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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:518787-Sindikati-namenske-Bez-smanjenja-zarada-Gasic-

Postena-raspodela 

Sindikati namenske: Bez smanjenja zarada; Gašić: 

Poštena raspodela 
Tanjug  

Predstavnici sindikata odbrambene industrije Srbije sastali su se sa ministrom odbrane 

Bratislavom Gašićem kojem su izneli svoje probleme. Traže da radnici budu izuzeti iz 

najavljenog smanjivanja zarada 

 
Predstavnici sindikata odbrambene industrije Srbije sastali su se danas sa ministrom odbrane 
Bratislavom Gašićem kojem su izneli svoje probleme i zatražili da radnici u toj industriji budu 
izuzeti iz najavljenog smanjivanja zarada u javnim preduzećima. 
 

Gašić je, s druge strane, predstavnicima sindikata poručio da smanjenjem zarada od deset odsto 
država ne želi da ošteti radnike već da napravi "poštenu raspodelu kako bi mogla i dalje da im 
pomaže". 
Tokom pauze sastanka u Domu garde na Topčideru ministar odbrane je novinarima ukazao na 
činjenicu da zaposleni u pet od sedam preduzeća namenske industrije, kako kaže, u proseku imaju 
veća primanja od prosečne zarade u Srbiji i da je država uložila više od 100 miliona evra u te 
fabrike. 
"Mi ne želimo nijednog radnika da oštetimo već da uravnotežimo primanja", rekao je Gašić. 
On je dodao da treba da prestane princip "mi (poslovodstvo fabrika) ćemo da damo plate kakve mi 
hoćemo, a vi nama dajte pare da investiramo i kupimo nove mašine", kakav je do sada, kako kaže, 
bio u fabrikama namenske. 
"Država je 100 miliona evra uložila u te fabrike u prethodnom periodu. Ta sredstva nikada nisu 
vraćena Fondu za razvoj i ta praksa mora da prestane", naglasio je Gašić. 
S druge strane, predstavnik sindikata odbrambene industrije i predsednik sindikata "Zastava oružje" 
Dragan Ilić istakao je da zaposlenni u fabrikama namenske industrije rade u veoma teškim uslovima 
i da zaslužuju drugačijii tretman "a ne da budu svrstani u javna preduzeća". 
"Ključni razlog zašto smo danas ovde jeste odluka da se radnicima smanji zarada za deset odsto, 
koja je izazvala revolt u svim fabrikama. Smatrali smo da treba da tražimo izužeće preduzeća 
odbrammbene industrije iz tog paketa preduzeća kojima se smanjuju zarade", izjavio je Ilić. 
On je za četvrtak najavio jednosatnu obustavu rada u svim fabrikama namenske, a na pitanje 
novinara kakav je plan za kasnije, odgovorio je - "Nemamo plan za dalje". 
Kada je reč o ostalim zahtevima, poput izbora poslovodstva fabrike i drugih, Ilić je rekao da je 
saglasan sa ministrom Gašićem da je država veoma mnogo pomogla namenskoj industriji koja danas 
posluje "uzlaznom linijom", ali da traži podršku države kako bi odbrambena industrija krenula 
drugačijim kursom koji će na bolji način odrediti njene interese. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:518787-Sindikati-namenske-Bez-smanjenja-zarada-Gasic-Postena-raspodela
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:518787-Sindikati-namenske-Bez-smanjenja-zarada-Gasic-Postena-raspodela
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Podsećajući da šest meseci obilazi fabrike namenske industrije gde sastancima s njim, kako kaže, 
uvek prisustvuju i predstavnici svih reprezentativnih sindikata, Gašić je istakao da tokom prvih sat 
vremena sastanka nije čuo nijedan novi zahtev. 
"Razumem i potrebu sindikata da iskažu svoje neslaganje i stavove. Danas u prvih sat vremena 
nisam čuo nijedan novi zahtev o kojem nismo razgovarali prethodnih šest meseci", rekao je Gašić. 
On je dodao da je predstavnicima sindikata prikazao koliko je država u prethodnom periodu uložila 
u namensku industriju, kako je izvršena konverzija duga, koje lokalne samouprave nisu želele da 
izvrše tu konverziju, koliko godina direktori fabrika nisu plaćali doprinose i poreze... 
"Nastavićemo sastanak koliko god bude trebalo i donećemo zakljucke zajedno, ali otvaranje ovako 
ogoljene istine šta se radilo prethodnih 12 godina mislim da predstavnici sindikata do sada nisu 
imali", zaključio je Gašić. 
Sastanku, na kojem je učestvovalo i rukovodstvo kompanija odbrambene industrije, prisustvovao je 
i direktor preduzeća "Milan Blagojević" iz Lučana Radoš Milovanović, koji je apelovao na sindikate 
da se "spusti lopta". 
"Država je uvek bila uz nas i uvek će biti. Apelujem na sindikate da spustimo loptu, da razgovaramo 
i naĎemo najbolje rešenje", rekao je Milovanović, ocenivši da je vojna industrija možda 
najušpešnija grana industrije u Srbiji. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509741/Stecaj-za-100-preduzeca 

