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Има наде за 40 фирми 

АУТОРКА: А. Микавица 

Премијер Вушић најавип рещеое за предузећа у реструктуираоу за кпја ће бити ппсла и у кпјима ће 

пстати највећи брпј заппслених 

Заврщетак реструктуираоа не мпра да знаши ликвидацију и брисаое са списка живих привредних 
друщтава свих 156 предузећа на крају 2015. За неке пд пвих „екпнпмских инвалида”, ипак, има наде. 
Премијер Александар Вушић изјавип је јуше, накпн разгпвпра са представницима Савеза сампсталних 
синдиката, да мисли да је мпгуће наћи рещеое за 40 фирми у реструктурираоу, кпје укљушује и ппсап за 
највећи брпј заппслених у тим предузећима. Реш је п великим фирмама, а за нека је рещеое на видику, 
рекап је Вушић. 

Премијер је навеп да се назире рещеое за ФАП и „Икарбус”, дпк је, какп је рекап, за оега кљушнп щтп су 
пд синдиката тражили и дпбили ппдрщку да се све у тим предузећима не третира кап импвина. 

– Сви бисмп били задпвпљни да за један брпј заиста нађемп рещеое и тп из разлишитих привредних 
сектпра – грађевинскпг, металскпг, „Азптаре”, „МСК Кикинда”, ПКБ-а, „ПИК Бешеја” дп кпмпанија кап 
щтп су „14. пктпбар”, „Петплетка” и „Фабрике вагпна”, где смп већ улпжили 60 милипна динара – 
пренпси Вушићеву изјаву Танјуг, ппсле разгпвпра са представницима Савеза сампсталних синдиката. 

Од 584 неприватизпвана и 161 предузећа у реструктурираоу, са укупнп 93.000 радника, самп некпликп 
пстварује дпбит, изјавила је Маријана Радпванпвић, кпју је Влада Србије 30. јуна именпвала за в. д. 
директпра Агенције за приватизацију. Прва група предузећа заврщила је 2013. са губиткпм пд 410, а 
друга са минуспм пд 310 милипна евра.  

Представници синдиката били су тпкпм разгпвпра реални и кпректни, рекап је Вушић и дпдап да су се 
две стране слпжиле да „није бащ увек ппстпјала жеља да се ради”. 

Најављујући фпрмираое ппсебних сектпрских кпмисија, кпје ће радити у свим пбластима и размптрити 
све прпблеме у предузећима у реструктурираоу, Вушић је рекап да су у тпме тражили ппдрщку Савеза 
синдиката, али да ће је тражити и пд других синдиката, „какп видимп где смп најближи да нещтп 
приватизујемп пд 584 фирми пд кпјих ми за 156 кажемп да су у реструктурираоу”. 

– Тещкп бреме и велику муку нам је некп пставип и ми ћемп заједнп са синдикатима рещити дпбар деп 
тих прпблема – рекап је премијер и  наппменуп да је „Симпп” пд јуше у реструктурираоу, а да се 
смедеревска „Железара” не впди кап таква. 

Према Вушићевим решима, влада је спремна да птпище дугпве кпје те фирме имају у пднпсу на државу, 
а кпји шине шак 65 пдстп свих дугпваоа предузећа у реструктурираоу. Он је прецизирап да Србија пд 
предузећа у реструктурираоу пптражује две милијарде и 400 милипна евра. Ппсебна невпља је у тпме 
щтп је реш п ненаплативим дугпваоима. 
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Ппред тпга, дпк гпд не рещи пвај велики прпблем, држава мпра сваке гпдине да издваја 750 милипна 
евра за та предузећа.  

– Неких 15-20 гпдина ищли смп у ппгрещнпм смеру, давали смп а никада нисмп рещавали прпблем. Кад 
упецамп рибицу дамп је шпвеку да је ппједе за дан, а никад их нисмп наушили да пецају. Сада ће неке 
фирме кпје су наушиле да пецају да ппстану – рекап је Вушић. 

Олакщавајућа је пкплнпст да ће рещаваое пвпг баласта из прпщлпсти ппмпћи и Светска банка кредитпм 
за бучет пд 250 милипна дплара, щтп ће бити искприщћенп за исплату птпремнина радницима кпји 
пстану без ппсле. Према ранијпј прпцени Министарства привреде, за пшекивати је да трећина пд пкп 
160 предузећа у реструктурираоу нађе стратещкпг партнера, трећина ће сама наставити да раде, а 
трећину шека стешај и ликвидација. 

Премијер Александар Вушић јуше је имап састанак са представницима кпмпаније „Црвени пктпбар” п 
смедеревскпј „Железари”. 

– Акп бисмп рещили „Железару” и хемијски кпмплекс, тп је укупнп два пдстп нащег БДП. Акп тп 
рещимп, уз екпнпмске мере и фискалне кпнсплидације пшекујем да Србија 2016. буде једна пд 
еврппских земаља са највищим растпм – рекап је Вушић. 

Представник Савеза сампсталних синдиката Србије Љубисав Орбпвић рекап је да пд јушеращоег 
састанка са премијерпм пшекује да буде прекретница. 

– У прпщлпсти су пвакви састанци били јалпви, пвпга пута састанак је бип кпнкретан. Гпвприли смп п 
ппјединим фирмама, какп превазићи прпблеме и какп да се предузећа кпја су деценијама у 
реструктурираоу ппкрену – рекап је Орбпвић. 

Први шпвек Савеза сампсталних синдиката је пбјаснип да се рещаваоем прпблема предузећа у 
реструктурираоу не пбезбеђује самп егзистенција људи кпји у оима раде, већ би се ппказала брига и за 
700.000 људи кпји немају ппсап, будући да би ппкретаоем пвих предузећа дпщлп дп ппкретаоа 
великпг брпја малих и средоих фирми.  

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/487424/Vucic-Blizu-resenje-za-oko-40-preduzeca 

Вучић: Близу решеое за пкп 40 предузећа 

ИЗВОР: Бета  

Премијер Србије Александар Вушић рекап је данас да је задпвпљан састанкпм са представницима 

синдиката предузећа у реструктурираоу, пценивщи да је држава на дпбрпм путу да прпнађе рещеоа за 

пкп 40 предузећа. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/487424/Vucic-Blizu-resenje-za-oko-40-preduzeca
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- Ми смп сигурни да за 40 пд 156 предузећа мпже да се нађе стратещки партнер - казап је Вушић 

нпвинарима у Влади Србије ппсле састанка са представницима Савеза сампсталних синдиката Србије 

кпје је предвпдип Љубисав Орбпвић. 

  

Он је истакап да су за државу припритетна предузећа кпја су из разлишитих сектпра, међу кпјима су 

Азптара, Петрпхемија, ПКБ, ПИК Бешеј, 14 Октпбар, Петплетка, и да је "држава на путу да те прпблеме 

рещи и санира кап ФАП и Икарбус". 

  

Вушић је казап да су захтеви синдиката реални и да су се пни сагласили да је најважније пбезбедити 

ппсап за раднике тих предузећа. 

  

- Ми не издвајамп вище нпвца тренутнп, али не бацамп га, јер улажемп у раднике, у нащу прпизвпдоу - 

рекап је Вушић. 

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/487446/Ministarstvo-finansija-Odlucna-borba-protiv-sive-ekonomije 

Министарствп финансија: Одлучна бпрба прптив сиве екпнпмије 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Ппреска управа је, кап вид бпрбе прптив сиве екпнпмије, пд ппшетка гпдине дп 9. августа пбавила 

укупнп 8.280 кпнтрпла евидентираоа прпмета прекп фискалних каса, са утврдјеним неправилнпстима у 

2.128 слушајева. 

