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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nova_vlada_mora_da_nabavi_50_milijardi_dinara_odmah_.4.html?news_id=

243631 

Шта су економски приоритети Србије  

Нпва влада мпра да набави 50 милијарди динара пдмах  

Аутпр: Ружа Ћиркпвић - Бета 

Бепград - За пву гпдину, планирани расхпди у бучету су 875 милијарди динара и Влада је, упркпс 

притисцима, успела да у првпј пплпвини гпдине не пребаци 50 пдстп планираних расхпда, тврди 

премијер Миркп Цветкпвић. Пн је на јушеращоем скупу „Екпнпмски припритети Србије“ кпји је 

прганизпвала Привредна кпмпра Србије и недељник НИН, казап да су расхпди дп краја јуна били 49 

пдстп планираних за целу гпдину и истакап да је дпдатни дефицит искљушивп ппследица пада прихпда 

кпји су планирани на раст брутп дпмаћег прпизвпда (БДП) пд 1,5 пдстп. Према ппдацима Министарства 

финансија, дефицит је у првих щест месеци премащен за 35 милијарди динара.  

Цветкпвић је рекап да је Србији у пвпј гпдини пптребнп да се задужи за 4,2 милијарде евра, щтп је већ 
предвиђенп бучетпм. Дп сада се Србија задужила за 1,7 милијарди евра за ппкриваое дефицита и 
псталп је јпщ 2,5 милијарди за другу пплпвину гпдине. Бучетски дефицит ће на крају гпдине бити већи 
за 300-350 милипна евра, казап је премијер дпдајући да ће кљушна ствар за нпву владу бити да 
пбезбеди планирана средства кпја недпстају. 

- Влада Србије у следећа три месеца мпра набавити 50 милијарди динара за ппкриће дефицита и 
плаћаое дпспелих пбавеза - рекап је шлан Фискалнпг савета Владимир Вукпвић. „Важнп је предузети 
прве кпраке да дпгурамп дп краја пве гпдине и исфинансирамп дефицит“, рекап је пн и нагласип да се 
тих 50 милијарди већ налази у државним записима, али да је ппследоа аукција неславнп прпщла, па је 
питаое да ли ће банке бити спремне да тај изнпс рефинансирају.  

Владимир Чупић, щеф Hypo-Alpe Adria банке и Наледа, на директнп питаое - ппстпји ли мпгућнпст да 
скупи краткпрпшни кредити дати привреди буду преведени у јефтине дугпрпшне са грејс перипдпм - 
пдгпвприп је пдлушнп са - не. Пн је рекап да је укупан скпк кредита у Србији 26,6 милијарди евра и да је 
пд тпга близу 14 милијарди евра увезенп из инпстранства. Чупић је рекап да су дпсад кприщћена два 
извпра раста - задуживаое и ппдизаое прпдуктивнпсти смаоиваоем брпја заппслених и снижаваоем 
зарада - углавнпм исцрпљена и да се најзад мпра приступити структурним рефпрмама. „Пд 2008. 
гпдине престап је да се задужује приватни сектпр и ппшела је да се задужује држава. Али близу смп 
гпрое границе задуженпсти државе и оенп задуживаое ће се ускпрп прирпднп на тпј граници 
зауставити“, рекап је Чупић.  

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nova_vlada_mora_da_nabavi_50_milijardi_dinara_odmah_.4.html?news_id=243631
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Пптпредседник Спцијалистишке партије Србије и генерални директпр „Србијагаса“ Дущан Бајатпвић 
ипак сматра да би се паре из државних пбвезница у привреду, инаше малу и технплпщки запсталу, 
мпгле превести „мерама селективнпг држанпг интервенципнизма на глпбалним принципима. „Акп нам 
је брутп дпмаћи прпизвпд сада 30 милијарди евра, а дужни смп 15 милијарди, хајде да узмемп јпщ 10 
милијарди да бисмп дпщли дп БДП-а пд 100 милијарди, при шему би нам задуженпст била 25 пдстп“, 
рекап је Бајатпвић. Пн је стап иза пплитике „у се и у свпје кљусе“, а страних инвестиција, и тп у 
прпизвпдоу за регипналнп тржищте, щтп дпђе, дпбрп је дпщлп“. 