MINISTAR PRIVREDE ŽELJKO SERTIĆ PREDLOŽIĆE VLADI OVE NEDELJE 

Stečaj za 100 preduzeća 

G. Bulatović  

„Progres”, „Unimel” i „Slokomerc” iz Beograda, „Kulatrans” iz Kule, „Mondial” iz Niša samo su 

neke od 100 firmi u restrukturiranju čiji ćemo stečaj predložiti Vladi ove nedelje.To je za „Blic” 

rekao Željko Sertić, ministar privrede. On napominje da to i dalje ne znači kraj života tih 

preduzeća i otpuštanje radnika. Pritom, neke od ovih firmi, poput „Progresa”, ići će u stečaj po 

unapred pripremljenom planu reorganizacije, a neke u uobičajen stečajni postupak. 

- Stečajni postupak je zaštićeni status u koji se firma uvodi, jer posle toga račun više nije blokiran, 

a postupci izvršenja na imovini više ne mogu da se sprovode. Takav status traje ograničeno vreme, 

a sa ciljem da se sagledaju sve varijante za oporavak preduzeća ili za prodaju, u celini ili 

delimično, novom investitoru - objašnjava Sertić. 

 

Na naše pitanje da li zaista misli da je moguće da do kraja naredne godine, a do kada je oročen 

posao rešavanja statusa svih firmi u restrukturiranju, uspeti u ozdravljenju bilo koje od ovih 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509741/Stecaj-za-100-preduzeca
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kompanija, ako su one u takvom stanju da niko od ulagača za njih nije zainteresovan, ministar 

napominje da je optimista. 

 

- Stečaju se do sada, nažalost, pristupalo uglavnom na pasivan način, što je delom i razlog što se u 

javnosti doživljava kao gašenje kompanije, a ne kao potencijalni lek. Pasivan pristup stečaju često 

je bio zasnovan i na pogrešnom tumačenju uloge stečajnog upravnika. On je često bio puki 

administrativni radnik, umesto menadžer, i to specifičnih znanja i sposobnosti, koji teži 

pronalaženju rešenja za firmu za koju je preuzeo odgovornost. 

 

S druge strane, Ministarstvo privrede će u isto vreme predložiti i modele za privatizaciju oko 50 

kompanija koje su u procesu restrukturiranja, a za koje je, u prethodnom periodu, bilo 

interesovanja za partnerstva. 

  

Zbirka privrednih problema 

- Nedavno smo, u saradnji sa PKS, dve nedelje organizovali 

susrete s privrednicima, udruženjima i stručnjacima. U tim 

razgovorima su nam oni predočili konkretne probleme s kojim 

se susreću u poslovanju. Upravo smo te probleme, ali i 

potencijalna rešenja sumirali u jedan zbornik. Upoznaću 

resorna ministarstva sa primedbama iz njihovih resora. 

Najveća grupa problema je inspekcijske prirode, ali ima 

problema i s neusaglašenim propisima, pa tako imamo 

paradoksalnu situaciju da se ista zakonska rešenja tumače 

različito od instutucije do institucije - napominje Sertić. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509657/TURCI-DOLAZE-160-biznismena-iz-Burse-zeli-da-podigne-fabriku-tekstila-u-

Novom-Sadu 

TURCI DOLAZE 160 biznismena iz Burse želi da 
podigne fabriku tekstila u Novom Sadu 

