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Слагали су за департизацију: Почела подела 
плена у јавним предузећима 

Жељка Јевтић  

Јавна предузећа остаће плен странака. Иако из владајуће коалиције најављују конкурсе за 

директоре, у ту трку ће ући и партијски кандидати, а конкурсима ће управљати надлежна 

министарства на чијем челу су страначки људи. 

Рачуница је једноставна: у таквом односу снага нестраначки менаџер неће успети против 

страначког пулена. Странке које су и до сада биле у власти, СПС и УРС, остаће практично 

„ушанчене“ у јавним предузећима која су и до сада водили а напредњаци рачунају на део 

колача ЈП којима је до сада управљао ДС. 
 
Странке разговарају са више потенцијалних кандидата за свако предузеће и засад једино 
извесно решење је млађи Кркобабић - Милан, коме је директорска позиција у ПТТ обећана 
прошле недеље када је лидер ПУПС Јован Кркобабић условио улазак у владу. 

 

Као готово извесно решење, незванично се помиње бивши директор Телекома Драшко 

Петровић, који би као кандидат СНС требало да се изнова нађе на овој функцији. Царине треба 

да припадну СПС и као будући први човек помиње се Ивица Тончев, саветник у МУП Ивице 

Дачића. У Путевима Србије на челној функцији би требало да остане садашњи кадар СПС 

Зоран Дробњак. Комерцијална банка биће под управом УРС и на челу остаје Ивица Смолић. У 

Железницама на директорску позицију долази један од садашњих заменика директора. 

 

Лидери будуће владајуће коалиције најавили су департизацију и то је део и коалиционог 

споразума. Наравно, није пропуштено ни да се дода да „то што је неко страначки човек не 

значи и да није стручан“. Будућа власт најавила је да ће изменити садашњи Закон о јавним 

предузећима. „Блиц“ је покушао да добије одговор у коалицији СНС-СПС-УРС о наводима да ће 

ипак страначки људи или менаџери блиски партијама бити на челу ЈП. Једино су у УРС били 

спремни да разговарају на ову тему. 

 

- Очекујемо промену закона који ће омогућити коначну професионализацију ЈП и очекујемо да 
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се испоштује споразум да неће бити партијских постављења. Тамо где је УРС преузео ресоре, ту 

ћемо спровести јавне конкурсе за предузећа у нашој надлежности - тврде у УРС. 

  

Ненадић: Отежати конкурсе 

 

Немања Ненадић из Транспарентности каже да ће 

поступање нове владе са ЈП бити један од првих тестова 

њене спремности да направи реформе. Он додаје да увек 

може да се догоди да страначки људи прођу на конкурсу. 

- Не може никоме да се забрани да учествује, али зато треба 

отежати намештање законским одредбама, расписивањем 

критеријума за избор и да све буде јавно. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/333957/Dve-trecine-duga-zdravstvenom-fondu-nenaplativo 

Две трећине дуга здравственом фонду 
ненаплативо 

Тањуг  

Дуг Републичком фонду за здравствено осигурање по основу неисплаћених доприноса достигао 

је суму од бизу 126 милијарди динара, а према подацима које је Пореска управа доставила 

Тањугу , две трећине тог дуга је ненаплативо. 

У Пореској управи наводе да доприносе за здравствено осигурање није уплаћивало готово 

60.000 привредних субјеката и да је дуг по том основу сада близу 126 милијарди динара. 

 

Пољопривредници РФЗО дугују 23 милијарде динара, правна лица 78 милијарди динара, од 

којих је како кажу у Пореској управи ненаплативо 69, 5 милијарди динара, док је дуг 

предузетника 25 милијарди динара и од тог износа се не може наплатити 15 милијарди динара. 

 

„Од дуга према РФЗО укупно је ненаплативо 84,5 милијарди динара, због тога што су одредјени 

привредни субјекти, односно правна лица у ликвидацији, стечају или приватизацији и ту закон 

не дозвољаца ни редовну, ни принудну наплату“, напомињу у Пореској управи. 

 

Истовремено, из РФЗО упозоравају да без уплате доприноса прети урушавање здравственог 

система, али кажу да увођење партиципације за лечење за сада није о опција о којој се 

размишља. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/333957/Dve-trecine-duga-zdravstvenom-fondu-nenaplativo
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/334021/Doprinose-bez-zarada-uplatilo-74000-poslodavaca 

Доприносе без зарада уплатило 74.000 
послодаваца 

Бета  

У Србији је за прве две недеље примене новог начина контроле уплате пореза на зараде и 

доприноса социјалног осигурања 39.774 послодаваца уплатило и зараде и порезе у укупном 

износу од 45 милијарди динара, саопштила је данас Пореска управа (ПУ) Србије. 

"Нешто више од 74.000 послодавца је уплатило само доприносе, без зарада у вредности од 6,1 

милијарду динара, а само зараде, без пореза и доприноса уплатило је нешто више од 21.000 

послодаваца у вредности од 1,5 милијарди динара", рекао је на конференцији за новинаре у 

Београду помоћник директора ПУ Дејан Видојевић. 

  

Према његовим речима, ПУ ће подсетити на обавезе сваког послодавца који није уплатио 

порезе и доприносе, да би контролу почела до 10. августа, а крајем идућег месеца ће почети и 

принудна наплата. 

  

Додао је да ће ПУ почети и контролу послодаваца који запосленима нису исплатили зараде. 

  

Видојевић очекује да ће се на крају јула показати да 60.000 послодаваца од укупно 350.000 не 

плаћа доприносе за своје запослене, слично као и прошле године. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/334027/Radnici-Nibensa-traze-pomoc-drzave-i-najavljuju-proteste 

Радници "Нибенса" тразе помоћ државе и 
најављују протесте 

Тањуг  

Синдикат радника предузећа из састава "Нибенс групе" затражио је данас помоћ државе у 

решавању проблема тих предузећа и најавио да ће поново бити принудјени да организују 

протесте, уколико им не буде омогућено да раде. 

Путарска предузећа из састава "Нибенс групе" се налазе пред губитком посла, одузето им је 

одржавање путева, због чега би око 2.000 радника могло остати без посла, рекла је 

председница Самосталног синдиката путара Соња Вукановић и затражила помоћ председника 

Србије Томислава Николића и нове Владе Србије у решавању њихових проблема. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/334021/Doprinose-bez-zarada-uplatilo-74000-poslodavaca
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"Ово су жива предузећа, која могу да раде, имају неопходну механизацију и стручне кадрове," 

рекла је она и затражила од Јавног предузећа "Путеви Србије" да им повери посао одржавања 

путева, како би та предузећа, од којих нека постоје већ 50 година и која квалитетно обављају 

посао, преживела док се не пронадје купац за њих. 

 

Путеви у Србији, посебно локални, у противном биће у још горем стању, због тога што се посао 

одржавања путева, уместо путарима из састава "Нибенс групе" који имају потребну 

механизацију, искуство и обучене кадрове, сада поверава неким другим мањим предузећима 

која немају неопходне ресурсе за обављање тих послова, додала је Вукановић. 

 

Путари "Нибенса" сачекаће 10-ак дана после формирања нове Владе Србије и ако не буде слуха 

за њих организоваће протесте на улицама да сви, како су истакли, "чују за проблеме ових 

радника". 

 

Од новог премијера и нове Владе Србије тражимо помоћ да се одрже ова предузећа и сачувају 

радна места, а од Агенције за приватизацију да се више бави проблемима у предузећима у 

којима је раскинут купопродајни уговор, рекла је Вукановић. 
 