Тп изнпси 25,7 пдстп пд укупнпг брпја кпнтрпла, саппщтилп је Министарствп финансија навпдећи да ће 

за укупнп 648 пбвезника бити изрешена мера привремене забране пбављаоа делатнпсти. 

 

Од укупнпг брпј кпнтрпла пве гпдине, у перипду пд 1. јула дп 9. августа пбављенп је 4.384 кпнтрпла кпд 

пбвезника кпји се претежнп баве угпститељскпм делатнпщћу, са утврдјеним неправилнпстима у 717 

слушајева, а кпд 193 пбвезника стекли су се услпви за изрицаое мере привремене забране пбављаоа 

делатнпсти. 

 

Према свим пбвезницима кпд кпјих су утврдјене неправилнпсти биће ппкренут ппступак за утврдјиваое 

прекрщајне пдгпвпрнпсти. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/487446/Ministarstvo-finansija-Odlucna-borba-protiv-sive-ekonomije
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Такпђе, Ппреска управа, у сарадои са Министарствпм унутращоих ппслпва, у претхпднпм перипду 

реализпвала је заједнишке акције кпнтрпле пбјеката на теритприји Пшиоскпг и Јужнпбанатскпг пкруга. 

 

Изврщенп је 49 кпнтрпла у кпјима су утврдјене неправилнпсти кпје се пднпсе на приредјиваое игара на 

срећу на аутпматима, пднпснп кладјеое, без пдпбреоа надлежнпг пргана. 

 

У ппступку кпнтрпле, нелегални аутпмати за игре на срећу, кап и затешени нпвац у странпј и дпмаћпј 

валути, кпји представља неевидентирани прихпд, су пдузети. 

 

Истпвременп, у пдредјенпм брпју слушајева, кпд 25 лица, биће изрешена мера привремене забране 

пбављаоа делатнпсти, имајући у виду да су приликпм кпнтрпле затешена лица кпја су раднп ангажпвана 

у супрптнпсти са прпписима п раду, кап и да је затешен нпвац за кпји не ппстпји валидна дпкументација, 

наведенп је у саппщтеоу. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/487470/Stupili-na-snagu-zakoni-o-privatizaciji-i-o-stecaju 

Ступили на снагу закпни п приватизацији и п стечају 

ИЗВОР: БЕТА  

Закпн п приватизацији и измене и дппуне Закпна п стешају, кпји су данас ступили на снагу, требалп би да 

пбезбеде заврщетак претвараоа друщтвенпг капитала у приватни дп краја 2015. гпдине и бпљу защтиту 

ппверилаца. 

Закпнпм п приватизацији предвиђа да се приватизација препсталих 584 друщтвених предузеће заврщи 

дп децембра 2015, какп је пбјащоенп,"на фер и ефикасан нашин". 

  

Импвински статус тих предузећа с пкп 100.000 заппслених није рещен, а пд 584 предузећа у 

реструктурираоу је 161 са пкп 55.000 заппслених. 

  

Закпн п приватизацији има статус специјалнпг закпна щтп знаши да ће у слушају кплизије с другим 

закпнима имати преднпст. 

  

Закпн предвидја вище мпдела за тп, нуди вище метпда и вище мера за приватизацију. Медју мерама су 

и кпнверзија пптраживаоа у капитал и птпис дугпва. 

  

Предвидјена су шетири мпдела приватизације: прпдаја капитала, стратещкп партнерствп, прпдаја 

импвине и пренпс капитала без накнаде заппсленима или стратещкпм партнеру. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/487470/Stupili-na-snagu-zakoni-o-privatizaciji-i-o-stecaju
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Метпди приватизације пп Закпну су јавнп прикупљаое ппнуда и јавнп прикупљаое ппнуда с јавним 

надметаоем. 

  

Закпнпм п приватизацији су предвидјене и три мере: финансијска кпнсплидација, птпис дуга, и 

претвараое дуга у трајни улпг или кпнверзија. Закпнпм се пгранишава да купац ппљппривреднпг 

земљищта мпже бити самп дпмаће правнп или физишкп лице. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/487597/Novi-zakon-o-stecaju-ne-vazi-za-2000-firmi-u-stecaju 

Нпви закпн п стечају не важи за 2.000 фирми у стечају 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Закпн п стешају кпји је данас ступип на снагу неће пбухватити 2000 фирми, с пбзирпм на тп да пвај акт не 

мпже да се примеоује ретрпактивнп. 

Сагпвпрници Таоуга тврде да пвај закпн неће успети да врати у живпт и брже пкпнша стешајни ппступак 

ни фирми кпје пд данас уђу у стешај. 

 

Према ппдацима Агенције за лиценцираое стешајних управника дпстављених Таоугу, у Србији је 

тренутнп 1.366 фирми кпје се налазе у приватнпм власнищтву у стешају, дпк су 554 привредна субјекта 

шији је држава већински власник такпђе у стешају. 

 

Тп знаши да заппслени и рукпвпдствп пвих фирми не мпгу пшекивати да ће стешајни ппступак впдити у 

амбијенту шија је већа транспарентнпст, брже спрпвпђеое и веће намиреое стешајних ппверилаца. 

 

А управп су пвп циљеви нпвпг закпна кпји је данас ступип на снагу, пбјащоавају у Агенцији за 

лиценцираое стешајних управника. 

 

Изменама и дппунама закпна п стешају, тврде Таоугу на пвпј адреси, птклаоају се елементи кпји су 

птварали прпстпр за кпрупцију такп щтп сва лица кпја су ппвезана са стешајним дужникпм не мпгу да 

буду шланпви пдбпра ппверилаца и сврставају се у шетврти исплатни ред. 

 

"Ппвезана лица свпја права сада мпгу пстварити тек накпн свих псталих", истишу у пвпј државнпј 

агенцији. 

 

Закпн ће пмпгућити и смаоеое индиректних трпщкпва стешајнпг ппступка, щтп знаши да ће, какп истишу, 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/487597/Novi-zakon-o-stecaju-ne-vazi-za-2000-firmi-u-stecaju
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дплазити дп правпвременпг ппкретаоа ппступка шиме се ппвећава вреднпст стешајнпг дужника или 

стешајне масе. 

 

Избпр стешајнпг управника ће бити врщен искљушивп метпдпм слушајнпг пдабира. Закпнпм се, какп је 

истакнутп, убрзава ппступак усвајаоа унапред припремљенпг плана репрганизације (УППР) и планпва 

репрганизације. 

 

Кпнсултант Драгпљуб Рајић пцеоује за Таоуг да тренутнп ппстпји пкп 40.000-45.000 фирми кпје су у 

блпкади, пд шега је пкп 25.000 хиљада у предстешајнпм стаоу. 

 

"Из статуса блпкаде у стаое стешаја фирме углавнпм дпспевају ппшеткпм календарске гпдине јер ппсле 

скпка прпдаје крајем гпдине дплази хрпнишни пад кпји сталнп ппстпји тпкпм јануара и фебруара и пнда 

мнпге фирме кпје се тпкпм децембра нису ппправиле углавнпм у јануару пду у стешај", тврди Рајић. 

 

Члан Савета за бпрбу прптив кпрупције Јелисавета Василић пцеоује за Таоуг да нпви закпн п стешају 

неће ппмпћи фирмама кпје пд данас ступе у стешај нити да брже пкпншају ппступак, нити да са успехпм 

спрпведу план репрганизације, нити бржу наплату ппверилаца. 

 

"На прсте мпгу да се избрпје фирме кпје су ущле у план репрганизације, а кпје су пздравиле. Не видим 

ни да ће трпщкпви кпщтаоа стешаја бити смаоени", навпди пна и дпдаје да стешај никада није нашин 

ппправка фирми. 

 

Да сущтинске прпмене пвај закпн неће дпнети тврди и председница Аспцијације слпбпдних и 

независних синдиката (АСНС) Ранка Савић, кпја је уверена да се рпкпви у кпјима траје стешајни ппступак 

неће скратити. 

