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Менаџери и Дачић о пословној клими 
Танјуг  

Оно што би влада прво могла да уради за привреду јесте да исправи односно лоша 

законска решења, да убрза процедуре и смањи бирократију, рекао је премијер на 

15. менаџерском форуму 

 
Држава треба да се фокусира на привредни раст и побољшање пословног амбијента, сложили 

су се представници Српске асоцијације менаџера, а премијер Србије Ивица Дачић поручио је да 

ће се држава наћи при руци бизнису и позвао привреднике да му се обрате са својим 

предлозима. 

Дачић је на 15. Великом менаџерском форуму изјавио да би оно што би влада прво могла да 

уради за привреду јесте да „исправи оно што је до ње“, односно лоша законска решења, да 

убрза процедуре и смањи бирократију. 

Дачић је рекао да је разговарао са представницима компаније ИКЕА која је направила 

регионално представништво код нас и желели су да прво овде отворе робне куће, али изгледа 

да ће прво отворити у Загребу јер у Србији не могу да реше проблем са дозволама. 

"Они желе да отворе пет робних кућа вредности негде 200 милиона евра и пет до шест хиљада 

раднх места и то би имало и позитивне последице по наше произвођаче намештаја и дрвну 

индустрију, али наишли су на проблеме због конверзије земљишта, тужби, жалби, навео је 

премијер на скупу чија тема је била „Држава као менаџер – може ли добра менаџерска пракса 

да се искористи за управљање привредом земље?“. 

Дачић је нагласио да амбасадори других земаља сваки дан пишу и интервенишу за своје 

фирме, а наши амбасадори то не раде за наше фирме због чега би их требало сменити јер нама 

не требају „филозофи већ радници. 

Премијер је истакао да је држава оставила поједина јавна предузећа у свом власништву да би 

сачувала национални интерес, јер грађани због ниских примања не могу да плаћају реалне 

цене појединих производа и услуга, као што су струја, гас или телефонске услуге. 

БУЏЕТДачић је најавио да ће влада у уторак усвојити последње предлоге закона који су важни 

за усвајање буџета и изразио очекивање да ће одмах после тога бити заказана седница 

парламента, на којој ће почети расправа о буџету за наредну годину и пакету пратећих закона. 
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Дачић је приметио да "не можете у Србији имати светске цене струје, а афричке плате". 

Он је нагласио да јавна предузећа не могу да имају исти циљ као приватна, јер је циљ 

приватних компанија остваривање профита, а питање је колико јавна предузећа могу да буду 

успешна, у условима када држава успорава повећање појединих цена. 

Премијер је рекао да ће се Предлог закона о буџету за 2013. годину наћи у среду, 21. новембра, 

пред посланицима Скупштине Србије. 

Важно је како обезбедити финансијску подршку за развој привреде - буџетским средствима 

или кроз присуство нових банака на нашим просторима, казао је премијер и најавио да ће се у 

четвртак, 22. новембра, у Франкфурту састати са представницима руске Сбербанке, која 

намерава да буде више присутна у Србији. 

Председник Српске асоцијације менаџера и извршни директор „Нектара“ Бојан Радун рекао је 

да постоје неке ствари које су апсолутно идентичне и за политичаре и за менаџере, а то је да су 

ангажовани на решавању проблема. 

Он је додао да менаџери и привредници ипак највише обраћају пажњу на управљање 

привредом, привредном климом и макроекономију и најважнији им је профит, а занемарују 

неке друге политичке теме. 

Влада би требало да се фокусира на остваривање привредног раста, рекао је Радун истичући да 

већ деценијама више увозимо него што извозимо због чега би требало или повећати извоз или 

супституисати увоз домаћим производима. 

Он је оценио да је грешка што се Србија уоквиру Споразума о стабилизацији и придруживању 

обавезала да смањује увозне царине до њиховог укидања без икаквих услова и заштите 

домаћих компанија. 

„Отворили смо тржиште, а нисмо подржали домаће компаније да се спреме за то“, додао је 

Радун. 

Председник Извршног одбора Комерцијалне банке Ивица Смолић рекао је да владу види као 

место где се сусрећу политика и менаџмент, у различитим размерама зависно од конкретне 

области и проблема. 

Поводом нивоа проблематичних кредита, као једног од највећих проблема који тренутно тиште 

банкарски сектор, Смолић је оценио да је њихово смањење могуће само ако је „методолошке 

природе“. 

То питање подиже ризик земље јер је негативно за државу да има највећи ниво 

проблематичних кредита у окружењу, навео је он. 
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ММФ: Минус већи од планова 
Г. Б.  