Tanjug  

Sredinom ovog meseca u Novi Sad će stići grupa privrednika iz turskog grada Burse, zainteresovanih 

za ulaganje u fabriku tekstila, š to je samo jedan od projekata za koji je zainteresovano 160 

biznismena iz tog turskog mesta čiji godišnji budzet dostiže 1,1 milijardu dolara. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509657/TURCI-DOLAZE-160-biznismena-iz-Burse-zeli-da-podigne-fabriku-tekstila-u-Novom-Sadu
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509657/TURCI-DOLAZE-160-biznismena-iz-Burse-zeli-da-podigne-fabriku-tekstila-u-Novom-Sadu
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Generalni sekretar njihovog udruženja Rumelisaid, Emir Baškardeš, inače savetnik gradonačelnika 

Burse, smatra da sa Srbijom treba da se uspostave jače privredne veze, čemu bi, po njegovoj oceni 

doprinelo otvaranje konzulata našš e zemlje u Bursi. 

  

Udruženje Rumelisiad okuplja firme čije je poslovanje apsolutno čisto, bez opterećanja ili blokade 

računa i koje posluju na teritoriji Burse ili njene okoline. 

Privrednici su, kako navode, spremni da ulažu u Srbiju, očekujući da se stvori povoljnija klima za 

investicije, naročito kada je reč o visini poreza. 

  

Gradonačelnik Burse Redžep Altepe, koji svoj grad naziva mostom sa zemljama Balkana, ističe da 

iza ambicioznih poslovnih planova njegovih sugradjana, biznismena poreklom sa naš ih prostora, ne 

stoje nekakvi posebni, pogotovo ne politički interesi, već čisto ekonomski. 

Trešnje, pečurke... 

 

Predsednik Rumelisaida Erol Kilikćier, čiji je otac roĎen u Srbiji, rekao je da se radi na proširenju 

saradnje, trgovine, a time i prijateljstva dve države, te da su privrednici spremni da učestvuju u 

obnovi fabrika u Srbiji koje trenutno ne rade i da ponovo pokrenu proizvodnju. 

Jedan od tih projekta može da bude investiranje u sadnju trešanja na 300 hektara zemljišta u 

Bujanovcu, koje je trenutno neiskorišćeno ili projekat vredan 150.000 evra, a reč je o proizvodnji 

pečurki, u čijoj realizaciji je spremna da pomogne i turska vlada. 

  

- Mi nemamo nikakav interes kada je Balkan u pitanju, već želimo da se zbližimo i živimo bratski. 

Bursa je balkanski grad, mnogo je ljudi sa Balkana došlo ovde, neki kao izbeglice, a danas imaju 

razvijene poslove i žive lepo - rekao je gradonačelnik grupi novinara iz Srbije, kojima su predočili 

projekte za koje su zainteresovani. 

 

- Kad je reč o fabrici tekstila u Novom Sadu, neki razgovori su već obavljeni. 

“ Tokom novembra očekujemo dolazak predstavnika najveće tekstilne firme iz Turske, koja posluje 

u Bursi, u Novi Sad, tada ćemo i konkretno odrediti mesto i kapacitete za otvaranje nove fabrike 

koja bi zapošljavala oko 650 radnika”  -  kaže  savetnik gradonačelnika Novog Sada zadužen za 

investicije Dragoljub Samardžić. 

 

On je rekao da je prijateljima iz Burse preneo koji su uslovi poslovanja u Srbiji i šta se na tom polju 

nudi. 

“  
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- Mi smo konkretno rekli - ovo su uslovi našeg poslovanja, mi vam nudimo ovo, Srbija će sledećih 10 

ili 15 godina biti stabilna zemlja za ulaganja… . Pitali smo ih da li mogu da prihvate sve to i kada 

možemo krenuti sa saradnjom. Oni su se složili i rekli da dolaze” , rekao je Samardžić. 

 

Cilj tog razgovora bio je, prema rečima Samardžića, da se najpre neko veliki, kao što je fabrika 

tekstila iz Burse, najveća u Turskoj, koja mesečno proizvede osam miliona metara raznog 

materijala, dovede u Novi Sad i Srbiju, kako bi “ za sobom povukla i ostale” . 

 

U planu im je i obnova fabrike kisele vode, čije ime zamenik predsednika Udruženja, graĎevinski 

inženjer Omar Kumova nije želeo da otkrije. 