Према решима щефа Канцеларије Светске банке у Бепграду Лу Брефпра, нпва влада Србије мпра да 
унапреди ппслпвни амбијент и плакща ппслпваое привреде. Пн је дпдап и да су тп неппхпдни 
предуслпви за ппвећаое инвестиција и заппсленпсти и за привредни раст. Брефпр је пценип да Србији 
не прети катастрпфални сценарип, али да ће бити тещкп у наредних 12 дп 18 месеци. Брефпр је рекап и 
да је пптребнп наставити рефпрму јавнпг сектпра дпдајући да су трпщкпви за лпкална, друщтвена и 
јавна предузећа и даље виспки, кап и да би требалп рещити прпблем управљаоа јавним предузећима 
кпја припадају грађанима а не партијама. 

Ненад Ппппвић, щеф Екпнпмскпг савета Демпкратске странке Србије је рекап да тих 10 милијарди евра, 
кпликп нам је неппхпднп тпкпм наредне шетири гпдине, мпгу да се дпбију пд Руске Федерације у виду 
заједнишких улагаоа и инвестиција у инфраструктурне прпјекте. Ппппвић сматра да би држава паре у 
привреду требалп да усмери крпз нпве институције: интервентни фпнд за ппмпћ великим привредним 
системима, развпјну и извпзну банку. 

Ппппвић је предлпжип да се искпристи шлан 24 Сппразума п стабилизацији и придруживаоу са ЕУ и 
затраже прегпвпри п пдлагаоу пптпуне либерализације тргпвинске размене са пвпм аспцијацијпм 
држава кпја би требап да ступи на снагу 1. јануара 2014. гпдине јер „имаћемп инаше пгрпман прпблем 
са ппљппривредпм“. 

Разредни старещина 

„Акп је нама пптребан Међунарпдни мпнетарни фпнд кап разредни старещина да бисмп ми урадили 
пнп щтп треба, пнда - аранжман са ММФ-пм, али без пплитишких услпвљаваоа“, рекап је Дущан 
Бајатпвић. 

Влајкп Сенић из Уједиоених регипна Србије сматра да се најдаље дп септембра мпра направити 
прпграм за кпнсплидацију јавних финансија, а да је сппразум са ММФ-пм један пд првих услпва за тп. 
Треба испитати мпгућнпст да се дпбије директна бучетска ппмпћ кап за земље ЕУ, рекап је Сенић, а да 
се без Фпнда не мпже, сматра и Владимир Кравшук из ЛДП-а. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:387010-Cvetkovic-Naslednici-moraju-u-reforme 

Цветковић: Наследници морају у реформе 

АУТПР: С. Б.  

Премијер Цветкпвић ппрушује да дефицит расте збпг маоих прихпда, а не збпг већег трпщеоа државе. 
Није питаое да ли ће мпћи да се птплаћује јавни дуг, али јесте пп кпјпј цени ће се плаћати 

НИСУ већа пптрпщоа и предизбпрна еуфприја изазвале раст „минуса“ државне касе. Дпсадащоа влада 
је, тврди премијер Миркп Цветкпвић, за ппла гпдине пптрпщила ташнп 49 пдстп пнпга щтп је и 
планирала. Крив је, каже пн, пад прихпда. Ребаланс је, дпдуще, пстављен у аманет будућем кабинету, 
бащ кап и задатак да ппкрије нещтп већи маоак. 

Да је претхпдна влада са пунп пптимизма крпјила пвпгпдищои бучет, Фискални савет је давнп 
уппзправап. Уместп у ищшекиванпм расту пд 1,5 пдстп, српскпј привреди 2012. гпдина прплази у 
стагнацији. 

- Министарствп финансија прпцеоује да ће дефицит на крају гпдине бити за 35 милијарди динара већи 

пд предвиђенпг, мада се шују прпгнпзе да би јаз мпгап да буде и 50 или 60 милијарди динара - каже 

Цветкпвић. - Нпвпј влади предлажем да усагласи ставпве са Међунарпдним мпнетарним фпндпм и 

пдмах уђе у прегпвпре са оим. Ситуација није такп лпща какп се приказује. Не пшекујем никакп 

катастрпфалан сценарип. Пптребнп је да влада уз ппмпћ Светске банке уђе у рефпрму јавнпг сектпра. 

Увек ппстпје птппри тпме, али их је на ппшетку мандата најлакще савладати. 

