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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:533601-Krediti-za-pocetnike-i-male-firme 

REČ PLUSKrediti za početnike i male firme 
Z. R.   

Fond za razvoj više neće, kao do sada, pomagati samo velikim sistemima 

 
MINISTARSTVO privrede će insistirati da se promeni praksa koja je obeleţila prethodnu deceniju, 
kada je Fond za razvoj češće kreditirao velike sisteme nego početnike u biznisu ili mala i srednja 
preduzeća. Ovo za "Novosti" priča Dušan Korunoski, specijalni savetnik ministra privrede i 
napominje da će Ministarstvo veću paţnju posvetiti kreditiranju MSP pod povoljnijim uslovima od 
onih koje im nude banke. Korunoski najavljuje i da će početnici u biznisu, ali i postojeća MSP i 
klasteri moći da računaju na odreĎena bespovratna sredstva. 

- Veliki mogu lakše da pronaĎu izvore finansiranja na meĎunarodnom finansijskom trţištu kao što su 

činili i do sada koristeći IFC, EBRD, EIB - objašnjava Korunoski. - TakoĎe, i bankama je 

jednostavnije da plasiraju kredite iz povoljnih izvora velikim preduzećima, jer im je to brţe i 

jeftinije. Za mala i srednja preuzeća i preduzetnike na tom trţištu finansiranja malo šta ostaje. 

Ministarstvo nastoji i u ovoj teškoj situaciji da pronaĎe novac za subvencionisanje početnika, 

udruţivanja, pristupanja novim tehnologijama i standardima. 

Korunoski napominje da je najnovija strategija razvoja MSP, preduzetništva i konkurentnosti 

definisala veliki obuhvat najraznovrsnijih aktivnosti koje Vlada, ministarstva i institucije treba da 

preduzmu u sledećih šest godina, zaključno sa 2020. 

Spisak aktivnosti, promena zakona, investicionih projekata i drugih rešenja je ogroman ali, po prvi 

put realan - smatra savetnik ministra privrede. - Strategija ima šest stubova sa ciljevima kao što su 

unapreĎenje poslovnog okruţenja i pristupa izvorima finansiranja za MSP, kontinuirani razvoj 

ljudskih resursa - kako preduzetnika tako i obučene radne snage, jačanje konkurentnosti MSP, 

unapreĎivanje pristupa novim trţištima i pomoć razvoju preduzetništva naročito kod ţena, mladih i 

socijalno ugroţenih. 

SLUŠALI PRIVREDU 

- STRATEGIJU razvoja MSP prvi put su pisali privrednici i asocijacije privrede i ona u sebi sadrţi sve 

primedbe i zahteve koje se godinama provlače kroz javnost - objašnjava Korunoski. - Vlada Srbije 

usvaja Strategiju i time postaje garant njenog izvršenja. Biće formiran i savet MSP koji će, na 

tromesečnom nivou, davati VS i javnosti izveštaje o sprovoĎenju Strategije MSP. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:533578-AgencijaPrvi-maj-Pirot-ide-u-stecaj 

Agencija:"Prvi maj" Pirot ide u stečaj 
Tanjug  

Agencija za privatizaciju predložila je stečaj kao model privatizacije za preduzeće "Prvi maj" 

Pirot, što je potvrdila i Vlada Srbije usvajanjem Akcionog plana 

BEOGRAD - Agencija za privatizaciju predloţila je stečaj kao model privatizacije za preduzeće "Prvi 
maj" Pirot, što je potvrdila i Vlada Srbije usvajanjem Akcionog plana. 
 

U Agenciji ističu da stečaj ne mora biti kraj za preduzeće, koje moţe kroz UPPR (Unapred 
pripremljeni plan reorganizacije), koji moraju da prihvate poverioci preduzeća, da stvori uslove za 
nastavak poslovanja, ili nakon stečaja kroz plan reorganizacije. 
 
