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Рудници у Медвеђи једини мамац за странце 
С. БУЛАТОВИЋ  

Из Концерна „Фармаком МБ“ још не стижу потврде о договореној продаји страном 

инвеститору. За преузимање копова „Леце“ у Медвеђи били заинтересовани и 

јапански инвеститори 

 
КОНЦЕРН „Фармаком МБ“, у власништву Мирослава Богићевића још није потврдио, али ни 
демантовао, гласине да су преговори о његовој продаји при крају. Јавност увелико спекулише 
да је купац из Аустралије спреман да плати 1,2 милијарде евра за компанију у чијем саставу 
послује још десет зависних фирми у Србији, али и пет у иностранству. Како „Новости“ сазнају, 
инвеститори су заинтересовани пре свега за куповину рудника - „Зајача“, „Сува руда“ и „Леце“. 
Рудник олова и цинка, на десет километара од Медвеђе, хтела је недавно да преузме и једна 
јапанска компанија.  
Док се прича о продаји овог концерна, већина фирми у његовом саставу је у озбиљним 
финансијским проблемима. Од десет предузећа рачуни чак осам у уторак су били у блокади. 
Укупан износ блокаде премашује осам милијарди динара. Највећи терет је на рачуним 
матичног предузећа, самог Концерна из Шапац. Они су у „црвеном“ чак 2,4 милијарде динара и 
то последњих 70 дана. 
Блокада тешка 2,16 милијарди динара већ 69 дана притиска и Фабрику акумулатора у Сомбору. 
Исплате и уплате нису могуће ни преко рачуна „Млекаре Шабац“. Блокирани су због принудне 
наплате 1,77 милијарде динара. Индустријски комбинат „Гуча“ је у принудној наплати 594,5 
милиона динара, а Рудници и топионица „Зајача“ у износу од 553,8 милиона динара. Од 
рудника „Леце“ у овом моменту се потражује 406,9 милиона динара, а од ПИК „7. јул“ 188 
милиона динара. „Зорка стандард“ је у блокади од 93,8 милиона динара. 
ЗЛАТОАНАЛИЗЕ квалитета руде у руднику „Леце“, рађене током 2010. године, показале су да у 
оловној руди има и белог злата. Како је тада саоштио „Фармаком“, ископавањем су дошли до 
оловне руде која у себи има 160 грама злата по тони концентрата. 

Нису занемарљиви ни кредити предузећа која послују у саставу „Фармакома“. Упућени су током 
протеклих годину дана упозоравали да је концерн преоптерећен кредитима. Према 
финансијским извештајима из 2012. године у зајму су од укупно око 50 милијарди динара. И у 
овом случају највећи дуг иде на име матичног предузећа - 23,3 милијарде динара. Кредитна 
дуговања „Зајаче“ су 4,86 милијарди динара, Фабрике акумулатора око 10,5 милијарди, а 
Млекаре „Шабац“ око 1,3 милијарде динара. Толико износе и кредити „Гуче“, док је зајам 
рудника „Леце“ нешто мањи од милијарду динара. Ливница „Пожега“ има кредитне обавезе од 
око 672 милиона динара. 
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ИНОСТРАНСТВО 
„ФАРМАКОМ“ има регистроване фирме и у иностранству. Пословање са Европом обавља преко 
предузећа која су регистрована у Москви, Скопљу, Милану и Минхену. „Фармаком“ има своју 
фирму и у Брчком. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:440830-Troskovi-sve-veci-zarade-sve-manje 

Трошкови све већи, зараде све мање 
Д. МАРИНКОВИЋ  

Домаћинству од три члана на располагању око 55.000 динара. Највећа ставка и 

даљеиздатак за храну и пиће од 40,7 одсто, а трошкови становања, воде, струје, 

гаса однесу још 17,3 одсто примања 

 
ТРОШКОВИ просечне српске породице расту далеко брже од месечних примања! Просечна 
плата прошлог месеца мања је за десет одсто у односу на април. Према последњим мерењима, 
трочлано домаћинство располаже у просеку са 54.800 динара и у старту му недостаје око 
10.000 динара да подмири основне издатке за храну и комуналије.  
Месечно за куповину хране, плаћање комуналија, здравствених, транспортних услуга, 
такозване личне издатке, у Србији у првом кварталу ове године одлазило је по 51.930 динара. 
- Највећа ставка и даље је издатак за храну и пиће од 40,7 одсто на нивоу Србије - показала је 
Анкета о потрошњи домаћинстава у Србији, коју је спровео Републички завод за статистику. - 
Трошкови становања, воде, електричне енергије, гаса и осталих горива однесу још 17,3 одсто 
примања. Следе издаци за транспорт од осам одсто, за одећу и обућу одлази 5,1 одсто, за 
опрему за стан и текуће одржавање 4,4 одсто и за комуникације 4,3 одсто. 
Цео текст прочитајте у штампаном издању "Вечерњих новости" од 26. јуна 
2013. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:440832-Od-1-jula-povracaj-PDV-za-bebi-opremu-i-

hranu 

Од 1. јула повраћај ПДВ за беби опрему и храну 
С. Б.  

Од 1. до 15. јула први рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ-а на купљену 

храну и опрему за бебе, за рачуне издате од 1. јануара до краја јуна. Грађани ће 

добити свој новац крајем августа 

 
УРЕДНО чуване рачуне родитељи ће коначно моћи да доставе Пореској управи. Од 1. до 15. јула 
први рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ-а на купљену храну и опрему за бебе. 
Држава наплаћени порез враћа за ствари купљене за децу до две године старости, а у првом 
року се подносе рачуни издати од 1. јануара до краја јуна ове године. Уколико се порезници 
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буду држали максималних законских рокова, враћени новац ће им лећи на рачуне - крајем 
августа.  
Право на повраћај ПДВ-а на беби храну и опрему имају родитељи и старатељи који прошле 
године нису зарадили више од укупно 960.000 динара, што је 80.000 динара месечно. Други 
услов је да нису власници некретнине вредније од 23,4 милиона динара. Ограничен је и укупан 
износ ПДВ који и може бити враћен. Током прве године живота бебе родитељима се може 
вратити до 40.000 динара, а током друге - 30.000 динара. Порез се враћа на купљено млеко за 
одојчад, кашице, креветац, колица, столицу за храњење, столицу за кола и пелене. 
ЗАХТЕВИТОКОМ ове године пријем захтева за повраћај пореза на додату вредност на купљену 
беби-опрему ће се примати само током јула. Од следеће године, рефундација ће моћи да се 
затражи и од 1. до 15. фебруара. 