Завршени разговори са мисијом ММФ: дошло се до нове рачунице која показује да 

није реално да Србија у идућој години среже мањак буџетске касе на половину 

МИНУС државе у наредној години биће, ипак, виши од раније планираних 3,6 одсто бруто 

друштвеног производа - сазнају "Новости". Наиме, у разговорима који су се протеклих недељу 

дана водили између представника српских власти и Мисије ММФ у Београду, дошло се до нове 

рачунице, а која показује да није реално да Србија у 2013. години и буквално среже на пола 

минус буџетске касе. 

Србија ће ову годину завршити са буџетским дефицитом од 6,8 одсто БДП, док је нацрт буџета 

за наредну годину предвиђао да се мањак у државној каси сведе на 3,6 одсто БДП. 

- Закључено је да су потцењени трошкови које ће у наредној години имати држава по основу 

измирења заосталих дуговања путарима, РЗЗО и разним добављачима - тврди извор "Новости" 

близак преговорима Мисије ММФ и српских власти. - Засад се не разговара о врсти аранжмана 

о којем ће се Србија, вероватно у фебруару, започети договарање, али је извесно да он неће 

бити праћен било каквим кредитирањем од стране ММФ. 

Мисија Фонда, како нам је речено, препоручује Влади Србије да се што пре крене у озбиљне, 

структурне реформе, а које ће довести до тога да Србија нема потребу за озбиљним, новим 

задуживањем у годинама које долазе. 

- Није било речи о померању граница за пензионисање, нити о било каквим отпуштањима - 

тврди извор "Новости" близак преговорима. 

- Овога пута Мисија се бавила целином буџета за наредну годину, односно проценом у којој 

мери је могуће да се постојећи план прихода и расхода државе у наредној години и оствари. 

Буџет планира даљи раст задуживања. На камате ћемо следеће године дати скоро 259 

милијарди динара, 24,5 више него ове. И током прве половине године јавни дуг ће расти све до 

65 одсто домаћег производа. Испод садашњег нивоа могао би да дође тек 2014. године. 
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Бугарин некажњено сатро 12 фирми у 
Србији, без посла 2.356 радника 

Предраг Вујанац  

Христо Ковачки, један од најбогатијих Бугара, успеће - ако домаће правосуђе не заустави 

пренос имовине ваљевске “Србијанке” на бугарску фирму “Њу финанс”, да закопа и 12. српску 

компанију коју је купила његова пословна групација “Медија свјат”. 

Ковачки је вредност имовине „Србијанке“ свео на 16.000 евра 

По пријави ваљевске полиције, држава је оштећена за 3,5 милиона евра незаконитим 

трансакцијама између две бугарске фирме, а вредност “Србијанке”, у којој је уведен стечај, 

спала је на 16.000 евра, за колико у Ваљеву може да се купи гарсоњера. 

  

Некада највећи прехрамбени комбинат западне Србије је 2007. године за 330 милиона динара 

званично купио „Медија свјат”, али је одмах било јасно да иза ње стоји 18. на листи 

најбогатијих Бугара, Христо Ковачки, који је у Србији већ пазарио неколико фирми. 

  

Иако су из представништва Привредне коморе Србије у Софији упозоравали да се “Медија 

свјат” не налази ни у једном издању каталога у Бугарској који обухвата скоро 123.000 фирми, 

Ваљевци су се понадали препороду. Бугари су одмах на почетку фабрику преименовали у „Нову 

Србијанку“ и после само годину дана „идиле“ напрасно су одустали од откупа шљиве, купине и 

малине и њихове прераде, па је „Србијанка” изгубила деценијама утемељено тржиште, послове 

и профит.  

Христо Ковачки, доктор наука 

Контроверзни бугарски бизнисмен рођен је пре 49 година у Самокову. Завршио је квантну 

електронику у елитном Лењинградском институту за прецизну механику и оптику, у тадашњем 

СССР-у. Има десетак научних радова и проналазака и звање доктора наука. Научну каријеру 

завршава 1991. године од када почиње да извози бугарске конзерве у СССР. Уз пословну 

империју, оснивач је политичке партије ЛИДЕР - Либералне иницијативе за демократски 

европски развој. 

  

Све потом што се дешавало, предмет је вишемесечне истраге коју води полиција, тужилаштво и 

БИА. Почело је тако што су Бугари сву опрему за производњу исекли и продали отпадима као 
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обично старо гвожђе, а онда, изигравши Пореску управу да скине хипотеку са фабричких 

зграда, ту имовину за 2,5 милиона евра продали другој фирми из Софије „Њу финанс”. 

  

Због тога је у марту полиција и ухапсила директора фирме Антона Ваљова, да би убрзо било 

откривено да је „Медија свјат“ са Агенцијом за приватизацију склопила уговор по којем је 

бугарска компанија у своје власништво добила и државно земљиште у кругу фабрике, иако оно 

уопште није било предмет приватизације! 