И ШТЕДЊА И ТРОШЕЊЕ НА фпруму п екпнпмским припритетима нпве владе, кпји су прганизпвали 

Привредна кпмпра Србије и недељник НИН, мпглп се шути и мищљеое Влајка Сенића из Уједиоених 

регипна Србије. - Смаоеое дефицита треба да је припритет нпве владе - сматра Сенић. - Предлажемп 

рефпрму ппреза на дпдату вреднпст, а аранжаман са ММФ нам је неппхпдан. Радићемп и даље на 

фискалнпј децентрализацији. Представник пппзиције, Ненад Ппппвић из ДСС, верује да Србији треба 

щтедљива администрација и раципнална пптрпщоа. Али и најмаое 10 милијарди евра кредита, 

заједнишких улагаоа и инвестиција тпкпм наредне шетири гпдине. 

А из угла Светске банке јавна и државна предузећа кпщтају дпста српски бучет. Крпз директне и 
индиректне субвенције, ппвезиваое стажа, птплату невраћених крадита, у оих се гпдищое прелије 700 
милипна евра. 

- Тп није мала цифра за земљу пппут Србије - уппзправа Лу Брефпр, щеф канцеларије Светске банке у 
Бепграду. - Ппсебна пбласт је управљаое државним предузећима. Има предузећа кпја су пд седам дп 
12 гпдина у реструктурираоу, немају никакве активнпсти. Спцијална пплитика се и даље впди прекп 
јавних предузећа. Ниске цене плаћају и пни кпји нису сирпмащни. Није питаое да ли ће Србија мпћи да 
птплаћује јавни дуг, али јесте пп кпјпј цени ће плаћати. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:387010-Cvetkovic-Naslednici-moraju-u-reforme
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А акп је судити пп ставу Дущана Бајатпвића, директпра „Србијагаса“, држава треба знатнп вище да 
интервенище у привреди. Пн нуди рашуницу кпја изгледа пвакп - Србија тренутнп има дпмаћи прпизвпд 
пд 30 милијарди евра, а задужена је 15 милијарди, а пнда се задужимп јпщ десет милијарди евра и 
улпжимп у 200 лпще приватизпваних предузећа кпја имају щансу. За кпју гпдину, уверен је Бајатпвић, 
имамп БДП пд 100 милијарди евра, па нам је дуг на нпвпу пд 25 пдстп. 

- Аранжамана са ММФ ће верпватнп бити - каже Бајатпвић..  

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/331517/Bugarin-Nova-vlada-da-spreci-pad-ekonomske-aktivnosti 

Бугарин: Нпва влада да спреши пад екпнпмске активнпсти  

ИЗВПР: ТАНЈУГ  

Нпва Влада Србије у првих щест месеци мандата мпра предузети хитне мере какп би спрешила даљи пад 

екпнпмске активнпсти, изјавип је данас председник Привредне кпмпре Србије (ПКС) Милпщ Бугарин. 

Пн је нагласип да је реш п мерама за смаоеое јавне пптрпщое, бучетскпг дефицита, али и ппрескпј 
рефпрми, рещеоу прпблема неликвиднпсти, смаоеоу незаппсленпсти и трпщкпва ппслпваоа.  

 
Челник ПКС је нагласип, птварајући панел дискусију п екпнпмских припритетима Србије, да је пад 
екпнпмске активнпсти изнпсип у прптекпм перипду 1,3 прпцената, индустријске прпизвпдое 5,9 пдстп, 
дпк је сппљни дуг увећан на пкп 24 милијарде евра.  

 
Бугарин је ппдсетип да је ПКС усвпјила нпви кпнцепт екпнпмске пплитике пд 2012. дп 2016. гпдине, кпји 
пбухвата 87 преппрука за нпву Владу Србије.  

Тај пквир дефинище, према решима председника ПКС, пгранишеоа и препреке кпје пнемпгућавају 
пдрживи развпј српске привреде. Бугарин је указап и на неппхпднпст ушещћа ппслпвне заједнице у 
креираоу екпнпмске пплитике.  

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/331517/Bugarin-Nova-vlada-da-spreci-pad-ekonomske-aktivnosti
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Cvetkovic-Deficit-veci-zbog-pada-budzetskih-prihoda.sr. 

Цветкпвић: Дефицит већи збпг пада бучетских прихпда 

АУТПР: ТАНЈУГ 

БЕПГРАД – Премијер Србије Миркп Цветкпвић изјавип је да је бучетски дефицит Србије већи за пкп 35 
милијарди динара пд планиранпг збпг пада бучетских прихпда, јер је привредни раст бип маои пд 
планиранпг. 

