
1 

 

          

27. фебруар  2015. 

                                        

  

 
 

 

 
HILJADE LJUDI RADI U NEBEZBEDNIM USLOVIMA;(STR.2) 
Sindikati: Rad u nebezbednim uslovima;(STR.3) 
Na radnom mestu ugroženo 400.000 radnika;(STR.4) 
Dugovi važniji nego zaposleni;(STR.4) 
Ivanjica: Sad direktor tuži radnike;(STR.6) 
Tuženi radnici "Vestern Turista" najavljuju štrajk glađu;(STR.7) 
Polovina mladih u Srbiji nezaposlena;(STR.7) 
Sindikati: Hiljade ljudi radi u nebezbednim uslovima;(STR.9) 
ММФ: Структурне реформе кључ за већу конкурентност Србије;(STR.10) 
Највећи дужници Застава оружје и Крушик Ваљево; (STR.12) 
Србији од ММФ дозвољени минус од 1,2 милијарде евра;(STR.13) 
Vlada će pomoći u zapošljavanju mladih;(STR.14) 
Fabrika ipak ide u stečaj;(STR.15) 

Očekuje se oporavak kovačnice;(STR.16) 

 

 

 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

AKTER 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-119784-hiljade-ljudi-radi-u-nebezbednim-uslovima.html 

HILJADE LJUDI RADI U NEBEZBEDNIM USLOVIMA 
 

Beta  

Stanje bezbednosti i zdravlja na radu se u Srbiji godinama ne menja i u konstantnom je zaostatku 

za zemljama EUU Srbiji je, prema procenama sindikata, na radnom mestu ugroženo gotovo 400.000 

radnika, jer radi u nebezbednim uslovima, izjavio je danas sekretar veća Saveza samostalnih 

sindikata Srbije Zoran Mihajlović. 

 

"U Srbiji u proizvodnim zanimanjima radi oko 350.000 ljudi, a više od polovine je danas ugroženo i 

radi u nebezbednim uslovima, kao i još oko 200.000 onih koji rade u sivoj zoni", rekao je on 

novinarima na poĉetku dvodnevnog Regionalnog foruma o bezbednosti i zdravlju na radu. 

 

Mihajlović smatra da je glavni razlog pre svega velika rasprostanjenost sive ekonomiju gde država 

nema kontrolu nad bezbednošću radnika, ali i veliki broj preduzeća u restrukturiranju koje su 

tehnološki zastarela i gde ima blizu 300.000 radnika koji primaju minimalac ili ne primaju ni to. 

 

"Ljudi se bore da u tim firmama dobiju platu. Malo se vodi raĉuna o njihovoj bezbednosti i zdravlju. 

I oni su svesni da na tim radnim mestima uništavaju sebi zdravlje, ali su prinuĊeni da ostanu u 

takvim uslovima kako bi zadržali zaposlenje i kakve-takve redovne prihode", rekao je on. 

 

Mihajlović smatra da je takvo stanje neprihvatljivo i da mora da se podigne svest poslodavaca i 

zaposlenih o tom problemu, ali i da se smanji siva zona i poboljša tržište rada. 

 

"Kad budemo oslobodili ljude straha zbog gubitka radnog mesta i kada budu mogli da rade 

produktivno, više će pažnje posvetiti sebi i standardima bezbednosti i zdravlja na radu", kazao je 

on. 

 

Mihajlović je rekao da Srbija ima dobar zakon koji štiti radnike na radnom mestu, ali da je njegova 

primena problematiĉna, odnosno da kažnjavanje poslodavaca koji se ne pridržavaju tih zakonskih 

akata ne postoji ili je vrlo mala. 

 

Na forumu će predstavnici iz Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hervegovine, Bugarske, Albanije, 

Holandije i Srbije raspravljati o unapreĊenju bezbednosti i zdravlja na radu. 

 

Razmatraće se prioriteti i prepreke za bezbednost i zdravlje na radu i ukljuĉivanje sindikata u 

rešavanje problema u toj oblasti. 

