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До фебруара 9.000 отказа!
Д. И. КРАСИЋ
Влада србије усвојила одлуке да из државне службе у наредних 60 дана треба да оде
14.512 људи. Од укупног броја 3.100 запослених је отишло у пензију. Услов ускоро стиче
још 1.500 радника
ОД 514.573 стално запослена у јавном сектору, без посла на почетку процеса рационализације
остаје тачно 14.512 људи. То је утврђено одлукама о максималном броју запослених у јавном
сектору које је усвојила Влада Србије. Од овог броја, 3.100 је већ пензионисано закључно са
септембром, а процењује се да, до краја године, још око 1.500 запослених стиче услов за
пензију. Преостаје нешто више од 9.000 запослених који ће морати да добију отказе,
најкасније до фебруара. Наиме, од корисника јавних средстава очекује се да у наредних 60
дана реорганизују начин рада тако да исти посао могу да обављају са мање запослених.
Одлукама о максималном броју запослених обухваћена су и јавна предузећа на локалу, док ова
"сеча" неће дотаћи запослене у републичким јавним предузећима, за које Влада спроводи
специфичне програме реструктурирања.
ТРЖИШНИ ПРИНЦИП- ОЧЕКУЈЕ се да 20.000 запослених, које "качи" додатно смањење броја
запослених у држави у 2016. години, поменуто у Фискалној стратегији, у највећој мери не
изгуби посао, већ пређе на финансирање по тржишним принципима - истиче се у саопштењу
Министарства државне управе. Ово би, практично, значило да у појединим деловима јавног
сектора одређени послови пређу у приватне руке, што би омогућило да дотадашњи запослени
наставе да обављају исти посао само за - другог послодавца.
- Усвојеним одлукама, које се тичу запослених на неодређено време у систему државних
органа, јавних служби, АП Војводине и локалне самоуправе и у МУП, укупан број запослених се
смањује за 14.512. И то: 8.511 у републичким органима, 250 у АП Војводина и 5.751 у
општинама и градовима - истиче се у саопштењу Министарства државне управе и локалне
самоуправе.
Усвојеном Фискалном стратегијом за наредне три године, предвиђено је да током 2016. без
посла остане укупно 35.000 људи у јавном сектору. Дакле, преостаје још умањење од 20.000
током наредне године.
- Процењујемо да ће број пензионисања и у наредном периоду бити значајан с обзиром на то
да 12.000 запослених има већ стечене услове за пензију - истичу у Министарству управе.
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Ово, практично, значи да ће од 20.000 предвиђеног вишка за 2016. годину, отказе добити 8.000
људи, док ће остатак бити пензионисан. Према првим проценама, заједно са првим налетом
смањења броја сталних радника на буџету, отказе ће добити нешто више од 17.000 људи, док
би око 16.600 било пензионисано.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/611407/Najveci-problem-privrede-je-prezaduzenost

Највећи проблем привреде је презадуженост
Тањуг
Привредни резултати и расположење привредника у 2015. години незнатно су бољи него
раније, изјавио је данас саветник министра привреде Душан Коруноски и додао да је највећи
проблем привреде и даље презадуженост и недоступни јефтини кредити.
Он је казао да привредници као препреку у пословању најчешће исказују недоступност
квалитетних јефтиних, дугорочних и добрих извора финансирања.
- Привреда у овом стању презадужености мора некако да додје до јефтинијих, бољих,
дугорочнијих извора финансирања, и у том смислу планирано је да следећа 2016. година буде
година предузетништва и година привредника - рекао је Коруноски привредницима у Савезу
рачуноводја и ревизора Србије.
У овој влади, истакао је он, за разлику од претходних, постоји искрено опредељење да се
учини све да би привреда ушла у фокус. Такав је, како је казао и став Министарства привреде.
Влада се суочава великим отпорима унутар јавног сектора покушавајући да спроведе
неминовне реформе које би приватном сектору помогле "да коначно ојача поткресана крила".
Како је казао, велики је број и лоших закона од раније, медју којима издваја и Закон о
рачуноводству из 2013. године, на шта већ дуже време упозорава и Савеза рачуновођа.
- Постоји добра воља и посвећеност да се реше привредни проблеми, али проблем је што и
даље постоје и у јавном и у консултантском сектору људи који су и раније правили лоша
решења - рекао је Коруноски наводећи да неће бити лако спровести све планиране реформе.
Генерални секретар Савеза рачуновођа и ревизора Србије Перо Шкобић указао је да је
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неопходно изменити одредбе Закона о рачуноводству како би се ускладио са новим
директивама ЕУ о рачуноводству и ревизји, а проблематични су и високи трошкови његове
примене.
Из Савеза рачуновођа наводе и да више од 20 одсто привредних друштава и скоро трећина
других фирми није доставило финансијске извештаје АПР-у за 2014. годину што доказује да је
рачуноводствена регулатива компликована.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/611379/SAZNAJEMO-Koliko-ljudi-ce-ostati-bez-posla