Цветкпвић је на панелу „Екпнпмски припритети Србије” у прганизацији Привредне кпмпре Србије и 
недељника НИН нагласип да дефицит није већи збпг ппвећанпг трпщеоа и већих расхпда пд 
планираних, већ услед пада прихпда. 

Пн је нагласип да су расхпди за целу гпдину, планирани на нивпу пд 875 милијарди динара и да је влада 
упркпс шиоеници да су били избпри и велике хладнпће у фебруару у првпј пплпвини гпдине пптрпщила 
самп 49 пдстп пд тпг плана. 

Цветкпвић је прецизирап и да ће дефицит на крају пве гпдине бити већи за пкп 35 милијарди динара, у 
слушају да нпва влада нищта не предузме, али да је тп прилишнп неверпватнп и није реалистишнп да 
Министарствп финансија неће рещити нищта дп краја гпдине. 

Цветкпвић је нпвпј влади преппрушип да пдмах пп фпрмираоу уђе у разгпвпре са ММФ-пм и да са 
оима усагласи ставпве и дпдап да је кљушнп да та влада дп краја гпдине ппкрије недпстатак у бучету, 
настап кап резултат смаоених прихпда. 

Пн је истакап и да ситуација у српским финансијама није такп катастрпфална кап щтп се изнпси, 
пцеоујући да се ради п пплитишкпј пптреби да се ситуација прикаже лпщијпм негп щтп јесте, да би се 
исппставилп да су успеси нпве владе већи. 

Премијер је указап да је таквп ппнащаое маш са две пщтрице, јер свет п Србији стише слику кпја је 
далекп пд реалнпсти. 

Цветкпвић је на крају апелпвап да нпва влада буде щтп пре фпрмирана. 

 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Cvetkovic-Deficit-veci-zbog-pada-budzetskih-prihoda.sr
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 htmlttp://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ekonomski-invalidi-pred-vratima-stecaja.sr.html 

Екпнпмски инвалиди пред вратима стешаја 

АУТПР: Ј. Рабренпвић 

Влада има највећу снагу за рещеое прпблема губитаща управп пп фпрмираоу, јер не стрепи пд нпвих 
избпра, сматрају струшоаци 

Да ли ће нпва влада имати пплитишке снаге да се супши с прпблемпм губитаща у српскпј привреди? 
Видећемп. Оихпв брпј није мали и свакпдневнп се ппвећава за некп нпвп име. Списку губитаща, а тп је 
шак 171 предузеће кпје је у реструктурисаоу и кпја су у надлежнпсти Агенције за приватизацију, 
придпдата је и „Железара Смедеревп”. 

Шта је заједнишкп свим пвим предузећима? 

Пна самп трпще, углавнпм не плаћају ппрезе и дппринпсе, а ппверипци пд оих свпја пптраживаоа не 
мпгу да наплате принудним путем. С друге стране, пд државе дпбијају разне врсте субвенција. 

Нису, међутим, самп пва предузећа неплатище ппреза и дппринпса. Ппреска управа управп је 
пбнарпдпвала нпви списак хиљаду највећих ппреских дужника из кпга се мпже сазнати да, ппред старих 
неплатища пбавеза ппрезницима какви су предузећа у дугпгпдищоем стешају, има и пних кпји су у 
јавнпсти ппјам „здравпг” предузећа. Такп је у слушају кпмпаније „Центрппрпизвпд”, кпју је кап пдлишан 
бренд у свпјпј бранщи недавнп купип гигант „Нестле”, у тпку ппступак пп захтеву за репрпграм дуга. На 
списку су и аутп-превпзнишкп предузеће „Ласта”, кпје треба да се приватизује, „Симпп”, кпји такпђе шека 
нпвпг власника пп закљушку владе, „Кпмграм”, где је у тпку ппступак пп жалби… 

У 171 предузећу кпја су у реструктурисаоу, а некада су била узданице спцијалистишке привреде, 
заппсленп је 63.785 људи. У укупнп свим јпщ неприватизпваним предузећима ради пкп стп хиљада 
радника. 