  

На тај начин је, како стоји у кривичној пријави полиције Вишем тужилаштву у Ваљеву, држава 

оштећена за око 3,5 милиона евра. „Највећи пренос имовине реализован је 2010. године, када 

је главна фабричка парцела од 10,3 хектара са чак шездесетак објеката на њој, из власништва 

’Медија свјата’ пренета на фирму ’Њу финанс’ и искњижена из пословних књига.  

  

 

 

Кликни за увећање (+)  

 

У државном катастру, међутим, то се и даље води као имовина ваљевске фирме“, објаснила је 

пред Привредним судом стечајна управница Јасмина Марјановић. 

У цифрама, билансом бугарског „пословања“ „Србијанки“ су натоварене обавезе од чак пола 

милијарде динара, због чега се стечај, како је речено, може завршити само банкротом.  

  

Ваљевске власти, које су и затражиле стечај, у међувремену настоје да у посед града и државе 

врате бар незаконито отуђених 10 хектара „Србијанкиног” земљишта и имовине на тој парцели. 

На потезу је правосуђе. 

 
 

http://www.blic.rs/data/images/2012-11-18/289569_11_origh.jpg?ver=1353271326.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-11-18/289569_11_origh.jpg?ver=1353271326.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-11-18/289569_11_origh.jpg?ver=1353271326.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-11-18/289569_11_origh.jpg?ver=1353271326.jpg
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Дачић: Цене у Србији не могу бити светске, а 
да су плате афричке 

М. Кркић, Агенције  

- Влада је оставила поједина државна предузећа у већинском власништву како би сачувала 

национални интерес, јер грађани тренутно немају новца да плаћају пуну цену неких услуга као 

што су гас или струја - изјавио је вечерас премијер Ивица Дачић. 

 

- Не можете у Србији да имате светске цене, а да су плате афричке - казао је Дачић на 15. 

Великом форуму менаџера у хотелу Метропол у Београду. 

  

Тврдећи да се неки енергенти набављају по вишој, а продају грађанима по нижој цени, Дачић је 

упитао присутне да ли се сећају када је последњи пут поскупео гас; то, очигледно, мора да буде 

стабилна цена јер народ нема новаца да га плати. 

  

Председник владе је оценио да су у Србији плате и пензије обезвређене због кретања курса, 

указавши и да Србија има највише камате, највишу инфлацију и највећу стопу незапослености. 

  

- Није лако променити систем кад је просечна плата најмања у региону. Ви као менаџери знате 

да имамо најнестабилнији курс, највеће камате, највећу инфлацију и сад - треба да причамо да 

ћемо да градимо тржишну економију. Морамо да подстакнемо привредни раст јер друге 

формуле нема - рекао је Дачић. 

  

Он је подсетио да су стране банке изнеле из земље 1,5 милијарду евра које су отишле у њихове 

централе и тај новац се више не пласира у Србији, при чему је као добар пример пословања 

фирми у државном власништву навео Комерцијалну банку и Поштанску штедионицу. 

  

Ни колапса, ни економског "бума" 

  

Премијер Србије оценио је да нема опасности од колапса финансијског система, 

али додавши да се не може очекивати велики економски "бум" док у окружењу и земљама 

еврозоне постоји проблем смањења привредне активности. 

  

- Буџетом за 2013. годину биће предвиђено смањење дефицита на три до четири одсто БДП, а 

дефицит би до 2015. године требало да буде смањен на један одсто - навео је Дачић. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/353851/Dacic-Cene-u-Srbiji-ne-mogu-biti-svetske-a-da-su-plate-africke
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Премијер је најавио да ће се Предлог закона о буџету већ у среду, 21. 

новембра, наћи пред посланицима Скупштине. 

 

Дачић је рекао да ће влада сутра усвојити последње предлоге закона 

који су важни за усвајање буџета 2013. и изразио је очекивање да ће 

одмах после тога бити заказана седница парламента на којој ће 

почети расправа о буџету и пакету пратећих закона. 

  

Премијер је нагласио да сматра као важно да се утврди стратегија 

развоја за наредних пет година и да ће, пошто све земље ЕУ 

ратификују Споразум о стабилизацији и придруживању Србије, 

влада размотрити да ли постоји могућност за заштиту наше домаће пољопривредне 

производње. 

  

Према Дачићевим речима споразум са Међународним монетарним фондом требало би да да 

буде постигнут у првих неколико месеци 2013, мада тај споразум Србији није неопходан за 

"преживљавање", али да је неопходан за кредибилитет финансијског система. 