 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-119784-hiljade-ljudi-radi-u-nebezbednim-uslovima.html


3 

 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-rad-u-nebezbednim-uslovima_572389.html 

Sindikati: Rad u nebezbednim uslovima 

BEOGRAD -  

U Srbiji je, prema procenama sindikata, na radnom mestu ugroženo gotovo 400.000 radnika, 

jer radi u nebezbednim uslovima, izjavio je danas sekretar veća Saveza samostalnih sindikata 

Srbije Zoran Mihajlović.  

"U Srbiji u proizvodnim zanimanjima radi oko 350.000 ljudi, a više od polovine je danas ugroženo i 

radi u nebezbednim uslovima, kao i još oko 200.000 onih koji rade u sivoj zoni", rekao je on 

novinarima na poĉetku dvodnevnog Regionalnog foruma o bezbednosti i zdravlju na radu.  

Prema njegovim reĉima, stanje bezbednosti i zdravlja na radu se u Srbiji godinama ne menja i u 

konstantnom je zaostatku za zemljama EU.  

 

Mihajlović smatra da je glavni razlog pre svega velika rasprostranjenost sive ekonomiju gde država 

nema kontrolu nad bezbednošću radnika, ali i veliki broj preduzeća u restrukturiranju koje su 

tehnološki zastarela i gde ima blizu 300.000 radnika koji primaju minimalac ili ne primaju ni to.  

 

"Ljudi se bore da u tim firmama dobiju platu. Malo se vodi raĉuna o njihovoj bezbednosti i zdravlju. 

I oni su svesni da na tim radnim mestima uništavaju sebi zdravlje, ali su prinuĊeni da ostanu u 

takvim uslovima kako bi zadržali zaposlenje i kakve-takve redovne prihode", rekao je on.  

 

Mihajlović smatra da je takvo stanje neprihvatljivo i da mora da se podigne svest poslodavaca i 

zaposlenih o tom problemu, ali i da se smanji siva zona i poboljša tržište rada.  

 

"Kad budemo oslobodili ljude straha zbog gubitka radnog mesta i kada budu mogli da rade 

produktivno, više će pažnje posvetiti sebi i standardima bezbednosti i zdravlja na radu", kazao je 

on.  

 

Mihajlović je rekao da Srbija ima dobar zakon koji štiti radnike na radnom mestu, ali da je njegova 

primena problematiĉna, odnosno da kažnjavanje poslodavaca koji se ne pridržavaju tih zakonskih 

akata ne postoji ili je vrlo mala.  

 

Na forumu će predstavnici iz Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hervegovine, Bugarske, Albanije, 

Holandije i Srbije raspravljati o unapreĊenju bezbednosti i zdravlja na radu.  

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-rad-u-nebezbednim-uslovima_572389.html
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Razmatraće se prioriteti i prepreke za bezbednost i zdravlje na radu i ukljuĉivanje sindikata u 

rešavanje problema u toj oblasti. 

RADIO 021 

http://www.021.rs/Info/Srbija/Na-radnom-mestu-ugrozeno-400-000-radnika.html 

Na radnom mestu ugroženo 400.000 radnika 

U Srbiji je, prema procenama sindikata, na radnom mestu ugroženo gotovo 400.000 radnika, jer 
radi u nebezbednim uslovima, izjavio je sekretar veća Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran 
Mihajlović. 

"U Srbiji u proizvodnim zanimanjima radi oko 350.000 ljudi, a više od polovine je danas ugroženo i 
radi u nebezbednim uslovima, kao i još oko 200.000 onih koji rade u sivoj zoni", rekao je Mihajlović 
na poĉetku dvodnevnog Regionalnog foruma o bezbednosti i zdravlju na radu. 
 
Prema njegovim reĉima, stanje bezbednosti i zdravlja na radu se u Srbiji godinama ne menja i u 
konstantnom je zaostatku za zemljama EU. 
 
Mihajlović smatra da je glavni razlog pre svega velika rasprostanjenost sive ekonomije gde država 
nema kontrolu nad bezbednošću radnika, ali i veliki broj preduzeća u restrukturiranju koja su 
tehnološki zastarela i gde ima blizu 300.000 radnika koji primaju minimalac ili ne primaju ni to. 
 
