i drugih oblasti, pita savez sindikatak u saopštenju.
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Pojedina preduzeća sa te liste, kako je navedeno, ostvaruju dobar nastup na trţištu, njihovi
proizvodi su traţeni u Srbiji i inostranstvu, ali nisu rasterećeni dugova iz prethodnog perioda,
nemaju finansijsku podršku banaka i kreditne linije za izvoz.
"Smatramo da kroz mere racionalne potrošnje i budţetske štednje, treba obezbediti odreĊena
komercijalna, domaća, bankarska i finasijska sredstva koja će se usmeriti izvozno i trţišno
profitabilnim granama, rastu i razvoju domaćeg razmenjivog realnog sektora, povećanju
uposlenosti i rastu bruto društvenog proizvoda", navedeno je u saopštenju.
Vlada Srbije je, piše u saopštenju, u cilju završetka procesa privatizacije, donela Akcioni plan
kojim je u skladu sa Zakonom o privatizaciji predviĊeno da se okonĉanje privatizacije moţe
sprovesti i kroz postupak steĉaja.
Kod 188 preduzeća nisu ispunjeni uslovi za donošenje odluke o merama za rasterećenje subjekta
privatizacije, i ona će ići u steĉaj, podseća ovaj sindikat.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-nema-dovoljno-para-da-proda-Zelezaru.sr.html

Србија нема довољно пара да прода „Железару”
Ако „Есмарк” не положи гаранцију да ће остати у Смедереву кад утроши залихе, не видим
решење за окончање приватизације, каже Саша Чолић, лидер АСНС
Смедерево – Има ли Србија довољно пара да прода своју железару Американцима, питају
домишљати Смедеревци дознајући да су сировине, које чине 60 одсто укупних трошкова
„Железаре”, главна тачка спотицања у преговорима наше државе и „Есмарка”. – Јер, ако та
америчка компанија не положи новчану гаранцију да ће остати у Смедереву кад утроши
тренутне залихе, не видим решење за окончање приватизације – каже за „Политику” Саша
Чолић, лидер Асоцијације слободних и независних синдиката у српској челичани. Он сматра да
је запело управо око тих гаранција, јер не може да се осигура набавка сировина на дуже
стазе. Због тога „Есмарк”, сматра Чолић, очекује да држава буде гарант кредита, али и да
обезбеди олакшице за цене енергената, а све то је у супротности са прописима ЕУ које Србија
мора да поштује од 1. фебруара.
– „Есмарк” овде долази због профита који планира да оствари већ у другој години од уласка у
железару. Ако тога нема, овде не може да их задржи никакав уговор, ма колико дугорочан
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био. Јефтиније им је да изађу из посла него да уђу у губитке, што свакако зависи од услова
пословања и тржишта челика – категоричан је председник железариног АСНС-а.
За Чолића је неприхватљиво то што се пре тендера скоро девет месеци преговарало са
„Есмарком”, а испада да ништа није договорено.
– Речено је да су утаначене све важне тачке, што је и нормално за тако дуге преговоре и
анализе које су Американци радили. Услови из тендера су испуњени, а сада се излази са
новим захтевима, а ја мислим да „Есмарк” тражи немогуће – каже Чолић.
Његов синдикални колега Милета Гујаничић, лидер Независног синдиката металаца у
железари, оптимиста је и верује да ће договор пасти ускоро. Али сагласан је са Чолићем да су
наводна спорења око броја радника, само маска за кључни проблем, а то су сировине.
– У колективном уговору који смо потписали нема ни слова о неком социјалном програму, што
искључује отпуштања. Предвиђен је само природан одлив, односно, 248 радника ће до краја
године отићи у пензију. „Есмарк” је и у понуди гарантовао посао свим радницима који
закључно са 31. октобром 2014. имају уговор на неодређено време – каже Саша Чолић.
Упркос неизвесној судбини и производњи „на кашичицу”, у „Железари Смедерево” за
последњих годину дана запослено је око 500 нових радника. Они су ангажовани под уговором
од шест месеци, а некима је већ продужен. Упитан да ли фабрици требају нови радници ако се
не зна ни шта очекује ове старе, Чолић каже:
– За све који су под уговором након предвиђеног рока, одлучиваће нове газде ако дођу, или
држава као власник. Свакако, у железари постоје две систематизације: за рад једне високе
пећи и за случај када раде обе.
Преговори с руководством америчке компаније „Есмарк” почели су 27. јануара. „Есмарк” је
једини дао понуду за куповину 80,01 одсто капитала „Железаре”, на тендеру који је отворен 9.
јануара. Нацрт купопродајног уговора најављен је најпре за почетак ове недеље, а у
понедељак је саопштено да се финални преговори настављају по повратку премијера Вучића
из Брисела.
Оружје може да буде сировина
Најава Министарства одбране да ће Србија продати више од 480 тенкова и хаубица, 220
оклопних возила, више од 20.000 пушака и пиштоља и велику количину друге војне опреме,
поклопила се са тешком преговарачком „битком” око сировина за будућу производњу у
„Железари Смедерево”. Судећи по причама и писањима појединих медија да је бивши власник
челичане, амерички „Ју-Ес стил”, својевремено „претапао” српско наоружање у Смедереву,
многи су у најновијој одлуци војске видели „невероватну” подударност, поготово што су
сировине најспорнија тачка у преговорима са будућим власником железаре.
Милета Гујаничић, лидер Независног синдиката металаца, каже да не зна да је „Ју-Ес стил” то
радио, јер војна опрема није у фабрику долазила „у комаду”, али додаје да има логике да ово
наоружање заврши у железариним пећима. Шта би „Есмарк” добио од расходованог српског
наоружања?
Ако је просечна тежина тенка око 50 тона, само од тога може се добити више од 10.000 тона
квалитетног гвожђа. Ако томе додамо оклопна возила и остало наоружање, произлази да је
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реч о незанемарљивим количинама сировина. Уз то, према тврдњама Гујаничића, ради се о
квалитетном гвожђу од кога се може добити још квалитетнији и скупљи челик.
За разлику од њега, Саша Чолић, први човек АСНС-а у челичани, сматра да су овакве приче
чисто „лаичко закључивање”, те да не постоји никаква веза између најаве о продаји војног
наоружања и доласка „Есмарка”. Такође, тврди да нема доказа ни да је „Ју-Ес стил” тако
нешто радио.
О. Милошевић