- Захтеви се подносе јединици Пореске управе на чијем подручју подносилац захтева има 
пребивалиште - објашњава Драган Агатуновић, из Сектора за контролу Пореске управе. - Уз 
захтев, образац РФНБ, подносе се фискални исечци, фотокопије фискалних исечака и списак 
бројева тих фискалних исечака. Рефундирани новац се уплаћује на рачун који су родитељи, 
односно старатељи, навели у захтеву. 
Када приме захтев, порезници ће проверити да ли родитељи или старатељи испуњавају 
неопходне услове, а за то је рок 30 дана. После решења, у року од 15 дана се плаћени ПДВ и 
рефундира. 
 

БРОЈКЕ 
*960 хиљада динара лимит годишње плате родитеља 
* 40 хиљада динара ПДВ се враћа у првој години 
* 5 група производа може да буде ослобођено ПДВ-а 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:440726-Usvojen-predlog-rebalansa-stednja-

spasava-budzet 

Усвојен предлог ребаланса, штедња спасава 
буџет 
С. Б.  

Влада Србије усвојила предлог ребаланса који планира велике уштеде у 

министарствима. Србија очекује мањак од 178,3 милијарде динара 

 
ВЛАДА Србије у уторак је усвојила предлог ребаланса буџета. Трошкови су, у односу на 
првобитни план, смањени за 36 милијарди динара. Србију на крају године, уместо 122, очекује 
„минус“ од 178,3 милијарди динара. Предлог ребаланса послат је у Скупштину Србије, а 
расправа би требало да почне 1. јула.  
План уштеда у државној каси мењан је до последњег момента. Само пре недељу дана 
министарства су планирала да трошкове смање за укупно 37,1 милијарду динара. Претходних 
дана, међутим, рачуница је мало промењена. 
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Министарству културе каса ребалансом није смањена, а оно ће добити додатних 200 милиона 
динара. Од дигитализације није узето 300 милиона динара. Министарство грађевинарства и 
урбанизма неће бити ускраћено за 150 милиона динара намењених локалним пројектима. 
„Путеве Србије“, ипак, неће остати без 300 милиона динара да се не би довело у питање 
одржавање путева. Нешто су мање смањени и расходи Министарства спорта. 
ПУТАРИ У ЈАВНИ ДУГВЛАДА Србије у уторак је усвојила и Нацрт закона о преузимању 
обавеза ЈП „Путеви Србије“ према путарским предузећима. Дуг већи од 1,3 милијарде динара 
постаће део јавног дуга Србије. Реч је о неплаћеним изведеним радовима на којима је било 
ангажовано 25 путарских предузећа. Ово је износ обавеза закључно са 1. априлом ове године. 

- Влада Србије је једногласно усвојила Предлог ребаланса буџета, као део свеобухватних 
економских реформи које ће се симултано спроводити, а које подразумевају стабилизацију 
државног буџета, реформу јавног сектора и унапређење пословне климе - стоји у саопштењу 
Владе Србије. - Усвојене су и измене Закона о буџетском систему, чиме ће бити створен основ 
за додатне уштеде и бољу контролу трошења новца кроз увођење централног регистра 
запослених у јавном сектору. 
Списак ангажованих у државној администрацији треба да се заврши до последњег дана јула. Ко 
све ради у јавним предузећима, знаће се прецизно на крају септембра. Идеја Владе је да од 
следеће године почне централизована исплата зарада. 
Влада Србије је усвојила и Акциони план окончања реструктурирања бивших друштвених 
предузећа. Он предвиђа да се у наредних годину дана пронађе решење за 179 предузећа. До 
краја године стечај је известан у 27 фирми, а њих 66 ће бити понуђено на продају. Унапред 
припремљен план реорганизације ишчекује 16 компанија. Судбина осталих ће се решавати у 
првој половини 2014. године. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:440778-U-Srbiji-prosecna-plata-41821-dinara 

У Србији просечна плата 41.821 динара 
ФоНет  

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у мају 2013. године у Србији 

износи 41.821 динара и мања је за 10.01 одсто у односу на април 

 
БЕОГРАД - Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у мају 2013. године у Србији 
износи 41.821 динара, а у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у 
априлу 2013. године номинално и реално је мања за 10,1 одсто, саопштено је данас из 
Републичког завода за статистистику.  

Просечна бруто зарада у мају износи 57.921 динара, и мања је за 9,8 одсто у односу на април, 
каже се у саопштењу. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:440686-U-Fijatu-vredjaju-radnike-quotStoko-

srpskaquot 

У Фијату вређају раднике: "Стоко српска"? 
М. Ђ.   

Зашто је „Фијат“ одуговлачио са покретањем истраге о оштећењима возила? 

Прича се да Италијани не траже детаљну истрагу, како не би испливале њихове 

претње и понижења запослених 

 
ИНТЕРНА истрага Компаније „Фијат аутомобили Србија“ није открила ко је на монтажној 
траци гребањем оштетио више аутомобила. Фабрика је поднела пријаву против НН лица, због 
„оштећења туђе ствари“, па су инспектори МУП, према налогу тужилаштва, скоро после месец 
почели истрагу. 
 

Неуобичајена пракса за „намерне штете“. Испитивање је, незванично сазнајемо, кренуло од 
„сумњивих“, који немају везе с фабриком. Први је испитан Слободан Стаменчић, из 
Анархосиндикалистичке инцијативе и један од активиста Групе за подршку радницима 
„Фијата“ који је саопштио да они стоје иза плаката. 
У граду се прича да „Фијат“ није тражио истрагу, јер би полиција дошла и до изјава које 
озбиљно терете шефове из Италије који понижавају, прете и национално вређају. Речи „Стоко 
српска“ врло су честе. Радницима је кажу тешко да гледају и кад доучени „Фијатов“ шеф тера 
нашег инжењера да три пута донесе исти део. У недељу вече (након првих саслушања) градом 
су прошетале групе младића са мајицама на којима пише: „Ја нисам Италијан“. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389947/Italijanima-besplatan-plac-za-fabriku-tekstila-u-Apatinu 

Италијанима бесплатан плац за фабрику 
текстила у Апатину 

Танјуг  

Председник Општине Апатин Живорад Смиљанић потписао је данас са представницима 

италијанске фирме Флеш уговор о отуђењу грађевинског земљишта без накнаде ради изградње 

фабрике за дораду текстила и фарбање. 

Смиљанић је уговор потписао са директором Привредног друштва Флеш Робертом Витијем, 

објављено је на сајту општине Апатин. 