Од пет предузећа из овог система, три су у стечају-ПЗП "Врање", ПЗП "Ниш" и ПЗП 

"Крагујевац", а код друга два-"Бачка пут" из Новог Сада и ПЗП "Београд" поништена је 

приватизација, а програм реструктурирања још није покренут, речено је на конференцији 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nibensovi-putari-bez-posla.sr.html 

Нибенсови путари без посла 
Укупна дуговања предузећа из ове групе износила су 180 милиона евра 

 
Синдикати радника пет путарских предузећа из Нибенс групе затражили су помоћ од државе, 
јер ће због губитка послова на одржавању путева око 2.000 радника остати без радне књижице. 

Соња Вукановић, председница Самосталног синдиката путара Србије, каже да су „Путеви 
Србије”, фирма из ове групације, које су одржавале око 5.000 километара путева, одузели 
велики број послова. 

– Ово се првенствено односи на предузећа за путеве Крагујевац, Ниш и Врање. Овом 
последњем предузећу је одузето око 500 километара одржавања локалних путева. Послови 
одржавања и градње путева додељују се фирмама без лиценци, које немају квалификоване 
раднике ни опрему, а оне затим ангажују ова путарска предузећа као подизвођаче – каже 
Вукановићева. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nibensovi-putari-bez-posla.sr.html
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У „Путевима Србије” кажу да ови наводи о додели послова неквалификованим фирмама нису 
тачни. 

– Због немогућности обављања послова на одржавању и изградњи, предузећа из некадашње 
Нибенс групације, послове обављају предузећа за путеве која пре свега имају лиценцу и која 
дуги низ година послују у путарској привреди: Крушевац пут, Пожаревац, Ваљево, Нови Пазар 
пут, Зајечар, Чачак, Ивањица, Сремпут – Рума, Магистрала, Војпут Суботица, Београд пут, 
Србија-аутопут, МБА Миљковић, Војводинапут Зрењанин, Војводинапут Панчево, ПЗП Врање 
и ПЗП Ниш– наводе у „Путевима Србије”. 

У овом предузећу кажу да су Нибенсова предузећа Врање и Ниш, који су иначе у стечају, 
ангажована на редовном и периодичном одржавању државних путева првог и другог реда, 
сходно расположивим капацитетима и могућностима. 

И Предузеће за путеве „ Београд” и Бачкапут, који су у фази реструктурирања, такође су 
ангажовани на редовном и периодичном одржавању државних путева у границама својих 
расположивих капацитета и могућности. У Крагујевачком предузећу за путеве стечајни 
управник је у априлу месецу ове године отпустио све раднике и простор предузећа издат је у 
закуп. 

Према речима Соње Вукановић, додатни ударац путарским фирмама задала је нова 
категоризација путева, односно прелазак финансирања локалних путева у руке градова и 
општина. 

– А локалне самоуправе су се јасно изјасниле да пара за одржавање немају – каже 
Вукановићева. 

Упитана шта конкретно очекују од државе да уради, она каже да најпре треба завршити 
реструктурирање фирме „Бачкапут” и Предузећа за путеве „Београд, али да ни након осам 
месеци нису направљени планови реорганизације, док су ПЗП „Крагујевац”, „Ниш” и „Врање” у 
стечају. – Агенција за приватизацију им није скинула јемства, тако да и даље стижу камате на 
наплату. Ако не буде било слуха да се проблеми ових људи реше, организоваћемо протесте – 
наводи Вукановићева. 

Укупна дуговања предузећа из Нибенс групе, међу којима је било и пет путарских предузећа, 
износила су 180 милиона евра, од чега су 130 милиона била дуговања према банкама. 

У Агенцији за приватизацију кажу да не постоји рок до када реструктурирање мора да се 
заврши. Они истичу да су у овим предузећима именовани заступници капитала и да ће за сва 
бити расписани тендери за продају, а најизвесније је да ЗГОП из Новог Сада буде најпре 
продат, јер већ постоје заинтересовани купци. 

– Сва предузећа у реструктурирању су ослобођена принудне наплате. Не могу да им се 
блокирају рачуни. Она су и даље активна и могу неометано да послују – кажу у Агенцији за 
приватизацију. 

М. Авакумовић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ako_drzava_ne_plati_dug_dunav_ide_u_stecaj.4.html?news_id=244519 

Влада Србије саопштила да неће својевољно да исплати штету по извршној судској пресуди 

Ако држава не плати дуг, Дунав иде у стечај 
АУТОР: АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Влада Србије саопштила је да је резервисала 500 милиона динара у буџету како би 

могла да плати Дунав осигурању износ који је дужна по судској пресуди од пре 10 година, а да 

притом не буду угрожене исплате пензија и других давања. У Влади су, међутим, поручили да 

овај износ неће платити својевољно, упркос томе што Дунав поседује извршну судску пресуду у 

своју корист и то за износ од чак 3,5 милијарде динара, али признају да Дунав може да наплати 

потраживање путем принудне наплате. 
У Влади тврде да су претходних месеци покушавали да се договоре са руководством 
осигуравајуће куће о динамици и висини исплате и да дају гаранције да ће дуг бити плаћен, али 
„имајући у виду озбиљну економску ситуацију, Влада Србије сматра да не треба да преноси 
више средстава од оних које тренутно потражују инореосигуравачи који су контактирали Дунав 
осигурање, јер би то било некоректно према пореским обвезницима“. 

У Влади кажу да им намера није да оштете Дунав осигурање те да је та осигуравајућа кућа 
одбила Владин предлог споразума и поднела налог за принудну наплату пуног износа свог 
потраживања. 

У Дунаву демантују наводе Владе Србије и кажу да нису „учинили било какав акт противан 
прописима или етичким начелима добре пословне праксе, а нарочито не на штету пореских 
обвезника и буџета Србије“. 

- У саопштењу Владе се наводи да је Дунав покренуо принудну наплату износа од преко 30 
милиона евра на терет средстава буџета, са тврдњом да је овај износ далеко већи од износа на 
који Дунав има право по основу правоснажне и извршне пресуде против Републике Србије. Ова 
тврдња није тачна, јер ни један суд у Републици Србији, а ни у свету, не би дозволио да било ко, 
па ни Компанија Дунав, наплати принудним путем већи износ него што је пресудом одређено. 
Поменути дуг по пресуди износи 6.500.000 долара и 3.535.000 немачких марака, али како је 
одлука суда донета пре равно 10 година, то је овај износ, рачунајући од дана настанка обавезе 
1976. године, за укупно тридесет пет година, увећан припадајућим каматама. Компанија је 
тражила само износ досуђен пресудом, ни мање ни више од тога - кажу у овој осигуравајућој 
кући. 

Како наводе у Дунаву, њихово потраживање је настало када је 1976. године, кривицом радника 
Контроле лета, која је била орган управе тадашње Југославије, дошло до судара и пада два 
авиона изнад Загреба. 