САЗНАЈЕМО Колико људи ће остати без посла
Блиц
До јануара наредне године јавни сектор имаће 14.512 људи мање него у децембру 2014.
године, сазнаје "Блиц".
План за смањење броја запослених у јавном сектору
То значи да ће 14.512 запослених остати без посла. Један део њих отићи ће у пензију, а
остатак ће добити отказ.
Кулминација рационализације у јавном сектору очекује се у јануару, када би требало да буде
подељено највише отказа.

Од укупног броја, републички органи имаће 8.511 запослених мање, Војводина 250, а локалне
самоуправе 5.751 запосленог мање него на крају 2014. године.
Органи имају рок од 60 дана да број радника сведу на договорено.
Министарство: Почетак рационализације
У Министарству државне управе и локалне самоуправе кажу да се јучерашњим усвајањем
одлука о максималном броју запослених у јавном сектору, стварају се услови за
рационализацију јавне управе у циљу њеног ефикаснијег деловања у корист грађана и
привреде.
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- Тиме је Министарство државне управе и локалне самоуправе завршило овај изузетно важан
задатак координирања припремом рационализације, који је можда најтежи корак
свеобухватних реформи јавне управе - кажу у овом министарству.
Од корисника јавних средстава очекује се да у наредних 60 дана реорганизују начин рада тако
да исти посао могу обављати са мање запослених.
- Министарство апелује на све руководиоце организационих јединица да процесу
рационализације приступе одговорно уз заштиту квалитета и нивоа услуга за које су
одговорни, као и уз максималну заштиту права запослених радника - напомињу у министсртву.
Они истичу да је Влада размотрила потребе и могућности за уштеде у различитим деловима
система, тако да су овим смањењем више захваћени они делови јавне управе у којима има
више простора за уштеде.
- Направљен је простор да се неке дефицитарне функције, као што су инспекцијске службе и
здравствени радници, ојачају. Одлуке се односе и на јавна предузећа на локалном нивоу, али
не и на републичка предузећа за које Влада спроводи специфичне програме реструктурирања
- додају.
Значајан број пензионисања
С обзиром да је ових запослених на неодређено време 514.573 хиљада, очекује се у просеку
смањење од 2.82 одсто.
- Напомињемо да је, с обзиром на стални одлив запослених у пензију и на забрану
запошљавања већ у септембру било 3.100 мање стално запослених него у децембру 2014.
године. Процењујемо да ће број пензионисања и у наредном периоду бити значајан с обзиром
да 12.000 запослених има већ стечене услове за пензију. Очекује се да додатно смањење броја
запослених у држави од 20.000 у 2016.години поменуто у Фискалној стратегији у највећој мери
не изгуби посао, већ пређе на финансирање по тржишним принципима - кажу у Министарству.
Чим пречишћени текстови Одлука буду објављени у Службеном гласнику, оне ће се и
поставити и на веб презентацији Министарства www.мдулс.гов.рс.
- У наредном периоду приступиће се модернизацији начина рада јавне управе: дубљим
променама у организацији рада, начину финансирања и у подели рада између државног и
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приватног сектора подићи ће се квалитет услуга и њихова ефикасност. Израда првог нивоа
функционалних анализа од стране Светске Банке у сарадњи са ресорним министарства
приводи се крају и Министарство државне управе и локалне самоуправе ће покренути јавне
дискусије о правцима модернизације почетком 2016. године - кажу у Министарству.
Укупно 14.512 људи ће остати без посла
8.511

