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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:417591-Veca-rata-za-doprinose 

Већа рата за доприносе 
Б. С.  

За годину дана смањио се број грађана који добровољно уплаћују доприносе за 

пензијско и инвалидско осигурање. Око 45.000 осигураника од петка ће скупље 

плаћати стаж 

 
Беспарица је, по свему судећи, утицала да све мање грађана себи уплаћује доприносе за 

пензију. Тако, у овом часу, стаж ”купује” 45.000 незапослених, домаћица, студената, што је за 

чак 15 одсто мање у односу на годину раније. А сви они ће, како најављују из Фонда ПИО, 

од петка па у наредна три месеца, плаћати скупље рате него што су чинили у последњем 

кварталу. 

У финансијском сектору Фонда су израчунали да су нове тарифе увећане за 5,96 одсто, односно 

за тачно онолико колико су скочиле зараде у прошлом тромесечју. 

Иван Тодоровић, директор београдске филијале Фонда ПИО, објашњава да се за ову опцију 

одлучују сви они који не раде, али не желе да праве рупе у стажу или они којима недостаје 

услов за пензију: 

- Од 2003. године, када је закон омогућио да грађани сами себи уплаћују стаж, то је учинило 

укупно њих 230.000. Не плаћају, међутим, сви они доприносе у континуитету и дешава се да 

неко уплати само десет дана, а неко то чини месецима, па и годинама. А колико ће дуго 

плаћати доприносе најчешће одлуче када поднесу захтев за пензију јер тек тада увиде колико 

им заправо недостаје да испуне услов да се коначно и пензионишу. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:417591-Veca-rata-za-doprinose
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У Фонду објашњавају да грађани могу да се определе за било коју од понуђених 13 основица 

које би (у случају да раде)представљале износе њихових (жељених) плата. Ипак, чак 50 одсто 

их бира оне најскромније јер су доприноси за њих најјефтинији. Тако ће у фебруару, марту и 

априлу најмање основице бити у рангу минималца, односно 21.216 динара, а за њих ће 

доприноси износити 4.667 динара. Најскупље ”плате” ће износити 303.085 динара, а рата за 

њих чак 66.678 динара. На ову се опцију, међутим, одлучује мањина која не жели да квари 

просек будућих пензија. 

СВАКО САМ БИРА ОСНОВИЦУ 

КОЛИКЕ ће бити основице, а колики доприноси рачуна се прецизном формулом 

установљеном у Закону о доприносима. У фонду кажу да најнижа основица, односно фиктивна 

плата, увек износи 35 одсто просечне републичке зараде, а највиша - пет просечних плата. А 

допринос за ПИО је 22 одсто од те основице, па рата зависи од износа за који се грађани сами 

определе. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:417617-Veliki-investitori-bez-nameta-10-godina 

Велики инвеститори без намета 10 година 
Г. Ј.   

Држава ослобађа плаћања пореза на профит све велике инвеститоре који запосле 

више од 200 људи, каже министар Млађан Динкић. Италијани ће у Јагодини 

градити фабрику амбалаже 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:417617-Veliki-investitori-bez-nameta-10-godina
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Влада Србије подржаће сваког ко инвестира више од 10 милиона евра и запосли више од 200 

радника, ослобађањем плаћања пореза на профит у периоду од десет година, рекао је министар 

финансија и привреде Млађан Динкић у четвртак у Јагодини. 

Он се састао са представницима италијанске компаније „Видек“, једне од највећих светских 

произвођача амбалажног материјала од пластике и фолија, која планира да у Јагодини 

инвестира између 30 и 50 милиона евра у изградњу фабрике. Ова фабрика запослиће од 250 до 

300 радника. 

Министар Динкић је рекао да је реч о капиталној инвестицији коју ће држава подржати са 17,5 

одсто од укупне вредности пројекта и ослободити је пореза на профит у наредних десет година. 