- Након правоснажно окончаног судског поступка у коме је утврђена неспорна кривична 
одговорност радника Контроле лета за насталу штету, Дунав је био принуђен да 1979. године, 
заједно са иностраним реосигуравачима, по праву регреса, тужи државу СФРЈ за накнаду штете 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ako_drzava_ne_plati_dug_dunav_ide_u_stecaj.4.html?news_id=244519
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коју су породицама погинулих путника и чланова посаде и авио компанији ИНЕX адриа, 
исплатили Дунав и инострани реосигуравачи, код којих је наша компанија, у складу са 
законом, реосигурала авион, путнике и њихов пртљаг. По уговору о реосигурању, Дунав је 
дужан да штету коју су реосигуравачи, највећим делом из Лондона, исплатили оштећенима, 
наплати од штетника, у овом случају државе, која је одговорна за контролу летова и да 
наплаћени износ исплати страним реосигуравачима по праву регреса. Овај спор се услед 
спорости судства, ратних дејстава, распада СФРЈ и других разлога, одужио више од две 
деценије и пре равно 10 година завршио правоснажном и извршном пресудом Врховног суда 
Србије против Републике Србије, као сукцесора СФРЈ. Свих протеклих 10 година, почев од 
2002. до данас, Компанија је настојала да у Влади РС нађе саговорнике са којима би се, заједно 
са страним реосигуравачима, договорила око висине, рокова и начина исплате не Дунаву, већ 
директно страним реосигуравачима, који су штету и платили жртвама несреће. У противном, 
ако Дунав не би наплатио дуговани износ од државе, страни реосигуравачи би имали право да 
туже Дунав, као и да штету, која са досуђеном каматом износи укупно око 28,5 милиона евра, 
наплате директно од нас, што би значило стечај Компаније Дунав - тврде у овој кући. 

Из Дунава поручују да „пуних 10 година, на бројне дописе, молбе и предлоге Компаније, 
надлежни представници Владе нису дали никакав одговор, нити су прихватили позив да се 
преговара и сачини поравнање са страним реосигуравачима, који би након толико година 
прихватили и плаћање далеко мањег износа штете за овај давнашњи догађај“. 

- И поред више пута поновљених молби и упозорења да се пре наступања застарелости нађе 
одговарајући начин за споразумно и вансудско решавање проблема, Дунав није наишао на 
разумевање надлежних представника Владе. После скоро десетогодишњег стрпљивог чекања 
на исплату штете по пресуди, априла ове године, страни реосигуравачи из Лондона, тужили су 
Дунав за наплату штете коју држава до сада није платила. Стога је Дунав био принуђен да, дан 
пре истека рока застарелости, поднесе предлог суду за извршење пресуде, како не би заувек 
изгубио право да овај износ наплати и тиме причини ненадокнадиву штету својим 
осигураницима и акционарима, међу којима је и сама Република Србија. Апсолутно је нетачан 
навод из саопштења Владе да је предлог за извршење пресуде поднет ненајављено, о чему 
Компанија поседује бројне писане доказе - тврде у Дунаву. 

О овој компанији објашњавају и да је нетачно да су одбили споразум, већ да су, напротив „у 
више наврата достављали представницима Министарства финансија своје иницијативе и 
предлоге за закључење споразума, од којих ни један није прихваћен“. 

- Предлози Министарства финансија нису били прихватљиви, с обзиром на то да су били 
супротни закону и здравој економској логици и нису пружали никакву гаранцију да ће Влада 
извршити своју обавезу по пресуди, коју није извршила у протеклих пуних 10 година. 
Компанија је истовремено позивала надлежне представнике Владе на заједничке преговоре са 
страним осигуравачима, са којима је Компанија, након усменог негативног одговора 
представника Владе, самоиницијативно отпочела преговоре у циљу смањења обавезе 
Републике Србије за предметну штету. Дунав није овлашћен да се, пре закључења споразума са 
инореосигуравачима, одрекне потраживања по пресуди и тиме евентуално проузрокује стечај 
Дунава, чиме би његови органи управе потенцијално учинили кривично дело, па чак и ако је 
дужник Република Србија. У самосталним преговорима са страним реосигуравачима у 
Лондону, Компанија Дунав је постигла значајан напредак у смањењу висине укупне обавезе по 
Србију и тренутно се преговори приводе крају. Међутим, уместо тачног објашњења јавности 
зашто за протеклих десет година овај проблем у преговорима са страним реосигуравачима није 
решен смањењем пресудом утврђене обавезе државе, Влада у одласку, у настојању да оправда 
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проблеме које Министарство финансија, својим непоступањем у овом предмету, оставља својим 
будућим наследницима, доставља медијима саопштење, тврдећи да је Дунав узрок проблема 
пореских обвезника, због којег ће социјална давања најсиромашнијима бити директно 
доведена у питање, што апсолутно не одговара истини - наводе у овој кући. 

Дунав ће преговарати са страним реосигуравачима 
- Дунав неће наплатити од своје државе ништа више него што буде принуђена да плати 
страним реосигуравачима, али истовремено, органи управе Дунава неће дозволити да 
компанија оде у стечај због неизвршавања обавеза државе по судској пресуди. Такође, органи 
управе Дунава нису спремни да чине кривична дела потписујући споразуме који нису у складу 
са законом и пословним интересима Компаније, о чему поседујемо прецизну документацију и 
доказе. Дунав неће дозволити да се туђи пропусти и непоступања користе за нарушавање 
пословног угледа и дуго година стицане међународне репутације на тржишту осигурања и 
реосигурања, не само у Србији већ и у Европи - кажу у Дунав осигурању и додају да ће та 
компанија учинити све што је у њеној моћи да се у директним преговорима са страним 
реосигуравачима (и без надлежних представника Владе који нису желели да се укључе у ове 
преговоре), висина обавезе Републике Србије смањи у што већем износу. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/overa_knjizica_na_tri_meseca.55.html?news_id=244556 

НАША ПРИЧА - Дугови послодаваца према Републичком фонду за здравствено осигурање 

нарасли на милијарду евра 

Овера књижица на три месеца 
АУТОР: К. ЖИВАНОВИЋ 

Београд - Иако су послодавцима од почетка године пружене погодности за уплаћивање 

доприноса за здравствено осигурање, већина њих и даље не испуњава законске обавезе, те је 

дуг према Републичком фонду за здравствено осигурање (РФЗО) на име неуплаћених 

доприноса нарастао на милијарду евра.  

 
Портпаролка РФЗО Сања Миросављевић каже за Данас да изменом Правилника о исправи о 
здравственом осигурању, који се примењује од почетка године, запослени којима послодавци 
не уплаћују редовно доприносе могу да оверавају књижице на три месеца. 

- Уколико послодавци имају претходне дугове, они су стављени у стање „мировања“. Услов је да 
доприносе почну да уплаћују месечно, и то редовно, јер уколико једном не уплате, изгубиће ту 
погодност. Запосленима у тим фирмама се здравствене књижице оверавају на три месеца, док 
се радницима којима послодавци на време уплаћују доприносе, а немају неизмирене обавезе, 
књижице оверавају на шест месеци - објашњава Миросављевић. Она додаје да је Пореска 
управа надлежна за контролу наплате доприноса, напомињући да их све већи број послодаваца 
не уплаћује, „при чему остварују екстрапрофите“. 

- Уколико не буде строге финансијске дисциплине и контроле, постоји опасност да се 
избегавањем плаћања доприноса за здравствено осигурање урушити читав здравствени систем, 
на шта стално упозоравамо. Доћи ћемо у ситуацију да сви имамо оверене здравствене књижице 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/overa_knjizica_na_tri_meseca.55.html?news_id=244556
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које ће бити безвредни папири, јер неће бити средстава за лечење - указује Миросављевић. 
Према њеним речима, дуг од милијарду евра је готово половина овогодишњег буџета Фонда. 

- Тим новцем би могле да буду исплаћене бруто плате свих 105.000 запослених у здравству. 
Могли бисмо, на пример, наредне три године да финансирамо све лекове на рецепт који се 
издају у Србији - каже Миросављевић, подсећајући да се годишње изда 100.000 кутија лекова, у 
вредности од преко 30 милијарди динара. Она наглашава да је за оверу здравствених књижица, 
поред уплате доприноса, неопходан и избор лекара. 