 

"Нема неке ппсебне сврхе ни щтп ппвезана лицасвпја права мпгу пстварити тек накпн псталих када те 

фирме немају средства за исплату. Једнпставнп, нема импвине, нема пара, нема пд шега да се наплате 

ппверипци", наппмиое пна. 

Савић тврди да је за фирме кпје улазе у стешај ликвидација јединп рещеое. 

 

В.д. директпра Агенције за лиценцираое стешајних управника Ивана Матић изјавила је недавнп Таоугу 

да ће стешајни ппступци накпн усвајаоа нпвпг закпна п стешају трајати најдуже две гпдине, кап и да ће 

кпнтрпла рада стешајних управника бити стрпжа. 

 

Она је рекла и да је дп сада прпсешнп трајаое стешајних ппступака пкп 3,5 гпдине, али да ппстпје и 

слушајеви кпји трају знатнп дуже. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/487540/NBSPad-BDP-Srbije-2014-za-05-odsto-u-2015-stagnacija 

НБС:Пад БДП Србије 2014. за 0,5 пдстп, у 2015. стагнација 

ИЗВОР: БЕТА 

Нарпдна банка Србије прпценлиа је данас да ће брутп дпмаћи прпизвпд (БДП) Србије у 2014. 

забележити пад пд 0,5 пдстп, а да ће у 2015. гпдини стагнирати. 

Генерални директпр Директпрата НБС за екпнпмска истраживаоа и статистику Бранкп Хинић рекап је да 

је један пд разлпга защтп је центрана банка ревидирала наниже прпцену раста БДП за пву и следећу 

гпдини немпгућнпст да се за краткп време пбнпве прпизвпдни капацитети пщтећени у мајским 

пплавама. 

  

- За разлику пд цена, прпизвпдоа је у другпм трпмесешју 2014. била ппгпдјена ппплавама, пре свега у 

пбласти рударства, енергетике и ппљппривреде. Пп прпцени НБС, збпг щтете кпју су изазвале ппплаве, 

БДП је ппап у другпм трпмесешју за 1,1 пдстп, десезпниранп - рекап је пн. 

  

У гпвпру Хинића ппдељенпм нпвинарима навпди се да је пад БДП пд 0,5 пдстп у 2014. ппследица пада 

ппљппривредне прпизвпдое и маое активнпсти у сектпру рударства и енергетике, дпк би дппринпс 

градјевинарства збпг пбнпве ппрущених и пщтећених пбјеката требалп да буде ппзитиван. 

  

- Ошекујамп да ће пдредјен ппзитиван утицај на екпнпмску активнпст имати заппшетп даваое 

субенципнисаних кредита приведи - навеп је Хинић. 

  

Кап и у претхпднпј прпјекцији НБС, дппринпс пптрпщое дпмаћинстава и државе БДП-у пстаће 

негативан пве и следеће гпдине збпг пшекиваних мера фискалне кпнсплидације. 

  

Хинић је пценип да ће утицај мера фискалне кпнсплидације бити већи пд пнпг кпји је бип у прпщлпј 

прпјекцији и неутралисаће пшекивани ппзитиван дппринпс нетп извпза и инвестиција. 

  

Он је рекап да би на раст нетп извпза следеће гпдине требалп да утише даљи ппправак зпне евра, а на 

раст инвестиција санираое ппследица ппплава и даљи напредак Србије у прпцесу еврпинтеграција. 

  

Према решима Хинића, пправак зпне евра у другпм трпмесешју је настављен, а изгледи за пву и наредну 

гпдину су незнатнп ревидирани - у 2014. пшекује се раст БДП пд 1,1 пдстп, а у 2015. пд 1,6 пдстп. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/487540/NBSPad-BDP-Srbije-2014-za-05-odsto-u-2015-stagnacija


10 

 

Уппзприп је да ризик пп заппшети пправак зпне евра представљају тензије у вези са кризпм у Украјини. 

Даље запщтраваое геппплиттишких тензија, према рецима Хинића, мпглп би имати вищеструкп 

негативне ппследице какп глпбалнп, такп и лпкалнп. 

  

- Глпбалнп мпгућ је негатива утицај првенственп на цене на светским рпбниим тржищтима, кретаое 

капитала и енергетске тпкпве. Пптенцијалнп неппвпљни ефекти на дпмаћу екпнпмију крећу се пд 

смеоеоа извпзних мпгућнпсти дп ппраста премије ризика земље и смаоеоа прилива капитала - рекап 

је пн. 

  

НБС је пценила да ће дефицит текућег рашуна Србије у 2014, исказан према нпвпј метпдплпгији, 

изнпсити 5,9 пдстп БДП. Хинић је навеп да је медјугпдищоа инфлација у претхпдна три месеца 

наставила да се креће исппд дпое границе дпзвпљенпг пдступаоа пд цијла и у јулу је била 2,1 пдстп. 

  

- Према централнпј прпјекцији НБС инфлација ће се у трећем трпмесешју вратити у пквире циља пд 

шетири пдстп пулс минус 1,5 прпцентних ппена и дп краја гпдине пстаће у тим границама - рекап је пн, 

истишући да је кретаое инфлације исппд прпјекције привременп. 

  

Ризици пствареоа прпјекције инфлације пднпсе се на кретаоа у медјунарпднпм пкружеоу, дпамћа 

фисклана кретаоа и у маопј мери на резултате пвпгпдищое ппљппривредне сезпне. 

  

- У прпјекцији је претппстављенп и да ће дп ппскупљеоа цена електрицне енергије за 15 пдстп дпћи 

цетвртнпм трпмесецју. Ппщтп тп ппскупљеое није пптврдјенп, у слуцају да се не пствари, инфлација би 

крајем гпдине била нижа за 0,8 прпцентних ппена у пднпсу на прпјекцију - рекап је генерални директпр 

Директпрата НБС за екпнпмска истраживаоа и статистику. 

  

У тпку другпг трпмесешја препвладјивали су апресијацијски притисци на динар, услег пада премије 

ризика земље и ппвећанпг улагаоа страних инвеститпра у државне хартије пд вреднпсти. 

  

Хинић је дпдап да је ппред глпбалних факптпра, паду премије ризика земље дппирнела је и најава 

дпдатних мера фискалне кпнсплидације. Навеп је да је ЕМБИ за Србију у првпј декади јуна бип снижен 

на 220 базних ппена щтп је нивп кпји је ппследои пут забележен у нпвембру 2007. гпдине. 

  

- Са друге стране на депрецијацијске притиске у јулу утицалп је јашана геппплитицких тензија али и 

ппјава неппвпљних вести у ппгледу велицине и темпа фискалне кпнсплидације. Ради ублажаваоа 

прекпмерних псицлација курса у другпм трпмесешју НБС је интервенисала куппвинпм 170 милипна евра, 

а у јулу је прпдала 30 милипна евра - рекап је Хинић. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/487604/Inspekcija-U-sedam-kafana-40-radnika-na-crno 

Инспекција: У седам кафана 40 радника "на црнп" 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Инспектпри рада су у кпнтрпли тпкпм нпћи између 12. и 13. августа у седам пбјеката на теритприји 

Паншева, Прещева и Бујанпвца затекли 40 лица без угпвпра п раду, пднпснп на раду "на црнп". 

Инспектпри су ппднели седам захтева за ппкретаое прекрщајнпг ппступка прптив правних лица и 

пдгпвпрних, кап и предузетника и дпнели псам рещеоа п птклаоаоу недпстатака из пбласти радних 

пднпса и безбеднпсти и здравља на раду у угпститељским пбјектима на теритприји Паншева, Прещева и 

Бујанпвца. 

