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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:462469-Krusevac-Sa-cistim-bilansima-pred-investitore 

Крушевац: Са чистим билансима пред 
инвеститоре 
С. БАБОВИЋ  

Министар привреде Саша Радуловић изјавио у Крушевцу да држава жели да 

фабрике које имају будућност наставе да раде, али се предузећа морају очистити 

од дугова и ставити на здраве ноге 

ДРЖАВА неће отписивати дугове, већ ће доћи до конверзије потраживања у власништво, што 
важи и за раднике, истакао је министар привреде Саша Радуловић после састанка са 
представницима крушевачких предузећа, додајући да је држава неодговорним понашањем 
изгубила сав капитал. 
- Морамо да се понашамо домаћински и одговорно - истиче министар. - Држава жели да све 
фабрике које имају будућност наставе да раде. Направили смо програм по коме ће се предузећа 
очистити од дугова, ставити на здраве ноге, а имамо и социјални програм за раднике. 
Инвеститоре, међутим, можемо да очекујемо тек када добијемо чисте билансе. У хаос нико неће 
да уложи. 
Тај "хаос", предочава министар, може да се реши поштеном проценом тржишне вредности 
имовине и приказивањем свих обавеза фирме до краја новембра, како би већ почетком 2014. 
предузећа била спремна за улагаче. Држава ће помагати искључиво оним предузећима, која 
имају добар производни програм и уговорене послове. 
Министар појашњава да држава има агресиван план који ће бити окончан до краја године, а да 
је прва фаза - израда личних карата. Процене стања морају бити транспарентне и јавне. 
- Руководства која нису у стању да организују процену стања у предузећима биће смењена, јер 
не можете да будете директор, ако не умете да завршите инвентар - истиче министар привреде. 
Свим предузећима у реструктурирању дат је домаћи задатак да процене препусте комисијама 
предузећа и локалним судским вештацима, а не консултантским кућама. Приватизација ће, 
додаје, бити строго контролисана. Нико неће смети више да вара државу и све обавезе купца 
морају да стоје у уговору. Министар је појаснио да ће новим Законом о приватизацији и 
изменама Закона о стечају радници бити приоритетни повериоци за минималне зараде и за 
стаж на нивоу минималца. У пракси, по окончању реструктурирања, радницима следе 
минималци, док су за остатак - повериоци. У неким ситуацијама минималци ће се исплаћивати 
- унапред, као и у прибојском ФАП-у. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417984/Stros-Kan-pozvao-poslodavce-da-budu-uporni-u-trazenju-mera 

Строс Кан позвао послодавце да буду упорни 
у тражењу мера 

Тањуг  

Саветник Владе Србије Доминик Строс Кан поручио је послодавачким организацијама да буду 

упорни у тражењу мера за побољшање привредног амбијента, али и да покушају да сагледају у 

ком сегменту још њихова предузеца могу да допринесу привредном развоју. 

У данашњем саопштењу Удружења "Послодавац" наведено је да је председница тог удружења 

Диана Глигоријевић у јучерашњем разговору са Строс Каном истакла да је неопходно да се 

предузме низ мера за привредни опоравак. 

  

Неке од њих су смањење сиве економије и пореза на зараде и доприносе за обавезно социјално 

и пензијско осигурање. 

  

Она је том приликом додала да је Удружење "Послодавац" спремило Закон о спречавању 

обављања нерегистроване делатности, као једну од свеобухватних мера коју је потребно 

предузети. 

  

Строс Кан је позвао послодавце да разговарају са представницима Владе, као и да буду упорни 

у тражењу мера за побољшање привредног амбијента, али и да покушају да сагледају у ком 

сегменту још њихова предузећа могу да допринесу привредном развоју, наводи се у саопштењу. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417848/Skuplji-meso-jaja-mleko-voda-med 

БЛИЦ“ ИСТРАЖУЈЕ ШТА ЋЕ ПОСКУПЕТИ ЗБОГ ВИШЕ СТОПЕ ПДВ 

Скупљи месо, јаја, млеко, вода, мед... 

