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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:514537-Stecajni-izvestaji-i-na-internetu 

Stečajni izveštaji i na internetu 
Tanjug  

Stečajni postupci će biti transparentniji, a stečajni upravnici od 1. oktobra objavljuju svoje 

izveštaje na internet portalu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika 

 
BEOGRAD - Stečajni postupci će biti transparentniji, a stečajni upravnici od 1. oktobra objavljuju 
svoje izveštaje na internet portalu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, rečeno je danas u 
Privrednoj komori Beograda. 

V.d. direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Ivana Matić kazala je da će od 1. 

januara 2015. godine odluke i oglasi koji se odnose na privredna društva u stečaju biti objavljivani i 

na elektronskoj oglasnoj tabli privrednih sudova, kao i da će komunikacija sa učesnicima u ovom 

postupku biti elektronska. 

Ona je podsetila da su Izmene i dopune Zakona o stečaju i stečajnom postupku stupile na snagu 13. 

avgusta, a da je njihov cilj da omoguće brže i efikasnije rešavanje problema preduzeća u blokadi i 

da povećaju prava poverilaca. 

Matićeva je navela da je od početka 2010. godine, kada je usvojen Zakon o stečaju i stečajnom 

postupku od 5.2000 pravnih lica koja su u blokadi otvoreno samo 3.500 stečajeva. 

"U Evropi glavni indikator je odnos broja stečajeva i privrednih društava. Na 10.000 registrovanih 

privrednih društava broj otvorenih stečajeva u Srbiji je iznosio 2012. godine 97, a 2013 godine 17, 

dok je u Austriji prosečan godišnji broj stečajeva oko 80, na isti broj privrednih društava", kazala je 

Matić. 

Ona je ocenila da u Srbiji nije bilo dovoljno podsticaja da se otvaraju stečajevi kod firmi u blokadi i 

da su najnovije zakonske izmene usvojene pre svega da bi se situacija promenila. U maju je broj 

blokiranih računa preduzeća, bez preduzetnika i fizičkih lica, iznosio je 25.785, od kojih je 6.866 

bilo u blokadi duže od tri godine. 

Da se stečaj ne bi završio bankrotstvom omogućavaju unapred pripremljeni planovi reorganizacije 

ili planovi reorganizacije iz stečaja, kazala je Matić i navela da je od 2010. godine do 4. oktobra, 

Agenciji bilo podneto ukupno 160 planova za reorganizaciju iz stečaja. 

U četiri slučaja reorganizacija je uspešno završena, u 132 je još u toku, a u 24 reorganizacija je 

bila neuspešna i završila je bankrotstvom. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:514537-Stecajni-izvestaji-i-na-internetu
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Procenat namirenih dužnika bolji je kroz reorganizaciju, a novina je i da Agencija za privatizaciju 

može da pokreće unapred pripremljen plan reorganizacije za 153 preduzeća u svom portfoliju, 

kazala je ona. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/502024/U-decembar-sa-manjim-primanjima 

MERE ŠTEDNJE I REBALANS USKORO U SKUPŠTINI 

U decembar sa manjim primanjima 

Gordana Bulatović  

Redovnog oktobarskog uvećanja zarada u javnom sektoru i penzija ovog meseca neće biti, 

potvrĎeno je “Blicu” u Ministarstvu finansija. 

 

 

Kliknuti (+) za uvećanje 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/502024/U-decembar-sa-manjim-primanjima
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Primanja najstarijih i onih koji dobijaju platu iz državne kase poslednji put su, kako to zakon 

nalaže, uvećana u aprilu ove godine, i to za 0,5 odsto. Prema aktuelnom budžetu, u oktobru je 

trebalo da usledi uvećanje od jedan odsto. Ali, krajem prošle godine je, da bi se to uvećanje zaista 

i dogodilo, u Zakon o budžetskom sistemu ubačen - jedan uslov. 

 

- Članom 27a Zakona o budžetskom sistemu predviĎeno je da u slučaju da se do 1. jula 2014. 

godine ne donese propis kojim će se urediti ujednačavanje nivoa plata, odnosno zarada zaposlenih 

u javnom sektoru neće se ni vršiti usklaĎivanje plata i penzija na način kako je to predviĎeno za 

oktobar 2014. godine - kažu za “Blic” u Ministarstvu finansija. 