  

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:440686-U-Fijatu-vredjaju-radnike-quotStoko-srpskaquot
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:440686-U-Fijatu-vredjaju-radnike-quotStoko-srpskaquot
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389947/Italijanima-besplatan-plac-za-fabriku-tekstila-u-Apatinu
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Инвестиција, која укључује изградњу фабрике и фарбаре и других потребних грађевинских 

објеката и магацина, као и набавку опреме, машина, хардвера и софтвера, вредна је 26,6 

милиона евра, а предвиђено је да у фабрици, која ће се градити у комплексу робно-

транспортног центра, буде запослено више од 200 радника. 

  

У Уговору је прецизирано да Општина Апатин без накнаде уступа грађевинско земљиште 

површине 128.972 квадратних метара сходно уредбама Владе Републике Србије о условима под 

којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште без накнаде 

или по цени мањој од тржишне. 

  

Друштво Флеш је дало банкарску гаранцију у износу од 1.289.720 евра да ће запослити 203 

радника на неодређено време, која ће бити активирана у случају да не дође до запослења, и 

исти износ бити уплаћен на рачун буџета Општине Апатин. 

  

Пре потписивања уговора Смиљанић се захвалио Вити што се одлучио да ту велику 

инвестицију реализује у Апатину, иако су “у игри” били и Суботица и Бачка Топола. 

  

Смиљанић се захвалио и директору Агенције за страна улагања и промоцију извоза СИЕПА, 

Божидару Лаганину, због тога што ће та институција учествовати са по 5.000 евра за сваког 

запосленог радника у будућој текстилној фабрици у Апатину. 

  

Вити је рекао да је Апатин за градњу фабрике одабран због близине велике реке Дунав и 

богаства воде којом Апатин располаже, а која је у великим количинама неопходна у процесу 

фарбања текстила. 

  

Он је додао да за рад ове фабрике није довољна само најсавременија технологија, него и 

квалитетни људски ресурси. 

  

Уговором је је забрањено отуђење земљишта од стране Друштва Фласх Срб д.о.о. 

у периоду од шест година, а ако након истека тог периода буде отуђено земљиште, италијанска 

компанија треба Општини Апатин да плати тржишну вредност земљишта, али не мање од 10 

евра по једном квадратном метру. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389908/Usvojen-Predlog-rebalansa-budzeta-predvidjena-usteda-od-36-milijardi-

dinara 

Усвојен Предлог ребаланса буџета, 
предвиђена уштеда од 36 милијарди динара 

Бета  

Влада Србије је данас утврдила Предлог ребаланса државног буџета за 2013. годину којим ће 

буџетски дефицит бити повећан на 178,3 милијарде динара, али ограничен на 4,7 одсто бруто-

домаћег производа (БДП). 

Како се наводи у саопштењу, једногласно усвојен предложени ребаланс део је свеобухватних 

економских реформи које ће се симултано спроводити, а које подразумевају стабилизацију 

државног буџета, реформу јавног сектора и унапређење пословне климе. 

  

Ребаланс буџета предвиђа уштеде од око 36 милијарди динара, наводи се у саопштењу. 

  

Оригиналним буџетом за 2013. годину био је предвиђен дефицит консолидованог буџета од 3,6 

одсто БДП, односно 132,3 милијарде динара. 

  

На данашњој седници утврђене су и измене Закона о буџетском систему чиме ће, како каже 

Влада, бити створен основ за додатне уштеде и бољу контролу трошења новца кроз увођење 

централног регистра запослених у јавном сектору. 

  

Влада Србије је данас утврдила и Акциони план за окончање реструктурирања бивших 

друштвених предузећа. 

  

Тим планом предвиђено је да се у наредних годину дана нађе решење за 179 предузећа која су 

већ више од 10 година у реструктурирању, а која су, по проценама Светске банке, трошак за 

државу од 750 милиона евра годишње. 

  

На седници је утврђен и Нацрт закона о преузимању обавеза Јавног предузећа “Путеви Србије” 

према путарским предузећима. Те обавезе ће се претворити у јавни дуг у износу од 1,3 

милијарди динара. 

  

Усвојени предлози ребаланса буџета и закона биће одмах упућени Скупштини Србије, навела је 

Влада. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389908/Usvojen-Predlog-rebalansa-budzeta-predvidjena-usteda-od-36-milijardi-dinara
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389908/Usvojen-Predlog-rebalansa-budzeta-predvidjena-usteda-od-36-milijardi-dinara
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389865/Sutra-isplata-70-odsto-naknade-za-nezaposlene 

Сутра исплата 70 одсто накнаде за 
незапослене 

Тањуг  

Национална служба за запосљавање саопштила је да ће сутра почети исплата 70 одсто новчане 

накнаде за незапослене за мај ове године. 

Национална служба за запошљавање наводи да ће корисници моћи да подигну средства на 

шалтерима свих пошта у Србији и шалтерима Банке “Поштанска штедионица”. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Drzava-i-ne-zna-ko-su-bogatasi.sr.html 

Држава и не зна ко су богаташи 

Иако је Закон о унакрсној контроли прихода и имовине донет још 2003. године, до сада није 

било политичке воље за његово спровођење 

Млађан Динкић, министар финансија, најавио је да ће се овог лета кренути у унакрсну 
контролу прихода и имовине и позвао оне који нису пријавили имовину вреднију од 350.000 
евра да то учине у наредних 10 дана, јер нових рокова за пријављивање неће бити. Они који се 
оглуше о закон, додао је министар, мораће да плате казну три одсто од укупне непријављене 
имовине. 

Лепо од министра Динкића што је заборавне још једном опоменуо на њихове обавезе, али 
какве вајде од тога? Ово тим пре што је закон о унакрсној контроли прихода и имовине донет 
још 2003. године, да би три године касније почео да се примењује. Последња информација о 
овој контроли јесте да је процесуирано 30 пореских обвезника за које се утврдило да им је 
имовина већа од прихода. И ту је крај. 

Колико ће нова упозорења седам година касније имати ефекта ако у влади нема политичке 
воље да се на чистац изведу сви они који су „заборавили” да плате порез, као што је није било 
ни до сада. 

Владимир Илић, бивши директор Пореске управе, у чије време су и кренуле прве унакрсне 
контроле прихода и имовине, слаже се са оценом да се с контролом застало и пре него што је 
започета и да после његовог одласка из Пореске управе није чуо да је неко од имућнијих људи 
платио порез на екстрапрофит. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389865/Sutra-isplata-70-odsto-naknade-za-nezaposlene
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Drzava-i-ne-zna-ko-su-bogatasi.sr.html
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Подсећа да је тада најављиван одлазак на врата око 10.000 богатих грађана Србије, већином 
бизнисмена, политичара, естрадних звезда и спортиста чија је имовина била вреднија од 
двадесет милиона динара. 