Vlasnik fabrike "Izmakpar" je Zafir Alp, koji pravi presovanu limariju pod pritiskom od 10 do 50 

tona, za delove za automobile i traktore, koje zatim izvozi u osam zemlja Zapadne Evrope i Južne 

Amerike. Poreklom je iz Prijepolja. 

 

- Izmedju ostalog saraĎujemo sa fabrikama Ferguson iz Nemačke i Džon Dir iz Francuske, ali i naš 

narod je Turskoj mnogo doneo", rekao je Alp, koji je u Bursu došao 1997. godine i od, kako je 

naglasio, jedne mašine i jednog zaposlenog napravio tri fabrike sa ukupno 225 radnika, medju 

kojima je šest inženjera, 190 radnika na mašinama, 23 u administraciji... 

  

Posebno je ponosan na modernu tehologiju projektovanja i merenja i činjenicu da odstupanja 

laserskim sečenjem iznose manje od 10 odsto od milimetra i tvrdi da mu zarada u Srbiji nije 

presudna, već ljubav prema prostoru odakle potiče. 

  

Na pitanje zašto nisu razgovarali o investicijama i u drugim delovima Srbije, a ne samo onim 

krajevima odakle potiču, skoro u glas su odgovorili: “ Niko nas nije zvao ni kontaktirao” . 

  

Podsetivši da skoro 70 godina "nije bilo komunikacije kako treba", Altape je podvukao da je oko 

300.000 stanovnika Burse poreklom sa Balkana, da je i on povezan porodičnim vezama i ponovio 

svoju spremnost za saradnju sa Srbijom. 

  

U prilog tome rekao je da će uskoro tim stručnjaka, arhitetke i restauratori, posetiti Novi Pazar 

kako bi procenili situaciju na terenu, nakon čega će biti odlučeno da li će grad Bursa učestvovati u 

restauraciji turskog kupatila iz 15. veka.  Gazi Isa-begov hamam, odnosno tursko kupatilo je, prema 

rečima gradonačelnika, sličan onom u Bursi koji je restauriran pre tri godine. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509623/Kako-do-konacnih-resenja-za-odlazak-u-penziju 

Kako do konačnih rešenja za odlazak u penziju? 

Tanjug  

Problem razlika u privremenim i konačnim rešenjima za penziju biće rešen novim izmenama Zakona 

o PIO, a jedna od mogućnosti je da poslednja godina rada ne uĎe u obračun što će doprineti da se 

brže doĎe do konačnog rešenja. 

To je ove nedelje najavila v.d. direktora Republičkog fonda za PIO Dragana Kalinović ističući da je 

većina rešenja koja se izdaju privremena i da ih je oko 70 odsto. 

  

- Pokušavamo da pratimo situaciju i da se izda što veći broj konačnih rešenja, a to nije samo 

pitanje rada ažurnosti PIO fonda nego i rada od strane poslodavaca koji takodje treba da dostave 

odredjene podatke - kazala je Kalinović. 

  

Ona je dodala da bi jedno od rešenja moglo biti da poslednja godina rada ne ulazi u obračun 

penzije. 

 

Kako je objasnila, u Fondu su uradili računicu i izuzimanje te poslednje godine apsolutno ne utiče 

na smanjenje penzije koju će korisnik primati, a omogućice da se brže dodje do konačnog rešenja. 

 

Zahvaljujući tome, kako kaže, u sistemu neće više biti privremenih i konačnih rešenja, reć će biti 

izdavano jedno jedino rešenje, koje će biti i konačno. 

 

Ministar za rad Aleksandar Vulin je najavio da će se problemi sa privremenim rešenjima rešiti 

zakonskim putem, odnosno novim izmenama zakona o PIO, i da će se na tome raditi već od početka 

iduće godine. 

 

On je rekao da se u praksi dešava da visina privremenih rešenja često ne bude ista kao visina 

konačnih rešenja. Inače, predstavnici Fonda PIO ranije su ukazali da se najveće primedbe korisnika 

odnose na izrade privremenih i konacnih rešenja. 

  

Razlika koju penzioneri primaju po privremenim i konačnim rešenjima ponekad je i nekoliko hiljada 

dinara, a neke se mere i stotinama hiljada dinara. Nisu retki ni slučajevi bili da graĎani, nakon 

nekog vremena, moraju da vraćaju primljenu razliku Fondu PIO. Povraćaj se kako su ranije rekli u 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509623/Kako-do-konacnih-resenja-za-odlazak-u-penziju
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fondu, obavlja u dogovoru sa tom institucijom i na rate. 