- Италијани су заинтересовани за изградњу капацитета у Јагодини и очекујем да уговор буде 

потписан у марту, а да изградња фабрике почне у току пролећа. Поред тржишта Србије њима 

су интересантна и тржишта бивших република Совјетског Савеза где производи из Србије могу 

да се извозе без царине - рекао је Динкић. 

Петрицио Масини, директор „Видека“, је истакао да „јако верује“ да ће инвестиција у Јагодини 

и Србији бити реализована због веома повољних услова за инвестирање, али и продају тих 

амбалажних производа и ПВЦ фолија. 

ВЕЋИ ИЗВОЗГрадонаЧелник Јагодине је казао да је “Фабрика каблова” упослила 50 радника, 

док је директор Ратко Вучуровић истакао да та фабрика има производе врхунског квалитета 

али да за виши пласман и извоз недостају средства. Са обећаним улагањима ”Каблови” ће, како 

је рекао бити у стању да повећају извоз већ ове године за 9 милиона евра. 

- Јагодина и Србија победиле су у конкуренцији држава Северне Америке где је „Видек“ 

планирао, па одустао од реализације планиране инвестиције - нагласио је председник 

Скупштине града Јагодина Драган Марковић Палма.  

- Јагодина даје веома повољне услове за инвестирање. Од бесплатног земљишта и комуналија у 

индистријској зони, па до свих других олакшица које те локалне самоуправе могу да дају. 

Министар Динкић и градоначелник Марковић разговарали су у четвртак и са пословодством 

“Фабрике каблова”. 

- Држава ће ове и наредне године одобрити десет милиона евра за куповину савремене опреме 

за производњу каблова, као и три милиона евра за обртна средства, најавио је министар 

Динкић. 

- Нова стратегија за оживљавање гиганта подразумева улагање у нову опрему и са овим нивоом 

предвиђених инвестиција, Фабрика каблова моћи ће да повећа извоз са прошлогодишњих 16 

милиона евра на 23 милиона у овој години. Важно је да домаће компаније и јавна предузећа 

купују домаће производе - рекао је Динкић. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:417587-Popis-Svaki-deseti-ima-diplomu 

Попис: Сваки десети има диплому 
И. М.   

Од прошлог пописа број неписмених преполовљен, а оних са високим 

образовањем повећан за четири одсто. Међу неписменима 80 одсто жене. 

Преполовљен број без школе. Најгоре у Ражњу, најбоље на Врачару 

Под писменима се сматрају сви грађани који умеју да прочитају и напишу текст који се тиче 
свакодневног живота 

Мањи број неписмених може да се објасни и већим обухватом основног образовања, а и тиме 

што умиру генерације најстаријих грађана, међу којима је највише неписмених 

СВАКИ десети грађанин има високо образовање, што је за четири одсто више него 2002. 

године, показују резултати последњег пописа становништва. Број људи без школске спреме је 

преполовљен и са 5,66 смањен је на 2,68 процената. 

Мање је и неписмених, и то за 45 одсто, рекао је Драган Вукмировић, директор Републичког 

завода за статистику, представљајући резултате пописа који се тичу писмености и образовања 

становништва. 

- Највише особа без школске спреме или са непотпуном основним школом живи у Ражњу 

(37,92), Осечини (36,92), Гаџином Хану (35,85), Рековцу (35,14) и Црној Трави (34,84) - 

анализирала је Снежана Лакчевић, начелник Одељења за попис РЗС. - Високообразовани су 

најбројнији у београдским општинама Врачар (52,34), Стари град (50,20), Савски венац (46,62), 

Нови Београд (40,61) и у нишкој Медијани (34,73). Међу високообразованима први пут имамо 

за пет одсто, или за 45.000, више жена него мушкараца. 

Необразованих је и даље највише на селу, а према њеним речима, профил просечног 

аналфабете је - жена старија од 70 година, домаћица, која живи на селу. Њихов број, ипак, 

смањен је за 105.000. Од укупне популације старије од десет година, неписмено је два одсто. 