На списку су ИМР, ИМТ, ЕИ Нищ, „Икарбус”, „Магнпхрпм”, „Гпща”, Предузеће „Иван Милутинпвић”, 
„Фабрика мазива”, Систем „Ивп Лпла Рибар”, ФАП, „14. пктпбар” из Крущевца, „Прва искра” из 
Бариша…За оих купаца нема па нема и евентуалнп се мпже прпдати самп неки деп импвине. 

Према ппдацима Фискалнпг савета, пна имају знашајне ресурсе и ангажују пкп пет милијарди евра 
друщтвенпг бпгатства, дпк су оихпви резултати изразитп лпщи. Стварају 1,5 пдстп БДП-а, гпдищои 
губици су пкп 400 милипна евра, а неизмирене пбавезе према држави и јавним предузећима изнпсе 
пкп 1,5 милијарди евра. 

Михајлп Црнпброа, декан Факултета за екпнпмију, финансије и администрацију, сматра да је најбпље 
рещеое да пва предузећа пду у стешај. 

– Укпликп се искљуши пплитишка рашуница, екпнпмија и наука и пракса кажу да је стешај најбпље 
рещеое. Лишнп сам загпвпрник спцијалне пплитике, али не такп да се пна впди вещташким пдржаваоем 
прппалих предузећа у живпту. Тп је најскупље рещеое, јер оихпв ппстанак плаћају, преливаоем 
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дпхптка, пни кпји дпбрп раде. Оих има смисла ппмагати дпк не стану на нпге, али самп две, три гпдине, 
не деценију кап щтп се тп кпд нас сада ради – каже декан ФЕФА. 

Црнпброа ппдсећа да је железара у Смедереву вищедеценијски губитащ и да, какп каже, прпизвпди 
малп шелика, а пунп губитака. Кпмплетнп увпзимп сирпвине и у финалнпм прпизвпду самп је рад нащ. 
Нема никаквпг екпнпмскпг смисла да цела земља буде талац Смедерева, ма кпликп је бплнп да се 
железара угаси. Јер, тп знаши да се нпва вреднпст ствпрена у Нищу, Нпвпм Саду прелива на тај град. 

Имају ли пплитишари снаге и впље да реще прпблем пвих екпнпмских инвалида, какп их нащ 
сагпвпрник назива? 

– Акп сада немају снаге, никада неће ни имати. Јер, влада има највећи капацитет за прпмене управп пп 
фпрмираоу. Избпри јпј не дищу за вратпм, а пплитишари дпбрп знају да акп ппслпве пставе за крај 
мандата да им је тп пплитишкп сампубиствп. С друге стране, дп краја мандата мпгу да капитализују свпје 
пптезе, а не да страхују да ће кприст имати некп кп, евентуалнп, фпрмира владу ппсле оих – сматра 
Црнпброа. 

На ппдсећаое да нису самп губитащи ти кпји не плаћају пбавезе држави, већ да тп не шине и сасвим 
сплидна предузећа, нащ сагпвпрник нема дилему да је таквп изузеће мпгуће самп с дпзвплпм некпга у 
власти. 

У Агенцији за приватизацији сматрају да ће нпвавлада у нареднпј гпдини дана мпрати да пдлуши п 
судбини 100.000 радника кпји раде у ппменутим  предузећима. 

– Та су предузећа преживела такп щтп је нпвац из бучета Србије усмераван у плате радника. Тп је 
изузетан баласт. За велики брпј тих индустријских кпмплекса треба сада видети да ли је скупља цена 
оихпвпг пдржаваоа у живпту или да се приватизују крпз стешај – каже Владислав Цветкпвић. директпр 
Агенције за приватизацију. 

Пп оегпвим решима, велики брпј тих предузећа није успеп да нађе свпје местп на тржищту ни у бпља 
времена кад је билп капитала у изпбиљу, за нека мпгу да се нађу парцијална рещеоа, али и даље пстаје 
прпблем какп да се рещи 

питаое 100.000 радника кпји су сада на бучету, а зна се да вище немају ппсла. 

Предлпг Фискалнпг савета јесте да се пдреди пгранишени перипда пд пкп две гпдине тпкпм кпг би се 
рещип статус предузећа у надлежнпсти Агенције, укљушујући и предузећа у реструктурисаоу, оихпвпм 
приватизацијпм или ппкретаоем стешаја. 

Ефикасна примена стешајне прпцедуре, скраћиваое рпкпва плаћаоа, кап и ппстепенп елиминисаое 
субвенција за предузећа кпја су у прпцесу приватизације, такпђе су на списку Фискалнпг савета кап 
мере за рещаваое прпблема предузећа у реструктурисаоу. 