Циљ је био да се оваквом контролом открију приходи који нису пријављивани, рад на црно, 
трговина дрогом и други криминални послови. Тако је требало пронаћи све оне који нигде не 
раде нити зарађују, а имају веома скупе некретнине, виле с базенима у елитним деловима 
града, скупе аутомобиле... 

Упитан зашто се у Србији ова контрола ради на брзу руку, Илић каже да за то могу постојати 
два разлога. 

– Први је да Пореска управа нема капацитет људи који би у континуитету могли да раде овај 
посао, јер има много других пореских наплата, али ту је и непостојање политичке воље да се 
посао изгура до краја. Разлог може бити и у самој политици Пореске управе, такозваном 
процењеном  ризику где порезници сами праве план на коју ће се наплату пореза да се 
усредсреде – објашњава Илић. 

Углавном се иде на оне порезе где може да се извуче већа наплат попут ПДВ-а, па се други 
порески облици остављају по страни, каже бивши први човек Пореске управе. 

Он, међутим, очекује да ће после последњег упозорење министра Динкића контрола кренути 
офанзивније и да ће акција бити много интензивнија него до сада. 

На питање на основу чега то тврди, Илић изражава уверење да ће уз скорашњи закон о 
испитивању порекла имовине, који је у корелацији с унакрсном контролом имовине и прихода, 
многи порески обвезници морати пред државним органима да доказују одакле им новац за 
стечену имовину. 

Ђерђ Пап, један од бивших директора Пореске управе, у чије је време је и донет закон о 
унакрсној контроли, каже да ће први ефекти наплате пореза унакрсном контролом имати 
ефекта када буде политичке воље да се тај посао изгура до краја. 

– Закон је донет пре девет година. Примењује се седам и још нико није чуо да је неко завршио у 
затвору или му је одузета имовина нелегално стечена – објашњава Пап. 

Он се слаже с Илићем да је проблем делом и у капацитетима Пореске управе да сама обави овај 
велики посао. Међутим, ни за овај, као ни за примену наплате екстрапореза, испитивање 
порекла имовине никада није било сагласности. 

Уколико би и овог пута све остало на политичком и личном маркетингу, држава би поново 
послала поруку онима који не плаћају порез да то и даље не чине, јер неће сносити никакве 
последице. 

У Пореској управи кажу да им је до средине прошле седмице пристигло 1.023 информативних 
пореских пријава оних чија је имовина вреднија од 350.000 евра, али да Пореска управа 
очекује око 2.000 информативних пореских пријава. То је иначе други покушај, то јест додатни 
рок да се имућни натерају да пријаве имовину. 

Јасна Петровић 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prosecna-plata-u-maju-41_821-dinar.sr.html 

Просечна плата у мају 41.821 динар 

 

БЕОГРАД – Просечна нето зарада у Србији у мају је била 41.821 динар (363 евра), што је реално 
и номинално мање за 10,1 одсто него у априлу ове године, објавио је данас Републички завод за 
статистику (РЗС). 

Како се наводи у саопштењу завода, просечна зарада у Србији с порезом и доприносима 
исплаћена у мају била је 57.921 динар (502 евра), што је реално и номинално мање за 9,8 одсто 
него у претходном месецу. 

Према подацима РСЗ-а, у Србији је мајска нето зарада била реално мања за 5,9 одсто него у 
истом месецу 2012, а номинално већа за 3,4 одсто. 

Бруто зарада у мају 2013. била је реално мања за 6,2 одсто него годину дана раније, а 
номинални раст просечне бруто зараде био је 4,8 одсто. 

Вредности просечних зарада прерачунате су у евра према данашњем курсу Народне банке 
Србије за ефективни страни новац. 

Бета 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-imovinu-Petoletke-ima-kupaca.sr.html 

За имовину „Петолетке” има купаца 

Некадашњи трстенички гигант сада не може да опстане без субвенција државе 

Трстеник – Упркос томе што је „Прва петолетка” изгубила многа тржишта и што је већ 
неколико година у реструктуирању и у трагању за купцем сви њени погони раде. Неки, попут 
„Серво управљача” уз стопостотно коришћење производних капацитета, док други, као што је 
„Кочиона техника”, једва преживљавају. 
– Готово 70 одсто производње пласирамо на инострано тржиште па од купаца из земаља 
Европске уније, Русије, Белорусије и са Блиског истока остваримо годишње око 25 милиона 
евра – тврди Љубисав Панић, генерални директор холдинга „Прва петолетка” – Међутим, то 
није довољно да се одржи потребан развој погона и постигне неопходна конкурентска моћ, а 
тако ни цена производа коју нуде они који производе на модернијој и продуктивнијој опреми. 
Успели смо, ипак, да сачувамо све програме захваљујући искуству и стручности наше радне 
снаге. Истина, користе нам и субвенције државе, од око 40 милиона динара месечно, пошто је 
„Прва петолетка” још од 2010. године у реструктурирању. Тим новцем плаћамо струју, воду, 
доприносе, репроматеријал, као и неопходну опрему за реализацију извозних послова. 
Једноставно речено, не бисмо могли да функционишемо без тог новца, а без „Петолетке” ни 
Трстеник. 

На питање како изаћи из ове ситуације директор Панић одговара да је најбоље решење 
стратешко партнерство и приватизација. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prosecna-plata-u-maju-41_821-dinar.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-imovinu-Petoletke-ima-kupaca.sr.html


12 

 

– За куповину имовине три наша привредна друштва – „Серво управљаче”, „Цилиндре” и 
„Технолошко-машинску обраду” заинтересован је купац из Белорусије. Реч је о компанији 
„Амкодор“ и та фирма жели да овде, до краја године, направи холдинг за производњу 
пнеуматских производа намењених извозу. Такође, једна италијанска компанија 
заинтересована је за куповину погона индустријске пнеуматике – објашњава Панић. 

Наш саговорник истиче и могуће стратешко партнерство са кинеским произвођачима 
турбокомпресора за моторе, како за домаће тако и инострано тржиште. Поводом тога, недавно 
је у Трстенику боравила једна група професора са пекиншког универзитета, који раде на 
развоју поменутог програма за више кинеских произвођача. Због велике потражње, кинески 
произвођачи планирају проширење производње и трансфер те технологије у друге земље, а 
„Петолеткин” погон „Кочна техника” био би баш погодан за формирање такве производне 
линије. Јер, још пре две деценије ту је био започет развој програма производње 
турбокомпресора, реализован је чак и прототип, али није започета серијска производња. 