U ovom trenutku, "Prvi maj" Pirot nema stalno zaposlenih radnika (osim direktora), a na osnovu 
analize finansijskih pokazatelja i bilansa poslovanja fabrike konstatovano je da je račun preduzeća 
na dan 11. februara 2015. godine u blokadi u neprekidnom trajanju od 1.097 dana.  
Ukupan iznos blokade iznosi 17.410.794 dinara, čime je ostvaren stečajni razlog - trajnija 
nesposobnost plaćanja, saopšteno je iz Agencije za privatizaciju. Isto tako, ukupne obaveze 
preduzeća iznose 1.564.610.000 dinara, a najveći poverilac je Fond za razvoj (739.230.000 
dinara).  
Jedan od glavnih finansijskih problema predstavlja i naplata potraţivanja bivših radnika "Prvog 
maja" po izvršnim sudskim rešenjima. Na nedavno odrţanom sastanku u Agenciji za privatizaciju, 
direktor Agencije Ljubomir Šubara predočio je direktoru preduzeća " Prvi maj" Zoranu Ţivkoviću i 
investitorima - zakupcima iz Bugarske, da je stečaj ekonomski najracionalniji model privatizacije.  
Naime, biće mnogo lakše naći investitore koji će kupiti delove imovine "Prvog maja" nego onog ko 
će kupiti celokupnu fabriku, u aktuelnoj teškoj finansijskoj situaciji, rekao je Šubara, što su 
učesnici sastanka u načelu tada prihvatili.  
U Agenciji podsećaju da je nakon realizacije Socijalnog programa u julu 2013. godine umesto 815 
radnika, kojima je tada prestao stalni radni odnos, angaţovano 50 radnika na odreĎeno vreme. To 
je učinjeno kako bi se zaštititila imovina nakon privatizacije i nastavilo normalno poslovanje 
preduzeća i preostale imovine (Hala trikotaţe, hotel "Stadion", zgrada toplane, maloprodajni 
objekti, ostali prateći objekti u fabričkom krugu). Radnici su angaţovani u stručnim sluţbama: 
finansijama i računovodstvu, odrţavanju, maloprodaji, magacinima, obezbeĎenju.  
Nakon sprovedenog Socijalnog programa, subjekat privatizacije se finansira isključivo od prodaje 
zaliha robe u maloprodajnim objektima i od izdavanja u zakup objekata (maloprodajni objekti, 
proizvodna hala, zgrada energane). 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/534410/Beogradski-aerodrom-zaposlice-jos-100-do-150-radnika 

Beogradski aerodrom zaposliće još 100 do 150 
radnika 

Tanjug  

Predstavnici Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i aerodroma "Nikola Tesla" 

potpisali su danas sa sindikatima kolektivni ugovor, a v.d. generalni direktor aerodroma Saša 

Vlaisavljević je najavio da će u maju zaposliti još 100 do 150 radnika zbog proširenja kapaciteta i 

povećanja saobraćaja. 

Novi kolektivni ugovor, koji je povoljniji za radnike aerodroma, potpisali su pomoćnik ministra za 

vazdušni saobraćaj Zoran Ilić u ime ministarstva, Vlaisavljević i predstavnici četiri reprezentativna 

sindikata. 

Vlaisavljević je  zahvalio vladi na konstruktivnom učešću u pregovorima sa sindikatima. 

On je podsetio da je za beogradski aerodrom 2014. bila rekordna godina, s obzirom da je ostvaren 

rast broja putnika od 31 odsto i naveo da se očekuje da će ova godina, po tome kako je startovala, 

biti još bolja. 

Kako je rekao, u januaru 2015. je povećan broj putnika za 14 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji 

period. 

 - Čestitam zaposlenima i mogu da kaţem, što se tiče nas kao poslovodstva, da nameravamo već u 

maju da otvorimo 100 do 150 novih radnih mesta zbog proširenja kapaciteta i povećanja saobraćaja 

-  istakao je Vlaisavljević. 

Pomoćnik ministra Ilić je kazao da su razvoj i privredni oporavak strateški ciljevi Vlade Srbije, kao i 

da je velika paţnja posvećena radu drţavnih preduzeća, medju kojima je i aerodrom "Nikola Tesla". 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/534261/BSN-Los-zakon-o-racunovodstvu-izazvao-kolaps-u-privredi 

BSN: Loš zakon o računovodstvu izazvao kolaps u 
privredi 

Beta  

Mreţa za poslovnu podršku (BSN) apelovala je danas na premijera Aleksandra Vučića i ministra 

finansija Dušana Vujovića da suspenduju primenu Zakona o računovodstvu i svim privrednim 

subjektima i drugim pravnim licima dopuste da završni račun za 2014. godinu predaju po istim 

propisima kao u 2013,. čime bi se, kako navede, izbegao kolaps privrede. 

 - Prvi put nakon skoro 50 godina, 374.000 preduzeća, preduzetnika, 

udruţenja i drugih pravnih lica u Srbiji zbog lošeg Zakona o računovodstvu ne mogu da predaju 

završne finansijske izveštaje i na regularan način završe prethodnu poslovnu godinu -  saopštila je 

ta nevladina organizacija. 

  

U BSN navode da je, iako je Agencija za privredne registre odloţila za mesec dana predaju završnih 

finansijskih izveštaja, "već sada izvesno da izveštaji neće moći da budu predati ni posle tog roka, 

jer je Zakon o računovodstvu, donet 2013, i sedam njegovih podzakonskih akata nemoguće 

primeniti u praksi". 