Само једна петина неписмених су мушкарци. Како је објаснио Драган Вукмировић, мањи број 

неписмених може да се објасни и већим обухватом основног образовања, а и тиме што умиру 

генерације најстаријих грађана, међу којима је највише неписмених. 

ТЕК ПОЛОВИНА ЗА КОМПЈУТЕРОМБРОЈ оних који потпуно или делимично умеју да користе 

компјутер уједначен је са бројем људи који не седају за рачунар. Компутерска писменост нам је 

испод просека ЕУ, али смо бољи од Румуније и Бугарске, објашњавају у РЗС. Потпуну 

компјутерску писменост има 44 одсто градског и 20 процената становништва на селу. Међу 

компјутерски неписменима опет доминира Гаџин Хан, где тек сваки пети зна да користи 

рачунар. 

- Под писменима се сматрају сви грађани који умеју да прочитају и напишу текст који се тиче 

свакодневног живота. Уколико само умеју да се потпишу, не спадају у категорију писмених - 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:417587-Popis-Svaki-deseti-ima-diplomu
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нагласила је Снежана Лакчевић. - Светски стандарди кажу да је неписменост искорењена у 

земљама где је број неписмених испод један одсто. 

Код нас је овако добра слика само међу мађарском, словачком и русинском популацијом. 

Мађари имају 0,7 одсто аналфабета, а Словаци и Русини по пола процента. 

С друге стране, сваки десети становник Бојника једва уме да се потпише. У Црној Трави таквих 

је 7,58 одсто, у Гаџином Хану 7,28, Мерошини 6,77 и Медвеђи 6,29 процената. Београд је на 

зачељу по неписмености, која је најмања у Старом граду, на Врачару и Савском венцу, у 

Раковици, као и у нишкој општини Медијана. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Industrijska-proizvodnja-u-2012-manja-29-odsto.sr.html 

Индустријска производња у 2012. мања 2,9 
одсто 

Дефицит у трговини са светом износио је 5,94 милијарде евра, што је за 2,4 процента више него 

у 2011. Години 

 

Индустријска производња у периоду јануар–децембар 2012. године, у односу на исти период 
2011, била је мања за 2,9 одсто, саопштио је јуче Републички завод за статистику. Индустријска 
производња у децембру 2012. била је већа за 0,7 процената у односу на децембар 2011. године, а 
у односу на просек 2011. за 7,1 одсто. 

Сектор прерађивачке индустрије остварио је повећање производње од 1,8 одсто, сектор 
снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизације забележио је смањење од 
1,6, а сектор рударства такође пад од 4,7 процената. 

Промет робе у трговини на мало у периоду јануар–децембар 2012. године, у односу на исти 
период 2011, већи је у текућим ценама за 2,3 одсто, а у сталним ценама је мањи за 6,2 процента. 

Реални пад бруто домаћег производа (БДП), у ценама претходне године, у четвртом кварталу 
2012. године у односу на исти период претходне године, износио је 1,5 одсто, саопштила је јуче 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Industrijska-proizvodnja-u-2012-manja-29-odsto.sr.html
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званична статистика. Све произведено и све пружене услуге у Србији у 2012. години, мерено 
бруто домаћим производом и исказано у ценама претходне године, реално је мање за 1,9 одсто 
у односу на 2011, процена је Републичког завода за статистику саопштена у децембру. Иначе, 
према саопштењима Завода, БДП у првом тромесечју 2012. био је за 2,3 одсто мањи од 
оствареног у истом периоду претходне године, у другом за 0,6, а у трећем за 2,5 одсто мањи 
него у истом кварталу 2011. године. 

Србија је извезла робе у 2012. години у вредности од 11,35 милијарди долара, што је мање за 3,6 
одсто у односу на претходну годину, а увезено за 19 милијарди долара, или 4,3 одсто мање у 
односу на 12 месеци претходне године. 

Извоз робе у прошлој години, изражен у еврима, вредео је 8,83 милијарде, а увоз 14,78 
милијарди, што је за 3,7 одсто више него лане. 