Данијела Нишавић  

Од 1. јануара, због повећања ПДВ-а са осам на десет одсто, поскупеће и већина животних 

намирница. Више цене имаће јаја, млеко, месо, мед, нефлаширана вода... 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417984/Stros-Kan-pozvao-poslodavce-da-budu-uporni-u-trazenju-mera
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/417848/Skuplji-meso-jaja-mleko-voda-med
http://www.blic.rs/data/images/2013-11-05/397279_1011_origh.jpg?ver=1383690721.jpg
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Кликни за увећање (+) 

 

Према сазнањима „Блица“, поједини трговци већ имају припремљене калкулације. Кажу да 

простора да се цене не мењају - нема. Ипак, не желе званично о томе да причају. 

 

- Добављачи се не оглашавају, али ми очекујемо да ће све бити познато средином децембра - 

истичу у једном од већих трговинских ланаца. 

 

Изузетак од поскупљења је хлеб „сава“, чија цена остаје иста, а она максимално може да износи 

46 динара у радњама. Пекари су, каже Зоран Пралица, председник Удружења пекара, раније 

укалкулисали потенцијалне разлоге поскупљења хлеба, тако да сада нема разлога да се нешто 

промени. 

Шест хиљада од ТВ претплате 

 

Предлогом буџета за 2014, из новца намењеног Министарству културе биће издвојено 7,5 

милијарди динара за финансирање рада РТС и РТВ. Како се најављује, у припреми је измена 

закона којом се укида ТВ претплата, а то значи смањење трошкова домаћинстава за 6.000 

динара годишње. 

  

http://www.blic.rs/data/images/2013-11-05/397279_1011_origh.jpg?ver=1383690721.jpg
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Звездан Гавриловић, директор Нишке млекаре, истиче да они као произвођачи неће дизати 

цену, али да не могу да утичу на малопродају. Ипак, од других млекара незванично сазнајемо 

да ће цена сировог млека због већег ПДВ-а ипак бити виша за 70 пара по литру. И јаја ће 

променити цену навише из истог разлога. 

 

- Уколико дође до драстичног поскупљења јаја за који месец, то неће бити само због ПДВ-а, већ 

и због смањене понуде - упозорава Александар Радовић, власник фабрике за производњу 

конзумних јаја „Филипили“. 

 

Рајко Латиновић, директор „Имеса“, такође потврђује да ће због већег ПДВ-а поскупети месо. 

Поскупеће, како се незванично може чути у већини локалних самоуправа, и чесмовача, то јест 

биће повећани рачуни за воду коју плаћамо уз остале комуналне услуге. Слично нас очекује и 

када је у питању цена меда. 

 

Највеће промене очекују се, међутим, код производа који су из ниже стопе пореза пребачени у 

вишу, па ће се на њих обрачунавати 20 одсто пореза. То спадају рачунари, али и хотелске 

услуге. 

 

- Све мање се продају рачунари и тек ће се мање продавати јер примат имају таблети и смарт 

телефони, на које се иначе обрачунава ова виша стопа од 20 одсто. Цена рачунара ће 

неминовно бити виша за 12 одсто, а пошто је реч о тзв. солидарном порезу, ми произвођачи 

нисмо се бунили, Ипак, генерални тренд биће пад њхове цене јер и компоненте појефтињују - 

истиче Веселин Јевросимовић, генерални директор „Комтрејда“. 

 

Хотелијери се надају да ће Влада одустати од идеје да се хотелске услуге пребаце у групу услуга 

на које се плаћа општа стопа ПДВ-а. Како каже Томислав Момировић, председник Скупштине 

Пословног удружења хотелско-угоститељске привреде, простора за веће цене нема, па ако 

Влада остане при тој одлуци, неминовно је да хотелске услуге поскупе. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radulovic-Cistimo-preduzeca-od-dugova.sr.html 

Радуловић: Чистимо предузећа од дугова 
Држава неће отписивати дугове, већ ће доћи до конверзије потраживања у власништво 