  

Mreţa za poslovnu podršku podseća da je u saradnji sa Savezom računovodja i revizora Srbije i 

najvećim nemačkim investitorima u Srbiji u oktobru prošle godine upozorila da zbog Zakona o 

računovodstvu, koji je donet na osnovu ukinutih direktiva EU i suprotno MeĎunarodnim 

računovodstvenim standardima, preti kolaps u privrednom sistemu zemlje, ali predstavnici 

Ministarstva finansija koji su taj zakon doneli tada nisu reagovali. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/534253/Agencija-Za-Prvi-maj-stecaj-je-ekonomski-opravdan 

Agencija: Za Prvi maj stečaj je ekonomski opravdan 

Beta  

Agencija za privatizaciju saopštila je danas da je za Industriju odeće "Prvi maj" iz Pirota stečaj 

ekonomski najracionalniji model privatizacije, jer će se na taj način lakše naći investitor koji bi 

kupio delove imovine, nego da se traţi ulagač koji bi kupio celu fabriku. 

 - Račun preduzeća Prvi maj na dan 11. februara 2015. u blokadi u neprekidnom trajanju od 1.097 

dana, a ukupan iznos blokade iznosi 17,4 miliona dinara, čime je ostvaren stečajni razlog - trajnija 

nesposobnost plaćanja", navodi se u saopštenju. 

Dodaje se da ukupne obaveze preduzeća iznose 1,5 milijardi dinara, da 

je najveći poverilac Fond za razvoj (739,2 miliona dinara), a jedan od glavnih finansijskih 

problema, prema Agenciji, predstavlja i naplata potraţivanja bivših radnika "Prvog maja" po 

izvršnim sudskim rešenjima. 

  - To su ključni razlozi koji su opredelili Agenciju za privatizaciju da predloţi stečaj kao model 

privatizacije za preduzeće 'Prvi maj' Pirot, što je potvrdila i Vlada Srbije usvajanjem Akcionog 

plana - navodi se u saopštenju. 

 Istaknuto je i da je prilikom formulisanja predloga o tome koje će preduzeće iz portfelja Agencije 

za privatizaciju biti predloţeno za stečaj, paţljivo su sagledani svi aspekti poslovanja tih 

preduzeća, kao i njihovi finansijski pokazatelji. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/534359/Udovicki--Smanjenje-broja-zaposlenih-u-javnoj-upravi-do-kraja-2017 

Udovički: Smanjenje broja zaposlenih u javnoj 
upravi do kraja 2017. 

Tanjug  

Savet za reformu javne uprave, kojim je predsedavala potpredsednica Vlade i ministarka drţavne 

uprave Kori Udovički, usvojio je danas polazne osnove za predlog zakona kojim će se regulisati 

smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, koje će biti sprovedeno do kraja 2017. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/534253/Agencija-Za-Prvi-maj-stecaj-je-ekonomski-opravdan
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 Predlog polaznih osnova za zakon o racionalizaciji je jednoglasno usvojen i taj zakon će imati 

ograničeno trajanje - do 1. januara 2018, a predvidjene su dve faze, a to su racionalizacija broja 

zaposlenih i dalja optimizaciju javne uprave (dubinska reorganizacija), u cilju poboljšanja 

efikasnosti i efektivnosti javne uprave. 

 

Treća sednica Saveta za reformu javne uprave je odrţana u Vladi Srbije, a prisustvovali su i ministri 

pravde Nikola Selaković, unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, prosvete SrĎan Verbić, sporta 

Vanja Udovičić i ministarka zaduţena za evropske integracije Jadranka Joksimović, kao i drţavni 

sekretari raznih ministarstava i ostali članovi Saveta. 

 

Udovički je naglasila da je suštinski problem u javnoj upravi neadekvatna struktura zaposlenih, kao 

i da je racionalizacija samo početak ozbiljnih i konstruktivnih promena koje će biti sprovedene u 

periodu 2015-2017. godina. 

 

Ona je, takoĎe, predstavila projekat podrške optimizaciji javne uprave koji treba da donese, pre 

svega, unapredjenju organizacionih i funkcionalnih struktura unutar javne uprave. 

 

Članovi Saveta su se usaglasili da je reforma javne uprave koncipirana na zdravim osnovama i da za 

nju postoji apsolutni konsenzus članova, ali da je, takodje, neophodno uspostaviti jasnu 

terminologiju pojmova vezanih za reformu javne uprave. 