Дефицит Србије у трговини са светом у 2012. износио је 7,66 милијарди долара, што је за 5,2 
одсто мање у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, прошлогодишњи 
дефицит износио је 5,94 милијарде, што је за 2,4 процента више него у 2011. 

Покривеност увоза извозом била је 59,7 одсто и већа је од покривености у 12 месеци претходне 
године, када је износила 59,3 процента. 

Укупна спољнотрговинска робна размена Републике Србије за период јануар–децембар 2012. 
године вредела је 30,3 милијарде долара, односно 23,6 милијарди евра. У доларима је била 
мања за четири, а у еврима већа за 4,1 одсто. 

А. Микавица 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nesporazumi-zbog-drzavne-zemlje.sr.html 

Неспоразуми због државне земље 

Синдикалци ПКБ траже приоритет код лицитације 1.500 хектара ораница, а локални ратари 

томе се оштро противе тражећи да им се доделе спорне парцеле 

Зрењанин – Синдикат Пољопривредне корпорације Београд–ПКБ већ дуже време прозива 
град Зрењанин што је око 1.500 хектара земље, коју наше познато пољопривредно предузеће 
обрађује већ деценијама, ставио на лицитацију. Препирке су настављене и јуче, за време 
лицитације, када је запрећено блокадом државних парцела. 
Пекабеовци су већ упутили писма на више адреса у којима траже да им се 1.500 хектара 
државне земље код Перлеза и Ченте да у закуп по приоритету и тако избегне лицитација. 
Међутим, ни у зрењанинској градској управи ни у надлежном Министарству пољопривреде 
нису наишли на позитиван одговор. Овде се строго позивају на закон и тврде да је он већ 
годинама кршен у корист ПКБ, а на штету државе. 

Због свега је дошло до озбиљне полемике и на јучерашњој лицитацији у Зрењанину. 

Председник Самосталног синдиката ПКБ-а Милисав Ђорђевић оспорио је давање у закуп 
поменуте земље коју, како је нагласио, њихова фирма обрађује преко четрдесет година. – Нико 
не размишља о егзистенцији наших радника ако им се одузме право на коришћење земље. 
Понудили смо ресорном министру и градоначелнику да на име коришћења тог земљишта 
уплатимо износ једнак збиру почетних лицитационих цена, увећано за 30 одсто, а што је 
укупно преко 15 милиона динара, али се они ни до данас нису огласили, рекао је Ђорђевић и 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nesporazumi-zbog-drzavne-zemlje.sr.html
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запретио „да запослени у ПКБ-у немају други начин да одбране радна места него да употребе 
силу и механизацију”. 

После оваквих упозорења реаговали су ратари из Ченте и рекли да ПКБ не полаже вечно право 
на те површине. – Учествовали смо у првом кругу јавног надметања, учествујемо и сада, а како 
ћемо ући у посед, то ћемо још видети. Не плашимо се њихове силе, јер нико није изнад закона. 
И нама је та земља извор живота, рекли су неки чентански паори, а учесник лицитације Јован 
Дракулић из Ченте се запитао како ПКБ, као државна компанија, може државним парама да 
лицитира државну земљу?  
У расправу се укључио и градски већник, задужен за пољопривреду, Милан Репија и нагласио 
да је локална самоуправа обавезна да спроводи Закон о продаји државног земљишта и да се 
строго држао оног што је прописано. Он је тиме поновио став градоначелника Ивана Бошњака, 
а начелник Одељења за локални економски развој града Зрењанина Стојан Краљ тим поводом 
је изјавио да су градска управа и надлежне републичке инспекције, средином прошле године, 
обавестиле ПКБ да изађу из поседа и да не заснивају нову производњу. То није учињено. Он је 
рекао да је најавио тужбу против ПКБ и затражио вансудско поравнање за незаконито 
коришћење државне земље на подручју Ченте, почев од 2006. године до данас.Ђ. Ђукић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rusi_zele_podelu_troskova.4.html?news_id=255190 

Уралвагонзавод заинтересован за партнерски однос са државом у Железари Смедерево 

Руси желе поделу трошкова 

АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ 

Београд - Уралвагонзавод понудиће до краја месеца Влади Србије партнерски однос у 

Железари Смедерево кроз формирање заједничког предузећа или конзорцијума. Према 

информацијама којима располажем, руски партнер сматра да је подела трошкова са српском 

страном најоптималнија опција, односно да би у том случају постојао економски интерес за 

инвестицију - каже за Данас Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије 

„Слога“. 