Крушевац – Састанак представника седам предузећа, која се налазе у процесу 
реструктурирања, са министром привреде Сашом Радуловићем, показао је да у већини 
колектива исказани биланси о вредности имовине и капитала не одговарају стварном стању. 
Због тога је министар Радуловић инсистирао да директори организују активност на утврђивању 
реалног биланса, „јер ниједан купац не жели фирму која је у хаотичном финансијском стању“. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radulovic-Cistimo-preduzeca-od-dugova.sr.html
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– Држава је направила програм по коме ће предузећа очистити од дугова и ставити их на 
здраве ноге, решити вишак радника кроз социјалне програме, како би фабрике преживеле, а 
наша деца имала где да раде. Овоме смо приступили врло одговорно. Процена вредности 
капитала мора да се заврши како треба у свим предузећима, да се зна стварна вредност 
имовине, да се утврди које су обавезе и то све, не може да се сакрије ништа, а након тога ћемо 
направити програм за оздрављење фирми. 

После тога можемо да очекујемо и инвеститоре. Сваки од инвеститора жели чисту ситуацију. У 
хаос нико неће да улази. Нема више бацања пара у бунар које би сутра требало да враћају наша 
деце. Зато, хајде да прионемо на посао, да бисмо могли да имамо чисту ситуацију. Држава је 
направила социјални програм за вишак запослених. Такође имамо програм за минималне 
зараде и повезивање радног стажа до тренутка завршетка реструктурирања – објаснио је 
министар Радуловић. 

Говорећи о будућности фабрика у реструктурирању, министар Радуловић је рекао да ће све 
фабрике које имају шансе за опстанак на тржишту добити подршку. 

– Држава неће отписивати дугове, већ ће доћи до конверзије потраживања у власништво. То 
важи и за права радника, исто као и за права државе. На жалост, неодговорним понашањем у 
претходном периоду држава је изгубила сав капитал у предузећима. Њега више нема. Ту нема 
шта да се чува. Све што имамо су потраживања за неплаћене обавезе, које ће се конвертовати у 
капитал и ту је углавном држава главни поверилац, локалне самоуправе, нека јавна предузећа 
и радници – рекао је Радуловић. 

Проблеме предузећа у реструктурирању представили су представници руководства и 
репрезентативних синдиката „14. октобра”, Фабрике уља, Фабрике мазива ФАМ, „Прве 
петолетке”, „Савременог дома”, Конфекције „Звезда” и Млинско-пекарске индустрије „Бранко 
Перишић”. Представници ових фирми су се сагласили са начином решавања проблема, мада су 
упозорили да до окончања посла радници треба да преживе, захтевајући исти начин решавања 
проблема као у прибојском ФАП-у, односно исплатом минималца. Директор „14. октобра” 
Драги Несторовић признао је да исказани биланс о стању имовине предузећа не одговара 
стварном стању и да ће хитно организовати активност на новом попису и чишћењу рачуна. 

А, директор „Прве петолетке” Љубисав Панић објаснио је нестрпљење радника поводом 
обустављања продаје једној белоруској компанији три привредна друштва, истичући да та 
групација има посла, и то за извоз, али да нема довољно обртних средстава. Министар 
Радуловић је на то реаговао, рекавши да је представницима белоруске компаније објаснио циљ 
мера Министарства привреде и Владе Србије – да жели да продаје чисте фирме и то 
инвеститорима који ће стварно организовати производњу. 

Министар је споменуо да има и других заинтересованих иностраних компанија за „Петолетку”, 
а да је конкуренција јако пожељна. Међу предузећима у реструктурирању има и оних у којима 
су се готово сви радници пријавили за социјални програм, као што је Фабрика уља, која за 
годину дана нема могућности да покрене програм, као и Конфекција „Звезда”. 

Посебан случај је Фабрика мазива ФАМ, која је из система НИБЕНС групе изашла оштећена за 
32 милиона евра, али је успела да организује производњу, редовно исплаћује зараде и то у 
просеку од око 60.000 динара. Међутим, имају проблема са обавезама према НИС-у и још 
неким повериоцима. Директор Владица Петровић је нагласио да је ФАМ и даље лидер у 
области производње моторних уља и мазива и да има најсавременију технологију, тако да је 
интерес земље да буде очувана. 