 

I mada je prethodnih nedelja bilo ideja da se umanjenje plata i penzija odloži za početak 2015, 

kako su juče “Blicu” potvrdili u Nemanjinoj 11, ova mera biće primenjena ove godine. Još uvek se 

ne zna da li će biti umanjena primanja već za novembar. 

 

- Svi prateći zakoni koji bi obezbedili sprovoĎenje ove odluke su pripremljeni, ali se za njihovo 

stavljanje u proceduru čeka konačni stav premijera Vučića. Slično je i sa rebalansom. Ali, ako se 

ovi zakoni usvoje na Vladi i proslede na usvajanje u poslednjoj nedelji oktobra, realno je očekivati 

da se smanjenje plata i penzija sprovede prvi put za decembarska primanja - objašnjava izvor 

“Blica” iz Nemanjine 11. 

 

Zakon o platnim razredima, koji je trebalo da uredi ujednačavanje nivoa zarada zaposlenih u 

javnom sektoru, biće, kako najavljuju u Vladi, donet do kraja godine. MeĎutim, u sklopu novih 

mera, kako je nedavno za “Blic” potvrdio i ministar finansija Dušan Vujović, predviĎeno je da se, 

minimum za naredne dve godine, zamrznu sva primanja koja zavise od budžeta. Naravno, nakon 

umanjenja, po formuli koja je najavljena. 

 

Detalji ove i ostalih mera štednje, ali i rebalansa budžeta, biće, kako nam je potvrĎeno u 

Nemanjinoj 11, konačno definisani do kraja ove nedelje. Danas se, naime, iz Vašingtona sa 

redovnog, jesenjeg zasedanja MMF i Svetske banke u Srbiju vraćaju ministar finansija Dušan Vujović 

i guverner NBS Jorgovanka Tabaković. 

 

Kako saznajemo, ministar Vujović je ovu posetu sedištu MMF iskoristio i za razgovore o merama 

fiskalne konsolidacije koje bi Srbija trebalo da sprovede do 2017. godine. O rezultatima te posete 

ovih dana izvestiće premijera Aleksandra Vučića. Da podsetimo, MMF kao uslov za otpočinjanje 

pregovora o novom aranžmanu od Srbije traži da odmah primeni smanjenje mase rashoda za plate i 



5 

 

penzije od skoro 500 miliona evra, kao i da već naredne godine broj zaposlenih u javnom sektoru 

umanji za oko 25.000 ljudi. 

 

BUDŽET 

Uporedo sa pripremama rebalansa radi se, potvrĎeno je 

“Blicu”, i na izradi budžeta za narednu godinu. Da podsetimo, 

zakonski rok za usvajanje ovog akta u parlamentu je 15. 

decembar. Do 1. novembra budžet treba da usvoji Vlada i 

dostavi ga Skupštini. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/502112/Sve-vise-blokiranih-racuna-firmi-i-preduzetnika 

Sve više blokiranih računa firmi i preduzetnika 

Beta 

U Srednjobanatskom okrugu je od oko 5.300 registrovanih računa preduzeća i preduzetnika na kraju 

septembra bilo blokirano 880 računa ili 16,6 odsto, saopšteno je iz Regionalne privredne komore 

Zrenjanin. 

Kako je navedeno, ukupan iznos blokade preduzeća bio je 6,8 milijardi dinara, a u poreĎenju sa 

stanjem likvidnosti privrede na kraju juna 2014. godine, broj blokiranih računa povećan je sa 848 

na 880 ili za 3,8 odsto. 

  

Iznos blokade neznatno je smanjen, sa 6,89 na 6,817 milijardi dinara, odnosno za 1,1 odsto. Iz 

zrenjaninske komore ukazuju da se, za razliku od preduzeća, stanje likvidnosti preduzetnika na 

kraju septembra značajno pogoršalo. 