  

Na sednici, koja je trajala puna tri sata, razmatrana su dokumenta od značaja za sprovoĎenje 

narednih faza reforme javne uprave i to: Akcioni plan za sprovoĎenje strategije za reformu javne 

uprave, projekat podrške optimizaciji koji finansira EU, a sprovodi Svetska banka u saradnji sa 

Ministarstvom drţavne uprave i lokalne samouprave, saopštilo je to ministarstvo. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nedovoljna-zastita-nasih-radnika.sr.html 

Недовољна заштита наших радника 

Више од две деценије наши грађевинци „трбухом за крухом” одлазе и на крај света, не 

питајући за услове рада 

Србија данас жали за шесторицом наших радника који су изгубили животе у пожару на 

градилишту гасовода на руском полуострву Јамал. Тројица су повређена и, на срећу, нису у 

животној опасности. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је 

саопштило да су страдали радници били запослени у предузећу „Бео металстрој д.о.о. 

Београд” и да је у току надзор инспекције рада у том предузећу. Према незваничним 

информацијама које су пренели медији, пожар је избио у монтажним баракама на градилишту 

док су радници спавали, а највероватније се запалила просторија у којој су сушили одећу. 

„Бео металстрој” је саопштио да су радници на привремени рад у Русију упућени у складу са 

прописима Србије. 

Седамдесетак грађевинаца фирме „Велестрој” из Београда, који су радили у Сибиру и широм 

Русије, одали су пошту шесторици колега страдалих у пожару на сибирском градилишту – и 

дали отказе. 

Више од две деценије, заправо од почетка деведесетих прошлог века, грађевинце притиска 

тешка беспослица. „Трбухом за крухом” спремни су да оду на крај света, не питајући за 

услове рада. Нема поузданих података ни колико их је још остало у земљи, а камоли колико 

их ради легално у иностранству. Онима који „на црно” зарађују за преживљавање својих 

породица нека је бог на помоћи. О томе како им је на плус 50 у Африци и минус 50 у Сибиру 

знају само они и њихови најближи. 

„Беометалстрој д.о.о. Београд” се у 2014. години Министарству за рад обратило једним 

обавештењем да треба да упути 20 запослених на рад у Руску Федерацију. Пошто је увидом у 

достављену документацију утврђено да послодавац није испунио услове предвиђене законом, 

он је обавештен да пре упућивања запослених на привремени рад коригује документацију и да 

је достави овом министарству, наводе у ресорном министарству. 

Сектор за рад Министарства рада, пре упућивања запосленог у иностранство проверава пријаву 

са обавезном документацијом, али нема овлашћења да издаје сагласност као неопходни услов 

за упућивање, већ само може да констатује испуњеност законских услова или да обавести 

странку о потреби кориговања документације, саопштили су из овог министарства. За време 

боравка и рада у иностранству заштиту упућених радника обезбеђује дипломатско, односно 

конзуларно представништво РС. 

Министар Вулин подсетио је на то да је Министарство рада пре седам месеци иницирало 

разговоре са представницима Руске Федерације, јер је препознало проблеме са којима се 

радници суочавају. Вулин сматра да би решење могло да буде промена законодавства које се 

односи на ту област, као појачаном инспекцијском контролом. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nedovoljna-zastita-nasih-radnika.sr.html
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Синдикат радника грађевинарства и ИГМ Србије, као и послодавци, затражили су да се 

упућивање на рад грађевинских радника у иностранство регулише законом или колективним 

уговором којим би се утврдили минимуми права и обавеза у погледу услова рада, смештаја и 

безбедности на раду. 

Тужна исповест 

О томе како се ради и преживљава на градилишту на руском полуострву Јамал код града 

Салехарда, приближно 3.000 километара од Москве, јуче је покушала да нам дочара жена 

једног од наших грађевинаца који су у том беспућу. 

Страхујући да јој муж не доживи додатне непријатности, замолила је да јој не наводимо име. 

– Они тамо раде и по 12 сати. Под рефлекторима и кад је температура минус 37. Не жале се на 

одећу и обућу, али мој муж каже да им је смештај очајан, а храна слаба и једнолична. 

Макароне с преливом, пиринач, нека руска чорба (боршч)... Ако хоће да купе нешто у 

продавници, то је прескупо. У малим собама, четири са три, бораве по шесторица, у 

креветима на спрат. Мокру одећу суше крај гасних грејалица... Вероватно је тако дошло и до 

пожара... Из Београда оду са потписаним уговором да ће бити плаћени 5,2 долара по сату. 

Сада им је сатница смањена на 4,3 долара. Плате нису редовне. Пре неки дан су примили 

други део за новембар. 