  

U suprotnim slučajevima Fond isplaćuje doplatu korisniku pri prvoj isplati i u celosti. Čak u dve 

trećine predmeta korisnik je dužan da vrati razliku, dok preostalu trećinu čine penzioneri kojima se 

isplaćuje doplata. 

  

Inače, prema sadašnjim zakonskim rešenjima, rok za donošenje rešenja o konačnom iznosu penzije 

kojim će privremeno rešnje biti zamenjeno konačnim rešenjem, ne postoji već to zavisi od slučaja 

do slučaja, imajući u vidu kada će se kompletirati podaci zbog kojih je to prethodno rešenje 

oglašeno privremenim. 

 

Podatke Fondu dostavljaju poslodavci, nadležni organi, nadležna ministarstva za svoje zaposlene, 

inostrani nosioci penzijskog osiguranja. Kako navode u Fondu, u mnogim slučajevima postoje 

posebne teškoće za pribavljanje podataka od kojih zavisi utvrdivanje visine penzije. 

 

Neke od njih su neplaćeni doprinosi za PIO, naknadno utvrĎivanje staža osiguranja usled 

nepostojanja prijava i odjavaosiguranja, stečaj ili likvidacija poslodavaca, ili da izmedu 

poslodavaca i korisnika nema saradnje, trajanje sudskih postupaka u vezi sa doprinosima za PIO, 

trajanje postupaka utvrdivanja staža osiguranja kroz prethodno "povezivanje staža osiguranja"... 

Inače, u Fondu su ranije objasnili da sada neka rešenja mogu trajno ostati privremena jer se pojam 

privremenog ne odnosi na vreme, već na utvrĎene činjenice. 

 

Mogućnost da se privremeno i konačno rešenje podudare u obračunatom iznosu penzije je 

minimalna, jer svaki podatak koji nedostaje uslovljava privremenost, a svaki naknadno obezbeĎeni 

podatak utiče na iznos, u smislu povećanja ili smanjenja, ističu u Fondu PIO. 

  

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin ove nedelje je sa 

predstavnicima fonda PIO razgovarao o ažurnosti Fonda u donošenju rešenja o ostvarivanju prava iz 

penzijsko - invalidskog osiguranja. 

Dogovoreno je da će do kraja godine u okviru Filijale za Beograd PIO fonda biti završeno svih 6.000 

zahteva za penzije koji nisu rešeni u zakonski predviĎenom roku, koji je inače, dva meseca. 

  

On je novinarima nakon sastanka rekao da postoji veliki broj pritužbi da se ne radi dovoljno brzo 

što, kako je kazao, potvrĎuju podaci da se 6.000 predmeta ne rešava u zakonskom roku i da se čeka 

i do šest meseci. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/509700/Gasic-Vojna-industrija-nema-razloga-za-strajk 

Gašić: Vojna industrija nema razloga za štrajk 

Beta  

Ministar odbrane Bratislav Gašić ocenio je danas da sindikati odbrambene industrije Srbije nemaju 

razloga za štrajk jer su u proteklom periodu u više navrata dobili razne vrste pomoći od države. 

U pauzi razgovora sa predstavnicima reprezentativnih sindikata i menadžmenta odbrambene 

industrije Srbije u Domu garde u Topčideru, Gašić nije direktno odgovorio na pitanje da li će biti 

usvojen zahtev sindikalaca da zaposleni u toj grani industrije budu izuzeti od smanjenja plata od 

deset odsto ali je rekao da nije moguće stalno nešto očekivati od države a ne plaćati joj poreze i 

doprinose. 

  

"Priča je jasna - platite državi porez, a to što vam ostane podelite", rekao je ministar Gašić i 

podsetio da u poslednjih desetak godina pojedine fabrike odbrambene industrije nisu redovno 

izmirivale svoje poreske obaveze i prema državi i prema radnicima, zbog čega pojedini radnici sada 

ne mogu da odu ni u penziju. 

  

Ministar je rekao da je u prvom delu sastanka upoznao predstavnike sindikata sa svim vidovima 

pomoći koje su te fabrike dobijale od države u prethodnom periodu i da je samo kroz Fond za 

razvoj uloženo oko 100 miliona evra, što nije vraćeno pa je država postala vlasnik tih fabrika. 