  

Broj blokiranih računa preduzetnika povećan je sa 415 na 557 ili za 34,2 odsto, dok je iznos blokade 

uvećan sa 132 miliona na 215 miliona dinara, ili za 62,8 odsto. 
 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/502112/Sve-vise-blokiranih-racuna-firmi-i-preduzetnika
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http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Socijalne-posledice-politike-stezanja-kaisa/Ljudi-koje-ce-pojesti-

digitron.sr.html 

СОЦИЈАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПОЛИТИКЕ СТЕЗАЊА КАИША 

Пензионери на удару 

Жртва пензионера, колико год да је за њих велика, у коначном збиру износи 200 милиона 

евра, што за нешто више од 0,5 одсто смањује минус у каси 

Колико год да је од Аде до Шилопаја дугачка поштанска мрежа Србије, толико је минулог 
петка била дугачка и јавна расправа о мерама за смањење минуса у каси. Чекајући исплату 
можда последњег неумањеног пензионог чека за септембар, пензионери широм земље, 
сабијени у редове у више од 1.500 пошта, бистрили су потезе фискалних власти, који ће их од 
1. новембра, ако парламент усвоји ребаланс буџета, ставити у прве борбене редове за одбрану 
земље од банкрота. 

„Јадна је та привреда која ће процветати од умањења пензија.” Овим речима су у пошти у 
Нушићевој улици у Београду најчешће коментарисали намеру државе да пензије које су изнад 
гарантованог прага од 25.000 динара смањи за 22 одсто. 

– Шта да кажем? То је зарађено, загарантовано право. Смањење пензија је отимање, 
дивљаштво – био је љут један од њих. Није желео да се представи. 

– Пензионерима и треба смањити, ми смо непродуктивни део друштва – иронично је из 
позадине добацио старији господин. 

– Ма јесте, како да не. У младости сам давала за привредни препород земље, сад треба да 
дајем да земља не банкротира – додала је Јованка Перовић (73), која је била међу првима у 
реду. – Зашто да се смањују само пензије које су више од 25.000 динара и да се на тај начин 
заштите они који су рано отишли у пензију или краће радили? Зар нисмо сви једнаки пред 
законом и Уставом? Мени је заиста жао оних који имају мале пензије, али тиме се не цени ред. 
Ако нам смањују пензије, онда нека буде исти проценат за све – коментарисала је. 

Наравно да је очас посла добила неколико опонената. „Онај ко више зарађује, више треба и да 
плати”, додао је господин који, како каже, не сме да каже како се зове. 

– Премијер каже да ће највише бити оштећени његови родитељи, који примају велику пензију. 
Али код оних с високим примањима има шта и да остане кад се одбије умањење, а шта мени 
да остане од 33.000? И прво су рекли да ће умањење бити 10 одсто, па мање од 10, па сад 
чујем нешто друго. То је подвала. На крају ће узети онолико колико им треба, само то ми је 
јасно – сматра он. 

– Господине, нас ће убити уравниловка – поново се надовезала госпођа Перовић. 

– Ја и немам неку нарочиту пензију, тако да се на мене то не односи – каже пензионер који се 
представио као Драгољуб (72) и који је покушао да смири расправу. 

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Socijalne-posledice-politike-stezanja-kaisa/Ljudi-koje-ce-pojesti-digitron.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Socijalne-posledice-politike-stezanja-kaisa/Ljudi-koje-ce-pojesti-digitron.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Socijalne-posledice-politike-stezanja-kaisa/index.1.sr.html
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Свако од ових лица део је рачунске операције која ће у збиру дати 200 милиона евра уштеде 
на пензијама. Колико год да је њихова појединачна жртва за њих и породицу велика, за 
дигитрон она је нешто мало више од 0,5 одсто бруто домаћег производа, односно свега што 
као привреда и грађани створимо за годину дана. А минус у каси до 2017. године, са садашњих 
8,3, треба свести на око три одсто БДП-а. Фискалне власти планирају и смањење плата у 
јавном сектору за око 10 одсто, што ће расходе за зараде смањити за 200 милиона евра. Из 
Владе очекују да ће борба против сиве економије у наредне три године повећати приходе за 
300 до 350 милиона евра, најављују смањење издатака за субвенције, гаранције јавним 
предузећима, расходима за куповину роба и услуга, реформу јавних предузећа. 

Неспорно је да ће социјалних последица овакве политике стезања каиша бити. Економисти су 
и то израчунали и, како кажу, мултипликатор је 0,5 одсто. Што, преведено са стручног језика, 
значи да се, ако се минус у каси смањи за један одсто, привредни раст смањује за 0,5 
процената. То показује рачуница Фискалног савета. Неки стручњаци, попут Небојше Катића, на 
пример, сматрају да је такав рачун погрешан и да се тај мултипликатор креће од 0,9 до 1,7 
одсто. Он се позива на истраживање двојице економиста из Међународног монетарног фонда 
из 2012. године (Оливије Бланчард и Данијел Леи). 