- Од 6,9 милиона осигураника у Србији, око 85 одсто њих је изабрало лекара. Још није касно да 
и они који нису то учине - указује Миросављевић. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/doprinose-ne-placa-60000-poslodavaca 

Доприносе не плаћа 60.000 послодаваца 
 

– Пореска управа Србије очекује да се применом контроле наплате пореза и 
доприноса наплата повећа 45 до 60 милијарди динара, што би у значајној мери 
растеретило републички буџет и смањило буџетски дефицит – рекао је јуче на 
конференцији за новинаре директор Пореске управе Србије Драгутин 
Радосављевић. 

 Он је истакао да су пројекције наплате доприноса у овој години 450 милијарди динара, а ако се 
остваре процене Пореске управе да се наплата повећа десет до петнаест процената, то би 
смањило издвајања из буџета, која тренутно износе око 290 милијарди динара, односно око 34 
одсто укупних расхода државе. – Да би држава у потпуности администрирала пензије, помогла 
здравственом фонду и Националној служби за запошљавање, за то издваја око 290 милијарди 
динара – прецизирао је Радосављевић. 

Директор ПУ навео је да је примена новог система контроле наплате пореза и доприноса преко 
банака већ дала одређене резултате, и нагласио да ће примена те мере допринети фискалној 
стабилности буџета и јавних финансија. 

Коментаришући захтеве предузетника да се принудна наплата обустави док се не регулишу 
рокови плаћања, Радосављевић је навео да Пореска управа мора да поштује закон, да је 
извршни орган и да успостављање боље пословне климе није у њеној надлежности. 

– Основна улога ПУ је наплата јавних прихода и ту пардона нема. Пореска управа не може 
спроводити социјалну политику – категоричан је био Радосављевић, и додао да ће од 1. јануара 
2013. године контрола уплате пореза и доприноса бити још оштрија. 

Помоћник директора Пореске управе Србије Дејан Видојевић истакао је да је за прве две 
недеље примене новог система контроле наплате пореза и доприноса 21.000 послодаваца 
уплатила само зараде, без доприноса, и то у укупном износу од 1,5 милијарди динара. По 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/doprinose-ne-placa-60000-poslodavaca
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његовим речима, детаљније информације добиће се на крају овог месеца, када се уплата 
доприноса и пореза на зараде упореди с истим месецом прошле године. 

– Али, већ сада можемо казати да је вероватно да ћемо се до краја овог месеца приближити 
броју од 60.000 послодаваца, од укупно 350.000, који не плаћају доприносе за своје запослене 
– казао је Видојевић. 

Помоћник диркетора ПУ је истакао да је наплата доприноса у првих шест месеци ове године на 
нивоу прошлогодишње наплате и у оквиру годишњег плана. 

– Мислимо да бисмо могли до краја године очекивати повећање наплате од најмање 15 
процената – нагласио је он. 

На конференцији за новинаре је речено да је прошле године поднето око 9.000 пријава против 
послодаваца који нису измиривали своје обавезе и да се те пријаве судски процесуирају. Е. Дн. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnici-nibensa-traze-pomoc-drzave 

Радници "Нибенса" траже помоћ државе 
 

Синдикат радника предузећа из састава "Нибенс групе" затражио је данас помоћ 
државе у решавању проблема тих предузећа и најавио да ће поново бити 
принуђени да организују протесте, уколико им не буде омогућено да раде. 

  

  Путарска предузећа из састава "Нибенс групе" се налазе пред губитком посла, одузето им је 
одржавање путева, због чега би око 2.000 радника могло остати без посла, рекла је 
председница Самосталног синдиката путара Соња Вукановић и затражила помоћ председника 
Србије Томислава Николића и нове Владе Србије у решавању њихових проблема.  
  
 "Ово су жива предузећа, која могу да раде, имају неопходну механизацију и стручне кадрове," 
рекла је она и затражила од Јавног предузећа "Путеви Србије" да им повери посао одржавања 
путева, како би та предузећа, од којих нека постоје већ 50 година и  која квалитетно обављају 
посао, преживела док се не пронађе купац за њих.   
  
  Путеви у Србији, посебно локални, у противном биће у још горем стању, због тога што се посао 
одржавања путева, уместо путарима из састава "Нибенс групе" који имају потребну 
механизацију, искуство и обучене кадрове, сада поверава неким другим мањим предузећима 
која немају неопходне ресурсе за обављање тих послова, додала је Вукановић.  
  
  Путари "Нибенса" сачекаће 10-ак дана после формирања нове Владе Србије и ако не буде 
слуха за њих организоваће протесте на улицама да сви, како су истакли, "чују за проблеме ових 
радника".  
  
  Од новог премијера и нове Владе Србије тражимо помоћ да се одрже ова предузећа и сачувају 
радна места, а од Агенције за приватизацију да се више бави проблемима у предузећима у 
којима је раскинут купопродајни уговор, рекла је Вукановић.  
  

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnici-nibensa-traze-pomoc-drzave
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  Од пет предузећа из овог система, три су у стечају-ПЗП "Врање", ПЗП "Ниш" и ПЗП 
"Крагујевац", а код друга два-"Бачка пут" из Новог Сада и ПЗП "Београд" поништена је 
приватизација, а програм реструктурирања још није покренут, речено је на конференцији.   
  
  У путарским предузећима из састава "Нибенс групе" у току је потписивање петиције са 
захтевом да се преиспита приватизације тих предузећа, коју ће упутити председнику Србије и 
будућем премијеру.     
  
  Преиспитивање приватизације затражено је за предузећа "Војводинапут-Бачкапут" из Новог 
Сада, Предузеће за путеве "Београд", ПЗП "Београд", ПЗП "Крагујевац", ПЗП "Ниш" и ПЗП 
"Врање". 
  Проблеми у раду ових предузећа настали су после хапшења власника "Нибенс групе" Мила 
Ђурашковића прошле године, због сумње да је оштетио предузећа која је куповао у 
приватизацији.  
  Против њега и његових сарадника подигнута је оптужница.  
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/tresu-se-obecanja-%E2%80%93-rodice-se-dugovi-inflacija 

Тресу се обећања – родиће се дугови, 
инфлација... 
 

Уколико би се испунила обећања о мерама економске политике која ових дају 
поједини истакнути функционери владајуће коалиције, грађане Србије чекају, у 
најмању руку, занимљиви дани. 

Наиме, по тим предлозима, јавни дуг би се у врло кратком року могао повећати за две трећине, 
Народна банка би почела да штампа паре да би финансирала привредни раст, док би стотине 
хиљада грађана могле остати без уштеђевине у банкама, а запослени у тим финансијским 
установама без посла... 

Иако то можда звучи тек као обично новинарско претеривање, све те ствари су, прилично 
директно, најавили челници странака будуће владајуће коалиције. Додуше, то што политичари 
обећавају, поготово у Србији, не значи и да ће бити испуњено. 