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-otpremninu-u-red-vec-stalo-vise-od-6000-radnika

За отпремнину у ред већ стало више од 6.000
радника
Мада је износ отпремнине за раднике који ће након приватизације 502 преостале фирме
остати без посла смањен с 300 евра на 200, интересовање запослених је велико. Наиме,
за социјални програм
За отпремнину у ред већ стало више од 6.000 радника
– који подразумева или отпремнину од 200 евра по години радног стажа или чекање пензије уз
новчану надокнаду на евиденцији Националне службе за запошљавање, до сада се пријавило
5.700 радника, а процењује се да ће на крају та бројка бити и знатно већа.
У наредна два месеца приоритет су запослени у 188 фирми које иду у стечај, с тим што у првој
тури нема запослених јер је реч о предузећима у којима званично нема радника. Након њих, у
стечај ће отићи фирме у којима има више од пет запослених и сви радници који то желе, могу
користити државни социјални програм. Ту се очекује повећање броја радника заинтересованих
за то.
Држава је за социјалне програме радницима који ће остати без посла након стечаја и
приватизације обезбедила 16 милијарди динара. Међутим, у тој суми није и новац потребан за
повезивања стажа радницима који ће због приватизације и стечаја остати без посла, па је
остало да се пронађе модел за то да би неки од њих могли отићи у пензију.
Но, то што ће неки отићи у пензију за годину или две не значи да и они немају право на
отпремнине. Напротив, сви који остају без посла, без обзира на то што ће за кратко време
стећи законске услове за пензију, имају право на државне отпремнине од 200 евра по години
стажа, с тим да целокупан износ не може прећи 8.000 евра. Ограничење на 8.000 евра, с
обзиром на то да је година стажа 200, не представља проблем јер максимална сума
подразумева 40 година радног стажа, а онај ко има те године, има услове за пензионисање.
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У прошлој години радници који су остајали без посла, осим 100 евра више по години стажа,
имали су повољније државне услове социјалног програма. Наиме, њима је у оквиру социјалног
програма нуђена и опција да добијају надокнаду за сваку годину, било да је реч о две или пет
до одласка у пензију. По објашњењу Љиљане Yевер из Министарства рада, запошљавања,
борачке и социјалне политике, та опција била је скупа и представљала је велико оптерећење
за буyет, како лане, тако и ове године, па се због тога сада од ње морало одустати.
– Више од 4.000 бивших радника којима је до пензије остало до пет година, прима накнаду од
по 37.000 динара месечно, с тим што сами уплаћују доприносе – објаснила је Љиљана Џевер. –
Те повољности више нема, остала је само основна накнада коју исплаћује Национална служба
за запошљавање.
То пак значи да они радници који дођу на евиденцију Националне службе за запошљавања као
вишак запослених од ове године могу рачунати само на накнаду за случај незапослености од
три месеца до две године.
Љ. Малешевић
Негде ће и зафалити
Мада је број радника у предузећима у приватизацији који су се пријавили на државни
социјални програм велик, те ће се у неким фирмама догодити да остају без радника иако за
њиховим радом има потребе, добар део њих који су сами проценили да ће бити вишак ипак
није задовољно чињеницом да ће добити и мање отпремине и лошије услове за будућност од
својих колега који су прошле године проглашњене вишком запослених. Но, како је држава уз
тешку муку обезбедила и ових 16 милијарди динара за исплату социјалног програма, морали
си знати да је то у овом тренутку максимум с једне, а с друге стране бити свесни да су многи
радници остали без посла а да нису на име отпремине добили ни један једни евро.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-bolje-poslovanje-i-nova-radna-mesta-166-miliona-dinara