 
Наш саговорник истиче да постоји и опција да руска компанија купи смедеревску железару, 
али ипак сматра да је та варијанта мало вероватна јер због економске кризе која посебно утиче 
на индустрију челика, то би могло да представља ризичну инвестицију склону губитку. 

- С обзиром да Уралвагонзавод ради за руску војну индустрију и да има сопствене сировине, а 
да са друге стране нема довољно производних капацитета, било би му исплативо да користи 
услуге Железаре Смедерево за производњу финалних производа. То би се Русима исплатило. 
Наравно, свакој компанији одговара да има што мање трошкова у периоду економске кризе и 
то је основни разлог што ће Влади Србије бити понуђена подела трошкова кроз партнерски 
однос. Држава би вероватно плаћала одређене трошкове везане за транспорт и комуналне 
рачуне, док би Руси давали сировине за стварање финалног производа, а профит би се делио 
кроз заједничко предузеће или конзорцијум - објашњава Веселиновић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rusi_zele_podelu_troskova.4.html?news_id=255190
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Он истиче да би у случају да Руси понуде такву могућност нашој Влади, она требало да је 
прихвати. 

- То свакако није најбоља варијанта за нас. Најбоље би било наравно када би Руси купили 
фабрику и бринули се о финансирању производног процеса и личним дохоцима запослених. 
Варијанта која ће нам бити предложена, кроз партнерство, подразумева одређене трошкове за 
државу. Међутим, сматрам да понуду треба прихватити јер је боља од постојећег стања с 
обзиром на то да држава и сада има трошкове за радника које држи на послу и исплаћује им 
плате иако не раде. Када би дошло до партнерства са Русима, радило би се, стварао би се новац 
за плате. Тачно је да би краткорочно држава имала трошкове од заједничког аранжмана са 
Уралвагонзаводом, али би јој се тај посао исплатио на дуге стазе јер економска криза у 
индустрији челика неће трајати вечно и та грана ће опет постати профитабилна. Такође, 
Уралвагонзавод би у случају да постане сувласник Железаре Смедерево донео посао и 
предузећима попут Желвоза, 14. октобра и Гоше и директно би обезбедио посао за око 10.000 
људи а индиректно и до 30.000 - закључује наш саговорник. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_cekaju_novac_se_kamati.4.html?news_id=255194 

Из Министарства финансија не стиже објашњење због чега није исплаћен социјални 

програм за Генекс иако је највећи део имовине продат 

Радници чекају, новац се камати 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - У мају ове године биће тачно четири године откад држава дугује радницима 

компаније Генералеxпорт више од 20 милиона евра, односно 200 евра по години стажа за 

готово 5.000 запослених. Неки од тих радника су одавно бивши, једни су отишли у пензију, 

други се разболели, имовина некада јаке фирме распродата је, а радници немају ништа друго 

до да чекају да се у Министарству финансија и привреде смилују и исплате им оно што им 

према социјалном програму, како тврде, припада.  

 
- Генексова имовина вредна више од две милијарде евра распродата је за 170 милиона евра 
тајкунима - Блок 20 Мирославу Мишковићу и Копаоник Миодрагу Костићу. Услов да се 
радницима исплати новац предвиђен социјалним програмом био је управо продаја ових 
целина, Блока 20 и Копаоника, и то је урађено крајем маја 2009. Међутим, радници новац још 
нису добили - каже за Данас председник Удружења бивших и садашњих радника ове две 
компаније Бранко Радичевић. 