У републичким органима

250

У Војводини

5.751

У локалној самоуправи

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/611365/Petoletka-prodata-za-22-miliona-evra

Петолетка продата за 2,2 милиона евра
С. К.
Конзорцијум који чине “Фабрика намештаја Нумановић СНС” и “Пејић турс” из Новог Пазара за
2,2 милиона евра купио је 70 одсто друштвеног капитала предузећа “Прва петолетка Делови”.
Почетна цена 70 одсто капитала тог друштвеног предузећа била је нешто већа од 292.000 евра,
а како је пристигло више од једне понуде, купац је одредјен након јавног надметања.
"Почетна цена на јавном надметању била је 315.000 евра, а као победник конзорцијум Фабрике
намештаја Нумановић СНС и Пејић турса се обавезао да ће за куповину овог предузећа
исплатити 2,2 милиона евра у готовини", речено је радију Сто плус у Агенцији за
приватизацију.
Пре коначног закључења уговора о продаји, Агенција за приватизацију ће морати да добије
позитивно мишљење Управе за спречавање прања новца.
Према подацима Агенције за привредне регистре, Фабрика намештаја Нумановић СНС основана
је 2014. а њен власник је Сеад Нумановић. Запошљава 85 радника, а прошлу годину су
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завршили у плусу 50 милиона динара.Туристичку агенцију Пејић турс основао је Мурат Пејић
2003. године. Тренутно запошљава 35 радника, а према финансијском извештају објављеном
на сајту Агенције за привредне регистре прошле године је имала добит од преко 61 милиона
динара.
Погон трстеничке Прве петолетке у Новом Пазару има 26 радника, а у власништву те фабрике
је, осим хале и 40 машина старих преко 30 година, и око четири хектара градјевинског
земљишта.
Фабрика Прва петолетка - Делови продата је из трећег покушаја, након што је почетна цена
смањена седам пута у односу на почетну и пошто се одустало од услова да купац мора да се
бави метало-прерадјивачком делатношћу. Први оглас за продају тог предузећа расписан је
маја ове године, а почетна цена је тада била преко 2,1 милион евра.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/611275/Ministarstvo-privrede-Likvidacija-gubitnickih-preduzeca

Министарство привреде: Ликвидација
губитничких предузећа
Танјуг
Министарство привреде саопштило је данас да ће супротно написима у медијима, током ове и
следеће године ће бити ликвидирана предузећа која су годинама производила губитке, док ће,
како се наводи, остала привредна друштва одахнути и скинути са леђа терет губиташа које су
спонзорисале фирме које су правиле добитке.
Када буде био завршен процес приватизације предузећа која су била под "заштитом" десетак година,
привредни портфолио ће бити чистији и збирни резултати привреде ће бити знатно бољи, напомиње се
у саопштењу издатом поводом поводом изјава за медије Савеза рачуновођа Србије и неутемељених
медијских интерпретација.

Министарство је указало да је привреда Србије у 2014. исказала нето губитак, пре свега, због
негативних курсних разлика, промене рачуноводствене методологије, али и због утицаја
поплава на БДП.
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У лошим резултатима, како се наводи, предњаче предузећа у реструктурирању чији су губици
већи од 70 милијарди динара и чији проблем ниједна од претходних Влада није ни покушала
да реши, указујући да ће након приватизације "заштићених" предузећа резултати привреде ће
бити знатно бољи.
Министарство је напоменуло да је у 2014. години, применом новог Закона о рачуноводству који
је донесен средином 2013.године, као и правилника које Закон одредјује, привреда добила
обавезу да прикаже као финансијске расходе раније историјске курсне разлике које није
приказивала последњих пет година, јер им је подзаконским решењима то било дозвољено.
Другим речима, у овогодишњим негативним курсним разликама привреде сабране су и
негативне курсне разлике које су фирме "сакривале" последњих година, због приказивања
бољих биланса, наводи се у саопштењу.
Из тог разлога, овогодишњи финансијски резултати привреде Србије не приказују реално
стање, као што и нису упоредиви са билансима од прошле године, због промене методологије
рачуноводства.
Финансијски биланси за 2015. ће бити много реалнији, а они за 2016. и 2017. ослободјени
хроничних губиташа који кваре општу слику.
Оно што показују финансијски извештаји јесу добри резултати привреде у области пословних
прихода и лоши на пољу финансијских прихода и расхода.
Узроци леже у недоступности јефтиних и дугорочних извора финансирања и много јаче
привреде од Србије не би поднеле камате, рочност и услове задуживања које је привреда
Србије у последњој деценији имала, истиче се у саопштењу.
Стога је, како се наводи, један од најважнијих послова Владе и Министарства привреде,
наглашен у Стратегији МСПП и конкурентности, унапредјење приступа изворима финансирања.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/611210/ZELENO-SVETLO-ZA-OTKAZE-U-2016-35000-zaposlenih-manje