  

Prema njegovim rečima, u pet od sedam fabrika odbrambene industrije prosečne plate su iznad 

republičkog proseka i isplaćuju se redovno i nije korektno da se u takvoj situaciji porezi ne plaćaju 

redovno. 

  

On je, takoĎe, ocenio da je nedopustivo da se potrebe Vojske Srbije za naoružanjem i vojnom 

opremom zanemaruju u situaciji kada te fabrike imaju priliku da sklope posao sa inostranim 

partnerom. 

  

Sindikati fabrika namenske industrije u Srbiji izrazili su u petak, 7. novembra, nezadovoljstvo što 

će radnicima tih fabrika, odlukom vlade, biti umanjenje zarade i najavili da će u znak protesta 13. 

novembra, na jedan sat obustaviti rad. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/509700/Gasic-Vojna-industrija-nema-razloga-za-strajk
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Predstavnik sindikalaca iz kragujevačke fabrike Zastava oružje Dragan Ilić rekao je da zaposleni u 

toj grani industrije rade u teškim uslovima i da smatraju da treba da budu izuzeti od najavljenog 

smanjenja plata. 

  

On je rekao da, za sada, ostaje odluka da će 13. novembra biti održan jednočasovni štrajk i da nije 

odlučeno kakvi će dalji koraci biti preduzeti ako se ne odustane od smanjenja plata. 

  

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković rekao je da vojska radi sve što može da 

se pomogne odbrambenoj industriji i da je odreĎeno dodatnih 448 miliona dinara za opremanje u 

ovoj godini, povrh 1,2 milijarde budžetskih sredstava već odreĎenih za tu namenu. 

  

U fabrikama odbrambene industrije Srbije iz Bariča, Lučana, Čačka, Užica, Valjeva, Kragujevca i 

Pančeva zaposleno je više od 7.000 ljudi. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ne_pristaju_na_smanjenje_zarada.4.html?news_id=292156 

Srpski oružari zakazali štrajk upozorenja 

Ne pristaju na smanjenje zarada 
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Sindikati grupacije fabrika Odbrambene industrije Srbije , koju čine Zastava oružje, 

Prvi partizan iz Užica, Krušik iz Valjeva, Sloboda iz Čačka, Milan Blagojević iz Lučana i Prva iskra iz 

Bariča odlučili su da se u četvrtak 13. novembra u svim preduzećima OIS organizuje jednosatna 

obustava rada, u znak protesta protesta zbog odluke Vlade Srbije da se oružarima zarade umanje 

za deset odsto. 

- Zahtevamo da Vlada fabrike OIS tretira kao preduzeća od posebnog značaja za odbranu zemlje i 
da ih vrati u sferu vojnoprivredne delatnosti, s obzirom na to da su pod direktnom ingerencijom 
Ministarstva odbrane. Tražimo da se novac za modernizaciju naših fabrika opredeli novac iz vojnog 
budžeta ili da se za te namene obezbedi Fond za kreditiranje sa povoljnim rokovima vraćanja. Od 
Vlade zahtevamo da preduzeća Odbrambene industrije izuzme iz zakona kojim se radnicima naših 
fabrika umanjuju zarade do 10 odsto - kažu sindikalci. 

Domaći oružari traže i hitnu konverziju neizmirenih obaveza fabrika u državni kapital, te da se 
preduzećima OIS odobri zapošljavanje neophodnih kadrova. Fabrike OIS zapošljavaju oko 8.000 
radnika, čija je prosečna starost iznad 50 godina, i koji, u proseku, imaju oko 27 godina radnog 
staža. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ne_pristaju_na_smanjenje_zarada.4.html?news_id=292156
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- Celokupna proizvodnja preduzeća OIS izvozi se, a prošlogodišnji plasman proizvoda celog sektora 
vredan je više od 200 miliona dolara. 

Gašić se sastao sa oružarima 
Prema informaciji Sindikata Zastave oružja za juče popodne bio je zakazan sastanak sindikalnih 
rukovodstava i direktora preduzeća Odbrambene industrije Srbije sa ministrom odbrane 
Bratislavom Gašićem. Na sastanku je trebalo da se razgovara i o načinu kako da se radnicima 
fabrika OIS ne umanje zarade. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/milijarde-hoce-zabadava 

Милијарде хоће забадава 
 

Током приватизације, нове газде су куповале фабрике, али не и земљиште на којем су 
оне изграђене, а да би постали власници и парцела на којима су фирме, то морају и да 
плате држави кроз такозвану конверзију. 