Поменутом приватизацијом и стратешким партнерством „спасила” би се трећина производних 
капацитета „Петолетке” и највише 1.500 радника, а остали би, како директор Панић 
објашњава, морали да се уздају у консолидацију остатка фабрике, изналажење функционалне и 
јефтиније организације, такозваног одрживог система. Све то, опет, уз помоћ државе до 
проналажења купца или партнера и за друге „Петолеткине“ погоне. 

На врхунцу своје пословне моћи, пре скоро три деценије, трстеничка „Прва петолетка” 
запошљавала је око 16.000 радника. Тада је „Петолетка” имала више радника него варошица 
становника, јер су у њој радили инжењери и мајстори не само из Трстеника и околних села већ 
и из суседних градова, од Сталаћа до Чачка. Распао се СССР, потом СФРЈ, што је значило 
губитак највећег тржишта за производе ове фабрике, посебно из основног програма 
хидраулике и пнеуматике. Тако је сада у фабрикама, организованим у холдинг, које се 
простиру на 48 хектара, на око 300.000 пословног и производног простора свега четири 
хиљаде радника. Поред хала полупразне су и трстеничке улице, па предимензионирано 
изгледају и фабрике и варош коју је некада моћна „Петолетка” углавном подигла. 

Мирољуб Дугалић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vlada-Srbije-usvojila-rebalans-budzeta.sr.html 

Ребаланс прошао владу 

Новоскројени минус у каси је реалан, јер је пореска наплата у другој половини године значајно 

већа – сматрају стручњаци 

Ребаланс буџета добио је „зелено светло” на седници владе. И то једногласно. Усвојен је 
Предлог ребаланса буџета којим се предвиђа уштеда од око 36 милијарди динара и 
ограничавање буџетског дефицита на 4,7 одсто бруто друштвеног производа БДП-а, односно на 
178,3 милијарде динара. 

Како је саопштено са седнице владе Предлог ребаланса буџета усвојен је као део свеобухватних 
економских реформи које ће се симултано спроводити, а које подразумевају стабилизацију 
државног буџета, реформу јавног сектора и унапређење пословне климе. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vlada-Srbije-usvojila-rebalans-budzeta.sr.html
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Усвојене су и измене Закона о буџетском систему, чиме ће бити створен основ за додатне 
уштеде и бољу контролу трошења новца кроз увођење централног регистра запослених у 
јавном сектору. 

Усвојени предлози ребаланса буџета и закона биће одмах упућени у Скупштину Србије. Нема 
дилеме да ће се и посланици владајуће коалиције позитивно о њему изјаснити, а колико је нови 
биланс између прихода и расхода у државној каси могућ показаће време. 

  

Мирослав Здравковић, уредник сајта макроекономија.орг сматра да је сасвим реално да се до 
краја године буџетски дефицит задржи на ребалансираном нивоу, а могуће је да буде и 
двадесетак милијарди евра нижи. 

– Пореска наплата има сезонски изражен карактер тако што је у другој половини године 
значајно већа него у првој. Напросто врх економске активности је у децембру, а дно у јануару и 
фебруару. Сем тога, у другој половини прошле године издаци буџета били су изузетно велики 
услед „санације” банака, и из других разлога, за шта сада не постоје најаве ни поводи – каже 
овај економиста. 

Његове замерке на наново скројен буџет су то што је на приходној страни прецењена наплата 
свих пореских извора, а што на расходној страни постоје претерани издаци за субвенције и 
куповину робе и услуга. Уколико се прати потрошња са почетка године, они могу бити много 
мањи. 

По њему, уколико би се издаци задржали на оствареном нивоу дефицит би био 163,6 
милијарди динара, а уколико би се смањили дефицит би био мањи од 160 милијарди, и чак би 
могао да буде 150 милијарди, уколико би се значајније побољшала наплата пореза уз 
ригорозну контролу потрошње. 
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Здравковић наводи да је минус у државној каси у првој половини 2013. године повећан због 
смањеног прилива од пореза на добит предузећа за 5,5 милијарди динара услед негативних 
курсних разлика које су привреду из позитивних биланса у 2011. одвеле у укупни губитак у 
прошлој години. Такође, пао је и прилив непореских прихода за 11,7 милијарди динара услед 
укидања мноштва непотребних такси, трошкова, а повећани су и трошкови отплате камата за 
18,4 милијарди динара. 

– Само да су ове ставке биле исте као и у прошлој години, у истом периоду, дефицит би износио 
58, а не 93,6 милијарди динара и био би значајно смањен у односу на исти период 2012. године 
када је износио 89,3 милијарде динара. Влада је усвојила и Акциони план окончања 
реструктурирања бивших друштвених предузећа. Он предвиђа да се у наредних годину дана 
пронађе решење за 179 предузећа која су већ више од 10 година у статусу реструктурирања, а 
која према проценама Светске банке држави праве трошкове од 750 милиона евра. 

На седници је усвојен и Нацрт закона о преузимању обавеза ЈП „Путеви Србије” према 
путарским предузећима и њиховог претварања у јавни дуг у износу од 1,3 милијарде динара. 

Ј. Рабреновић 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vise_para_jedino_za_socijalu.4.html?news_id=263148 

Влада једногласно усвојила Нацрт ребаланса буџета, уштеде по министарствима 

достигле 36 милијарди динара 

Више пара једино за социјалу 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Влада Србије усвојила је јуче Нацрт ребаланса буџета за ову годину, којим је 
предвиђен раст буџетског дефицита на 178,3 милијарде динара са ранијих 121,8 милијарди, 
односно његов скок на 4,7 одсто БДП-а. Ребаланс, који предвиђа уштеде од око 36 милијарди 
динара, усвојен је једногласно, саопштено је из Владе. 
Оригинални буџет за 2013. рачунао је са дефицитом од максимално 3,6 одсто БДП-а. У Влади 
кажу да ће нацрт одмах бити упућен Народној скупштини на усвајање. 

Текст усвојеног нацрта ребаланса у који је Данас имао увид показује да ће највеће уштеде бити 
постигнуте оштрим смањивањем капиталних инвестиција и кресањем субвенција за привреду 
и пољопривреду. Полиција и установе културе су се нашле на оштром удару фискалног ножа, а 
слично су прошли и неки од кључних путева и пројекти наводњавања. Плате практично нису 
диране и државна управа неће осетити никакво стезање каиша, осим што су у појединим 
институцијама маргинално до умерено смањени трошкови за путовања. У самом врху власти, 
највеће уштеде поднеће кабинет вицепремијера Јована Кркобабића (са 21 милион буџет му је 
пао на 16,5), док су остали заменици премијера и сам председник Владе понудили минималне 
уштеде, а неки, попут Сузане Грубјешић, трошиће и више. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vise_para_jedino_za_socijalu.4.html?news_id=263148
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Део расхода је морао бити повећан, па тако држава сада мора да издвоји 6,9 милијарди динара 
за камате по основу активираних гаранција, док се оригинално рачунало да овај трошак неће 
прећи 3,65 милијарди, што значи да су предузећа којима је држава гарантовала за узете 
кредите знатно лошије пословала него што се то очекивало. 