ЗЕЛЕНО СВЕТЛО ЗА ОТКАЗЕ У 2016. 35.000
запослених мање
Б. А. - С. В.
Фискалном стратегијом за 2016, коју је јуче Влада Србије усвојила, предвиђено је смањење
броја запослених за око 35.000 у односу на 31. децембар 2014. године, укључујући и 14.000
радника који ће напустити јавни сектор у јануару наредне године.
Истовремено, Влада је јуче усвојила и одлуку о максималном броју запослених у јавној
управи. Како је „Блиц“ већ писао, у јануару 2016. у јавном сектору ће бити 14.000 запослених
мање, а од тога ће око трећина (5.500) бити, заправо, одласци у пензију, док ће отказе добити
8.500 људи.
Уколико исти аршини буду важили и за додатно смањење још 21.000 запослених до краја 2016,
утврђено Фискалном стратегијом, то би значило да ће без посла остати још око 14.000 људи,
док би било пензионисано око 7.000.
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је синоћ да је буџетом за 2016. годину предвиђено
смањење трошкова за фонд плата у јавном сектору за три одсто, али није прецизирао колико
ће људи остати без посла. Он је за РТС нагласио да је, и поред смањења, буџет за наредну
годину развојни, јер предвиђа 117 милијарди динара капиталних инвестиција и додатних 35
милијарди које су крију под субвенцијама за железнице и путеве.
Дефицит 122 милијарде
Влада Србије усвојила је јуче Предлог закона о буџету за
2016. којим су планирани приходи у износу од 997,4
милијарде динара, а расходи 1.119 милијарди. Планирани
фискални дефицит на нивоу републике је 121,8 милијарди
динара. ВЛАДА СРБИЈЕ: Фискалном стратегијом за наредну
годину утврђено колико ће људи бити мање у јавном
сектору
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/francuzi_kupuju_zastavu_inpro_ostale_fabrike_na_quotstend_bajuquot.4.ht
ml?news_id=312283

Крај године није "дан де" за приватизацију фабрика Групе Застава возила

Французи купују Заставу инпро, остале фабрике
на "стенд бају"
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Мада су у Влади Србије, након последњих преговора са ММФ-ом, децидно тврдили
да приватизација седам бивших предузећа у реструктурирању, међу којима је и крагујевачка
Група Застава возила, мора да буде окончана до краја 2015, у Министарству привреде кажу да
Нова година ипак није "дан де" за Заставине фабрике и установе.
У Министарству наводе да је држава управо постала власник имовине и удела у Заводу за
здравствену заштиту радника Застава који ће, кроз законску процедуру, прећи у надлежност
града и постати део мреже крагујевачких здравствених установа. Група Застава возила, чији
део је био и Завод, пренеће граду имовину те здравствене установе, (зграду површине 6.345
квадрата и медицинску опрему), у вредности од око 500 милиона динара.
Како Застава располаже и другом имовином (локација у Корман пољу, на пример) која,
највероватније, неће бити понуђена потенцијалним купцима, то ће се њеним преношењем на
државу и(ли) град, као у случају Завода, фабрике добрим делом решити дугова које имају
према држави и локалној самоуправи, како би финансијски што растерећеније ушле у
поступак приватизације.
У Министарству привреде за наш лист кажу да је најближа приватизацији фабрика прикључних
возила (аутомобилских приколица) Застава инпро, за коју ће оглас за прикупљање понуда за
куповину имовине те фирме бити расписан "ових дана". Готово је извесно да ће Заставу инпро
ускоро, највероватније до краја године, као што је наш лист већ најављивао, да купи
француска компанија Тригано, са којом крагујевачки произвођач аутомобилских приколица
сарађује годинама уназад.
Огласи за продају имовине највећих фабрика Групе Застава возила, Заставе камиони и Заставе
специјални аутомобили у Сомбору, такође ће, истичу у Министарству привреде, бити
расписани у што краћем року, с тиме што крај године "није лимит за њихову приватизацију". У
Министарству потврђу да је за крагујевачку фабрику лаких и средњих теретних возила, поред
осталих компанија, заинтересован и руски ГАЗ, који је, наводе, својевремено послао писмо о
заинтересованости, и са којим се преговарало о приватизацији Заставе камиона. Та Заставина
фабрика ће, подсетимо, потенцијалним купцима бити понуђена у деловима, пошто део
предузећа, како је недавно најављено, планира да преузме Министарство одбране.
- Покушаћемо да продамо имовину Заставе камиони, а ако у томе не успемо, једино што
преостаје јесте стечај. Тачно је да има заинтересованих компанија, али ти потенцијални купци
у преговорима знају да постављају и услове који за државу могу да буду неприхватљиви 10