 Међутим, газде или неће да плате или немају пара па тај проблем, то јест конверзија, већ 
деценију и по изазива контроверзе и спорења. 

Нерешено питање конверзије грађевинског земљишта држава треба хитно да реши јер оно 
кочи инвестиције у Србији, слажу се стручњаци, који, међутим, немају јединствен став о томе 
на који начин би то требало учинити. Представници грађевинске индустрије сматрају да 
инвеститори морају да плате конверзију пошто у приватизацији нису куповали земљиште, у 
Америчкој привредној комори (AmCham) кажу да конверзију треба укинути, газдама 
приватизованих фирми одговара бесплатна конверзија, а синдикалци се залажу за 
проналажење „средњег решења”. 

У мрежи за реституцију, која се бори за денационализацију имовине отете после Другог 
светског рата, сматрају да конверзија мора да се плати. 
– Одлука о укидању конверзије би била неоправдан поклон вредан  милијарде евра – рекао је 
координатор Мреже за реституцију Миле Антић. –Иза тога се крије можда и највећа пљачка у 
историји Србије. Поставља се питање зашто Град Београд, зашто Град Нови Сад, зашто 
локалне самоуправе или Република не би инкасирали те приходе. Јасно је после неколико 
одлука Уставног суда, од којих је најновија из новембра прошле године, у којима је 
децидирано наведено и разјашњено за сва времена да у свим постпуцима приватизације, 
стечаја и извршним поступцима грађевинско земљиште никада није било предмет било какве 
евалуације нити промета и, као такво, је оно и данас чврсто у јавној својини Републике, града 
или општине... 

Д. Урошевић 
  
(Опширније  прочитајте у нашем штампаном издању од понедељка, 10.новембра) 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/milijarde-hoce-zabadava
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/od-sest-novih-firmi-deset-propadne 

Од шест нових фирми, десет пропадне 
 

Проблеми у пословању малих и средњих привредних друштва и предузетника допринели 
су томе да је ове године на шест основаних предузећа, десет угашено. 

– Ти проблеми су – неликвидност, 300 парафискалних намета на републичком и локалном 
нивоу, сива економија која прелази 30 одсто, као и одређен степен дискриминације код 
поступака јавних набавки – казала је директорка ПКС-а Нермина Љубовић. 

Она је истакла да сектор малих и средњих предузећа чини 99,8 одсто укупног броја 
привредних субјеката у Србији, с 34 одсто учествује у бруто домаћем производу, са 44,5 одсто 
у извозу и са 66,5 одсто у запошљавању.– Нажалост, утицај тог сектора на мере и прописе 
којима је уређен привредни систем ни издалека не одговара овим показатељима – оценила је 
Нермина Љубовић. 

Она је на скупу у ПКС-у о подршци Фонда за развој малим и средњим предузећима, истакла да 
су најрањивији део тог сектора мала и микропредузећа, због недостатка повољних 
микрозајмова, и додала да би требало донети посебан закон о микрофинансирању. Директор 
Фонда за развој, филијала Београд, Милан Љушић казао је да је из тог фонда до сада највише 
новца издвојено за мала и средња предузећа.– Право да конкурише код Фонда за развој има 
свако привредно друштво регистровано код Агенције за привредне регистре, осим јавних 
предузећа и великих привредних друштава, изузев извозника – објаснио је Љушић. 

По његовим речима, најважнији критеријум Фонда за развој приликом одобравања кредита 
предузетницима од следеће године ће бити број људи које та фирма планира да запосли.– 
Једна од новина јесте да привредно друштво може отплаћивати кредит месечно или 
квартално, а средства обезбеђења могу бити банкарска гаранција, хипотека или меница – 
казао је Љушић. – Од ове године цена кредита смањена је са 4,5 одсто на два до три одсто, 
при чему се инвестициони кредити могу отплатити на рок до највише десет година, а друге 
врсте зајмова имају мањи рок отплате. 

Љушић је додао да је максимални износ кредита који одобрава Фонд за развој до 100 милиона 
динара, а ако је намењен за извоз, кредит може бити до 200 милиона динара. 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/od-sest-novih-firmi-deset-propadne