"Ljudi se bore da u tim firmama dobiju platu. Malo se vodi raĉuna o njihovoj bezbednosti i zdravlju. 
I oni su svesni da na tim radnim mestima uništavaju sebi zdravlje, ali su prinuĊeni da ostanu u 
takvim uslovima kako bi zadržali zaposlenje i kakve-takve redovne prihode", rekao je on. 
 
Mihajlović smatra da je takvo stanje neprihvatljivo i da mora da se podigne svest poslodavaca i 
zaposlenih o tom problemu, ali i da se smanji siva zona i poboljša tržište rada. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:535755-Dugovi-vazniji-nego-zaposleni 

Dugovi važniji nego zaposleni 
Đ. VUKMIROVIĆ  

Agencija za osiguranje depozita o vraćanju bivših radnika Razvojne banke Vojvodine. Od 145 

miliona evra zajmova naplaćena desetina 

POSLE otvaranja steĉaja uvedenog u aprilu 2013. godine, na poslovima sprovoĊenja steĉajnog 
postupka, na odreĊeno vreme je angažovano 204 od 502 radnika Razvojne banke Vojvodine (RBV) 

http://www.021.rs/Info/Srbija/Na-radnom-mestu-ugrozeno-400-000-radnika.html
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:535755-Dugovi-vazniji-nego-zaposleni
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koji su, prethodno, uz otpremnine prestali da rade u njoj, potvrĊeno je "Novostima" u Agenciji za 
osiguranje depozita (AOD). 

Informacija o naknadnom angažovanju otpuštenih i isplaćenih radnika, deo je istraživanja koje je, 

uz podršku ameriĉkog fonda "Braća Rokfeler", uradio nedavno osnovani VojvoĊanski istraživaĉko-

analitiĉki centar (VOICE), a javnost je na nju, mahom, reagovala negativno. 

- Ne postoje zakonske smetnje da steĉajni dužnik angažuje lica, ukljuĉujući i bivše zaposlene, na 

poslovima sprovoĊenja steĉajnog postupka - kažu, meĊutim, u AOD za naš list. 

Angažovanje bivših radnika, dodaju struĉnjaci za sprovoĊenje steĉajnih postupaka, nije 

neuobiĉajeno, naprotiv. Oni poznaju sve predmete i u poslu su mnogo efikasniji od onih koji sa 

firmom u steĉaju nisu imali dodirnih taĉaka. Od pomenutih 204, u RBV je, inaĉe, takoĊe na 

odreĊeno vreme, još uvek angažovano njih 58. 

MeĊu prvima koji su zatražili da se, hitno, utvrdi zašto su u RBV angažovani bivši radnici, bila je, 

inaĉe, Vlada Vojvodine, pod ĉijom direktnom kontrolom je ta banka bila pre steĉaja. Krediti bez 

odgovarajućih sredstava obezbeĊenja su tada deljeni bukvalno šakom i kapom, što je, najzad, i bilo 

povod za pokretanje steĉaja. Ukupna vrednost takvih kredita je ogromnih 145 miliona evra, ali 

pokrajinska vlada u reagovanju na dešavanja u RBV za njihovu sudbinu nije pokazala nikakvo 

interesovanje. 

 

- Od otvaranja steĉajnog postupka, do 20. februara ove godine od toga je naplaćeno 1,7 milijardi 

dinara ili oko 14 miliona evra - preciziraju za "Novosti" u AOD. 
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Što se tiĉe preostalih 131,5 miliona evra ili preko 90 odsto kredita koje je RBV pre steĉaja odobrila, 

šanse za naplatu su, nažalost, minimalne. Štaviše, za deset "top" dužnika, koji duguju ĉak 54,5 

miliona evra, one ni ne postoje. Tri firme biznismena iz Rume Dušana Borovice (zajedno duguju 

19,3 miliona evra), stalno su blokirane, a većina ostalih je u steĉaju, pa je od njih, u do sada 

naplaćenih 14 miliona evra, već uzeto što je moglo da se uzme. 

SAMO JEDNA OPTUŽNICA 

SVIH 145 miliona evra spornih kredita RBV je, naravno, uzeto od poreskih obveznika ne samo iz 

Vojvodine, ali je za neracionalno upravljanje tim novcem do sada podignuta samo jedna optužnica. 