  

Учесдтвујући у дискусији власник компаније "Нектар" Бојан Радун рекао је да држава на 

речима и у јавности тобоже подржава извоз, али да у стварности Министарство пољопривреде 

две и по године није исплатило субвенције за пољопривредне произвођаче. 

  

- Каква је то подршка? Царинске стопе са ЕУ ће 2015. и 2016. бити нула одсто, а нико не 

гарантује ни да ћемо бити кандидати за улазак у ЕУ. Док, међутим, Хрватска држи високе 

царинске стопе све до тренутка пуноправног чланства у ЕУ. Србија је отворила тржиште, а 

већину компанија влада није подржала да се спреме за такву ситуацију - рекао је Радун. 

 

Професионализација менаџмента 

  

Дачић је рекао и да се Влада залаже за професионализацију менаџмента у јавним предузећима, 

али је питање колико би та предузећа и тада била успешна, јер држава успорава формирање 

цене према тржишту. 

- Грађани због ниских примања не могу да плаћају реалне цене струје, гаса или телефона - 

рекао је Дачић. 

  

- Јавно и приватно предузеће немају исти циљеве, зато што је приватном предузећу циљ 

профит. Лако је бити директор јавног предузећа коме држава неће диктирати цене, то је сан 

свих директора. Али ако, на пример, скупље купујете гас него што га продајете, како да то 

предузеће бележи профит. Цена струје није реална, али народ нема пара да плати више. Ми 

хоћемо светске цене струје, а имамо афричке плате - рекао је Дачић. 

  

 Дачић је позвао 

привреднике да 

предложе решења за 

излазак из кризе јер, 

како је рекао, он 

лично нема намеру 

да добија Нобелову 

награду за економију. 
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Бојан Радун каже да је економски раст могуће подстаћи или покретањем наших привредних 

капацитета или растом страних инвестиција. 

  

- Ми за странце нисмо једина опција и имамо више мана него добрих страна. Код нас се дуго 

чека на грађевинске дозволе и остале процедуре, а капитал није спреман да чека - каже Радун. 

Он је навео и да је један од проблема наше привреде и постепено смањивање царинских стопа 

према земљама ЕУ, а нико нам не гарантује да ћемо бити члан. 

 

- Хрватска, рецимо, то није урадила до уласка у ЕУ. Нисмо подржали компаније да буду 

спремне на такву конкурентност. Тврдимо да нам је извоз најбитнији, а Министарство 

пољопривреде не исплаћује субвенције за извоз већ две године. Многе мале фирме су зато 

пропале - рекао је Радун. 
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Икеа отвара центар у Загребу уместо у 

Београду? 

Дачић је такође најавио да има информације како постоји 

могућност да ће шведска компанија "Икеа" подићи робну 

кућу у Загребу уместо у Београду, јер странци овде не могу 

да добију све потребне дозволе. Он је навео да постоји 

велики проблем око конверзије земљишта и добијања 

дозвола, па је велика могућност да "Икеа" не почне да ради 

у Србији, иако је направила регионални центар. То значи, 

према његовим речима, да неће бити отворено око 5.000 

радних места, јер је "Икеа" у Србији начелно била 

испланирала отварање пет овдашњих робних кућа.  

- Готово је извесно да ће отварање прве "Икеине" робне 

куће бити у Загребу крајем следеће године, јер смо тамо 

пред добијањем грађевинске дозволе. Од тренутка кад 

добијемо грађевинску дозволу потребно нам је 12 месеци да 

завршимо објекат. Ми иначе имамо добру сарадњу са 

Владом Србије, али још није решен проблем конверзије 

земљишта, после следи питање власништво, локацијска 

дозвола, па тек онда грађевинска дозвола. Већ годину дана 

код нас је све спремно за градњу у Србији, али не можемо 

да почнемо пре него што добијемо дозволе - рекао је 

Владислав Лалић, директор компаније "Икеа" за 

југоисточну Европу. 

  

Тешко до више кредита за привреду 

Ивица Смолић председник Извршног одбора 

Комерцијалне банке оценио јер да је стање у банкарском 

сектору теже него раније 

- Тешко да ће ускоро бити више кредита за привреду. Чак и 

првих шест банака забележиле су 30 до 50 одсто пада 

приноса на капитал. Поред тога, у нашем банкарском 

систему је девет или 10 банака које су непрофитабилне - 

рекао је Смолић.  
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/preduzeca_i_kombinati_nezakonito_privatizovani.4.html?news_id=251364 

Савет за борбу против корупције објавио извештај о продаји државног и друштвеног 

пољопривредног земљишта 

Предузећа и комбинати незаконито 
приватизовани 
АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ 

Београд - Приватизацијом пољопривредних предузећа и комбината није на законит начин 

решен статус пољопривредног земљишта јер питање његове својине није решено пре тога - 

наводи се у Извештају о државном и друштвеном земљишту у поступку приватизације, који је 

урадио Савет за борбу против корупције. 