Ви закључите да ли ту има места за инспекције и деловање државних органа, рекла нам је 

читатељка веома резигнирано.A. Микавица 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-nema-dovoljno-para-da-proda-Zelezaru.sr.html 

Србија нема довољно пара да прода „Железару” 

Ако „Есмарк” не положи гаранцију да ће остати у Смедереву кад утроши залихе, не видим 

решење за окончање приватизације, каже Саша Чолић, лидер АСНС 

Смедерево – Има ли Србија довољно пара да прода своју железару Американцима, питају 

домишљати Смедеревци дознајући да су сировине, које чине 60 одсто укупних трошкова 

„Железаре”, главна тачка спотицања у преговорима наше државе и „Есмарка”. – Јер, ако та 

америчка компанија не положи новчану гаранцију да ће остати у Смедереву кад утроши 

тренутне залихе, не видим решење за окончање приватизације – каже за „Политику” Саша 

Чолић, лидер Асоцијације слободних и независних синдиката у српској челичани. Он сматра да 

је запело управо око тих гаранција, јер не може да се осигура набавка сировина на дуже 

стазе. Због тога „Есмарк”, сматра Чолић, очекује да држава буде гарант кредита, али и да 

обезбеди олакшице за цене енергената, а све то је у супротности са прописима ЕУ које Србија 

мора да поштује од 1. фебруара. 

– „Есмарк” овде долази због профита који планира да оствари већ у другој години од уласка у 

железару. Ако тога нема, овде не може да их задржи никакав уговор, ма колико дугорочан 

био. Јефтиније им је да изађу из посла него да уђу у губитке, што свакако зависи од услова 

пословања и тржишта челика – категоричан је председник железариног АСНС-а. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-nema-dovoljno-para-da-proda-Zelezaru.sr.html
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За Чолића је неприхватљиво то што се пре тендера скоро девет месеци преговарало са 

„Есмарком”, а испада да ништа није договорено. 

– Речено је да су утаначене све важне тачке, што је и нормално за тако дуге преговоре и 

анализе које су Американци радили. Услови из тендера су испуњени, а сада се излази са 

новим захтевима, а ја мислим да „Есмарк” тражи немогуће – каже Чолић. 

Његов синдикални колега Милета Гујаничић, лидер Независног синдиката металаца у 

железари, оптимиста је и верује да ће договор пасти ускоро. Али сагласан је са Чолићем да су 

наводна спорења око броја радника, само маска за кључни проблем, а то су сировине. 

– У колективном уговору који смо потписали нема ни слова о неком социјалном програму, што 

искључује отпуштања. Предвиђен је само природан одлив, односно, 248 радника ће до краја 

године отићи у пензију. „Есмарк” је и у понуди гарантовао посао свим радницима који 

закључно са 31. октобром 2014. имају уговор на неодређено време – каже Саша Чолић. 

Упркос неизвесној судбини и производњи „на кашичицу”, у „Железари Смедерево” за 

последњих годину дана запослено је око 500 нових радника. Они су ангажовани под уговором 

од шест месеци, а некима је већ продужен. Упитан да ли фабрици требају нови радници ако се 

не зна ни шта очекује ове старе, Чолић каже: 

– За све који су под уговором након предвиђеног рока, одлучиваће нове газде ако дођу, или 

држава као власник. Свакако, у железари постоје две систематизације: за рад једне високе 

пећи и за случај када раде обе. 

Преговори с руководством америчке компаније „Есмарк” почели су 27. јануара. „Есмарк” је 

једини дао понуду за куповину 80,01 одсто капитала „Железаре”, на тендеру који је отворен 9. 

јануара. Нацрт купопродајног уговора најављен је најпре за почетак ове недеље, а у 

понедељак је саопштено да се финални преговори настављају по повратку премијера Вучића 

из Брисела. 

Оружје може да буде сировина 

Најава Министарства одбране да ће Србија продати више од 480 тенкова и хаубица, 220 

оклопних возила, више од 20.000 пушака и пиштоља и велику количину друге војне опреме, 

поклопила се са тешком преговарачком „битком” око сировина за будућу производњу у 

„Железари Смедерево”. Судећи по причама и писањима појединих медија да је бивши власник 

челичане, амерички „Ју-Ес стил”, својевремено „претапао” српско наоружање у Смедереву, 

многи су у најновијој одлуци војске видели „невероватну” подударност, поготово што су 

сировине најспорнија тачка у преговорима са будућим власником железаре. 

Милета Гујаничић, лидер Независног синдиката металаца, каже да не зна да је „Ју-Ес стил” то 

радио, јер војна опрема није у фабрику долазила „у комаду”, али додаје да има логике да ово 

наоружање заврши у железариним пећима. Шта би „Есмарк” добио од расходованог српског 

наоружања? 