Најагилнији је био потпредедник СПС-а и генерални директор „Србијагаса” Душан Бајатовић, 
који каже да Србија није високо задужена земља и да треба да позајми у иностранству, најпре 
од Русије, још десет милијарди евра. Држава Србија је тренутно, домаћим и спољним 
кредиторима дужна нешто више од 15,5 милијарди евра. То износи око 51 одсто годишњег 
бруто домаћег производа а, подсетимо, законским одредбама о фискалној одговорности, 
одређено је да учешће јавног дуга земље у БДП-у не би смело да буде више од 45 процената. 
Уколико би држава сада позајмила још десет милијарди евра, учешће дуга у годишњем 
привредном резултату земље би се повећало на више од 80 одсто. То је проценат задужености 
какав, рецимо, има Немачка, али се не сме заборавити да је она неупоредиво јача и стабилнија 
економија од српске, којој кредитори позајмљују паре по реално негативним каматним стопама 
– толико поверења имају у немачку државу. У српску, пак, више нико нема поверења, а каматне 
стопе по којима се ми задужујемо одавно у неколико пута веће од годишње стопе раста БДП-а. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/tresu-se-obecanja-%E2%80%93-rodice-se-dugovi-inflacija


13 

 

Бајатовић, међутим, каже да Србија није презадужена земља и тврди да би смо, уколико би 
уложили око десет милијарди евра, за пет година дуплирали БДП на око 60 милијарди евра – 
пре свега кроз улагања у пољопривреду „где је мултипликатор један према пет” – па 
задуженост државе не би била 50 одсто, него упола мања. Бајатовић није рекао, али та његова 
рачуница подразумева да би у том сценарију српска привреда расла по годишњим стопама од 
15 процената, што је раст дупло бржи од кинеског, а пет-шест пута од немачког или америчког. 
Једино је остало нејасно зашто се те најмоћније економске силе света нису досетиле тог 
„пољопривредног мултипликатора” пре првог човека „Србијагаса”. 

Друга Бајатовићева идеја односи се на оснивање развојне банке ради обезбеђивања капитала 
привреди. Бајатовић каже да би та банка врло селективно одобравала зајмове за пољопривреду 
и мала и средња предузећа да производе само за извоз, а милијарду евра обезбедило би се од 
обвезница које би купила Народна банка Србије. Сличне предлоге су ових дана износили и 
поједини економисти, али и неки истакнути чланови Демократске странке, попут бившег 
министра за приватизацију Александра Влаховића. Ипак, други економисти упозоравају на то 
да откуп обвезница од НБС-а може значити само једно – примарну емисију новца, односно 
инфлацију. 

Бајатовићев партијски шеф и мандатар будуће владе Ивица Дачић здушно је ових дана 
подржао идеју да комерцијалне банке на две године замрзну потраживања која имају од 
грађана и привреде. Тај предлог потекао је од потпредседнице „Делте” Јелене Крстовић, баш 
као што је – занимљиво – и идеја о новом задужењу од десет милијарди евра од Руса веома 
популарна међу челницима неких тајкунских компанија. 

Ипак, банкари упозоравају на то да би остваривање таквог предлога несумњиво значило и крај 
рада банака, не само током те две године него и заувек. Иако то некоме можда на први поглед и 
делује примамљиво, то би практично значило и губитак посла за близу 40.000 грађана Србије 
запослених у банкарском сектору. 

В. Чворков 
Бонус на пензије 
Међу свим предлозима некако је у јавности најслабије примећен онај најреалнији – ПУПС-ов – 
о увођењу тринаесте пензије за најсиромашније пензионере. По речима потпредседника 
ПУПС-а Јована Кркобабића, до краја године би требало очекивати бонус чек за 390.000 
пензионера који примају мање од 15.000 динара месечно. Звучи хумано, али проблем је у томе 
што је за остварење те идеје потребно додатних 50 милиона евра. Питање је само како, кад се 
зна да ће држава ове године већ потрошити две милијарде више него што ће прикупити у 
буџету. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1093:vecina-uplacuje-doprinose-bez-

plate&catid=31&Itemid=101 

Већина уплаћује доприносе без плате 

Наплата пореза у оквирима плана, највећи раст забележен код пореза на добит: Драгутин 
Радосављевић 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1093:vecina-uplacuje-doprinose-bez-plate&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1093:vecina-uplacuje-doprinose-bez-plate&catid=31&Itemid=101
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За прве две недеље примене новог система контроле наплате пореза и доприноса, односно 
размене података о плаћању између банака и Пореске управе (ПУ), у Србији је од укупно 
350.000 активних привредних субјеката 20.656 послодаваца уплатило само зараде, без 
доприноса и то у укупном износу од 1,5 милијарди динара, док су само доприносе, без зарада 
уплатила 74.103 послодавца у износу од 6,1 милијарде динара. Насупрот томе, 39.774 
послодавца уплатила су запосленима и зараде и доприносе, и то у укупном износу од безмало 
45,1 милијарду динара. Ове податке саопштио је јуче на конференцији за новинаре помоћник 
директора ПУ Дејан Видојевић, уз процену да би до краја текућег месеца број оних који 
запосленима не уплаћују доприносе могао да достигне 60.000. 

Он је најавио да ће ПУ од 10. августа контролисати предузетнике који не уплаћују доприносе а 
до краја августа кренути и у поступке принудне наплате. Посебно ће се, казао је он, 
контролисати послодавци који су уплатили само доприносе али ће им се оставити време до 
краја месеца јер је могуће да ће у другој транши, након намирења обавеза према држави, 
исплатити и примања запосленима. Уз оцену да је генерално наплата доприноса у првих шест 
месеци ове године била на нивоу прошлогодишње и у оквирима годишњег плана, Видојевић је 
рекао и да би до краја године могло да се очекује даље повећање наплате за око 15 процената. 
Иста очекивања изразио је и директор ПУ Драгутин Радосављевић наводећи да је у првих шест 
месеци 2012. Пореска управа за 2,1 одсто пребацила очекиване планове наплате у свим 
пореским облицима и да би до краја године, уколико се настави исти тренд, то могло да значи 
повећање буџетских прихода за око шест милијарди динара, што је 55 милиона евра више од 
пројекција Министарства финансија. Највећи раст је забележен код пореза на добит, 
прецизирао је Радосављевић и оценио да и то показује да у Србији постоји здрави део 
привреде. Само у јануару ове године, наплаћено је више пореских прихода него у јануару било 
које од претходних десет година, навео је такође Радосављевић и додао да је прошле године ПУ 
поднела више од 9.000 пријава за прекршај против послодаваца који нису измиривали 
обавезе, а да су они чији су прекршаји премашивали суму од 1,5 милиона предати тужилаштву. 
Према речима Радосављевића, нови начин контроле наплате пореза и доприноса који 
представља значајан корак ка фискалној стабилизацији буџета и јавних финансија, требало би 
укупно да обезбеди повећање наплате за 45 до 60 милијарди динара, при ћему ће наплата 
доприноса (који до сада нису били у надлежности ПУ и за које се такође очекује да премаше 
планираних 350 милијарди динара) значити и мања издвајања из буџета. Пре свега за 
администрирање пензија, помоћ здравственом фонду и Националној служби за запошљавање - 
што са око 290 милијарди динара тренутно чини око 34 одсто укупних буџетских расхода. 
Коментаришући на новинарско питање захтеве који стижу од предузетника, о отпису дугова 
или камата на старе дугове, али и о пролонгирању наплате јавних прихода од малих и средњих 
предузећа, Радосављевић је рекао да је ПУ извршни орган власти и да као таква не може да 
води социјалну политику, односно, да о томе могу да одлучују само влада и парламент. 