 
У извештају, који је Влади Србије достављен 6. новембра, а јуче је објављен и на сајту Савета, 
истиче се да је Агенција за приватизацију обављала промет земљишта, иако за то није била 
надлежна, чиме је начињен пропуст у процесу приватизације. Наиме, у складу са актуелним 
законима пољопривредно земљиште у јавној својини је ван промета. 

Међутим, кроз приватизацију пољопривредних предузећа, комбината и задруга, који су вили 
власници или имали право располагања земљиштем, на мала врата извршена је промена 
својинске структуре. Тако су велики комбинати као што су Ратково, Српски Милетић, Бачки 
Брестовац, Змајево, Бачки Маглић, Ловћенац, АК Суботица, Мали Иђош и други, продати а да 
Агенција за приватизацију није утврдила шта чини капитал који је предмет продаје, нити је 
приликом склапања уговора са купцем издвајала државно и задружно пољопривредно 
земљиште. „На тај начин купци су након приватизације у Катастру непокретности вршили 
промену облика својине, односно укњижбу приватног власништва на задружној и државној 
имовини. Служба за катастар непокретности Републичког геодетског завода је на основу 
купопродајних уговора и потврда Агенције о плаћеној цени обављала промену облика својине 
из јавне и задружне у приватну“ наводи се у извештају који је достављен влади. 

Савет је Агенцији за приватизацију упутио и захтев да достави информације о укупном броју 
пољопривредних предузећа која су приватизована, о укупној површини земљишта коју су 
приватизовани субјекти поседовали, о статусу својине коју су имала пољопривредна предузећа 
у моменту продаје, о износу купопродајне цене као и о томе да ли је ценом исказана вредност 
пољопривредног земљишта. У Савету истичу да је Агенција доставила једино информацију о 
томе да је путем аукције продато 146 предузећа а да је раскинуто 39 уговора. Све остале 
тражене податке Агенција за приватизацију није доставила уз образложење да ће их доставити 
у накнадном року. 

- Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде дужна је да прибави 
податке о променама катастарског стања на земљишту након приватизације, о променама 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/preduzeca_i_kombinati_nezakonito_privatizovani.4.html?news_id=251364
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власника на државној и задружној својини, као и да утврди да ли су обављене укњижбе права 
својине на купце друштвеног капитала на основу уговора о приватизацији. Такође, Агенција за 
приватизацију је дужна да пружи доказ о томе на основу којих овлашћења је отуђила државно 
и задружно земљиште - наводи се у извештају Савета за борбу против корупције. У Савету 
сматрају да је неопходно да се исправе грешке које су на основу уговора о продаји друштвеног 
капитала извршене променом власништва на државној и задружној својини, односно да се 
непокретности врате титуларима јавне и задружне својине. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/niski_poslodavci_duguju_94000_minimalaca.4.html?news_id=251358 

Штрајк и протести радника у неколико предузећа 

Нишки послодавци дугују 94.000 
минималаца 
АУТОР: З. М. 

Ниш - Више десетина радника Србијатранса, Грађевинара, Електронске индустрије и 

Машинске индустрије, штрајковало је и протестовало јуче у Нишу захтевајући пре свега 

исплату заосталих зарада. 

 
Радници Србијатранса од јуче су поново у штрајку због заосталих зарада које нису исплаћиване 
од 2001. године, као и неуплаћених пореза и доприноса у последње две године, због чега су 
остали и без здравственог осигурања. Они захтевају и да ресорна министарства реализују 
споразум о санацији дугова овог предузећа у укупном износу од од 360 милиона динара, од 
којих је највећи дуг према Пореској управи, који износи 100 милиона динара. Споразум је 
постигнут са Владом Србије још пре пре три године када је укупни дуг износио „само“ 160 
милиона динара. Радници такође траже да се коначно разреше спорна питања око имовине 
Србијатранса, пошто нишки одред Жандармерије још увек не напушта њихов посед који 
користи од 2001. године. 

- Некада смо били познато аутотранспортно предузеће са 220 запослених и камионима који су 
превозили робу по целом свету, а сада имамо само 16 запослених и огромне дугове, који се не 
решавају упркос обећањима и договорима. Наставићемо окупљања у што већем броју и 
блокираћемо све капије предузећа, али ћемо се трудити да не ометамо припаднике 
Жандармерије у обављању дужности. Спремни смо и да радикализујемо штрајк наредних дана- 
рекли су окупљени радници новинарима. 