 

Какп се навпди у саппщтеоу Министарства рада, Инспектпрат за рад, у сарадои са Министарствпм 

унутращоих ппслпва, Ппрескпм управпм и туристишкпм инспекцијпм је у нпћи између 12. и 13. августа 

пбавип надзпре у угпститељским пбјектима на теритприји Паншева, Прещева и Бујанпвца. 

 

Приликпм инспекцијских надзпра у седам угпститељских пбјеката, затеценп је 40 лица без угпвпра п 

раду, пднпснп на раду "на црнп". 

 

У складу са утврђеним шиоенишним стаоем, инспектпри рада су ппднели седам захтева за ппкретаое 

прекрщајнпг ппступка прптив правних лица и пдгпвпрних лица у правнпм лицу, кап и прптив 

предузетника. 

 

Такпђе, дпнели су псам рещеоа п птклаоаоу недпстатака из пбласти радних пднпса и безбеднпсти и 

здравља на раду, ппдсећа се у саппщтеоу. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/487622/Crveni-oktobar-potencijalni-kupac-Zelezare-Pravi-900-vrsta-celika-izvozi-u-30-

zemalja 

Црвени пктпбар пптенцијални купац Железаре: Прави 900 врста челика, 
извпзи у 30 земаља 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/487604/Inspekcija-U-sedam-kafana-40-radnika-na-crno
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/487622/Crveni-oktobar-potencijalni-kupac-Zelezare-Pravi-900-vrsta-celika-izvozi-u-30-zemalja
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/487622/Crveni-oktobar-potencijalni-kupac-Zelezare-Pravi-900-vrsta-celika-izvozi-u-30-zemalja
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Акципнарскп друщтвп Вплгпградски металурщки кпмбинат "Црвени пктпбар", један пд пптенцијалних 

купаца "Железаре Смедеревп", прпизвпди 900 јединствених врста шелика за специјалне намене и вище 

пд 500 врста шелишних прпфила. 

Челишана из Вплгпграда, пснпвана 1888. гпдине, данас је у Јужнпм федералнпм пкругу јединствени 

прпизвпђаш шелика за специјалне намене - за аутпмпбилску и авип индустрију, мащинпградоу, хемијску 

и индустрију прераде нафте, и има впдећу ппзицију у тпм сектпру на тржищту Русије и Заједнице 

Независних Држава. 

 

Челишана је била пптпунп унищтена у Другпм светскпм рату, тпкпм Стаљинградске битке, али је брзп 

пбнпвљена. 

 

Какп се прецизира на сајту тпг завпда, удеп кпмпаније на рускпм тржищту прпизвпда пд нерђајућег 

шелика премащује 30 пдстп, а аспртиман извпзе у 30 земаља света. 

 

Кпмбинат сталнп ради на псвајаоу нпвих специјалних нерђајућих и виспкплегираних шелика. 

 

У ппгпнима "Црвенпг пктпбра" је 2012. гпдине псвпјена прпизвпдоа 12 нпвих врста шелика, а завпд је на 

гласу кап лидер у прпизвпдои хрпмиранпг шелика у Русији (1.051 тпна месешнп), нерђајућег шелика са 

садржајем никла (2.383 тпне) а у марту 2013. је метпдпм тппљеоа путем електрпиндукције прпизвеп 

рекпрдних 3.512 тпна нерђајућег шелика. 

 

Кпмпанија има вище пд 8.000 заппслених. 

 

Председник Владе Србије Александар Вушић разгпварап је данас у Бепграду са представницима 

Фабрике "Црвени пктпбар" п пптенцијалнпј приватизацији Железаре у Смедереву. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/487521/Jos-nema-dogovora-prosvetnih-sindikata-o-strajku 

Јпш нема дпгпвпра прпсветних синдиката п штрајку 

Бепград - Унија синдиката прпсветних радника Србије пстаје при тпме да ће 1. септембра прганизпвати 

щтрајк уппзпреоа, а пстали репрезентативни прпсветни синдикати јпщ нису дпнели пдлуке, или, пак, 

сматрају да је пре щтрајка пптребнп прегпварати. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/487521/Jos-nema-dogovora-prosvetnih-sindikata-o-strajku


13 

 

Данас је требалп да буде пдржан састанак свих репрезентативних прпсветних синдиката какп би се 

ппстигап заједнишки став п прптесту, али се тп није дпгпдилп, ппщтп нису сви синдикати дпнели 

званишну пдлуку, или мисле да са щтрајкпм треба  сашекати. 

  

Унија синдиката прпсветних радника Србије пстаје при пдлуци да ступи у једнпневни щтрајк уппзпреоа 

1. септембра, а кап главне захтеве навпде уредјеое платних разреда и шитавпг прпсветнпг сектпра пре 

најављенпг смаоеоа плата. 

  

Какп је решенп агенцији Бета, Унија инсистира и на тпме да се на ваљан нашин пбави раципнализација у 

прпсвети, ппщтп пкп 30.000 наставника пстаје без пунпг фпнда шаспва. 

  

У Гранскпм синдикату прпсветних радника Независнпст решенп је да ће тај синдикат најверпватније 

ппдржати заједнишки прптест, али да збпг пдмпра није заседап Изврщни пдбпр кпји мпже да дпнесе ту 

пдлуку. 

  

- О прптесту ћемп се званишнп изјаснити тпкпм наредне недеље - казап је агенцији Бета пптпредсеник 

Гранскпг синдиката прпсветних радника "Независнпст" Славкп Дерео. 

  

Ошекује се и званишан став Синдиката пбразпваоа Србије. 

  

Ипак, има и пних кпји сматрају да је пдлука п прптесту преураоена. Синдикат радника у прпсвети 

Србије сматра да је билп каквп ремећеое ппшетка щкплске гпдине кпнтрапрпдуктивнп и щтетнп пп 

прпсветне раднике, ушенике и рпдитеље. 

  

"Дијалпг са Владпм и надлежним министарствима синдикати прпсвете су заппшели јпщ прпщле гпдине и 

главна тема је прелазак на платне разреде у јавнпм сектпру. Међутим, прпмена Владе, катастрпфалне 

ппплаве, а затим пставка министра (Лазара) Крстића, пбавезују СРПС да сашека јесен и ппкуща да у 

наставку дијалпга са надлежнима пптражи даља рещеоа", наведенп је у саппщтеоу. 

  

Тек укпликп прегпвпри не буду успещни, СРПС намерава да прганизује велики прптест у Бепграду, 

заједнп са свим другим синдикатима прпсвете. 

  

У саппщтеоу се ппдсећа и да шетири синдиката прпсвете већ месецима имају заједнишки щтрајкашки 

пдбпр, кпји је требалп да пбједини интересе и циљеве свих  синдиката прпсвете. 

  

"Утпликп шуди пптез Уније синдиката прпсветних радника Србије кпја је најавила једнпдневни щтрајк за 

1. септембар, иакп се пбавезала на сарадоу са другим синдикатима", наведенп је у саппщтеоу.  
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Близу решеое за пкп 40 предузећа у реструктурираоу 

АУТОР: БЕТА 

Бепград - Премијер Србије Александар Вушић рекап је да је задпвпљан састанкпм са представницима 

синдиката предузећа у реструктурираоу, пценивщи да је држава на дпбрпм путу да прпнађе рещеоа за 

пкп 40 предузећа. 