ПУ чека пореску пријаву купца Политике 

Пореска управа Србије, односно, ни њена централа, нити надлежна филијала (Стари град) није 
добила пријаву за опорезивање капиталне добити од купца удела у листу Политика - Ист 
медија групе, рекао је јуче њен директор Драгутин Радосављевић и прецизирао да је рок за 
достављање такве пријаве 15 дана од дана обављања трансакције. Осим тога, потребно је и да 
Привредни суд, у којем је оверен уговор о купопродаји удела, одмах наредног дана о томе 
обавести ПУ. Према закону о порезу на добит правних лица лица, без обзира да ли је реч о 
домаћем или страном правном лицу, обавезно је подношење пореске пријаве уз евентуално 
навођење образложења у случају да не постоји основ за наплату пореза. Могуће је, наиме, како 
наглашавају у ПУ, да је купац порески обвезник у некој другој земљи и да у складу са 
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Међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања, какав Србија има са РУсијом, у 
Србији нема обавезу да плати овај порез. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1064:Putari-tra%C5%BEe-pomo%C4%87-

dr%C5%BEave&catid=9&Itemid=120 

Путари траже помоћ државе 
 

Синдикати радника пет путарских предузећа из Нибенс групе затражили су јуче помоћ од 
државе и најавили да ће организовати протесте ако им Влада Србије не омогући услове за рад и 
нове послове. Председница Самосталног синдиката путара Србије Соња Вукановић казала је на 
конференцији за новинаре да ће 2.000 радника остати без посла ако не буде добре воље да се 
помогне путарским предузећима. Вукановић је казала да су након раскида уговора о 
приватизацији Бачкапут и Предузеће за путеве (ПЗП) Београд у реструктурирању, али да ни 
након осам месеци нису направљени планови реорганизације, док су ПЗП Крагујевац, Ниш и 
Врање у стечају. 

Ако не буде било слуха да се проблеми ових људи реше ми ћемо морати да се вратимо на улицу 
и кроз организовање протеста натерамо надлежне да цују какве проблеме имају и ако икако 
могу да помогну, казала је она. Вукановићева није могла да прецизира докле ће путари чекати 
са прочетком протеста, али је додала да ће сачекати формирање нова владе. Вукановић је 
казала и да се бившем власник путарских предузећа из Нибенс групе Милу Ђурашковићу суди 
због малверзација у Фабрици мазива из Краљева, а да се нико није бавио дешавањима у 
путарским предузећима и тиме где је завршио новац из кредита којим су те фирме задужене. 
Синдикалци из путарских предузећа Нибенс групе су казали да су им Путеви Србије од пролећа 
одузели велики број послова на одржавању путева, иако су одлично урадили послове током 
зимског одржавања путне мреже. Послови одржавања и градње путева се додељују фирмама 
без лиценци, које се баве трговином и немају ни квалификоване раднике ни опрему, а оне 
затим ангажују путарска предузећа као подизвођаче, казали су синдикалци. Власник Нибенс 
групе Мило Ђурашковић је у мају 2011. године ухапшен због злоупотребе службеног положаја и 
извлачења 32 милиона евра из Фабрике мазива (ФАМ) из Крушевца коју је купио у 
приватизацији. Ђурашковић је након 11 месеци притвора у априлу пуштен да се брани са 
слободе, уз електронски надзор. Укупна дуговања предузећа из Нибенс групе, међу којима је 
било и пет путарских предузећа, износила су 180 милиона евра, од чега су 130 милиона евра 
била дуговања према банкама. Бета 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1066:Posao-za-50-

Jagodinaca&catid=9&Itemid=120 

Посао за 50 Јагодинаца 

Италијанска Аунде група, која се бави производњом седишта за аутомобиле, планира 
реализацију инвестиције у Јагодини чија је почетна вредност милион евра и запошљавање 50 
радника, рекао је јуче председник те компаније Ћиро Лоти. Лоти је, приликом сусрета с 
председником Скупштине општине Јагодина Драганом Марковићем Палмом, рекао да Група 
Аунди жели да инвестира у тај град и прати рад Фијата. После инвестиције у Србији, Фијат 
очекује велики посао, због тога желимо да у најкраћем року започнемо производњу у Јагодини. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1064:Putari-tra%C5%BEe-pomo%C4%87-dr%C5%BEave&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1064:Putari-tra%C5%BEe-pomo%C4%87-dr%C5%BEave&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1066:Posao-za-50-Jagodinaca&catid=9&Itemid=120
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Започећемо са запошљавањем 50 радника, али Фијат нам даје могућност да проширимо 
инвестиције, рекао је Лоти. 

Према његовим речима, Србија је спремна за велика улагања и најсложенију индустријску 
производњу и због тога италијанска компанија у Јагодини може много брже да започне 
производњу него у другим местима. Марковић је најавио да ће уговор са Италијанима бити 
потписан у наредних 15 дана, те да ће град конкурисати с пројектом код Сијепе за субвенције по 
запосленом раднику. Највећи проблем у Србији су нова радна места. Јагодина има најбоље 
услове за стране инвеститоре у Србији, а администрација је најефикаснија по питању издавања 
дозвола за изградњу фабрика, нагласио је Марковић. Он је подсетио да је педесетак радника 
већ било на обуци за рад у погонима Андреа конфекциони где крајем августа почиње 
производња. Предвиђено је да у тој фабрици ради 500 радника. Пре два дана посетили смо 
италијански град Кастел Франко и договорили с градоначелником да крајем септембра дође у 
посету Јагодини с делегацијом привредника који су заинтересовани за улагања, рекао је 
Марковић. Група Аунде инвестираће у Јагодини захваљујући препоруци компаније Андреа 
конфекциони која већ гради фабрику ауто цирада у Индустријској зони у том граду, а вредност 
те инвестиције је девет милиона евра. Група Аунде производи ентеријер за моторна возила у 86 
фабрика у 25 држава на свету и сарађује са свим најпознатијим произвођачима у моторној 
индустрији. Тањуг 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1095:%C5%A0trajk-upozorenja-zbog-

neoverenih-knji%C5%BEica&catid=9&Itemid=120 

Штрајк упозорења због неоверених 

књижица 
 

Око 150 радника друштвеног предузећа 21. октобар протестовало је јуче због неоверених 
здравствених књижица испред зграде фонда за здравствено осигурање у Крагујевцу. Ово је 
штрајк упозорења. Ако надлежни државни органи не нађу начин да нам се овере здравствене 
исправе протесте ћемо радикализовати, рекао је председник Самосталног синдиката Живомир 
Петровић. Петровић је новинарима рекао да су здравствене књижице за свих 279 запослених 
оверене су закључно са 30. јуном као и да предузеће, које је од 2003. у реструктирању није у 
ситуацији да уплати доприносе за здравствено осигурање. 

Једночасовни штрајк радника протекао је без проблема. Ова фирма производи пластичне 
делове за аутомобиле, као и пластичне и металне делове за расхладне уређаје. Некада је било у 
саставу Групе Застава возила, али декомпоновањем тог холдинга постало је самостално. 
Надлежни су својевремено обећавали да ће наћи стратешког партнера за то предузеће. 
Подршку штрајку дали су представници Самосталног синдиката Крагујевца као и Самосталног 
синдиката металаца Крагујевца. Тањуг 
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1073:struja-udara-na-

troskove&catid=20&Itemid=124 

Струја удара на трошкове 
 

У потрошачкој корпи више од 40 одсто храна а врло мало новца остаје за остале потребе 

Стандардна потрошачка корпа не може да задовољи потребе просечне породице у Србији, а 
наредних месеци очекују нас нова поскупљења и раст вредности те корпе, оценили су јуче 
саговорници Тањуга. Како су истакли, ситуација се може побољшати само повећањем 
привредне активности, запослености и просечних зарада. Према анализи Министарства 
трговине, просечна потрошачка корпа у мају износила је скоро 57.900 динара) и вредела је 1,43 
просечне зараде од 40.450 динара док је за покриће минималне корпе требало издвојити 0,76 
просечних зарада или 30.600 динара. 