Влада сада пројектује приходе скоро 100 милијарди динара мање од првобитног плана, па ће 
тако уместо 966 милијарди динара, ове године имати тек 873 милијарде прихода, при чему пад 
у наплати ПДВ-а износи 30 милијарди. 

Ребалансом се смањују субвенције са 91,7 на 83,8 милијарди динара, при чему ће највећи терет 
поднети субвенције за привреду, које ће бити смањене за 3,3 милијарде (са 18,3 на 15) и 
субвенције за пољопривреду, које ће пасти за исто толико (са 41 на 37,7 милијарди). Помоћ 
железници је такође смањена, мада за релативно умерених 1,5 милијарди динара (са 14,5 на 13). 
Једна ставка је, међутим, повећана, а то су „остале субвенције“ за које се не зна на шта се 
односе, а на које ће бити потрошено 9,6 уместо 8,4 милијарде динара. 

Национална служба за запошљавање такође добија мање пара - 10,1 уместо 13,7 милијарди 
динара. Са 16,5 милијарди мање остаје и ПИО фонд, мада би ова институција недавним 
пореским изменама требало да надомести тај губитак. 

Интересантна ставка је драстично повећање издвајања за „Транзициони фонд“. Ова позиција 
служи за „решавање радно-правног статуса запослених који су утврђени као вишак у 
привредним друштвима чији се коначни статус решава“, а повећана је са 1,6 на чак 5,25 
милијарди динара, што указује на то да би држава ове године могла да коначно исплати новац 
који дугује радницима у фирмама попут Генекса, али је још вероватније да ова средства стоје 
спремна за исплату отпремнина запосленима који ће добити отказе када Влада почне да гаси 
бројне губиташе који су тренутно у стечају. То што су та средства одвојена за ову годину, указује 
да би до тога могло да дође већ у наредним месецима. 

Практично највећи део уштеда долази на резању капиталних инвестиција - чак 13,1 милијарду 
и погледом на те трошкове види се права цена лошег вођења економске политике у земљи. 

Тако је, у циљу уштеде новца, МУП одустао од набавке патролних возила, како се наводи, 
„неопходних у раду полиције“. Уместо 200 милиона динара, колико је требало да буде 
потрошено за ове намене, сада ће за полицијске аутомобиле бити потрошено тек 30 милиона. 
За трећину је смањена и ставка „јачање оперативно техничких капацитета МУП-а“, на шта ће 
бити потрошено 97,1 уместо планираних 150 милиона динара. Тако се Ивица Дачић одрекао 
чак две трећине свих капиталних инвестиција свог ресорног министарства у корист буџета. 

Држава је одлучила и да ванредних ситуација просто неће бити, јер је фонд за реаговање у овим 
случајевима смањила са 950 милиона на 81 милион динара. 

Министарство финансија и привреде је своје капиталне трошкове срезало са 5,4 на 3,7 
милијарди, смањујући средства за експропријацију са 4,07 на 3,56 милијарди, што ће 
очигледно успорити ионако спору изградњу путева. Трошкови за туристичку инфраструктуру 
су практично избрисани, то јест сведени са 1,4 милијарде на само 215 милиона динара. 

Министарство одбране се одрекло једне трећине свог новца за капиталне инвестиције, 
смањујући трошкове са 3,8 на две милијарде динара, при чему се у ребалансу уопште не наводи 
шта ће се овим новцем финансирати, док је у првобитном буџету сваки пројекат био таксативно 
наведен. 
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У Министарству саобраћаја буџет је сад 2,65 милијарди уместо 3,45, што ће угрозити изградњу 
пута Уб - Лајковац на аутопуту Београд - Јужни Јадран, за шта ће сада бити издвојена тек 
половина од планираних 2,53 милијарде динара. Мост Борча - Земун није диран. 

Министарство правде је изгубило две трећине новца за капиталне инвестиције, па сада 
располаже са само 670 милиона (уместо 1,97 милијарди). Избрисана је реконструкција 
Прекршајног суда у Београду, као и тог истог суда у Ужицу. Избрисана ја и реконструкција 
Војнотехничког института. Преполовљена су средства за реконструкцију Првог основног суда у 
Београду (зграда Аероинжењеринга) са 532 на 260 милиона. 

Напола су смањена и средства за наводњавање - са 500 на 250 милиона. 

Гумица за путеве 

Министарство регионалног развоја је остало без скоро 750 милиона, па сада има само једну 
милијарду на располагању. Страдали су: пут Крагујевац - Баточина (1,05 милијарди уместо 1,64 
милијарде) и пут Ниш - Јабучко равниште (55,5 милиона уместо 105,5). 

Култура на нули 

Установе културе су десетковане. Од првобитних 396,4 милиона, за њих је остало само 124,5. 
Највећу осуду вероватно ће произвести одлука да се просто избрише санација Народног музеја. 
Од 130 милиона динара за те сврхе, после ребаланса остало је нула. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nova_fabrika_u_januaru.4.html?news_id=263146 

После двомесечног застоја настављена градња борске Топионице 

Нова фабрика у јануару 

Решење републичког инспектора за грађевину који је утврдио да се део радова на изградњи 

нове топионице изводи без дозволе и наложио рушење, поништило Министарство у 

другостепеном поступку 

АУТОР: Б. КАРОВИЋ 

Бор - Фабрика сумпорне киселине Рударско-топионичарског басена Бор биће завршена у 
јануару, а реконструкција топионице на пролеће 2014. године, најавио је Благоје Спасковски, 
директор РТБ-а. Он је нагласио да је ово тренутно у Србији највећа инвестиција у области 
екологије, вредна 265 милиона евра. 
Од те суме, наиме, 100 милиона евра намењено је реконструкцији топионице, а 165 милиона 
евра еколошкој компоненти пројекта - изградњи нове фабрике сумпорне киселине, постројења 
за пречишћавање индустријских вода и нове енергане. 