За боље пословање и нова радна места 166
милиона динара
Министарство привреде саопштило је данас да ће са више од 166 милиона динара
подржати пројекте којима се унапређује пословање,
привлаче инвестиције и отварају нова радна места у индустријскиим зонама у општинама и
градовима.
За реализацију тог програма Министарство привреде је буџетом за 2015. определило
166.430.000 динара, прецизирано је у саопштењу.
Јавни позив за пријаву пројекта, у оквиру Програма за подршку унапређењу привредног
амбијента локалних самоуправа у циљу привлачења инвестиција је расписан, а заинтерсовани
се могу јавити до 25. фебруара, саопштило је Министарство.
Из Министарства су прецизирали да они учествују у финансирању пројекта до 50 одсто његове
вредности, док преостала средства обезбеђује локална самоуправа.
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Средства су намењена за инфраструктурно опремање пословних зона изградњом нових и
реконструкцијом постојећих саобраћајница, комуналне, електроенергетске и енергетске
инфраструктуре, наводи се у саопштењу.
Додаје се да су средства намењена и за реализацију других пројеката која су у функцији
привлачења инвестиција у градовима и општинама Србије.
Пројекат може да пријави локална самоуправа на чијој територији је планирана реализација
одређеног пројекта, као и више локалних самоуправа, уколико заједно учествују у
реализацији.
Наводи се да је у циљу привлачења инвестиција, стварања повољног пословног окружења,
отварања нових радних места и смањења незапослености, Влада Србије утврдила Програм за
подршку унапређењу привредног амбијента локалних самоуправа у цилу привлачења
инвестиција.
(Танјуг)

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/moracemo-da-stezemo-kais-i-2018-godine