Просечна потрошачка корпа у мају била је већа за 1,23 одсто, или 700 динара, него у априлу, а 
минимална 0,3 одсто или 90 динара. Потрошачка корпа није мерена да задовољи потребе 
четворочлане већ трочлане породице, плате су остале исте или смањене па ни просечна корпа 
не може да задовољи потребе просечне фамилије, а камоли минимална, казала је председница 
Центра за заштиту потрошача Србије (ЦЕПС) Вера Вида. Она је напоменула да се у 
потрошачкој корпи више од 40 одсто троши на храну и да врло мало новца остаје за остале 
потребе - одећу, обућу, средства за личну хигијену, комуналије, књиге, позоришта, биоскоп и 
слично. Захваљујући лету и доброј понуди не тако скупог поврћа, потрошачи могу некако да 
изгурају до јесени. Чека нас много топлија јесен од лета јер обећавају поскупљење струје, које 
ће да повуче нови талас поскупљења, па ћемо имати и струјни удар на новчанике, нагласила је. 
Председник Друштва аграрних економиста Србије Миладин Шеварлић рекао је да је раст 
вредности потрошачке корпе у мају у односу на претходне месеце релативно скроман и да ће 
бити већи наредних месеци. Он је рекао да побољшања животног стандрада у Србији нема без 
оживљавања привреде, повећања запослености, просечне зараде породичних домаћинстава и 
средстава за куповину не само производа и услуга обухваћених потрошачком корпом која 
представља релативни минимум већ и потрошње других добара, роба и услуга. Према 
подацима Министарва трговине, куповну моћ у мају изнад просека Републике имали су 
Београд, Нови Сад, Панчево и Крагујевац. У свим градовима који се статистички прате, 
просечна месечна нето зарада покрила је минималну потрошачку корпу али није била довољна 
за покриће просечне. Тањуг 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1002:setnja-radnika-metalke-

majur&catid=20&Itemid=124 

Шетња радника Металке Мајур 
 

Око 60 радника фабрике за производњу електроинсталационог материјала Металка Мајур у 
Јагодини протестовало је јуче због неоверених здравствених књижица, неисплаћених зарада и 
онемогућавања рада синдикалне организације. Чланови синдикалне организације Металке 
Мајур ступили су у штрајк 22. јуна, а пошто са власником фабрике Радосавом Миленковићем 
нису успели да се договоре о својим захтевима, организовали су протестну шетњу кроз град. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1073:struja-udara-na-troskove&catid=20&Itemid=124
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1073:struja-udara-na-troskove&catid=20&Itemid=124
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1002:setnja-radnika-metalke-majur&catid=20&Itemid=124
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Према речима председнице синдикалне организације фабрике Јасмине Савић, радници траже 
да им се овере здравствене књижице за прошлу и шест месеци ове године како би им се 
омогућило лечење, као и да се уплате доприноси за пензијско и инвалидско осигурање. 

Потражујемо и наше зараде од марта до јуна текуће године. Обраћали смо се инспекцији рада 
која је дала налог да се зараде исплате за 15 дана и тај рок је истекао, а послодавац нам се више 
није обраћао, изјавила је Савић. Послодавац је понудио да почне да им исплаћује једну зараду 
месечно што штрајкачки одбор није прихватио јер би то значило да заостале плате неће ни 
добити. Путне трошкове не добијају од октобра 2011. године. Председница синдикалне 
организације каже да је њој и још двема колегиницама из штрајкачког одбора од 9. јула 
забрањен улазак у фабрику чиме је послодавац спречио рад синдиката. У фабрици је запослено 
око 170 радника, а њих 60 је у штрајку. О протесту су обавестили и руководство фабрике, а 
према речима радника, власник је тренутно на мору. Штрајкаче је након протеста примио 
председник Већа Савеза самосталних синдиката у Јагодини Мирослав Гајић који је рекао да ће 
се обратити послодавцу како би се проблем решио, као и да ће о свему обавестити руководство 
града. Радници најављују да ће и данас одржати протест, а о даљим мерама ће се накнадно 
договорити. Радници ове фабрике штрајковали су и прошле године, као и крајем 2010. године, 
такође због неисплаћених зарада. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1017:mole-boga-da-ostanu-

drzavni&catid=21&Itemid=125 

Моле бога да остану државни 
 

Приватизација поништена а радници “Ваљевопута” још увек штрајкују и чекају да им држава 
реши статус Фото: С. Раковић 

Ненад Марић, недавно именовани в. д. директора „Ваљевопута”, фирме чија приватизација је 
поништена а капитал враћен под окриље државе, нашао се, народски речено, у небраном 
грожђу. Проблеми акумулирани годинама који су кулминирали раскидом уговора са бившим 
власником, мађарском фирмом „Бетонут”, сада би требало да почну да се решавају, али то неће 
бити нимало лако. Блокирани су нам рачуни у свим банкама, искључена струја, телефони не 
раде, камиони нису регистровани, имамо велике дугове добављачима, радници већ годину 
дана нису примили плате, набраја Марић само неке од невоља које су га сачекале. 

У току су преговори са Електродистрибуцијом да се направи репрограм плаћања, па да се у 
фирми укључи струја како би могле да се обављају бар основне функције. Постоје и обећања 
надлежних и из старе и из нове градске власти да ће помоћи у решавању основних комуналних 
проблема. Померамо се али, рекао бих, некаквим мрављим корацима. Најважније је да дођемо 
до првог новца. Надамо се неким малим пословима од три до пет милиона динара које бисмо 
могли одмах да стартујемо, јер нам је механизација у добром стању. Постоје наговештаји да 
бисмо евентуално од града могли да добијемо авансе и да почнемо као подизвођачи или 
извођачи на пословима као што је крпљење рупа на путевима и улицама, наводи Марић и 
подсећа да су у добром стању све улице које је „Ваљевопут” радио, иако су неке старе и по 
двадесетак година. Очекивао је, наводи, да ће запослени, после свега што су преживели и још 
увек преживаљавају, бити пуни једа и на граници стрпљења, али је просто запањен колико су 
радници мотивисани, спремни и расположени да почну да раде. Ту мотивацију нису угрозиле 
ни чињенице да су формално још увек у штрајку, да годину дана нису примили ни динара, да 
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им због неуплаћених доприноса ни здравствене књижице нису оверене... За све што хоћемо 
потребна су нам нека средства, а ми их немамо. Довијамо се на разне начине, промену 
заступника и регистрацију у Агенцији за привредне регистре плаћамо из сопствених џепова, 
каже директор. Није нимало ружичаста ситуација, али није ни потпуно без наде, сматра он. 
„Ваљевопут”, по Марићевим речима, уз малу помоћ може релативно брзо да стане на ноге. 
Након поништења приватизације „Ваљевопут” је постао акционарско друштво са 99,14 одсто 
државног капитала. Почетком јуна за привременог заступника капитала именован је Жељко 
Ђукановић, дипломирани инжењер саобраћаја из Београда. Новопостављени директор Ненад 
Марић (37) је дипломирани грађевински инжењер. Раније је био запослен у фирми „Инграп 
омни” и Дирекцији за изградњу и развој Колубарског округа погођеног земљотресом. Наш 
будући статус је у овом тренутку мање битан, најважније је да што пре почнемо да радимо, а 
онда ћемо сами, како знамо и умемо, одржавати себе, закључује Ненад Марић. Постоје три 
решења за судбину фирме. Прво је да се уради консолидација и прода, друга је да постане 
градско јавно предузеће а трећа је стечај, односно банкрот. Радници, наравно, прижељкују да 
буду на државним јаслама, односно да се трансформишу у јавно предузеће. Ту идеју подржава, 
по свему судећи, и део новог градског руководства. Цену тога платиће сви порески обвезници, 
али ко њих шта у Србији пита?! 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1013:o-pivari-ce-odlucivati-

vestaci&catid=21&Itemid=125 

О пивари ће одлучивати вештаци? 