Ипак, радови на овом пројекту недавно су дошли у жижу јавности, јер је републички 
грађевински инспекторат Министарства грађевинарства и урбанизма, две и по године од 
почетка радова, утврдио да се инвестиција у РТБ Бор, тачније њени поједини делови, спроводи 
без грађевинске дозволе. То је довело и до решења којим се градилиште затвара, уз рок од два 
месеца да се све што је наложено спроведе. Међутим, радови за то време нису прекидани у 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nova_fabrika_u_januaru.4.html?news_id=263146
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потпуности, односно радило се на позицијама за које су постојале дозволе, као што је, када је о 
топионици реч, спајање старог са новим постројењем. 

- Остали радови су били заустављени. Међутим, административни орган Владе Србије је врло 
брзо поништио решења, јер би било потпуно бесмислено рушити, па поново градити - каже 
Спасковски и додаје да се двомесечни застој у радовима на појединим деловима пројекта ипак 
неће одразити на повећање трошкова целе инвестиције. 

Он је објаснио да је до проблема дошло јер одлуку да се реконструкција топионице изведе 
фазно, како би стара топионица могла да ради док се нова гради, није испратила пројектна 
документација неопходна за дозволе, иако је РТБ на то упозоравао компаније које су добиле 
посао: канадски СНЦ Лавалин, фински Оутотек и београдски Енергопројект. 

Но, сада су обезбеђене све дозволе, радови се несметано одвијају, а током лета ће се радити и у 
три смене. Завршетак овог пројекта требало би додатно да учврсти позицију РТБ-а, који је, 
после више година бележења пословног губитка, од 2010. почео да остварује добит. Тако је 
прошлу годину завршио са профитом од безмало 56 милиона долара, што је за 15 милиона 
више у односу на 2011. годину. 

Ипак, треба напоменути да се ова компанија налази у реструктуирању, али упркос томе све 
обавезе према држави уредно измирује. Спасковски наводи да је тренутно просечна плата у 
РТБ-у око 70.000 динара, те да је редовно прима 5.020 запослених. Такође, каже да РТБ све 
порезе и доприносе држави редовно плаћа и месечно за ту обавезу издваја 2,4 милиона евра, те 
да је, по основу пореза, држави прошле године платио нешто мање од 3,2 милијарде динара. 

РТБ вреди 800 милиона долара 

На последњем тендеру 2008. године, РТБ Бор је вредео 243 милиона долара, а његова тренутна 
вредност је око 800 милиона. Спасковски каже да нема притисака да се РТБ приватизује, али 
додаје да он неће бити тај који ће ставити потпис на документ којим се ово предузеће оглашава 
за продају. 

Нова истраживања 

Рудници бакра Бор купили су најсавременију опрему за истражно бушење, чиме има је 
омогућен рад на новим и дубљим деловима лежишта. „У току су најобимнија геолошка 
истраживања у задњих 30 година. Започета су током 2009. у Јами Бор, а настављена и до данас 
трају на истражном пољу Кривељски Камен код Бора. РТБ има оверене 1,3 милијарде тона 
руде, пет милиона тона бакра и 200 тона злата. Потенцијалне резерве које треба доказати су 
две милијарде тона руде, седам милиона тона бакра и 300 тона злата“, каже за Данас Трајча 
Тончић, руководилац Сектора за геологију Рудника бакра Бор. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gotovo-sve-putarske-firme-pod-blokadom 

Готово све путарске фирме под блокадом 

Предузеће „Коридори Србије” саопштило је да је спремно да у случају раскида 
уговора с аустријском „Алпином”, која је прогласила банкрот, у најкраћем року 
покрене тендере за нове извођаче радова на Коридору 10. Министар саобраћаја 
Милутин Мркоњић изјавио је да се тиме повећава шанса нашим грађевинским 
фирмама да добију те послове. 

Међутим, председница Синдиката путара Србије Соња Вукановић изјавила је за наш лист да је 
од 26 путарских фирми већина у блокади, можда три-четири нису, а разлог за то су дугови 
државе и локалне самоуправе за раније изведене послове. Како је новим Законом о јавним 
набавкама тендерска процедура пооштрена, а ни по ранијем пропису наше компаније нису 
успевале да добију озбиљнији посао него су углавном радиле као подизвођачи, слаба је нада у 
обећање министра Мркоњића. 

Највећи проблем за домаће фирме представља дуг државе који се процењује на око милијарду 
евра. Министар грађевине Велимир Илић каже да ретко која наша фирма може добити 
банкарске гаранције за извођење крупнијих послова . Као пример истиче изградњу Коридора 
11, на којем су  тренутно само две наше фирме успеле да добију банкарску гаранцију. Он каже 
да Министарство не може доделити посао било коме, поготово откако је ступио на снагу нови 
Закон о јавним набавкама. С друге стране, фирме не могу добити посао ни зато што су у 
блокади. Илић сматра да домаће фирме морају да се међусобно укрупне, изолују здраве делове 
фирми, нађу стратешке партнере, али им је у свему томе потребна и помоћ државе, банака и 
Фонда за развој. 

Грађевински стручњак Горан Родић каже да су услови тендера код нас такви да, чак и кад се 
удруже у конзорцијум, домаће фирме тешко могу испунити услове из тендера у којима се 
тражи да у последње три године извођач мора да има, рецимо, обрт од 100 милиона евра 
годишње, што нико од наших нема. Родић каже да је у целој причи највише крива држава која 
је због неизмиривања дугова отерала бројне фирме на добош јер, да би наставиле да раде, 
компаније су узимале неповољне кредите уз зеленашке камате. 

  

Соња Вукановић објашњава да су путари подметнули леђа када је било најтеже, а то је рад у 
зимским условима, када сви очекују безбедне и проходне путеве, а тек су неки дан добили паре 
за то. Она каже да фирме најпре треба одблокирати, а онда ублажити тендерске услове, 
уколико држава заиста жели да запосли домаћу грађевинску оперативу. 

Истина, министар Мркоњић је најавио да ће Министарство финансија издвојити 1,4 милијарду 
динара да би се покрили губици путара, који ће према јучерашњем закључку Владе Србије бити 
претворен у јавни дуг. Међутим, Соња Вукановић каже да се проблем финансирања мора 
решити системски, а не од претње до претње штрајком јер, како  саговорница додаје, више не 
могу живети од обећања.Р. Даутовић 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gotovo-sve-putarske-firme-pod-blokadom
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pad-plata-%E2%80%93-ocekivan 

Пад плата – очекиван 

Просечна зарада, без пореза и доприноса, исплаћена у мају 2013. године у 
Републици Србији износила је 41.821 динара и у односу на просечну зараду у 
априлу номинално и реално је мања 10,1 одсто. 

Просечна бруто зарада у мају на нивоу Републике износила је 57.921 динара, што је у односу на 
просечну зараду исплаћену 9,8 одсто у априлу номинално и реално мање. 