Пп оима, незапбилазнп је да се пбезбеде средства за спцијалнп збриоаваое заппслених кпји ће 
изгубити ппсап у прпцесу приватизације или стешаја. Већи деп пвих средстава мпгап би бити пбезбеђен 
крпз ущтеде на субвенцијама. 
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Варнишеоа у „Крущик акумулатприма” 

АУТПР: Б. Нпвпвић 

Ппсле захтева шланпва Сампсталнпг синдиката Агенцији за приватизацију да раскине купппрпдајни 
угпвпр и прганизпваоа щтрајка уппзпреоа из пве ваљевске фабрике, 20 радника дпбилп птказ 

Ваљевп – Челници Сампсталнпг синдиката приватизпване ваљевске фабрике „Крущик акумулатпри” 
јуше су смпгли снаге и пбратили се нпвинарима у вези са вищемесешним прпблемима на релацији 
синдикат, заппслени и ппслпдавац. Епилпг тпг „клинша” је да је 20 радника дпбилп птказ, а 14 уппзпренп 
да мпгу такпђе пстати без ппсла. Сви птпущтени радници ппднели су у међувремену тужбе суду и 
пшекују да буду враћени на ппсап уз велику неизвеснпст какп ће бити дпшекани и третирани пд стране 
ппслпдавца за кпјег сматрају да увеликп за неппслущне примеоује неку врсту мпбинга. 

 Зпран Сплунац, председник Сампсталнпг синдиката фабрике, уппзприп је фабришкп рукпвпдствп да 
преиспита свпје ппнащаое, јер пнп не иде у кприст ни оима, радницима кап ни друщтву у целини. 

– Ситуација је шуднија щтп се све дпгађа у време када радимп велики ппсап за странпг купца са врлп 
јасним рпкпвима. Међутим, пд 20 птпущтених радника скпрп сви су прпизвпдни и тещкп да је за оих 
мпгуће наћи адекватну замену. Затп ми је нејаснп збпг шега се ппслпвпдствп на пвакав нашин 
пбрашунава са радницима и шланпвима синдиката кпји траже правп на закпнски щтрајк, пригпварају на 
неппщтпваое кплективнпг угпвпра, траже бпље услпве и защтиту на раду, пднпснп веће плате – каже 
Сплунац не скривајући да је првп варнишеое на релацији између шланпва Сампсталнпг синдиката и 
ппслпвпдства уследилп 29. маја, пве гпдине, када је затраженп пд Агенције за приватизацију да 
упзбиљи власнике или у прптивнпм да раскине купппрпдајни угпвпр. 

Зпран Мијатпвић, шлан пдбпра Сампсталнпг синдиката, кпји је међу пних 20 радника кпју су дпбили 
рещеое п птказу, казап је да ппнищтеое приватизације није траженп из никакве претое или псвете, већ 
затп щтп ппслпдавци нису мнпгп щта исппщтпвали пд преузетих пбавеза. 

 – Плате су дпскпра биле редпвнп исплаћиване, али су јакп мале и пд оих не мпже да се живи, 
ппдизаое защтите на раду на вищи и безбедан нивп псталп је самп на пбећаоима, дпк је, са друге 
стране сваки пблик раднишкпг прганизпваоа сумоив и прпблематишан за ппслпдавце. Примера ради, 
када смп најавили щтрајк уппзпреоа, решенп нам је да је тп недппустивп, јер смп ми фабрика пд 
ппсебнпг интереса за државу. Јединп су у тпм пбјащоеоу превидели да је један пд власника „Крущик 
акумулатпра” странац, тп јест да фабрика нема никакве специјалне статусе. Какав пднпс власници имају 
према нама најбпље се мпже видети из пдлуке пп кпјпј треба да ппступа кпмисија за пцену ппвреде 
радне пбавезе где се набраја све и сващта, шак и нешије намере, пднпснп гласна приша, збпг шега се 
мпже дпбити птказ. Тп није нищта другп негп мпбинг – каже Мијатпвић. 

Инаше, фабрика „Крущик акумулатпри” приватизпвана је 2007. гпдине и за 57 милипна динара купила ју 
је кпмпанија са мещпвитим капиталпм „Еурпбалкан”, шије је седищте у Бепграду. У фабрици је 
заппсленп 130 радника. 
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