Ако је просечна тежина тенка око 50 тона, само од тога може се добити више од 10.000 тона 

квалитетног гвожђа. Ако томе додамо оклопна возила и остало наоружање, произлази да је 

реч о незанемарљивим количинама сировина. Уз то, према тврдњама Гујаничића, ради се о 

квалитетном гвожђу од кога се може добити још квалитетнији и скупљи челик. 
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За разлику од њега, Саша Чолић, први човек АСНС-а у челичани, сматра да су овакве приче 

чисто „лаичко закључивање”, те да не постоји никаква веза између најаве о продаји војног 

наоружања и доласка „Есмарка”. Такође, тврди да нема доказа ни да је „Ју-Ес стил” тако 

нешто радио. 

О. Милошевић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ecimos%E2%80%9D-otpusta-jos-350-radnika 

„Цимос” отпушта још 350 радника 
 

Проблеми у кикиндској ливници се наствљају, а након лањских отказа и одласка 400 

радника, ни ово пролеће неће стићи с бољим вестима: сва је прилика да ће још око 350 

Кикинђана морати да потражи 

У кикиндској ливници још људи остаје без посла 

 нова радна места и напусти фабрику чији је власник словеначки „Цимос”.Након новог 

отпуштања у Ливници, која је некада запошљавала и 6.000 радника, на радним местима остаће 

хиљаду запослених.Свако радно место сада је драгоцено, али, по свему судећи, одлуке које су 

већ донете тешко ће бити промењене, а то су показали и разговори представника синдиката и 

руководства компаније. 

Представници Међуопштинског савеза самосталних синдиката Кикинде, Чоке и Новог 

Кнежевца састали су се с менаyементом Ливнице „Цимос“. На састанку су главна тема били 

планови те фабрике.– Нажалост, политика руководства из Словеније јесте да се у скоријем 

времену угаси погон „Топли делови“ – каже председник Синдиката Илија Дрљић. – Погон је 

требало да буде угашен већ на почетку године, али је директор кикиндске Ливнице „Цимос“ 

Франц Жиберна успео да одложи неизбежено с обзиром на то да су у међувремену стигле ново 

наруyбине. Без обзира на то, погон ће бити угашен. Директор Жиберна, заједно са 

Синдикатом, покушава да пронађе купца заинтересованог за тај погон. 

Ради се о погону у којем ради веома квалитетан кадар и у Синдикату верују да ће успети да се 

нађе најбоље решење.– Реч је о 350 радника који ће бити проглашени технолошким вишком, 

што велики ударац за саму општину – додаје Дрљић. – Желео бих да похвалим кооперативност 

Франца Жиберна, који је показао велико разумевање за оно што следи. Уколико се не нађе 

купац, погон „Топли делови“ затвориће се у априлу. 

Дрљић напомиње да су планови Ливнице „Цимос“ да преостале погоне задржи и да унапређује 

производњу.Подсетимо, у 2014. години без посла је у том кикиндском гиганту остало 400 

радника, због затварања погона „Машиноградња“, из којег је отпуштенио највише радника, и 

погона „Нодуларни лив“. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ecimos%E2%80%9D-otpusta-jos-350-radnika
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Ливница „Цимос“ има погон „Аутомобилска индустрија“, у склопу којег је: „Алатница“, Погон 

II, „Топли делови“, који се гаси у априлу, „Инсерт“ и „Металац“, док је погон „Лира“ посебно 

правно лице. 

A. Ђ. 

  
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kolaps-privrede-zbog-zavrsnog-racuna 

Колапс привреде због завршног рачуна 
 

Први пут после пола века 374.000 предузећа, предузетника, удружења и других правних 

лица који раде у Србији не могу да предају завршне финансијске извештаје, навела је 

Месец дана одлагања није помогло 

 у саопштењу Мрежа за пословну политику, и апеловала на државне органе да суспендују 

примену Закона о рачуноводству. 

Мрежа за пословну подршку апелује на премијера Александра Вучића и министра финансија 

Душана Вујовића да суспендују примену поменутог закона и свим привредним субјектима и 

другим правним лицима допусте да завршни рачун за 2014. годину предају по истим прописима 

као у 2013, чиме би се, како наведе, избегао колапс привреде. 

У тој организацији наводе да је, иако је Агенција за привредне регистре одложила за месец 

дана предају завршних финансијских извештаја, „већ сада извесно да извештаји неће моћи да 

буду предати ни после тог рока јер је Закон о рачуноводству, донет 2013, и седам његових 

подзаконских аката немогуће применити у пракси”. 