Р. Станковић 
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http://www.politika.rs/rubrike/Politika/SaksClanstvo-Srbije-u-EU-nece-resiti-ekonomske-probleme.sr.html 

Сакс: Чланство Србије у ЕУ неће решити 
економске проблеме 
БЕОГРАД –Србија је јасно орјетисана ка чланству у Европској унији (ЕУ) и то је добра процена 
Владе Србије, али то чланство само по себи неће решити све економске проблеме земље, 
изјавио је амерички економиста Џефри Сакс, изражавајући наду да ће Србија постати чланица 
Уније пре 2020. године. 

„Надам се да то неће потрајати до 2020. године. Ја мислим да то нема смисла и ја бих желео да 
то иде брже”, рекао је он синоћ, гостујући у програму РТС-а. 

Сакс, који је и директор Института Планета на Универзитету „Колумбија” у САД, сматра да 
будућност Србије није само да буде чланица ЕУ, већ да земља треба да размисли о свом 
геостратешком положају, о предностима свог положаја и о начину како да економски осваја 
суседна и друга тржишта у свету и да привуче партнере са удаљених дестинација. 

„Бити члан ЕУ - то је добро, али само по себи неће решити све економске проблеме Србије. То 
је сигурно”, указао је он. 

Према његовим речима, Србија не треба да копира, на пример, искуства Јужне Кореје да би 
убрзала економски раст, већ влада треба да има стратегију развоја, потребне су инвестиције, да 
има визију где ће бити конкурентна, да планира коју ће робу да прода више на новим 
тржиштима. 

Сакс сматра да млади у Србији, који чине око 50 одсто незапослених, треба да се усавршавају и 
да стичу нове вештине, јер само тако могу да рачунају на боље плаћена радна места. Он је додао 
да Србија треба да подстиче оснивање и раст предузећа и предузетничких фирми, која су 
извозно орјентисана. 

„То је велики посао, велики напор и требаће времена за то”, нагласио је Сакс, оцењујући да је 
толики удео незапослених, младих људи - трагедија. 

Коментаришући макроекономска кретања у Србији, амерички економски аналитичар је 
приметио да наша земља има велику јавну потрошњу и указао да се мора смањити буџетски 
дефицит. 

Смањење јавне потрошње и буџетског дефицита није довољно само по себи, јер мора да постоји 
стратегија раста, мора да се нађе начин за отварање нових фирми и нова радна места, рекао је 
Сакс и поручио да не треба ићи у приватизацију друштвеног капитала по сваку цену, „само да 
би се нешто продало”, већ треба изабрати стратрешког партнера који ће подићи српску 
економију и учинити је конкурентном. 

Танјуг 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-budzetsku-rupu-i-dugove-treba-sest-milijardi-evra 

За буџетску рупу и дугове треба шест 
милијарди евра 
 

Држава Србија планира да у 2014. години обезбеди око 662,2 милијарде динара, 
или близу шест милијарди евра, из домаћих и страних извора, за финансирање 
буџетског дефицита, набавку финансијске имовине и отплату главнице дугова 
домаћим и страним кредиторима, од чега само од Владе Уједињених Арапских 
Емирата очекује зајам од три милијарде евра. 

 Како је наведено у предлогу закона о буџету за 2014. годину, из кредита домаћих и страних 
финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада, биће 
обезбеђено највише 264 милијарде динара, кроз емитовање државних хартија од вредности 
(записи и обвезнице емитоване на домаћем тржишту у домаћој и страној валути) највише 330 
милијарди динара, а од издавања еврообвезница највише око 68,5 милијарди динара. 
Планирана примања по основу задуживања државе на страном и домаћем тржишту биће око 
103,9 милијарде динара већа од планираног дефицита (око 182 милијарди динара). 