 
„Ми смп сигурни да за 40 пд 156 предузећа мпже да се нађе стратещки партнер“, казап је ппсле 
састанка са представницима Савеза сампсталних синдиката Србије кпје је предвпдип Љубисав Орбпвић. 
Он је истакап да су за државу припритетна предузећа кпја су из разлишитих сектпра, међу кпјима су 
Азптара, Петрпхемија, ПКБ, ПИК Бешеј, 14. Октпбар, Петплетка, и да је „држава на путу да те прпблеме 
рещи и санира кап ФАП и Икарбус“. Вушић је казап да су захтеви синдиката реални и да су се пни 
сагласили да је најважније пбезбедити ппсап за раднике тих предузећа. 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/svercovanje_ugrozava_prevoz_u_beogradu.39.html?news_id=287143 

Представници Градскпг сапбраћајнпг предузећа „Бепград“ и синдиката сагласни да је тренутни нивп 

наплате карата непдржив 

„Шверцпваое“ угрпжава превпз у Бепграду 

АУТОР: В. ЈЕРЕМИЋ - Б.И. 

Прпдаја карата у Градскпм сапбраћајнпм предузећу је на рекпрднп нискпм нивпу и укпликп се нещтп не 

прпмени будућнпст јавнпг превпза у Бепграду ће бити дпведена у питаое. У пвпме се слажу и 

представници Градске управе, ГСП-а и синдиката. Какп је враћаое наплате карата ппд пкриље ГСП-а 

тренутнп правнп неизвпдљивп без плаћаоа 5,6 милипна евра фирми Апекс, једини нашин за ппвећаое 

прихпда је ригпрпзнија кпнтрпла. 

Дпк се у Дирекцији за јавни превпз разматра најефикасниј нашин на кпји тп мпже да се изведе, 
представници репрезентативних синдиката у ГСП-у ппрушују да и радници треба да буду кпнсултпвани. 

В. д. директпра ГСП-а Жељкп Милкпвић је истакап да у пвпм тренутку, празнину у средствима кпја су 
неппхпдна за нпрмалнп функципнисаое кпмпаније, пппуоава Град дптацијама, щтп се не разликује пд 
ситуације у другим еврппским престпницама. Ипак, какп дпдаје, наплата превпза би требалп да је пд 60 
дп 70 прпцената какп би тп бип пдржив пднпс. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/blizu_resenje_za_oko_40_preduzeca_u_restrukturiranju.4.html?news_id=287133
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/blizu_resenje_za_oko_40_preduzeca_u_restrukturiranju.4.html?news_id=287133
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/svercovanje_ugrozava_prevoz_u_beogradu.39.html?news_id=287143
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- Тренутнп се наплаћује исппд 45 пдстп, щтп финансије града и ГСП-а дпвпди у вепма тещку и незавидну 
ситуацију. Мпра се рещити прпблем наплате, пднпснп мпра се на пдгпвпран и ангажпван нашин 
ппвећати прихпд пд пснпвне делатнпсти. Акп се тп у релативнп краткпм рпку не рещи, ГСП и кпмплетан 
јавни превпз у граду ће бити паралисани. Акп уппщте желимп јавни градски превпз и желимп да пн 
буде бпљи, функципналнији, квалитетнији, на крају тп некп мпра и да плати - изјавип је Милкпвић. 

Према оегпвим решима, шланпви синдиката и оихпви рукпвпдипци активнп и вепма пдгпвпрнп 
ушествују у рещаваоу нагпмиланих прпблема и саставни су деп нашина креираоа рещеоа. 

Да је билп разгпвпра између синдиката и рукпвпдства ГСП-а, за Данас пптврђују и представници два 
репрезентативна синдиката. Ипак, какп истишу, кпмуникација са Градпм јпщ увек није на 
задпвпљавајућем нивпу. 

- Сви смп ми у истпм шамцу, и синдикати и ГСП и Град. Никпме пд нас не пдгпвара тренутна ситуација. 
Синдикати пшекују пд Града рещеое кпје би ГСП кпнашнп диглп на нпге - навпди Мира Баста, 
председница синдиката Слпга ГСП. Она истише да их никп из Града није кпнтактирап, нити уппзнап са 
планираним рещеоима, али да ипак пшекује да тп некп ушини у најкраћем рпку. 

- Рещеое је у ппјашанпј кпнтрпли и прпмени тарифне пплитике. Грађани мпрају да схвате да кап щтп 
мпрају да плате рашун када идету у прпдавницу, истп такп мпрају да плате карту у јавнпм превпзу - 
рекла је Баста. Она дпдаје, да пд септембра пшекује да дпгпвпрене мере за ппвећаое прпцента наплате 
карата ступе на снагу. 

Председник Сампсталнпг синдиката ГСП-а Гпран Брадић, такпђе истише да за сада није разгпварап са 
представницима Града, али ппзитивнп пцеоује најаве да ће прпблем ниске наплате карата бити рещен. 

- Тренутнп је све на Дирекцији за јавни превпз. Ми из синдиката мпжемп да ппмпгнемп сугестијама - 
каже Брадић и дпдаје да и пн пдгпвпр види у ппјашанпј кпнтрпли. 

Према оегпвим решима, цена карте је прилагпђена трпщкпвима живпта и шиоеница да наплату врщу 
друга кпмпанија не сме да буде изгпвпр кпјим се избегава плаћаое карата. 

http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/pravicna_raspodela.46.html?news_id=287092 

Правична расппдела 

АУТОР: ГОРАН ЦВЕТКОВИЋ 

Идеплпщке ппзиције у смислу избпра пута ка Еврппи заступа већи брпј пплитишких партија, накпн 

фпрмираоа Владе екпнпмска и спцијална питаоа су ппсебнп актуелна и представљаће услпв ппстанка 

Владе, али и прпстпр за критику пппзиције.  

Ппставља се питаое кпликп је заиста реалнп реализпвати главне ставке пплитишких прпграма, смаоеое 
незаппсленпсти и веће стране инвестиције. Једнп је ускп ппвезанп са другим. 

Али дпк се стране инвестиције не реализују у билп кпм пблику, ппд услпвпм да се страни инвеститпри 
интересују за улагаое у сирпмащне регипне Србије, такпђе имајући у пбзиру и сам инвестиципни 
циклус, пд израде инвестиципнпг прпјекта, прекп изградое пбјекта па дп ппшетка прпизвпдое, на кпји 

http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/pravicna_raspodela.46.html?news_id=287092
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нашин премпстити велике материјалне разлике и пбезбедити бар приближну друщтвену једнакпст и 
правду? 

Управп када у перипду транзиције преузимамп пдређене капиталистишке принципе ппслпваоа 
развијенпг Запада, треба ппдсетити на пдређене екпнпмске и пплитишке теприје заступљене, 
примеоиване и пспправане у пдређеним перипдима развпја капитализма. 

Једна пд оих је управп теприја "мпдернпг либерализма", пснпвне карактеристике заступљене су и у 
теприји спцијалдемпкратије, "хуманизација" државнпм интервенцијпм, у смислу већих издвајаоа за 
спцијалну защтиту, незаппслене, спцијалнп угрпжене категприје, путем редистрибуције пднпснп 
прпгресивнпг пппрезиваоа. Нарпшитп кпд већих материјалних разлика. Тиме се и пстварује 
дистрибутивна функција, кап једна пд функција екпнпмске пплитике, расппдела у пднпсу на дпхпдак 
сразмеран власнищтву над фактприма прпизвпдое. А све у циљу праведније и хуманије државе. 

У услпвима када наща привреда преузима тржищне принципе ппслпваоа развијенпг Запада, неппхпдна 
је знашајна улпга државе у привреди. Јер је управп тај исти државни интервенципнизам такпђе 
примеоиван у капиталистишким државама Запада (кпје узимамп кап пример) у ппјединим етапама у 
привреди. У литератури ппзната тзв. системска екпнпмска пплитика је врлп важна. Наиме прптеклпг 
месеца у скупщтинскпј прпцедури ущли су на разматраое и усвпјени су Закпн п стешају и предузећима и 
Закпн п раду, кпји ће представљати пквире и правила ппнащаоа за дпнпщеое пдређених мера у 
привреди. (Лишнп аутпр пвпг текста сматра да некадащое гиганте, нарпшитп из сирпмащних регипна, 
треба реструктурирати пп ппсебнпм прпграму, прпнаћи адекватне нашине приватизације пре кпнашне 
пдлуке тј. стешаја.) 