Мрежа за пословну подршку подсећа на то да је, у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора 

Србије и највећим немачким инвеститорима у Србији, у октобру прошле године упозорила на 

то да због Закона о рачуноводству, који је донет на основу укинутих директива ЕУ и супротно 

Међународним рачуноводственим стандардима, прети колапс у привредном систему земље, 

али представници Министарства финансија који су тај закон донели тада нису реаговали. 

Из те организације наводе да им се у последњих неколико недеља више стотина предузећа и 

предузетника, њихове рачуновође и рачуноводствене агенције, јављало са жалбама да су 

трошкови примене новог Закона о рачуноводству огромни, а закон с његовим подзаконским 

актима непримењив и да не знају како ће затворити своје пословне књиге и оне својих 

клијената за 2014. годину. 

„За тај својеврсни привредни колапс одговорни су чиновници у Министарству финансија који 

су у току писања новог Закона о рачуноводству 2013. године упорно одбијали да уваже апеле 

привреде и професионалних организација рачуновођа да се такав закон не доноси јер је 

прескуп за посрнулу српску привреду, пребирократизован и неприменљив”, пише у 

саопштењу. 

Упозоравају на то да су последице увођења тог закона трошкови привреде од 250 милиона 

евра, као и на то да пословање фирми у Србији није упоредиво с пословањем фирми у 

земљама ЕУ и окружењу.Додаје се да су финансијски извештаји преобимни, три пута већи 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kolaps-privrede-zbog-zavrsnog-racuna
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него пре, да уносе додатну несигурност у пословање, а очекује се да ће поскупети и банкарске 

кредите привреди. 

Д. У. 

Омогућено лажно приказивање резултата 

По оцени Мреже за пословну подршку, Закон о рачуноводству омогућава лажно приказивање 

резултата пословања, што повећава могућности за преваре и привредни криминал, а отежава и 

пословање страним компанијама чији су директори страна лица јер им намеће обавезу да 

добију привремени ЈМБГ да би потписали завршне рачуне, што повлачи дугу и непотребну 

процедуру која не постоји у земљама ЕУ. 

„Генерална последица таквог Закона о рачуноводству ће бити пад Србије на ’Доинг Бусинеш’ 

листама Светске банке и успоравање доласка страних инвеститора”, пише у саопштењу. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/spasite-firme-od-stecaja 

Спасите фирме од стечаја 
 

Савез самосталних синдика Србије тражи да се за сва предузећа која имају перспективу и 

могла би профитабилно пословати, обезбеди квалитетан менаyмент, реорганизација и 

докапитализација. 

„Отпуштање запослених у Србији, макар то било и уз социјални програм, није мера за 

решавање питања нарасле незапослености која је међу највећим у региону и Европи”, пише у 

саопштењу тог синдиката. 

Одређена предузећа, попут оних из области ремонта локомотива, железничких и вучних 

возила, због укупног запуштеног стања у железници нису била у ситуацији да у пуној мери 

користе капацитете и докажу своју техничку и тржишну способност, пише у 

саопштењу.„Претпостављамо да ће сада када се мењају инвестициони услови везани за обнову 

инфраструктуре и возног парка српских железница, бити економски рентабилна. Слично је и с 

предузећима из области вагоноградње, израде металних конструкција”, наводи овај синдикат. 

Да ли Србији заиста не требају предузећа из области прерађивачке индустрије, 

грађевинарства, изградње путева, ауто-путева и хидрограђевинских објеката, пољопривреде, 

гајења воћа, шумарства, рибарства и других области?, пита Савез синдиката у саопштењу. 

Поједина предузећа с те листе, како је наведено, остварују добар наступ на тржишту, њихови 

производи су тражени у Србији и иностранству. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/spasite-firme-od-stecaja
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1828702/%C5%A0ta+predvi%C4%91a+dogovor+sa+prosv

etarima.html 

Šta predviĎa dogovor sa prosvetarima 

ČETVRTAK 
 
Posle gotovo tri meseca zakonskog štrajka i skraćenja časova na pola sata, članovi dva od četiri 
sindikata, Sindikat obrazovanja Srbije i Sindikat "Nezavisnost", od 18. februara prekidaju štrajk i 
normalizuju nastavu. Dva sindikata i dalje u štrajku. 

Povratak na časove od 45 minuta prihvatilo je oko 360 škola, dok će članovi druga dva sindikata 

raditi i dalje skraćeno. Odluku o ponuĎenom sporazumu Ministarstva i Vlade objaviće, kako kaţu, 

narednih dana. 