Република Србија ће у 2014. години одобрити пројектне и програмске зајмове до износа од 
585,6 милијарди динара (око 3,03 милијарде евра и око 2,46 милијарде долара). У тој суми 
зајмова планиран је зајам од Светске банке од укупно око 72,2 милијарде динара (око 790 
милиона долара), а ради се о пет различитих кредита. Планиран је кредит за развој и 
реструктурирање јавних предузећа од око 250 милиона долара, затим за докапитализацију 
Агенције за осигурање депозита од 20 милиона долара, за здравство око 40 милиона долара и 
на крају за унапређење земљишне администрације у Србији – 50 милиона долара. У 2014. 
планирано је с Банком за развој Савета Европе одобравање кредита од око 35 милиона евра за 
финансирање пројекта изградње нових затворских капацитета у Крагујевцу и Панчеву. 

У 2014. години планиран је зајам од Владе Уједињених Арапских Емирата за подршку 
Републици Србији од три милијарде евра, као и кредит од Фонда за развој Абу Дабија од 275 
милиона долара за подршку пројектима у пољопривреди. У плану је и задуживање код Владе 
Турске за око 40 милиона долара, за финансирање пројеката у области путне инфраструктуре у 
мање развијеним општинама. Република Србија, како је планирано предлогом закона о буyету 
за 2014. години, издаће у току године државне обвезнице на међународном финансијском 
тржишту у укупном износу од 750 милиона долара, за текуће финансирање буyета. У наредној 
години у плану је и задуживање код кинеске Експорт-импорт банке за око 608,2 милиона 
долара за реализацију друге фазе Пакета пројеката Термоелектране „Костолац”, где се планира 
изградња новог енергетског блока на локацији „Дрмно” и проширење капацитета рудника. 

У 2014. години Република Србија издаће гаранције за иностране зајмове до износа од 787 
милиона евра, и то Европској банци за обнову и развој (ЕБРД) за стенд-бај линију Агенцији за 
осигурање депозита од 200 милиона евра, Немачкој развојној банци за зајам од 45 милиона 
евра којим ће „Електропривреда Србије” финансирати измену система за транспорт пепела и 
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шљаке. Држава Србија ће гарантовати и за зајмове од пословних банака у укупној суми од 491 
милион евра, и то 200 милиона евра за одржаавње текуће ликвидности „Србијагаса”, за 
прелазак с аналогног на дигитални сигнал 36 милиона евра Јавном предузећу „Емисиона 
техника и везе”. За одржавање текуће ликвидности ЈП „Електропривреда Србије” предвиђено 
је издавање државних гаранција за зајам од 100 милиона евра код пословних банака, за зајам 
од 100 милиона евра за одржавање текуће ликвидности Железаре Смедерево, као и државна 
гаранција за кредит од 125 милиона евра као подршка модернизацији, развоју технологије и 
извозу наменске индустрије.     

Е. Дн. 
Коначно тржишно пословање 
– Позитивно је што с предлогом буyета за 2014. годину Влада Србије коначно усвојила концепт 
тржишног пословања јер је то једини прави пут ка повећању животног стандарда – изјавио је 
јуче сарадник Института за тржишна истраживања Саша Ђоговић. 

Он је на конференцији за новинаре оценио да је позитивно што је Влада спремна да кроз 
транзициони фонд за раднике у предузећима у реструктурирању измести социјалну улогу из 
тих предузећа и коначно реши њихов статус. 

– Добро је што се с буџетом за наредну годину прави дисконтинуитет у пословној филозофији 
државе и упућује порука предузећима и њиховом менаyменту да усвајају политику тржишног 
пословања, а не немара и нерада – рекао је он. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kraj-javasluku-u-preduzecima 

Крај јавашлуку у предузећима 
 

Министар привреде Саша Радуловић поручио је данас да до краја новембра мора 
бити пописана и процењена имовина предузећа у реструктурирању, као и да се 
обрачунају све обавезе, с каматом, да би се та предузећа у 2014. години са чистим 
билансима поставила на здраве ноге. 

– Ко то од руководства не изврши, по новом Закону о приватизацији, биће смењен – рекао је 
Радуловић после састанка с представницима руководства и синдиката предузећа у 
рестуктурирању у Крушевцу. 

Он је појаснио да би процене требало да обаве комисије предузећа са судским вештацима, а не, 
како је навео, неке консултанске фирме из Београда. Радуловић је напоменуо да ће се 
инвеститори јавити онда када имају „чисто” предузеће и уколико постоје уговорени послови и 
планови за будућност. 