Спрпвпђеое рефпрми пд стране Владе, са кпјима се ппшелп смаоиваоем зарада у јавнпм сектпру, 
државним институцијама, и рефпрмпм истих, представља знашајан рефпрмски правац. Међутим, да ли с 
пбзирпм да је најављенп да све плате и пензије, и пне 20-25.000 динара, треба смаоивати линеарнп, 
пднпснп у расппну пд 15 дп 20 ппстп, или треба да ппстпји пдређена "скала", пд кпг изнпса иду 
смаоеоа, пднпснп самп за веће изнпсе? Не би требалп расправљати п смаоиваоу плата и пензија кпје 
су у расппну пд 20.000 дп 25.000 динара. 

Ппсебну пажоу треба ппсветити ппреским стимулансима за ппдстицај предузетнищтва, за пне кпји први 
пут птппшиоу сппствени бизнис. 

Мпжда пптпунп пслпбађаое пд намета или симбплишне дажбине нпр. у првих некпликп месеци 
ппслпваоа. Укпликп узмемп пример псниваоа сппствених агенција у сектпру услуга (маркетинщких, 
прпдуцентских, коигпвпдствених и сл.) јер не захтевају средства нарпшите вреднпсти за 
псниваое,(кпнкуренцију не узимамп у разматраое) власник је уједнп и заппслени, укупне дажбине на 
месешнпм нивпу за спцијалнп псигураое без лпкалних такси, и трпщкпва закупа на пстварени прпмет 
пример пд 1000 евра изнпсе близу 400 евра. Када пдбијете све ставке, тп је нека зарада пд пквирнп 30-
50.000 динара. (Плата заппсленпг у јавнпм сектпру на некпм пд изврщилашких ппзиција.) Овп 
представља неку пснпву (сваки ппслпвни ппдухват је индивидуалан за себе), али кпји ризик 
"предузетник ппшетник" треба преузети на себе да би се упустип у приватни бизнис, у садащопј 
ситуацији? 
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Држава благпстаоа не ппстпји, али самп правишна расппдела и пнп малп щтп има ппделити на равне 
шасти, кап и пднпс између привреде и непривредних делатнпсти, кпд спрпвпђеоа пплитике јавних 
финансија, представља пдлику спцијалнп пдгпвпрне државе. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/srpska_privreda_u_recesiji.4.html?news_id=287135 

Нарпдна банка Србије представила извештај п инфлацији 

Српска привреда у рецесији 

АУТОР: БЕТА 

Бепград - Брутп дпмаћи прпизвпд Србије пве гпдине ће забележити пад пд 0,5 пдстп, а 2015. ће 

стагнирати, пбјавила је јуше Нарпдна банка Србије. Кап разлпг за пваквп смаоеое прпјекције раста БДП-

а НБС навпди „немпгућнпст да се за краткп време пбнпве прпизвпдни капацитети пщтећени у мајским 

ппплавама“. 

- За разлику пд цена, прпизвпдоа је у другпм трпмесешју 2014. била ппгпђена ппплавама, пре свега у 
пбласти рударства, енергетике и ппљппривреде. Пп прпцени НБС, збпг щтете кпју су изазвале ппплаве, 
БДП је ппап у другпм трпмесешју за 1,1 пдстп, десезпниранп - рекап је генерални директпр Директпрата 
НБС за екпнпмска истраживаоа и статистику Бранкп Хинић. 

Он је дпдап да је пад БДП-а ппследица пада ппљппривредне прпизвпдое и маое активнпсти у сектпру 
рударства и енергетике, дпк би дппринпс грађевинарства збпг пбнпве ппрущених и пщтећених пбјеката 
требалп да буде ппзитиван. 

- Ошекујемп да ће пдређен ппзитиван утицај на екпнпмску активнпст имати заппшетп даваое 
субвенципнисаних кредита приведи - навеп је Хинић. 

Кап и у претхпднпј прпјекцији НБС, дпмаћинства и држава ће маое трпщити збпг пшекиваних мера 
фискалне кпнсплидације, при шему ће пни вище утицати на смаоеое БДП-а негп щтп је НБС раније 
мислила и тиме ће неутралисати пшекивани ппзитиван дппринпс нетп извпза и инвестиција. 

Хинић је рекап да би на раст нетп извпза следеће гпдине требалп да утише даљи ппправак зпне евра, а 
на раст инвестиција санираое ппследица ппплава и даљи напредак Србије у прпцесу еврпинтеграција. 
Према оегпвим решима, пправак зпне евра у другпм трпмесешју је настављен, а изгледи за пву и 
наредну гпдину су незнатнп ревидирани - у 2014. пшекује се раст БДП пд 1,1 пдстп, а у 2015. пд 1,6 
пдстп. Хинић је уппзприп да ризик пп заппшети пправак зпне евра представљају тензије у вези са кризпм 
у Украјини. 

- Глпбалнп мпгућ је негативан утицај првенственп на цене на светским рпбним тржищтима, кретаое 
капитала и енергетске тпкпве. Пптенцијалнп неппвпљни ефекти на дпмаћу екпнпмију крећу се пд 
смаоеоа извпзних мпгућнпсти дп ппраста премије ризика земље и смаоеоа прилива капитала - рекап 
је директпр НБС. 

Централна банка је пбјавила да ће дефицит текућег рашуна Србије у 2014. бити 5,9 пдстп БДП-а, те да је 
међугпдищоа инфлација у претхпдна три месеца наставила да се креће исппд дпое границе 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/srpska_privreda_u_recesiji.4.html?news_id=287135
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дпзвпљенпг пдступаоа пд циља и у јулу је била 2,1 пдстп. „Инфлација ће се у трећем трпмесешју вратити 
у пквире циља пд шетири пдстп плус минус 1,5 пдстп и дп краја гпдине ће пстати у тим границама. У 
прпјекцији је претппстављенп и да ће дп ппскупљеоа цена струје за 15 пдстп дпћи у шетвртнпм 
трпмесешју. Ппщтп тп ппскупљеое није пптврђенп, у слушају да се не пствари, инфлација би крајем 
гпдине била нижа за 0,8 прпцентних ппена у пднпсу на прпјекцију“, рекап је Хинић. 

Он је дпдап да је притисак у смеру слабљеоа динара у јулу дпщап збпг јашаоа геппплитишких тензија, 
али и збпг ппјава неппвпљних вести у ппгледу велишине и темпа фискалне кпнсплидације. Ради 
ублажаваоа прекпмерних псцилација курса у другпм трпмесешју, НБС је интервенисала куппвинпм 170 
милипна евра, а у јулу је прпдала 30 милипна евра. 

Стране инвестиције 700 милипна евра 

Нетп стране директне инвестиције у Србију у првих седам месеци пве гпдине пп прелиминарним 
ппдацима биле су пкп 700 милипна евра, пбјавила је јуше НБС. Те инвестиције су, какп је пбјављенп, 
углавнпм птищле у прерађивашку индустрију и тргпвину. НБС пшекује да ће пве гпдине стране директне 
инвестиције бити 1,2 милијарди евра, щтп је „кпнзистентнп са милијардпм евра кпја је била у ранијим 
извещтајима п инфлацији, збпг прпмене у метпдплпгији“. Директне стране инвестиције у Србији у 
2013. гпдини изнпсиле су пкп 750 милипна евра. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/radnici_sportskog_centra_sumice_cetvrti_dan_u_strajku.39.html?news_i

d=287144 

Директпр „Шумица“ Ранкп Матијашевић најавип решаваое прпблема пд септембра 

Радници Сппртскпг центра Шумице четврти дан у штрајку 

АУТОР: Д. МАЈСТОРОВИЋ 

Радници Центра за културу и сппрт Шумице у щтрајку су већ шетврти дан и, какп кажу, щтрајкпваће све 
дпк им захтеви не буду испуоени. Предузеће им дугује задоих десет зарада, а нису им уплаћени 
дппринпси, здравственп и пензипнп псигураое.  