Радници су писали и бившем председнику Борису Тадићу и садашњем Томиславу Николићу, 
као и Агенцији за приватизацију која им је послала допис у ком пише да је предвиђена исплата 
за све раднике и да се чека „сагласност Министарства финансија“. У Агенцији за приватизацији 
Данасу је речено да се ништа није променило у односу на тај допис (из октобра 2012.), да 
исплату координира Министарство финансија и да нису испуњени сви услови да би се новац 
исплатио. „Услов је био да се прода сва имовина и да се из тога исплате сва дуговања фирме. То 
значи да тај новац није намењен само за плате раднике, плате су само један део дуга“, 
напомињу у Агенцији за приватизацију. На питање шта још треба да се прода да би били 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_cekaju_novac_se_kamati.4.html?news_id=255194


10 

 

испуњени услови за исплату радника, у Агенцији кажу да „није продата још главна Генексова 
кула“. Радичевић тврди да то никада није био услов за исплату по социјалном програму, да је то 
нови изговор да они новац не добију. 

У Министарству финансија нису вољни да причају на ову тему, па ни после неколико дана 
нисмо успели да добијемо одговор када ће и да ли ће уопште овим радницима бити исплаћен 
новац. Радичевић каже да њих у Министарству финансија никада нису примили на састанак, 
али им је речено да је „могуће прихватити исплату само под условом да се реализује у оквиру 
буџетских средстава“. 

- Ми не тражимо паре из буџета, то су паре којих има на рачунима Агробанке и Комерцијалне 
банке и то је новац обезбеђен од продаје имовине наше компаније. На рачунима, а то могу сви 
видети, ових банака је 17,2 милијарде динара, неких 180 милиона евра, а камата на све то је 15,5 
милиона евра - истиче Радичевић. С обзиром на то да радници потражују од државе 14,5 
милиона евра, они би, сматра наш саговорник, могли да буду исплаћени и само од камате. 

Према подацима Агенције за приватизацију ова компанија има на рачуну Комерцијалне банке 
13,9 милијарди динара, Агробанке 2,5 милијарде динара, док је на рачуну у Управи за трезор на 
име средстава уплаћених од камате на депозите, неких 790 милиона динара. Новац који је био 
на рачуну Агробанке која је завршила у стечају, према тврдњама Радичевића, није завршио у 
стечајној маси већ је пребачен у Поштанску штедионицу. Радичевић подсећа да је Блок 20, са 
све тениским теренима, малом кулом, апартманима и енерганом која може да греје цео Нови 
Београд продат Мишковићу јуна 2008, а годину дана касније Костић је купио на рате хотел 
Гранд и Конаке на Копаонику и од тога исплатио свега две рате. 

- Десет пута смо тражили састанак са Министарством финансија, али нисмо добили одговор. 
Агенција за приватизацију која је дужна да нам исплати новац, то не може без сагласности 
Министарства и ми њих кривимо, јер нас обмањују - напомиње Радичевић. Радници ће осим 15 
милиона евра који им припадају од продаје дела имовине компаније тражити, истиче он, и 
камату у истој тој вредности. А за своја права спремни су да се боре и на суду у Стразбуру. 

Сумњива приватизација 
Предузеће Генералеxпорт је тренутно у реструктурирању, а радници траже поништење 
приватизације која је, како тврде, нелегална.“Предложили смо да радници купе Копаоник од 
средстава издвојених за нашу исплату, држава нас је одбила и на лизинг од четири године 
продала га Костићу, који је без динара ушао у наш посед, а касније остао дужан седам 
милиона евра за последње две рате“, напомиње Бранко Радичевић. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/od_drzavnih_para_krediti_za_povlascene_firme_i_gubitase.4.html?news_id=

255196 

Средства из Фонда за развој добијали контроверзни бизнисмени, људи хапшени због 

малверзација, тајкуни блиски политичарима, политичари који су постали бизнисмени и 

велики системи који се боре да избегну стечај 

Од државних пара кредити за повлашћене 
фирме и губиташе 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Фонд за развој је институција основана да би, што јој и име каже, финансирала 