Истовремено, испред Градске куће у Нишу, у којој је кабинет градоначелника Зорана 
Перишића, протестовали су и радници Грађевинара, Електронске индустрије и Машинске 
индустрије, такође захтевајући решавање проблема неисплаћених зарада, које се некима од 
њих дугују још од 2000. године. Они су већ више пута протестовали због оваквих проблема, са 
више или мање (не)успеха. 

На проблем великог и дугогодишњег дуговања за зараде радницима у Нишу упозорио је 
недавно у Скупштини Србије и нишки посланик Душан Милисављевић (ДС), предлажући да се 
тим радницима што пре исплати минималац, тако што ће се у државном буџету за 2013. годину 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/niski_poslodavci_duguju_94000_minimalaca.4.html?news_id=251358
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определити средства за ту намену. Он је прецизирао да 4.136 радника а ЕИ, Грађевинар, 
Јастребац, Нитекс, МИН Специјална возила, МИН Вагонка и МИН Инжењеринг „потражују од 
државе 93.628 минималаца у укупном износу од две милијарде динара“. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/preostaje_samo_bankrot.4.html?news_id=251356 

Радници и мали акционари Навипа ступили у штрајк 

Преостаје само банкрот 
АУТОР: А. М. 

Београд - Радници предузећа Навип из Земуна, које је у стечају, ступили су јуче у штрајк 

незадовољни због прекида производње и најаве отказа. Како се наводи у саопштењу радника и 

малих акционара, повериоци Навипа јединствени су у ставу да се настави производња и крене у 

реорганизацију, док једино изостаје одговор од државе као већинског повериоца. 

 
„Последњих дана нико се из владе не јавља, док је стечајни управник затворио производњу и 
све продајне објекте и поред залиха робе, спрема отказе за све раднике“, наводе запослени, 
додајући да је кроз разне механизме злоупотреба из предузећа извучено на десетине милиона 
евра, због чега су радници поднели неколико кривичних пријава. 

Током стечајног поступка мали акционари Навипа спремили су план реорганизације, који 
подразумева активирање производње и продужетак уговора са купцима из Републике Српске, 
иначе спремним да наставе сарадњу. Међутим, план није ни стигао до суда, јер је, према 
стечајној процедури, могао да га поднесе само неки од великих акционара, што значи или 
држава или други деоничар са којим Навип има спор око фалсификовања њиховог вина. 
Према изворима Данаса, представници државе у Навипу су до последњег момента 
одуговлачили са подношењем плана реорганизације, који и сами сматрају спроводивим, да би 
га на крају одбили уз објашњење да не смеју да га прихвате, „јер је у Навипу раније било 
кршења закона“. Будући да је законски рок за подношење плана реорганизације прошао, том 
предузећу сада по свему судећи преостаје само банкрот. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/jedini-lek-%E2%80%93-radno-mesto 

Једини лек – радно место 
 

Зрењанински психијатри привредну ситуацију у највећем банатском граду често 
боље познају од економских аналитичара. Готово свакодневно сусрећу се са 
депресивним пацијентима, жртвама сурове транзиције, 

 који су у позним годинама остали без посла и који не виде излаз из тешке ситуације у којој су 
се нашли. О томе сведоче и речи начелника Одељења психијатрије у зрењанинској Општој 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/preostaje_samo_bankrot.4.html?news_id=251356
http://www.dnevnik.rs/drustvo/jedini-lek-%E2%80%93-radno-mesto
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болници “Др Ђорђе Јоановић” др Тихомира Папића који каже да је пропадање фирми од 
деведесетих година прошлог века па на овамо “ишло” и преко психијатрије. 

- Јако добро осећамо и знамо која ће фирма да “пукне”, јер радници почињу да долазе. Око 20 - 
30 одсто пацијената који нас сваког јутра дочекају у чекаоници има проблем незапослености. 
Кад бисмо могли да их запослимо,  не би им требао психијатар – вели др Папић и напомиње да 
лекови у оваквим случајевима не могу много да помогну док пацијенти не реше своју 
материјалну, односно егзистенцијалну ситуацију. 

Овај лекар упозорава да се број пацијената у Болници повећава, што је можда и последица тога 
да грађани у последње време једноставно чешће долазе, више се јављају за помоћ. 

- Све је то у последње време повезано са економском ситуацијом у држави и нашем граду. 
Зашто, на пример, имамо највише пацијената из једне од фирми које су дошле последњих 
година? Зато што у њој има пуно запослених, зато што је дисциплина веома захтевна а посао 
монотон - наглашава Папић. 

Он додаје да је већи део његових пацијената радно способан. 