Мораћемо да стежемо каиш и 2018. године
Фискални савет је оценио да је трогодишњи план штедње који је донела Влада Србије у
начелу добар, али ће штедња морати да се настави и у 2018. години јер садашњим
планом
неће доћи до пада јавног дуга до краја 2017, што је био циљ тих мера.Председник Фискалног
савета Павле Петровић изјавио је на конференцији за новинаре да фискална консолидација,
уместо три године, колико Влада планира, мора да траје четири.Он је додао да и у 2018.
години додатним мерама треба уштедети око 300 милиона евра да би се смањио дефицит.
Павле Петровић је навео и да би дефицит, по Фискалној стратегији Владе, требало да се
смањи с око 6,6 одсто бруто домаћег производа на 3,8 одсто БДП-а у 2017. години, али то
претпоставља веће мере уштеде у средњем року.По његовим речима, учешће јавног дуга у
БДП-у не би могло почети да се смањује пре 2018, када би премашило ниво од чак 83 одсто.
Петровић је казао да би, уколико дође до застоја у реализацији ризичнијих делова програма,
требало укључити и резревне мере, које би на снагу ступиле аутоматски.– Добро би било да је
план Б већ предвиђен у Фискалној стратегији. То би било важно за међународне кредиторе, да
знају да Влада неће примењивати ад хок мере ако се дефицит отргне контроли – истакао је
Петровић.
Као пример ризичних и неизвесних мера, у Фискалном савету наводе решавање судбине
петрохемијског комплекса до средине ове године или смањење броја запослених у јавној
управи, због чега је потребно да Влада има резервни план ако се нешто од тога не
оствари.Како су истакли у Фискалном савету, неопходно је с Међународним монетарним
фондом склопити аранжман који би пратио такав програм. Петровић је нагласио да
трогодишњи аранжман с ММФ-ом повећава изгледе за успех тог програма.
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– Сличан план донет је 2012. године, али се у програм ушло без договора с ММФ-ом, а није био
спроведен ни програм за решавање проблема јавних предузећа и предузећа у
реструктурирању. Зато је сада пресудно да се програм спроводи уз договор с ММФ-ом – рекао
је Павле Петровић.Он је навео да су мере штедње болне, али су примерене тешкој ситуацији
јавних финансија у Србији.– Због величине проблема, умеренији план не би био одговарајући
и сигурно би дошло до кризе јавног дуга, инфлације и пада БДП-а – рекао је Петровић.
Д. У.
На реду Азотара, МСК, Петрохемија...
Павле Петровић је на конференцији за новинаре рекао да у буџету за 2015. држава није
предвидела новац за „Србијагас”, а то значи да планира и решавање питања Азотаре, МСК-а,
односно петрохемијског комплекса.Подсетио је на то да су смањене субвенције и за Железару
Смедерево, о чијој продаји се тренутно разговара с америчким „Есмарком”.То су предузећа у
којима, како каже, постоји највећи ризик да се ствари отргну контроли и расходи буду већи
него што се планирало.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zasto_vlada_krije_broj_novozaposlenih.4.html?news_id=297228