развојне пројекте. Декларативно, фокус Фонда је у помагању малим и средњим предузећима, 

која теже могу да добију комерцијалне кредите банака и којима држава ниским каматама 

омогућава брз развој. Међутим, гледајући списак фирми које су током прошле године добиле 

новац од ове институције, стиче се другачији утисак. На скоро свакој страници листе корисника 

средстава Фонда избијају контроверзни бизнисмени, људи хапшени због малверзација, тајкуни 

блиски политичарима, политичари који су постали бизнисмени и огромни пропали системи 

којима новац не треба за развој, него за избегавање стечаја. И као по правилу, њима новац није 

даван за инвестиције, већ за трајна обртна средства. 

 

Ланац супермаркета ДИС тако је добио 300 милиона динара за „набавку залиха робе за маркет 

у Новом Саду“. Камата за овај „развојни пројекат“ је три одсто, а рок враћања две године. 
Пекарска индустрија Панчево добила је 100 милиона динара обртних средстава за производњу 
пецива, с тим што је овог пута Фонд захтевао банкарску гаранцију. Тај новац, који је добио под 
истим условима који су одобрени ДИС-у, вероватно ће много помоћи Предрагу Ранковићу 
Пецонију, већинском власнику Пекарске индустрије преко свог удела у Рубину из Крушевца. 
Пецони, познатији по свом Витал уљу и политичким контактима, ових дана се доводи у везу са 
регресираним ђубривом које је требало да добију ситни пољопривредници, а које је, како тврде 
истражни органи, посредством сада ухапшеног бившег министра Саше Драгина, доспевало у 
тајкунске руке. 

Ту није крај добрим односима Пецонија и Фонда за развој, који му је у 2012. и други пут 
одобрио 100 милиона динара, под условом да обезбеди банкарску гаранцију, овог пута за 
помоћ његовој фирми Милан Благојевић која се бави производњом шпорета. 

Исти основ, обртна средства, овог пута за производњу хране, послужио је и Горану Перчевићу, 
бившем високом функционеру Социјалистичке партије Србије током деведесетих и блиском 
сараднику актуелног премијера Ивице Дачића, да од Фонда за развој добије 100 милиона 
динара. Перчевић је данас бизнисмен, власник фирме Интеркомерц, а кредит је добио за посао 
у који је ушао у сарадњи са месном индустријом Котекс. 

Осим тога, овај успешни привредник добио је још 200 милиона од Фонда током 2012. за 
„обртна средства за покретање производње кондиторских производа“. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/od_drzavnih_para_krediti_za_povlascene_firme_i_gubitase.4.html?news_id=255196
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Новац, и то 38.427.801 динара, дат је и Ваљаоници бакра Севојно, коју су од Зорана Дракулића 
откупила два инвестициона фонда, Дарби и РЦ2, „за преузимање дуга од фирме Ју-поинт за 
трајна обртна средства“. Како преузимање дуга представља развојни пројекат, не пише, али 
кредит је и поред тога одобрен са роком враћања од четири године и каматом од 4,5 одсто. 
Одлука Фонда у овом случају је још занимљивија кад се зна да су и Ју поинт и Ваљаоница 
компаније које потичу из истог система - Ист поинт холдинга са седиштем на Кипру. 

Wег, домаћа фирма која склапа и продаје јефтине техничке уређаје, добила је 200 милиона 
динара обртних средстава за „модернизацију капацитета за финализацију ТВ апарата, 
усисивача и клима уређаја“. 

Интермедиа нетворк, продуцент филма Монтевидео, добила је 100 милиона обртних средстава 
за „снимање слике и звука и специјалне ефекте за потребе снимања филмова и ТВ серија“, при 
чему је одлука о одобрењу новца условна. 