- Ппследоу плату примили смп у пктпбру 2013. и пд тада ни динара нисмп дпбили. Ппред тпга, 
ускраћена су нам и друга права, пппут права на птпремнину, јубиларне награде, трпщкпве превпза. 
Некпликп кплега кпји треба да иду у пензију тп не мпгу да ушине јер им за ппједине месеце нису 
уплаћени дппринпси - кажу из щтрајкашкпг пдбпра ЦКС Шумице. Они ппдсећају да су раније имали 
щтрајк уппзпреоа захтевајући пставку нпвпппстављенпг директпра Ранка Матијащевића, јер најављени 
планпви за ппправак фирме нису реализпвани, уместп тпга пва устанпва нащла се јпщ вище у дугпвима. 

- Дпласкпм нпвпг рукпвпдства пшекивали смп рад и излазак из кризе, а дпбили смп наставак сунпврата, 
блпкаду и птказиваое угпвпра. Предузеће је дп дпласка нпвпг рукпвпдства пре седам месеци дугпвалп 
72 милипна динара, а пд тада се задужилп јпщ 21 милипн динара. Стижу пппмене за струју, грејаое 
нисмп имали тпкпм зиме. Напустили су нас клубпви и закупци кпји су најредпвније измиривали свпје 
пбавезе. Жирп рашун је блпкиран већ гпдину дана - истишу из щтрајкашкпг пдбпра. Какп кажу, 
активнпсти у Центру су смаоене, пара нема, а пд ппщтине Впждпвац кпја је псниваш предузећа и 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/radnici_sportskog_centra_sumice_cetvrti_dan_u_strajku.39.html?news_id=287144
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/radnici_sportskog_centra_sumice_cetvrti_dan_u_strajku.39.html?news_id=287144
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рукпвпдства ни реши. У щтрајкашкпм пдбпру навпде да им се не нуди никаквп рещеое за излазак из 
кризе, али истп такп ни оихпви предлпзи пппут стешајнпг ппступка, нису узети у пбзир. 

Ранкп Матијащевић, директпр ЦКС Шумице, каже за Данас да је направљен прпграм ппслпваоа 
предузећа. 

- Шумице дп сада нису имале прпграм ппслпваоа, једина делатнпст им је била изнајмљиваое 
прпстпра. Мпрамп да прпђемп крпз прпцес репрганизације, да ппшнемп да зарађујемп, па тек тада 
мпжемп да пришамп п исплатама за заппслене. Једини нашин да изађемп из кризе је да радимп, 
прпјектпвали смп вище пд 15 прпграма и шекамп септембар какп би ппшели са оихпвпм реализацијпм. 
Заппслени знају да су јули и август „мртви перипди“, када се малп щта дещава, а да је септембар за 
ппшетак ппслпваоа и за пзбиљан рад - најављује Матијащевић, и дпдаје да стешајни ппступак није 
предвиђен закпнпм за устанпве шији је псниваш држава. 

Матијащевић ће рещити прпблеме 

Из ппщтине Впждпвац кпја је псниваш ЦКС „ Шумице“, кажу за Данас да је нпви директпр Матијащевић 
ппстављен са надпм да ће свпјим сппспбнпстима, предлпзима и прпјектима наћи рещеое за излазак из 
ситуације у кпјпј се тренутнп налази та устанпва. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vucic-ima-resenja-za-firme-u-restrukturiranju-ali-ne-za-sve 

Вучић: Има решеоа за фирме у реструктурираоу, али не за све 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Премијер Александар Вучић изјавип је данас накпн разгпвпра са представницима Савеза сампсталнх 
синдиката да мисли да је мпгуће наћи решеое за 40 фирми у реструктурираоу. 

Влада и синдикат, наиме, разгпварали су данас п рещаваоу прпблема предузећа у реструктурираоа 
кпје укљушује и ппсап за највећи брпј заппслених у тим предузећима. 

"Сви бисмп били задпвпљни да за један брпј заиста нађемп рещеое и тп из разлишитих привредних 
сектпра - грађевинскпг, металскпг, Азптаре, МСК Кикинда, ПКБ-а, ПИК Бешеја дп кпмпанија кап щтп су 
14. пктпбар, Петплетка и Фабрике вагпна где смп већ улпжили 60 милипна динара", рекап је Вушић 
нпвинарима накпн састанка шија тема је билп 40 пд 156 фирми кпје су тренутнп у реструктурираоу. 
Премијер је навеп да се назире рещеое за ФАП и Икарбус, дпк је, какп је рекап, за оега кљушнп щтп су 
пд синдиката тражили и дпбили ппдрщку да се све у тим предузећима не третира кап импвина. 

Представници синдиката били су тпкпм разгпвпра реални и кпректни, навеп је Вушић и дпдап да су се 
две стране слпжиле да "није бащ увек ппстпјала жеља да се ради". 
Најављујући фпрмираое ппсебних сектпрских кпмисија кпје ће радити у свим пбластима и размптрити 
све прпблеме у предузећима у реструктурираоу, Вушић је рекап да су у тпме тражили ппдрщку Савеза 
синдиката, али да ће је тражити и пд других синдиката, "какп видимп где смп најближи да нещтп 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vucic-ima-resenja-za-firme-u-restrukturiranju-ali-ne-za-sve
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приватизујемп пд 584 фирми пд кпјих ми за 156 кажемп да су у реструктурираоу". 
"Тещкп бреме и велику муку нам је некп пставип и ми ћемп заједнп са синдикатима рещити дпбар деп 
тих прпблема", рекап је премијер, уз наппмену да је Симпп пд данас у реструктурираоу, а да се 
смедеревска Железара не впди кап таква. 

У тпм смислу, ппменуп је, влада је спремна да птпище дугпве кпје те фирме имају у пднпсу на државу, а 
кпји шине шак 65 пдстп свих дугпваоа предузећа у реструктурираоу. 
Вушић је прецизирап да Србија пд предузећа у реструктурираоу пптражује две милијарде и 400 
милипна евра, истишући да је реш п ненаплативим дугпваоима. 
Тп, какп је пбјаснип, није све, јер држава дпк гпд не рещи прпблем мпра да сваке гпдине издваја 750 
милипна евра за та предузећа. 
"Неких 15-20 гпдина ищли смп у ппгрещнпм смеру, давали смп а никада нисмп рещавали прпблем. Кад 
упецамп рибицу дамп је шпвеку да је ппђеде за дан а никад их нисмп наушили да пецају. Сада ће неке 
фирме кпје су наушиле да пецају да ппстану", рекап је Вушић. 

Он је дпдап да данас има састанак са представницима кпмпаније "Црвени пктпбар" п смедеревскпј 
"Железари". 
"Акп бисмп рещили Железару и хемијски кпмплекс, тп је укупнп два пдстп нащег БДП. Акп тп рещимп уз 
екпнпмске мере и фискалне кпнсплидације пшекујем да Србија 2016. буде једна пд еврппских земаља 
са највищим растпм", рекап је Вушић. 
Представник Савеза сампсталних синдиката Србије Љубисав Орбпвић  пшекује да ће данащои састанак 
са премијерпм бити прекретница. 
"У прпщлпсти су пвакви састанци били јалпви, пвпга пута састанак је бип кпнкретан. Гпвприли смп п 
ппјединим фирмама, какп превазићи прпблеме и какп да се предузећа кпја су деценијама у 
реструктурираоу ппкрену", рекап је Орбпвић. 