List Danas mesecima ne dobija podatke o zapošljavanju u javnom sektoru

Zašto Vlada krije broj novozaposlenih?
AUTOR: BOJAN CVEJIĆ

Beograd - Vlada Srbije i Ministarstvo finansija već mesecima kriju od javnosti podatke o tome koliko
je novih ljudi zaposleno u javnom sektoru od poĉetka decembra 2013. kada je usvojena zabrana
zapošljavanja do 2016. godine. Uprkos slanju zvaniĉnih zahteva o broju novozaposlenih, reakcija i
kazni poverenika za informacije od javnog znaĉaja, Danas još nije dobio te podatke, a ĉlanovi
Vlade Srbije ne ţele da komentarišu zašto te informacije nisu dostupne javnosti.
Na pitanje Danasa zašto se podaci o broju novih zaposlenih u javnom sektoru u poslednjih nešto
više od godinu dana kriju, nismo zasad dobili odgovore od ministra finansija Dušana Vujovića,
drugih ministara u vladi, kao ni iz kabineta premijera Aleksandra Vuĉića. Jedina ministarka koja se
ranije oglasila bila je Kori Udoviĉki, zaduţena za drţavnu upravu i lokalnu samoupravu, koja je
rekla da je njeno ministarstvo spremno da pomogne, ukoliko je to potrebno Ministarstvu finansija,
u pripremi odgovora listu Danas na pitanje koliko je ljudi zaposleno nakon usvajanja zabrane
zapošljavanja.
Poslanik SNS Zoran Babić istiĉe za Danas da se ne moţe sloţiti da se bilo koji podaci kriju od
javnosti dodajući da je generalno broj zaposlenih u javnom sektoru manji nego zabrane
zapošljavanja. On dodaje da je prvi put neko pokazao politiĉku hrabrost i interese drţave stavio
iznad interesa politiĉke partije.
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- Osim partijskih kadrova, u drţavnoj upravi smo zatekli i roĊaĉke, kumovske i partnerske kadrove,
a najmanje onih koji su na tim mestima bili potrebni. Aktuelna vladajuća koalicija je pokazala
ozbiljnost, hrabrost i odgovornost u pokušaju da zaustavi stranaĉko zapošljavanje. O broju
zaposlenih nisam ovlašćen da govorim, ali ne verujem da to iko krije - ocenjuje Babić.
Profesor Fakulteta politiĉkih nauka i predstavnik pokreta Dosta je bilo Dušan Pavlović istiĉe za
Danas da je priliĉno jasno zašto vlada krije podatke o novozaposlenima - „jedan od osnovnih
mehanizama funkcionisanja stranaka je stranaĉko zapošljavanje“.
- Kada bi utvrdili te podatke, videlo bi se kako raste javni sektor. Tako da su verovatno odluĉili da
je bolje da javnost ostane u mraku i da se samo naslućuje šta se dešava. Koliko je bilo novih
zaposlenja nije preterano teško prebrojati, dakle jasna je namera da predstavnici vlasti te podatke
ne ţele da objave - navodi Pavlović.
Profesor javnih finansija na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju i bivši drţavni
sekretar u Ministarstvu finansija Goran Radosavljević napominje za Danas da je zabrana
zapošljavanja imala za cilj uštedu od 45 miliona evra, ali da poslednji podaci pokazuju da su
rashodi na zarade zaposlenih ostali na istom nivou kao prethodne godine.
- Plate su krajem godine smanjene za deset odsto, tako da imajući to u vidu, rashodi za zarade su
suštinski porasli. Jedini razlog za to je da su ili plate porasle, što nije bilo moguće, ili je došlo do
novog zapošljavanja. Oĉigledno da zabrana zapošljavanja nije urodila plodom, egzaktni podaci o
zapošljavanju ne postoje, niti se objavljuje izveštaj Komisije za davanje saglasnosti za nova
zapošljavanja - naglašava Radosavljević.
On dodaje da je zabrana korišćena „ad hoc“, odnosno kada vlada nije ţelela da odobri neĉije
zaposlenje, a tamo gde je htela, to je raĊeno kao i dosad - bez konkursa i procene da li je to
potrebno.
Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić ocenjuje za Danas da se moţe samo
spekulisati o razlozima skrivanja podataka i da su svi loši, kako po vladu, tako i po graĊane.
Najlošije bi bilo, dodaje on, ako odgovor nismo dobili zato što Vlada/Ministarstvo o novim
zapošljavanjima nemaju potpune podatke, pa ne ţele da se to otkrije.
- Druga po redu loša varijanta bi bila da su informacije uskraćene zato što su vršena neka
zapošljavanja suprotno propisanim zabranama. Treći mogući razlog bi bio loš uticaj na popularnost
politiĉara - da kod zapošljavanja nisu prekoraĉena ograniĉenja, da o tome postoje podaci, ali da bi
njihovo objavljivanje naišlo na negativne komentare. Šta god da je razlog, odluka da se podaci ne
dostave je najgora moguća za sve - ona samo pothranjuje i inaĉe rasprostranjene sumnje u
neregularnost i necelishodnost zapošljavanja - ukazuje Nenadić.
Podsetimo, poverenik za informacije od javnog znaĉaja Rodoljub Šabić iscrpeo je sva ovlašćenja
protiv Ministarstva finansija zbog nedostavljanja podataka Danasu - nakon izreĉenih novĉanih kazni
od 20.000 i 180.000 dinara, predmet je prosleĊen Vladi Srbije na rešavanje. Vlada Srbije se nije
oglasila ni po tom sluĉaju, ni po zahtevu koji joj je upućen sa istim pitanjem.
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Novi zahtevi
List Danas je u utorak, 10. decembra, uputio nove zahteve Vladi Srbije i Ministarstvu finansija sa
pitanjem: Koliko je Komisija za davanje saglasnosti za nova zapošljavanja i dodatno radno
angaţovanje kod korisnika javnih sredstava dala saglasnosti za zapošljavanje novih ljudi od
usvajanja zabrane zapošljavanja u javnom sektoru poĉetkom decembra 2013. do 1. februara ove
godine? Koliko je za koju instituciju odobreno novih zaposlenja u istom periodu?
I ĉlanovi komisije tajna
Poĉetkom decembra Skupština Srbije usvojila je zabranu zapošljavanja u javnom sektoru do 31.
decembra 2015. godine. S druge strane, odluĉeno je i da novi mogu biti zaposleni samo uz
saglasnost komisije Vlade Srbije na predlog ministarstva ili drugog nadleţnog organa. Na ĉelu te
komisije trenutno se nalazi Nenad Mijailović, drţavni sekretar u Ministarstvu finansija, ali podatke
o ostalim ĉlanovima juĉe nismo dobili od Ministarstva finansija. Zasad je poznato jedino da je
ministar zdravlja Zlatibor Lonĉar traţio odobrenje vladine komisije za zapošljavanje, kako je rekao,
343 lekara i 333 medicinske sestre i tehniĉara.
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