Појединим клијентима Фонда за развој бавио се и Савет за борбу против корупције. Тако су две 
фирме - Бачка и Криваја добиле, прва 80 милиона динара, а друга 220 милиона динара за 
обртна средства за ратарску производњу. Оба предузећа су у власништву оф-шор компаније са 
Белизеа Натрониса интернационал, чији је званично непознати власник, извесни Ференц 
Бриндза. Савет за борбу против корупције својевремено је поводом Бриндзе и Натронисе писао 
Управи за спречавање прања новца, након што је од малих акционара предузећа Агробачка 
добио представку у којој се наводи списак фирми које Бриндза претходно отерао у стечај. 
Бриндза је средином прошле године ухапшен под сумњом да су он и саучесници преваром 
Хипо алпе адрија банке стекли чак 15 милиона швајцарских франака добијених као кредит. 

Има и неких, бар наоко, необичних кредита. Тако је рецимо, Завод за консалтинг и вештачења 
добио 2.319.408 динара за набавку колске ваге и система за наводњавање. 

Новац су добила и многа пропала предузећа у реструктурирању - ФАМ, Рафинерија нафте, 
Магнохром, Петрохемија и Желвоз. Све ове фирме су тражиле и добиле обртна средства како 
би могле да наставе да се баве својим пословима. 

На крају, највећи корисник Фонда за развој је Железара Смедерево. Некадашњи гигант, којег је 
амерички Ју ес стил вратио Влади Србије за само један долар јер је правио огромне губитке, 
добио је два пута по милијарду динара обртних средстава за наставак производње. 

После годину дана, држава још није успела да нађе купца за своју железару, али је Фонд за 
развој очито сматрао да је то пројекат вредан његове капиталне подршке. 

Политичка аритметика 
Професор Економског факултета Љубомир Маџар каже да је веома лоше што Фонд за развој 
уопште постоји, јер он „ни у једној земљи, а нарочито у Србији не може да остане ван 
политичког утицаја“. „То је са економског становишта дефектно, а са политичког атрактивно 
и профитабилно“, каже Маџар. Према његовим речима, пример смедеревске железаре управо 
показује зашто институције попут Фонда не би требало да постоје. „Да од железаре може 
нешто ваљано да се направи, то би урадили Американци који су далеко стручнији од нас у том 
послу. Ако су они железару продали Влади за један долар, онда је јасно да је то предузеће 
економски изгубљено, али може бити политички атрактивно“, објашњава Маџар и додаје да је 
вредност улагања у смедеревску челичану у томе што у њој ради неколико хиљада људи, па ће 
кад дође до избора, овакво понашање владе имати утицаја на добијање гласова. „То је још 
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један пример разлаза економске рачунице и политичке аритметике. А политичари ће увек 
слушати своју аритметику“, закључује професор. 

 

24 САТА 

http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/sukob-radnika-i-poslovode-u-cistoci-intervenisala-policija/74139.phtml 

Сукоб радника и пословође у "Чистоћи", 
интервенисала полиција 

Аутор: Ж.Б.   

У кругу ЈКП "Чистоћа" данас је дошло до вербалног сукоба отпуштених радника и 

пословођа, због чега је позвана и полиција. 

Како сазнајемо, један од радника који је до сада радио на сезонским пословима се након што 

му је речено да је отпуштен, посвађао са надређеним, а у свађу се потом укључило још 

неколико људи. 

Секретар самосталног синдиката "Чистоће" Гојко Перишић каже да је пословођа позвао 

полицију. 

- Сукобили су се само вербално, па су дошле две патроле полиције коју је позвао пословођа јер 

се уплашио. Ово нас не изненађује јер се радници свакодневно отпуштају и при томе трпе 

стално претње и уцене од стране новог руководства - каже Перишић. 

Он наводи и да је последњих неколико дана већи број радника који већ годинама раде преко 

студентске задруге добијају отказе, што изазива велики гнев код запослених. Синдикалци 

наводе да су о могућим сукобима управо упозорили у отвореном писму градоначелнику 

Милошу Вучевићу, због нарушених међуљудских односа насталог доласком нове управе која је 

до сада довела око 70 новозапослених. 
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