 

Планом реорганизације предвиђено да се дуг пиваре отплаћује из добити, које нема Фото: С. 
Раковић 

У Привредном суду у Ваљеву није донета одлука о отварању стечаја Ваљевске пиваре, већ је све 
одложено за ново рочиште које ће бити накнадно заказано, а када, не зна се. Пошто је 
саслушала све странке у поступку, стечајна судија Десанка Петровић, уз одлуку о одлагању, 
наложила је пуномоћнику Републике Србије, која је предлагач стечаја, да се у року од седам 
дана изјасни о поднеску дужника, укључујући и изјашњење о ангажовању вештака економске и 
технолошке струке који би требало да анализирају примену плана реорганизације Ваљевске 
пиваре у случају да Државна ревизорска институција то не може да уради у кратком року. 

На почетку расправе Славица Јанковић, заменица републичког јавног правобраниоца, као 
заступник државе остала је при предлогу да се отвори стечајни над Ваљевском пиваром због 
непоступања по плану реорганизације. Она је констатовала да је планом предвиђена добит од 
700 милиона динара из које би могле да се намире обавезе према држави. Реагујући на 
наведени податак о добити привредног друштва, Зоран Божић, в. д. директора Ваљевске 
пиваре, саопштио је да она није планирана у износу од 700 милиона, већ да је план за 2011. 
годину био 7,156 милиона динара. Немогуће је да добит буде 700 милиона, кад је укупан 
приход 500 милиона динара, подсетио је Божић, додавши да је комплетан план реорганизације 
рађен уз договор са Пореском управом Србије. Заступница државе Славица Јанковић је потом 
указала на то да су показатељи у плану реорганизације изражени у хиљадама динара и да по 
њима планирана добит заиста јесте 700 милиона динара!? Надлежни из пиваре су на то 
одговорили да се ради о техничкој омашци која се поткрала на неколико страна у плану, где су 
код цифара додате и три нуле више!? Све то довољно говори о озбиљности и једне и друге 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1013:o-pivari-ce-odlucivati-vestaci&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1013:o-pivari-ce-odlucivati-vestaci&catid=21&Itemid=125
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стрене - пиваре и Пореске управе. Пуномоћник пиваре, адвокат Симеун Мојићевић, оценио је 
да је предлог за увођење стечаја преурањен и да се без става Државне ревизорске институције, 
као једине надлежне, не може говорити о основаности предлога за отварање стечајног 
поступка. Он је подсетио да је планом реорганизације предвиђено да се дуг пиваре отплаћује из 
добити и поручио да ова фирма ни на који начин не избегава своје обавезе, али да их не може 
испунити, јер није остварила добит. Примедбу да је предлог за увођење стечаја преурањен 
Славица Јанковић је одбацила уз образложење да се пореско потраживање не измирује већ 
неколико месеци, што је био довољан разлог да се тражи стечајни поступак. Финансијска 
директорка Ваљевске пиваре Слађана Пантић изјавила је да је фирма ликвидна, да све своје 
обавезе измирује, да су потраживања неколико пута већа од дуговања, да се обавезе из плана 
реорганизације поштују. Током првих шест месеци за ПДВ, акцизе и бројне друге дажбине по 
основу јавних прихода уплаћено је 110 милиона динара. Уз оцену да производи пиваре имају 
неоспоран квалитет и да фирма остварује све боље резултате и има добру тржишну позицију, 
директор сектора правних послова Јован Петровић подсетио је да већ годину и по дана нису 
именовани органи управљања овог привредног друштва које је у власништву државе, иако су се 
пиварци тим поводом више пута обраћали надлежним државним органима. Имајући у виду да 
држава још увек није поставила органе управљања Ваљевском пиваром, судија Петровић је у 
марту ове године тражила ревизију плана реорганизације. Међутим, пошто се, према њеним 
речима, до данас нико од државних органа није укључио у управљање пиваром, почетком јула 
се обратила и Државној ревизорској институцији са предлогом да обаве контролу пословања, 
односно управљања државним капиталом у пивари. Средином овог месеца стигао је одговор да 
је план ревизије за 2012. годину већ донет и да за сада не може бити удовољено њеном захтеву, 
али да ће бити узет у разматрање. Очигледно је да је на овај начин купљено време. Није јасно 
зашто је Пореска управа сада решила да истера ствар на чистац, када то није радила годинама. 
У Ваљеву кола прича да је то испуњење обећања директорке Пореске управе да ће пивару 
ликвидирати. Да ли је у питању лични хир или нечији налог, потенцијалног купца на пример, 
чак ни ваљевска чаршија не зна. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1142308/Protest+zbog+neoverenih+knji%C5%BEica.html 

Протест због неоверених књижица 

Око 150 радника крагујевачког друштвеног предузећа "21.октобар", одржало је 
миран протест испред Филијале Републичког завода за здравствено осигурање, 
због неоверених здравствених књижица. 

Радници предузећа "21.октобар" у Крагујевцу одржали су једночасовни миран протест испред 
Филијале Републичког завода за здравствено осигурање, јер им нису оверене здравствене 
књижице. 

Председник Самосталног синдиката, Живомир Петровић, каже да 279 радника и чланова 
њихових породица од почетка јула нема здравствено осигурање. 

"У предузећу има радника који су хронични болесници као и оних који болују од тешких 
болести и неопходни су им лекови које сада морају да купују", каже Петровић. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1142308/Protest+zbog+neoverenih+knji%C5%BEica.html
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Предузеће "21. октобар", које производи пластичне делове и светлосну опрему за аутомобиле, 
већ девет година је у реструктурирању и послује без субвенција државе. Раније су били део 
Заставиног Холдинга, а гашењем Фабрике аутомобила, готово да су остали без посла. 

Петровић додаје да од мањих послова, које сада раде, не могу да зараде за плате, порезе и 
доприносе. 

За оверу здравствених исправа, потребно је око три милиона динара, кажу у "21. октобру" и 
најављују, да ће, уколико надлежни државни органи, не нађу решење за њихов проблем, 
радикализовати протест. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-naftagasa-trazi-pomoc-od-tomislava-nikolica_331893.html 

Синдикат Нафтагаса тражи помоћ од 
Томислава Николића 
Извор: Бета 

Независни синдикат Нафтагаса данас је од председника Србије Томислава 
Николића затражио да помогне радницима тог предузећа којих је седамсто 
послато на двомесечне принудне одморе и који су, како се наводи, под сталним 
притиском руководства да напусте посао. 

У отвореном писму председнику државе синдикат је указао да генерални директор Нафтне 
индустрије Србије Кирил Кравченко у медијима износи податке о томе како компанија 
повећава производњу, добит и улагања, а истовремено се, како се наводи, радници шаљу на 
принудни одмор. 

"Током свих ових година од када је НИС приватизован запослени доживљавају тихи мобинг и 
велике притиске од менаџмента компаније. 

Ситуација је кулминирала сада слањем око седамсто запослених на двомесечне принудне 
одморе уз образложење да се ради о смањењу обима посла", указао је синдикат. 

Синдикат је оптужио руководство компаније да се већина запослених приморава да ради 
прековремено за шта, како наводе, немају ни решења нити су плаћени. 

"Сваким даном се повећавају притисци на запослене да напусте компанију на било који начин. 
Постоји опција да оду уз отпремнину која није онаква каква је гарантована социјалним 
програмом или да пређу у услужне компаније са уговором на три или шест месеци", указао је 
синдикат. 

Како је наведено, синдикат од Николића тражи да, по свом обећању, провери њихове тврдње и 
да предузме мере ради заустављања "насиља" над радницима. 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-naftagasa-trazi-pomoc-od-tomislava-nikolica_331893.html
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