Он је додао да ће предузећа која имају добар производни програм добити подршку државе за 
финансирање конкретних пројеката. Објашњавајући због чега Министарство инсистира на 
личним картама предузећа, Радуловић је рекао да је пре конверзије потраживања у капитал и 
ослобађања од дугова, неопходно да се утврди њихова стварна вредност имовине и обавеза. 

– Јавашлук траје десет година и ми смо одлучили да тај проблем решимо. Ако неко мисли да ће 
моћи да долази на посао, да тамо буде сат па да иде кући или у кафану, то више неће моћи – 
поручио је Радуловић. 
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/u-auto-skolama-4000-zaposlenih-nema-posla 

У ауто-школама 4.000 запослених нема 
посла 
 

Заједница ауто-школа Србије заказала је за суботу, 9. новембар, ванредну 
Скупштину на којој ће бити донета одлука о предузимању конкретних мера 
везаних за проблем престанка рада ауто-школа у Србији због ступања на снагу 
новог Закона о безбедности у саобраћају. 

Председник Заједнице Радослав Драгач позив је упутио и телу за кординацију безбедности 
саобраћаја на путевима, Влади Србије, МУП-у Србије и Агенцији за безбедност саобраћаја. 
Пошто ауто-школе из појединих округа из Србије најављују организовање протеста уколико им 
се не омогући наставак рада, неопходно је да Скупштина донесе одлуку коју ће примењивати 
све ауто-школе. 

– То није штрајк јер ауто-школе немају разлоге за штрајковање којим саме себе искључују из 
процеса рада, већ је протест због тога што им је административним путем забрањен рад – 
објаснио је Драгач. – Нерад ауто-школа најнепосредније и видно погађа запослене у њима, али 
он није у интересу грађана а ни државе. 

У допису који је упутио надлежним државним органима он подсећа на то да су нови прописи 
оставили чак 4.000 запослених у 900 ауто-школа без егзистенције. 

– Ко и због чега има право да им укида радна места и онемогућава рад и зараду од рада? Радна 
места у ауто-школама није финансирала држава, као што то чини у другим областима рада. 
Младим стручњацима без посла Агенција за безбедност саобраћаја омогућила је стицање 
лиценце за предаваче. Та лица су сопственим новцем финансирала своје учешће у 
предавањима и полагању испита  за добијање лиценце. Сад не могу да раде јер ауто-школе не 
могу да их ангажују пошто им је забрањен рад – истиче Драгач. 

        Љ. Малешевић 
Нерад прави проблеме свима 
Драгач предлаже да се сада укине забрана рада ауто-школама и омогући рад по досадашњим 
правилима, а обнављање дозволе буде условљено реално примењивим захтевима који би се 
утврђивали прегледом, односно надзором рада ауто-школа, и истиче да се нерадом ауто-школа 
тренутно проблеми праве свим грађанима, а посебно онима који чекају полагање возачког 
испита или обучавање. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=06&nav_id=774244 

Тигар тражи помоћ од Владе 
ИЗВОР: БЕТА 

Пирот -- Одбор Самосталног синдиката Корпорације "Тигар" из Пирота, који од 

недавно поново има финансијске проблеме, затражио је помоћ Владе. 

Синдикат од Владе оцекује да поступи по ранијом одлуци и одобри гаранције "Тигру" од 20 

милиона евра, како би мировале доспеле обавезе према банкама. 

"Од априла до октобра ове године 'Тигар" је продао робу за 1,8 милијарди динара. На име 

старог дуга отплаћено је 567 милиона, од чега 257 милиона су обавезе према банкама, а 310 

милиона је за добављаче", наводи се у саопштењу Самосталног синдиката предузећа.  

 

Ново руководство предузећа, на челу са генералним директором Небојшом ђенадићем, 

набавило је сировине што је омогућило производњу и редовну исплату плата, уз кашњење за 

јануар и фебруар за 1.800 радника.  

 

Синдикат је указао да су, међутим, због обавеза према банкама и добављачима од 1,25 милиона 

евра, октобра настали велики проблеми у исплати плата и набавци сировина. 
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