– То је огроман пад и превелика жртва. Ако су ове калкулације тачне, онда је политика 
фискалне консолидације за државе које су у рецесији погрешна, а њени стварни резултати су 
супротни прокламованом циљу – написао је Катић недавно на свом блогу. 

Судећи према анализи Фискалног савета, погрешно би било одустајање од фискалне 
консолидације. Јер би Србија у релативно кратком року упала у кризу ликвидности, пад плата 
и пензија тада би био знатно већи и кретао би се и до 50 одсто, а пад привредне активности 
ишао би и до 10 процената. Такође, свако одлагање примене озбиљних мера смањења расхода 
досад нас је коштало, примећују у овој институцији. 

– Фискални савет од свог оснивања 2011. примећује да влада по правилу усваја мере које 
доносе недовољне уштеде. Њима се избегне непосредна опасност од кризе, али се не 
преокрену неповољни трендови у јавним финансијама, због чега свака следећа мера мора да 
буде још тежа. Пре две до три године, за оздрављење јавних финансија вероватно је било 
довољно замрзавање пензија и плата и боља контрола јавних предузећа. Влада се, међутим, 
определила за умањену индексацију плата и пензија и наставила с непромењеном политиком у 
јавним и државним предузећима, па су проблеми наставили да расту. Прошле године 
вероватно је било довољно смањење плата и пензија за 10 одсто и реформа јавних и државних 
предузећа, али Влада се определила за „солидарни порез” и повећање умањене стопе ПДВ-а. 
То све јесте одлагало кризу, али је зато сада потребно још веће смањивање пензија и плата. 
Уколико се поново недовољно сасече, можда ће се поново „купити” још годину дана до 
избијања кризе, али ће јавне финансије Србије у јесен 2015. године бити у још лошијој 
ситуацији и захтевати још теже мере, закључују у једној од својих анализа. 

Аница Телесковић 
----------------------------------------- 
Остаћемо без лекара 
Наш читалац Јован Поповић, у писму које је послао редакцији „Политике”, упозорава да 
смањење плата угрожава егзистенцију запослених у здравству, али и стимулише здравствене 
раднике да и даље одлазе из земље. 

„Само у прошлој години из Србије је у Словенију, Немачку и скандинавске земље отишло 800 
лекара и око 1.000 медицинских сестара и техничара. Ако земљу напуштају 
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високоспецијализовани кадрови и ако је просечна старост лекара специјалиста 50 година, 
Србија ће, ако се настави овакав тренд одласка, за коју годину увозити лекаре. Једино се 
намеће питање ко ће доћи кад су плате лекара у Србији, у поређењу са суседним земљама 
најниже у региону”, пише наш читалац. 

----------------------------------------- 
Ко штити приватни сектор 
Они који раде у приватном сектору имају утисак да је држава већ годинама неправедна према 
њима. Редакцији се недавно јавиоИвица Илић који, како каже, ради код приватника за 
минималац и од тих пара издржава себе и два сина. Није му право што је 113.000 запослених у 
јавном сектору и даље заштићено, док оне који раде код приватника нико не штити. 

„Они који имају плату мању од 25.000 динара, према речима премијера, биће заштићени, јер 
је, како је рекао, реч о најсиромашнијем делу јавног сектора. А ко нас штити у приватном 
сектору. Они бар имају јаке синдикате, који могу да се боре за њих, а ми о синдикалном 
организовању код приватника можемо само да сањамо. Верујте ми да оно што зарадим није 
довољно ни за недељу дана да прехраним породицу”, негодовао је наш читалац. 