U Specijalnom sudu u Beogradu za zloupotrebe prilikom dodele kredita su, naime, optuženi Dušan 

Borovica, bivši drektor RBV Goran Kostić i njegovi prvi saradnici Biljana Jovanović i Slobodan Bajin. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:535685-Ivanjica-Sad-direktor-tuzi-radnike 

Ivanjica: Sad direktor tuži radnike 
J. Raković | 

Spor oko štete preduzeću "Vestern turist" koje je u štrajku 40 dana. Ročište zakazano za 3. 

mart. Zaposleni bez plata, nemaju povezan staž... 

 
IVANjICA - Direktor "Vestern turist plusa", Golub Labudović tužio je radnike "Vestern turista" zbog, 
kako se navodi u tužbi, ometanja u vršenju privredne delatnosti i nanošenja štete preduzeću. Osim 
toga, radnici nisu vratili kljuĉeve od objekata koje je zakupio "Vestern turist plus", pa direktor traži 
privremenu meru iseljavanja zaposlenih iz prostorija preduzeća, kaže predsednik sindikata Aco 
Lakićević. On navodi da je roĉište zakazano za 3. mart u Osnovnom sudu u Ivanjici. 

Radnici štrajkuju zbog neisplaćenih zarada, nepovezanog radnog staža i neoverenih zdravstvenih 
knjižica. Zbog ovog protesta još od sredine januara ne rade hoteli "Park" (kategorisan sa ĉetiri 
zvezdice) i "Siti", te restorani "Vodopad" i "Dubrava" i "Lipa". Danima se 64 zaposlenih okuplja u holu 
hotela "Park", ali ne rade. 

Nevolje su poĉele kada je "Vestern turist plus" prestao da plaća zakupninu i da izmiruje obaveze 
prema radnicima. 

Direktor Golub Labudović kaže da je od prethodne firme nasledio dug za platu i obaveze prema 
radnicima, što je nemoguće podmiriti u ovakvim ekonomskim prilikama. 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:535685-Ivanjica-Sad-direktor-tuzi-radnike
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/537888/Tuzeni-radnici-Vestern-Turista-najavljuju-strajk-gladju 

Tuženi radnici "Vestern Turista" najavljuju štrajk 
glađu 

Tanjug  

Radnici ugostiteljskog preduzeća "Vestern Turist", njih 64, koji su obustavili rad 12. januara zbog 

neisplaćenih deset zarada, neuplaćenog radnog staža i neoverenih zdravstvenih knjižica, najavili su 

danas da će stupiti u štrajk gladju. 

- Našu muku uvećala je prispela tužba direktora Goluba Labudovića kojom su obuhvaćeni svi 

radnici, poslovodje, sindikat ali i sama firma 'Vestern Turist' koju on vodi. Prema tome, on sam 

sebe tuži“  - rekao je danas Tanjugu Aco Lakićević, predsednik sindikata zaposlenih. 

 

On kaže da su radnici blizu odluke da stupe u štrajk glaĊu sve dok se ne reši i tužba Agrobanke, 

koja je, kao vlasnik objekata tužila partnersko preduzeće „ Vestern Turist plus“  za raskid ugovora 

o zakupu, zbog neplaćanja zakupnine. 

  

- Branićemo objekte svojim telima, danas izlazimo na ulicu i ponovo ćemo iskazati svoje 

nezadovoljstvo pred direkcijom firme“  - navodi Lakićević i dodaje da zatvaranje svih objekata 

ovog preduzeća nije problem samo radnika već i ĉitave opštine. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/538005/Polovina-mladih-u-Srbiji-nezaposlena 

Polovina mladih u Srbiji nezaposlena 

Beta  

U Srbiji je svaki drugi mladi ĉovek nezaposlen što je poražavajuće, izjavila je danas ministarka 

graĊevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/537888/Tuzeni-radnici-Vestern-Turista-najavljuju-strajk-gladju
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/538005/Polovina-mladih-u-Srbiji-nezaposlena
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Ona je u Privrednoj komori Srbije (PKS) na Studentskom privredno - politiĉkom forumu kazala da 

Vlada Srbije mora da nadje mehanizme da se mladi ljudi zapošljavaju, jer će tek tada sve reforme 

koje se sprovode imati pravi rezultat. 