- Кад је реч о депресивним пацијентима, они су радно способни. Криза, незапосленост и 
немаштина трају све дуже, а они у овим стањима једноставно не могу да се снађу и практично 
тону у болест – објашњава начелник Одељења психијатрије. 

Међу депресивнима пуно је људи у младим годинама који се осећају безвредно и бескорисно, 
што их константно притиска. Услед тога појединци одлучују да дигну руку на себе а подаци 
казују да је међу самоубицама све више млађих особа, и то оних испод 25 година старости. 
Најчешћи разлози, каже др Панић, да неко подигне руку на себе јесу душевни поремећаји. У 
првом реду ту је депресија, затим следе тежи облици психозе попут шизофреније, а онда и 
болести зависности као што су алкохолизам и наркоманија, као и разна кризна стања којих, на 
жалост, имамо на претек у транзиционим временима. 

Ж. Балабан 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Bez-minimalca-16-

meseci&catid=21&Itemid=125 

Без минималца 16 месеци 

У власотиначком јавном предузећу Комуналац влада ванредно стање јер радници обустављају 
рад на по један сат свакога дана и најављују радикализацију ако се проблем исплате заосталих 
зарада ускоро не реши. Бојан Цветковић, повереник УГС „Независност“ у „Комуналцу“, оцењује 
да локалне власти нису показале никакво интересовање за решавање проблема око исплате 
шеснаест зарада већ да радницима који спроводе једносатни штрајк упозорења прете 
отпуштањима и проглашењем за технолошке вишкове. Он истиче да су запослени у Комуналцу 
први део августовске плате из 2011. 

године примили 18. октобра ове године. “Просечна плата је око 22.000 динара, а има нас 48 
радника. За пет-шест радника плата касни 10 месеци, док осталима касни 16 месеци. Ми већ 
пет-шест дана штрајкујемо, али локална самоуправа не даје никакав конкретан предлог за 
решавање нашег проблема. Нисмо добили никакву понуду, а неће ни да разговарају са нама“, 
појашњава Цветковић и најављује могућу радикализацију протеста. Поводом штрајка, 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Bez-minimalca-16-meseci&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Bez-minimalca-16-meseci&catid=21&Itemid=125
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председник општине Небојша Стојановић нагласио је у сусрету са новинарима да је ситуација у 
том колективу тешка и да проблем постоји од 2004. године када је дошло до смене тадашње 
власти. “Још један проблем присутан је од 2008. године када је део комуналне делатности 
пребачен на фирму ПWW. Наредне године, 30. априла, истиче уговор са ПWW-ом и тада ће 
изношење смећа бити поново поверено Комуналцу”, изјавио је. Од 2008. године, како истиче 
Братислав Петровић, председник СО Власотинце, Комуналац је променио шест директора и 
сваки је водио своју политику, што је такође утицало на укупно стање у колективу. Проблеми су 
велики, почев од запошљавања које је довело до тога да на једног радника иду два шефа, до 
поверавања делатности одвожења смећа ПWW-у 2008. године, када је отишао и део прихода. 
Према рачуницама заменика председника општине Јована Стојановића, “Комуналац” по више 
основа годишње од општине добија 15,5 милиона динара. “За плате постојећег броја радника 
потребно је годишње 25 милиона. Дакле, 10 милиона динара мора да се заради од услуга које 
ово предузећа обавља: одржавања гробља, зеленила, чишћења улица, рада трансфер станице, а 
од маја 2013. и одвозом смећа”, истакао је Јован Стојановић. @АНТРФИЛЕ: Нема пара 
Председник Скупштине општине Братислав Петровић истиче да у градском буџету за ову 
годину нема више позиција са којих се могу издвајати средства за плате 46 радника 
“Комуналца”. Представници општинског руководства затражили су од руководства да достави 
списак радника који по разним основама могу да напусте предузеће уз добијање одговарајуће 
отпремнине. @ЛЕГЕНДА: Власотинце, занатски центар 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1031:Na-poslu-snegovi-u-

cipeli&catid=21&Itemid=125 

На послу снегови у ципели 

Радници ЈКП Комуналац из Чачка одржали су јуче први једночасовни штрајк упозорења, због 
ниских и нереалних зарада које се нередовно исплаћују скоро годину дана већ и врло лоших 
услова рада. Према речима председника штрајкачког одбора Павла Павловића, ова 
непопуларна мера је изнуђена и штрајк упозорења ће се спроводити сваког дана од 10 до 11 
сати до 29. новембра, када ће ступити у потпуну обуставу рада, ако се не реше њихови 
проблеми. Ми не тражимо кривца за ово стање у којем се предузеће налази већ само пристојну 
и редовну зараду за послове које обављамо и по киши, снегу, леду, по температурама од минус 
30 до плус 40 и то у пробушеним ципелама, поцепаним оделима и камионима којима је одавно 
место на ауто-отпаду, истакао је. 