---------------------------------------------------- 
Србија – земља старих 
Србија ће средином овог века бити земља старих и са мање становника него што има данас. 
Ако се оствари дугорочна тенденција лаганог пада стопе рађања (1,3 детета по жени), у 
условима пораста очекиваног трајања живота број становника би седо 2052. године смањио за 
два милиона. На ову чињеницу упозорава Данило Шуковић из Института друштвених наука у 
својој књизи „Неједнакости, незапосленост и криза”. Истовремено, број лица старијих од 65 
година повећао би се за трећину. Удео старихдостигао би 28,3 одсто, што значи да би сваки 
четврти становник био стар. Због тога је, наводи он, пензиона реформа неизбежна. Да би 
постојећи пензиони систем могао да функционише потребно је да однос броја запослених који 
уплаћују доприносе према броју пензионера буде три према један. Тренутно је 1,01 према 
један, што значи да на једног пензионера долази један запослени. Средства пензионог фонда 
покривају само 50 одсто трошкова, остало долази из буџета. И док су 2006. године издвајања 
из буџета била свега 50 милијарди динара, 2012. године достигла су 270 милијарди динара. Уз 
све то, стандард пензионера рапидно се погоршава, наводи Шуковић. С друге стране, 
економски потенцијал земље недовољан је да би могао да поднесе све већа издвајања из 
буџета за пензије, додаје. 

Шуковић ипак каже да ће најављено смањење плата и пензија додатно повећати сиромаштво и 
неједнакост, која је у Србији велика. Са становишта социјалне правде, додаје он, ове мере за 
смањење минуса из касе требало би да се односе и на најбогатије слојеве друштва и да 
подразумевају додатно опорезивање луксузне робе. Иако ће у коначном збиру дати мале 
ефекте, оне су неопходне како се неједнакост не би додатно повећавала. 

А. Т. 
----------------------------------------- 
Меркелова попушта 
Суочена са све чешћим критикама економиста, али и званичника Међународног монетарног 
фонда (ММФ) и Европске централне банке, немачка канцеларка Ангела Меркел изразила је 
растућу спремност да користи политику потрошње како би стимулисала раст тамошње 
привреде, али и последично деловала стимулативно на регион, који се мучи са стагнацијом. 
Иако немачка привреда очекује раст, он је ипак спорији од планираног, а тамошњи 
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економисти стање привреде описују као летаргично. Такође, према најновијим прогнозама 
ММФ-а, раст европске привреде биће нижи од очекиваног и износиће 0,8 одсто. Меркелова је, 
иначе, заговорница политике стезања каиша и у складу с немачком традицијом сматра да су за 
раст привреде неопходни стабилни услови. Инсистирала је да такву политику воде и земље 
региона, последње у низу које је тако саветовала биле су Француска, Италија и Шпанија. У 
Француској је на том питању недавно пала и влада, али је Мануел Валс, заговорник политике 
смањења расхода, успео да формира нови кабинет. 

Пошто је и Марио Драги, председник Европске централне банке, позвао земље које имају пара 
да почну да их троше како би стимулисале раст, овакав потез Меркелове био је донекле 
очекиван. Нарочито пошто се на годишњој скупштини у Вашингтону чула стрепња да се свет 
можда више никада неће вратити на стопе раста пре кризе. 

КАРЛОВ УГАО 
• Не журимо у Европску унију. Штедимо се. 

• Не питајте шта држава може да чини вама. Може све. 

• Ако будемо штедели као Шкоти, живећемо као Пироћанци. 

• Од пензионера живе и деца и унуци, а сада и држава. 

• Уместо ветрењача, форсирали смо ветропире. 

• Не вреди нам соларна енергија кад ће многе да греје сунце туђег неба. 

• Кућни буџет ми је орално репрограмиран. Одвајамо од уста. 

• Фудбалери су погрешно разумели реформе: уместо да штеде ван терена, они се штеде на 
терену. 

• Не напредује се уштедом на памети. 

• Ускоро ћемо бити на хлебу и води. Са нагласком на ово друго. 

Драгутин Минић 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rast_inflacije_u_septembru_07_odsto.4.html?news_id=290677 

Rast inflacije u septembru 0,7 odsto 
AUTOR: BETA 

Beograd - Rast inflacije u septembru je u odnosu na avgust 2014. godine povećan za 0,7 odsto, 

saopštio je Republički zavod za statistiku. 
Maloprodajne cene roba i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju, a kojima se meri inflacija, u 
septembru 2014. su u poreĎenju sa septembrom prošle godine povećane za 2,1 odsto, a u odnosu 
na decembar 2013. više su za 2,3 odsto. U septembru 2014. godine, u odnosu na avgust, najveći 
rast cena zabeležen je u grupama hrana i bezalkoholna pića - 2,3 odsto, obrazovanje - 1,6 odsto, i 
restorani i hoteli - 0,7 odsto. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rast_inflacije_u_septembru_07_odsto.4.html?news_id=290677