Просечна мајска бруто зарада номинално је већа  3,1 одсто, а реално је мања 6,2 процента у 
односу на зараду исплаћену у истом месецу прошле године. Просечна нето зарада (без пореза и 
доприноса) исплаћена у мају номинално је већа  3,4 одсто, а реално мања 5,9 одсто у односу на 
просечну нето зараду у истом месецу 2012. године. Просечна бруто зарада исплаћена у периоду 
јануар–мај 2013. године у Србији, у односу исти период прошле године, номинално је већа  6,2 
одсто, а реално мања 4,8 процената. 

Ако се посматра просечна нето зарада у периоду јануар-мај 2013. године, у односу на исто 
раздобље прошле године, онда је она номинално већа за 6,4 одсто, а реално мања за 4,6 одсто, 
наведено је у саопштењу Републичког завода за статистику. 

- Осетан пад просечних зарада у мају, које су у односу на претходни месец смањене реално око 
десет одсто, је очекиван, тврди аналитичар Мирослав Здравковић. Он је оценио да је тај пад 
последица два фактора. 

- Кад је реч о априлском просеку зарада, треба имати у виду да је у том месецу у већини 
предузећа и организација исплаћен регрес за годишњи одмор - објаснио је Здравковић, уз 
напомену да је и то што су ускршњи празници пали у мају додатно утицало на смањивање 
зарада, јер је било знатно мање радних дана у односу на уобичајени број у том месецу. 

Фонд исплаћених зарада номинално је повећан са 54,1 милијарде динара у мају прошле године, 
на 55,5 милијарди динара у мају 2013, док је у априлу ове године био 62,8 милијарди динара. 

При смањивању фонда зарада за 7,3 милијарде динара у мају у односу на претходни месец, три 
области објашњавају више од пола тог смањења, и то прерађивачка индустрија (1,5 милијарди), 
стручне, научне делатности (1,2 милијарде) и информисање и комуникације (једна милијарда), 
мада је значајно смањење и код финансија (863 милиона динара), трговине (777 милиона), 
саобраћаја (677 милиона) и државне управе (608 милиона динара). 

Здравковић каже да је услед промене курса динара према евру, фонд зарада повећан у односу 
на мај 2012. седам одсто - са 464 милиона евра на 497 милиона евра - али је смањен у односу на 
април, када је исплаћено 568 милиона евра. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/partnerstvom-protiv-lose-infrastrukture 

Партнерством против лоше инфраструктуре 

Када локалне самоуправе желе да уђу у пројекат по моделу јавно-приватног 
партнерства (ЈПП) неопходно је да процене то да ли реализација доноси уштеде и 
да ли су услови повољнији и једноставнији у односу на класично буџетско 
финансирање, каже члан Комисије за ЈПП, Ненад Илић. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pad-plata-%E2%80%93-ocekivan
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/partnerstvom-protiv-lose-infrastrukture
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„У оваквом моделу партнерства локалне самоуправе морају да виде колики ће ризик да пребаце 
на приватног партнера, јер уколико пребаците сав ризик на њега тешко да ћете имати солидно 
одрживог партнера, а то је кључно за овај облик сарадње”, истиче Илић. 

Он је у Привредној комори Београда, на стручном скупу „Јавно-приватна партнерства и 
локалне самоуправе - искуства, проблеми, препоруке и охрабрења”, рекао да је процедура за 
подношење пројекта локалних самоуправа по моделу ЈПП-а у Србији веома једноставна, како и 
европска директива налаже. 

„Локална самоуправа се директно обраћа с предлогом пројекта Комисији за ЈПП, која онда даје 
мишљење да ли тако конципиран пројекат може да се реализује по моделу ЈПП, потом се 
пројекат са сагласношћу комисије ставља пред општински скупштину а конкретна одговорност 
за успех или неуспех је на локалној самоуправи”, објашњава Илић. 

Комсија за ЈПП је до сада, према његовим речима, дала позитивно мишљење за шест 
пројеката, међу којима су и изградња јужног терминала на Дунаву, као и најновији предлог 
пројекта за електрану у Зрењанину. 

Секретар Центра за ЈПП, управљање пројектима и развој акционарства градској комори, 
Велибор Пешић, рекао је да је овај модел финансирања инфраструктурних пројеката веома 
битан за локалне самоуправе, и да Србији, поред овог степена задужености, такав модел остаје 
као један вид решења за многе проблеме. 

„Јавно-приватно партнерство је чаробна реч за Србију када су у питању нерешени 
инфраструктурни проблеми”, каже Пешић. 

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=06&dd=26&nav_category=12&nav_id=726417 

Данас путари организују штрајк 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Радници свих 26 путарских предузећа у Србији ступиће данас у штрајк 

незадовољни недостатком новца за одржавање путева и стањем у путној 

привреди. 

 Самостални синдикат путара Србије каже да су у току разговори са представницима Владе који 

ће се наставити у наредним данима, током штрајка. 

Председница тог синдиката Соња Вукановић рекла је агенцији Бета да ће свако путарско 

предузеће само одлучити који вид протеста током штрајка ће предузети.  

 

Путари су позвали грађане да имају разумевања за штрајкачке активности које ће се одвијати 

наредних дана уз образложење "боље да један дан станемо, него да стално клечимо".  

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=06&dd=26&nav_category=12&nav_id=726417
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Синдикат је најавио штрајк пошто Влада Србије није прихватила захтев да се новац за 

одржавање путева обезбеђује из акциза на деривате нафте и течног гаса оцењујући да ће без 

решења проблема финасирања одржавање путева у року од два месеце без посла остати 10.000 

радника.  

 

У Србији раде 26 путарских фирме које запошљавају 10.000 радника. 

 

 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/putari-danas-stupaju-u-strajk_403081.html 

Путари данас ступају у штрајк 

БЕОГРАД  

Свих 26 путарских предузећа у Србији данас ће ступити у генерални штрајк у кругу 

својих фирми, најавио је Самостални синдикат путара Србије. 

У току су разговори са представницима Владе Србије, који ће се наставити у наредним данима, 

кажу у том синдикату. 

Синдикат тврди да држава дугује путарским фирмама укупно око девет милијарди динара. 

"Још једном обавештавамо грађане Србије да се путари не боре само за своја радна места већ и 

за безбедност на путевима свих учесника у саобраћају", наведено је у саопштењу. 

Самостални синдикат путара позива грађане да имају разумевања за штрајкачке активности 

које ће се одвијати наредних дана. 

"Боље да један дан станемо, него да стално клецамо", додаје се у саопштењу. 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/putari-danas-stupaju-u-strajk_403081.html