тврди наш саговорник, напомињући да је упознат са намерама Министарства одбране, али да
не жели да их коментарише.
Заинтересованих има и за приватизацију Заставе специјални аутомобили у Сомбору. Поред
грчке фирме Спајдер, која је закупила део сомборске фабрике, у чијим погонима производи
контејнере за одржавање јавне хигијене за инострана тржишта, за куповину имовине Заставе
специјални аутомобили заинтересована је, сазнаје наш лист, и позната аустријска компанија
за производњу ауто-делова Магна Штајер, која је до 2008. у сарадњи са руским олигархом
Олегом Дерипаском покушавала да купи Заставину фабрику аутомобила, али је италијански
Фијат имао бољу понуду.
Неборбено војно возило из три фабрике?
Министарство одбране планира, наводно, да оне делове Заставе камиона, ФАП-а и
крушевачког "14. октобра" које намерава да преузме споји у једну производну целину, у којој
би се, у кооперацији, производило неборбено војно возило или возила. Две верзије тог типа
возила које су направљене у Застави, својевремено су представљене војним властима и
јавности, а Министарство одбране је недавно званично овластило крагујевачку фабрику
камиона да настави са развојем те производње.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=12&dd=03&nav_id=1070222

Само БГ васпитачи добили по 7.000 РСД
Једнократна помоћ од 7.000 динара исплаћена је само стално запосленима у предшколским
установама Београда, саопштио је један од синдиката.
ИЗВОР: БЕТА
Самостални синдикат запослених у предшколском образовању и васпитању је саопштио да се
финансијски сектор Министарства просвете понудио да помогне у решавању проблема исплате
једнократне помоћи 7.000 динара свим запосленима у предшколским установама.
Самостални синдикат запослених у предшколском образовању и васпитању навео је да право
на помоћ, поред стално запослених имају и запослени на одређено време, приправници,
запослени на боловању до и више од 30 дана, запослени на породиљском боловању (одсуство
ради неге детета), закључно са октобром 2015. године.
То исто се односи на предшколску установу у Крушевцу и Косовској Митровици, наводи се у
саопштењу.

11

АЛО
http://www.alo.rs/beogradski-vaspitaci-dobili-povisicu-ali-ne-svi/21906

СИНДИКАТ УПОЗОРАВА Београдски васпитачи
добили повишицу, али не сви!
Аутор: Бета
Једнократна помоћ од 7.000 динара исплаћена је само стално запосленима у предшколским
установама Београда, саопштио је један од синдиката.
Илустрација, Фото: Профимедиа
Самостални синдикат запослених у предшколском образовању и васпитању је саопштио да се
финансијски сектор Министарства просвете понудио да помогне у решавању проблема исплате
једнократне помоћи 7.000 динара свим запосленима у предшколским установама.
Самостални синдикат запослених у предшколском образовању и васпитању навео је да право
на помоћ, поред стално запослених имају и запослени на одређено време, приправници,
запослени на боловању до и више од 30 дана, запослени на породиљском боловању (одсуство
ради неге детета), закључно са октобром 2015. године.
То исто се односи на предшколску установу у Крушевцу и Косовској Митровици, наводи се у
саопштењу.
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