Pripremila Ivanka Ristovski 

Nakon 14 nedelja štrajka, dobijeno je najviše što se u ovom trenutku moglo dobiti, kaţu sindikati. 

PronaĎeno je rešenje za svaki od zahteva, pa čak i za onaj najteţi, koji se tiče finansija. Izuzeća od 

smanjenja plata nema, ali je Vlada, kako navode, obećala da će pomoći prosvetnim radnicima. 

Ruţica Todić iz Sindikata "Nezavisnost" kaţe da je Vlada pristala da isplati pomoć i  nagradu koja se 

zove novogodišnja. 

"Ono što je bilo sporno, a što sve zanima, jeste trenutak kada će ta nagrada biti isplaćena. Ta 

dilema je otklonjena time što se Vlada obavezala da ti pregovori krenu što ranije, a najkasnije 

prvog juna", kaţe Todićeva. 

Ta pomoć biće, kaţu, u visini plate svakog zaposlenog. Prema sporazumu, sindikati će učestvovati u 

radnoj grupi za izradu platnih razreda, a njihova primena treba da počne u januaru 2016. godine. 

Za Poseban kolektivni ugovor kaţu da je bolji od prethodnog, jer su dobili veću sigurnost. 

Rešavanje pitanja profesora koji su tehnološki viškovi i dalje je prioritet. 

Aleksandar Ničić iz Sindikata obrazovanja Srbije kaţe da su predvideli i druge krugove prioriteta 

gde se otvara mogućnost za one zaposlene koji godinama rade sa malim procentom radnog vremena 

da sada ukrupne svoje radno vreme do 100 odsto. "Na taj način stvoriće se uštede u budţetu", 

smatra Ničić. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1828702/%C5%A0ta+predvi%C4%91a+dogovor+sa+prosvetarima.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1828702/%C5%A0ta+predvi%C4%91a+dogovor+sa+prosvetarima.html
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Na odgovor štrajkača preostala dva sindikata – još se čeka. 

Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika kaţe da će Unija imati sednicu Glavnog odbora 

u ponedeljak, i to je jedino mesto gde počinju i gde se završavaju štrajkovi. 

"Kao i za sve, neki su zadovoljni, neki nisu. Šta će na kraju odlučiti, videćemo u ponedeljak", rekla 

je Jankovićeva. 

Nadoknada časova nije obavezna. Nastavnicima je prepušteno da procene ima li za to potrebe. 

Sporazumom je utvrĎeno da se protiv onih koji su štrajkovali ne preduzimaju nikakve zakonske 

mere i da im se plate ne umanjuju. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/odluka_o_sudbini_strajka_u_ponedeljak.55.html?news_id=297364 

Dva sindikata obrazovanja tek treba da se izjasne o ponudi Ministarstva prosvete 

Odluka o sudbini štrajka u ponedeljak 

AUTOR: V. A. 

Beograd - Unija sindikata prosvetnih radnika i Sindikat radnika u prosveti Srbije u ponedeljak će na 

sednicama glavnog odbora, odnosno predsedništva, doneti odluku da li će potpisati sporazum sa 

Ministarstvom prosvete i time prekinuti štrajk, potvrĎeno je Danasu u ovim sindikalnim 

organizacijama.  

U Uniji nisu ţeleli da spekulišu kako će glasati članovi njihovog glavnog odbora, dok Miodrag Sokić, 
predsednik Foruma beogradskih gimnazija, ističe za naš list da će SRPS podrţati Uniju ako ona 
odluči da ne potpiše sporazum. 

- Sigurno je da će SRPS poslednji potpisati sporazum, ali slobodno mogu da kaţem da će u tom 
slučaju naše članstvo biti razočarano, jer predlog tog dokumenta sadrţi gomilu obećanja bez 
obaveze da ona budu i ispunjena. Ipak treba videti kakvo je stanje na terenu - kaţe Sokić. 

S druge strane, članovi GSPRS „Nezavisnost“ i Sindikata obrazovanja Srbije, koji su u sredu potpisali 
sporazum i poseban kolektivni ugovor sa vladom, zadovoljni su postignutim. Oni su jučerašnjoj 
zajedničkoj konferenciji za novinare najavili da će nastava u školama biti normalizovana od 18. 
februara. 

Radomir Šojanović, iz Sindikata obrazovanja Srbije, kazao je da sporazumom nije predviĎena 
nadoknada časova već da će nastavnici kroz povećan broj časova dodatnog i dopunskog rada 
nadomestiti propušteno. On je dodao da protiv učesnika štrajka neće biti preduzimane nikakve 
kaznene mere, uključujući i odbijanje od plate. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/odluka_o_sudbini_strajka_u_ponedeljak.55.html?news_id=297364