Какп је пбјаснип, рещаваоем прпблема предузећа у реструктурираоу не би бип прпнађен самп пдгпвпр 
на питаоа п егзистенцији људи кпји у оима раде, већ би се ппказала брига и за 700.000 људи кпји 
немају ппсап, будући да би ппкретаоем пвих предузећа дпщлп дп ппкретаоа великпг брпја малих и 
средоих фирми. 
"Имали смп разумеваое премијера и дпгпвприли смп се да ћемп сектпрски рещавати прпблеме и ићи 
пд фирме дп фирме. У наредних пар месеци имаћемп, надам се, кпнкретне резултате. Ссигуран сам да 
не мпже свих 156 предузећа да се врати на нпге али акп бисмп самп деп тих фирми ппкренули тп би бип 
кпрак у правпм смеру", казап је Орбпвић. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/spas-za-pik-becej-azotaru 

Спас за ПИК Бечеј, Азптару... 
 

АУТОР: Д. Миливпјевић  

Премијер Александар Вучић изјавип је накпн разгпвпра с представницима Савеза сампсталнх 
синдиката Србије да мисли да је мпгуће наћи решеое за фирме у реструктурираоу, да се пбезбеди 
ппсап за највећи брпј људи кпји у тим предузећима раде и реши прпблем на кпјем држава гпдишое 
губи 750 милипна евра. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/spas-za-pik-becej-azotaru
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Премијер је на заједнишкпј кпнференцији за нпвинаре с председникпм ШШ-а Љубисавпм Орбпвићем 
рекап да су захтеви синдиката, кпји су увек щтитили раднишка права, реални и да су се сагласили у тпме 
да је најважније пбезбедити ппсап за раднике тих предузећа. Он је истакап да је кљушну ствар кпја је 
јуше тражена била ппдрщка синдиката, да се све не третира кап импвина и нещтп щтп би мпглп истпг 
секунда да се наплати, већ да „увек и пре свега калукулищемп пнп щтп је за нас најважније, а тп су 
људи, оихпв ппсап, прпизвпд и тржищте”. 

– Ми смп издвпјили 40 пд 156 предузећа за кпја су представници синдиката мислили да је мпгуће 
прпнаћи рещеое, а сви бисмп, да будем искрен, били задпвпљни када би се пнп нащлп за деп – рекап 
је Вушић, и истакап да су за државу припритетна предузећа кпја су из разлишитих сектпра, грађевинскпг, 
металскпг, хемијскпг, међу кпјима су „Азптара”, „Петрпхемија”, МСК Кикинда, ПКБ, ПИК Бешеј, „14. 
пктпбар”, „Петплетка”, Фабрика вагпна. 

Какп је дпдап, држава је на путу да рещи и санира прпблеме кап щтп су ФАП и „Икарбус” и да би желела 
истп у наведеним кпмпанијама. Истишући сагласје са синдикатима у тпме да је најважније пбезбедити 
ппсап за раднике тих предузећа, Вушић је ппслап и ппруку критишарима: 
– Да, ми издвајамп вище нпвца тренутнп, али не бацамп га, већ улажемп у раднике, у будућу 
прпизвпдоу. И не разумем неке када кажу да смп дали нпвац да би некп направип ппсап. Да, урадили 
смп тп, кап щтп шине све земље у свету, и свуда се такп ппнащају пдгпвпрне земље из Западне Еврппе, а 
ппгптпвп САД – рекап је Вушић. 

Уз тражеое савезника у синдикатима кпд фирми у реструктуираоу, Вушић је најавип фпрмираое 
ппсебних сектпрских кпмисија. 
– Тещкп бреме и велику муку нам је некп пставип и ми ћемп заједнп са синдикатима рещити велики деп 
тих прпблема – рекап је премијер, уз наппмену да је „Симпп”, у кпјем је држава преузела пкп 65 ппстп 
власнищтва и није вище приватна фирма, сада у реструктурираоу, а да се смедеревска „Железара” не 
впди кап таква. 

– Акп бисмп „Железару” и деп хемијскпг кпмплекса „Петрпхемије”, Азптару и МСК успели да рещимп, 
щтп је укупнп два пдстп БДП-а, уз све екпнпмске мере кпје предузимамп, шак и мере фискалне 
кпнсплидације, 2016. гпдине пшекујем да Србија буде једна пд еврппских земаља с највећим прпцентпм 
раста. Штп знаши да 2016–2017. мпже ппбедити кп хпће, Србија је пнда на дпбрпм путу и изащла из 
кризе – рекап је премијер. 

Вушић је најавип да је држава спремна, у складу са закпнпм, и на птпис дугпва, кпји пп државним 
институцијама шине шак 65 пдстп свих дугпваоа предузећа у реструктурираоу, пднпснп 2,4 милијарде 
евра. 
Орбпвић је рекап да је састанак бип ефикасан и кпнкретан и да је у ппкретаоу предузећа у 
реструктурираоу главна брига п заппсленима, али и п вище пд 700.000 младих кпји данас не раде. 
Председник СССС-а рекап је да се нада да ће у наредних некпликп месеци бити кпнкретних резултата и 
да би велики знак за Србију бип акп би самп деп пд 156 фирми стап на нпге. 

Министар рада Александар Вулин изјавип је да ће се крпз пдгпварајуће пдлуке Владе Србије рещавати 
и регулисати права заппслених у предузећима у реструктурираоу. 
– У сарадои с Министарствпм привреде, са шијим представницима смп разгпварали, дпгпвпренп је да 
неће бити ппсебних прпписа већ ће се дпнпсити пдгпварајуће пдлуке Владе – рекап је Вулин. 

 

 
  



22 

 

Објава угпвпра с „Етихадпм” 
Премијер је најавип да ће данас пп ппдне(14.август) бити пбјављен угпвпр с „Етихадпм” и да ће бити 
презентиран на нашин кпји пдгпвара медијима. Вушић је рекап да нема щта да крије у вези с тим 
угпвпрпм и да је ппнпсан на ту шиоеницу. 
– За разлику пд неких, немам щта да кријем и ппнпсан сам на шиоеницу да нисам украп нищта и да 
радим за свпју земљу и свпј нарпд најбпље щтп мпгу – рекап је Вушић, кпји је нпвинарима казап да ће 
угпвпр с „Етихадпм” дпнети на кпнференцију и да ће пн најверпватније мпћи да се ппгледа и на 
интернету. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-prodaje-502-preduzeca 

Држава прпдаје 502 предузећа 
 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 
Агенција за приватизацију ће у петак, 15. августа, на свпјпј интернет страници www.прив.рс пбјавити 
јавни ппзив за прикупљаое писама п заинтереспванпсти инвеститпра за приватизацију 502 предузећа 
са зависним привредним друштвима, у складу с нпвим Закпнпм приватизацији, кпји је јуче ступип на 
снагу. 

Какп је  саппщтенп из Агенције за приватизацију, пбавещтеое п јавнпм ппзиву ће истпвременп бити 
пбјављенп у ренпмиранпм шасппису „Фајненщел Тајмс” и наципналним средствима јавнпг 
инфпрмисаоа. 

Јавни ппзив ће се пднпсити и на предузећа из делатнпсти јавнпг инфпрмисаоа и кпмуникација, кпја се 
приватизују у складу с нпвим Закпнпм п јавнпм инфпрмисаоу. 

Агенција за приватизацију неће пбјавити јавни ппзив за предузећа кпја заппщљавају пспбе с 
инвалидитетпм и предузећа из пдбрамбене индустрије, с пбзирпм на тп да су пви субјекти у складу са 
Закпнпм п приватизацији тренутнп изузети из ппступка приватизације, навпди се у саппщтеоу. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-prodaje-502-preduzeca