Радници који обављају послове изношења смећа, прање и чишћење улица и пијаца, као и 

радници на селекцији отпада, како је казао, раде за зараду која је нешто мало већа од 

минималца. Поред овако ниске зараде, 95 одсто је оптерећено разноразним кредитима, па им 

свако кашњење са исплатом зараде додатно отежава ионако тешку ситуацију, рекао је 

Павловић. Штрајковало је пет радних јединица и то чистоћа одржавања, пијаца на две 

локације, јавна хигијена и управа. Према Павловићевим речима, одлука о ступању у штрајк 

прослеђена је директору, управном одбору и оснивачу, а оснивач је локална самоуправа, тако 

да уколико захтеви не буду испуњени, штрајк упозорења ће се спроводити сваког дана у истом 

термину од 10 до 11 сати до 29. новембра, када ће се ступити у потпуну обуставу рада. Како је 

Тањугу изјавио директор ЈКП Комуналац Милоје Војновић, овај проблем је нагомилан од 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1031:Na-poslu-snegovi-u-cipeli&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1031:Na-poslu-snegovi-u-cipeli&catid=21&Itemid=125
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раније због ниских цена услуга које врши ово јавно комунално предузеће. Овај проблем је 

акумулиран годинама, зараде касне двадесетак дана. Ми смо обавили разговоре с 

представницима локалне самоуправе и надам се да ће доћи до решења овог проблема, рекао је 

Војновић, додајући да је цена услуга 2,76 динара а просек у Србији више од 4,5 динара. Он је 

такође навео да Комуналац потражује више од 179 милиона динара по основу извршених 

услуга од чега 100 милиона дугују грађани, а око 79 привреда. Овај огроман дуг је резултирао 

тренутну ситуацију. Чување социјалног мира преко јавних предузећа доводи до тога да јавна 

предузећа буду социјална категорија, рекао Војновић. Он је истакао да је смењено и пет 

руководилаца техничке службе због тога што је возни парк у јако лошем стању, неодговорног 

понашања према послу и против њих је покренут дисциплински поступак. ЈКП Комуналац 

запошљава 280 радника, а просечна плата је око 28.000 динара. Тањуг @ЛЕГЕНДА: Чување 

социјалног мира преко јавних предузећа доводи до тога да јавна предузећа буду социјална 

категорија: Чачак 

 

 

http://www.pravda.rs/2012/11/20/martinovic-nema-saglasnosti-za-produzenje-rada-na-odredjeno/ 

Мартиновић: Нема сагласности за 

продужење рада на одређено 
БЕОГРАД – Државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне 

политике Зоран Мартиновић рекао је данас да нема сагласности социјалних 

партнера за две кључне промене Закона о раду, које се односе на продужавање 

рада на одређено и исплату отпремнина. 

 

Мартиновић је гостујући на РТС-у нагласио да је на предлог Међународног монетарног фонда 

припремљена верзија Закона о раду која је подразумевала могућност продужавања рада на 

неодређено са 12 месеци на три године и исплату отпремнина према радном стажу који је 

проведен код последњег послодавца. 

- Ми смо доста времена провели са социјалним партнерима, дефинисано је да нема сагласности 

и то је оно што нас онеспокојава. Синдикати сматрају да продужавање рада на три године 

представља даље обесправљивање раднике, док послодавци сматрају да би то поспешило 

запошљавање – рекао је Мартиновић. 

Он је додао да су послодацви тражили да исплаћују отпремнине запосленима само за радни 

стаж који су провели код њих, али има и запослених са дугим радним стажом и да никада нису 

http://www.pravda.rs/2012/11/20/martinovic-nema-saglasnosti-za-produzenje-rada-na-odredjeno/
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добили отпремнине и да се тренутно ради на проналажење решења како би се и они 

обештетили. 

Мартиновић је казао да се приводе крају измене Закона о штрајку и Закона о запошљавању 

особа са инвалидитетом, и да се нада да ће ускоро бити и усвојени. 

- Остало је само неколико отворених питања. Рецимо код Закона о штрајку, то је могућност 

исплате зарада током штрајка – нагласио је он. 

Што се тиче Закона о запошљавању особа са инвалидитетом, Мартиновић је нагласио да је 

једна од измена и укидање пенала послодавцима који нису могли да запосле особу са 

инвалидитетом. 

До сада су послодавци плаћали две врсте пенала, док ће изменама Закона предвиђено да плате 

само новчану надокнаду у износу 50 одсто од просечне плате. 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

 

 

 

 