  

"Imamo potencijal, imamo sve. Reforme ne znaĉe ništa, ukoliko mladi ne ostanu u Srbiji", naglasila 

je Mihajlovićeva. 

  

Ona je najavila da će Vlada Srbije kroz saradnju s mladima - od mogućnosti da sami otvaraju 

preduzetniĉke radnje, do poreskih olakšica, uĉiniti da se poprave statistitiĉki podaci o 

nezaposlenosti mladih. 

  

Predsednik PKS Marko Ĉadež, najavio je da će to udruženje privrednika pokušati da primeni 

austrijski model centra za mlade preduzetnike, da bi doprinelo rešavanju problema velike 

nezaposlenosti mladih, koja je prema njegovim reĉima iznad 50 odsto. 

  

"Pokušaćemo da napravimo infrastrukturu za mlade gde će oni dobiti informaciju kako da pokrenu 

preduzeće, kako da naprave biznis plan i kako da ostvaruju veze u zemlji i u inostranstvu. Mi 

možemo da stvorimo okvir i jedan dobar servis za mlade ljude, ali im ne možemo reći kako da 

razmišljaju", kazao je on. 

  

Ĉadež je dodao da su istraživanja pokazala da se mladi više opredeljuju za zapošljavanje u velikom 

sistemu, firmi i javnom preduzeći, nego što razmišljaju da sami zapoĉnu neki posao.  

 

Marko Ćadež 

"To moramo da menjamo", naglasio je predsednik PKS i dodao da će mladima biti lakše kada vide 

koje sve mogućnosti imaju, pošto Vlada uradi svoj deo posla i PKS postane servisni centar za mlade. 

  

Studentski privredno-politiĉki forum koji se danas i sutra održava u PKS, organizovali su Centar za 

edukaciju i društvenu emancipaciju mladih (CEDEM), Studentska asocijacija za meĊunarodnu 

saradnju (SAMS) sa Pravnog fakulteta u Beogradu i PKS. 

  

Uĉesnici su studenti Ekonomskog, Pravnog, Biološkog i Tehnološko-metalurškog fakulteta, kao i 

Fakulteta organizacionih nauka, Fakulteta politiĉkih nauka, Fakulteta bezbednosti i DIF-a. 

  



9 

 

Cilj foruma je obaveštavanje mladih o znaĉaju preduzetništva, kao i pokretanje procesa 

uskladjivanja sistema visokog obrazovanja s potrebama tržišta rada, i jaĉanje privredne saradnje 

meĊu mladima u regionu. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/537937/Sindikati-Hiljade-ljudi-radi-u-nebezbednim-uslovima 

Sindikati: Hiljade ljudi radi u nebezbednim uslovima 

Beta  

U Srbiji je, prema procenama sindikata, na radnom mestu ugroženo gotovo 400.000 radnika, jer 

radi u nebezbednim uslovima, izjavio je danas sekretar veća Saveza samostalnih sindikata Srbije 

Zoran Mihajlović. 

"U Srbiji u proizvodnim zanimanjima radi oko 350.000 ljudi, a više od polovine je danas ugroženo i 

radi u nebezbednim uslovima, kao i još oko 200.000 onih koji rade u sivoj zoni", rekao je on 

novinarima na poĉetku dvodnevnog Regionalnog foruma o bezbednosti i zdravlju na radu. 

  

Prema njegovim reĉima, stanje bezbednosti i zdravlja na radu se u Srbiji godinama ne menja i u 

konstantnom je zaostatku za zemljama EU. 

  

Mihajlović smatra da je glavni razlog pre svega velika rasprostanjenost sive ekonomiju gde država 

nema kontrolu nad bezbednošću radnika, ali i veliki broj preduzeća u restrukturiranju koje su 

tehnološki zastarela i gde ima blizu 300.000 radnika koji primaju minimalac ili ne primaju ni to. 

  

"Ljudi se bore da u tim firmama dobiju platu. Malo se vodi raĉuna o njihovoj bezbednosti i zdravlju. 

I oni su svesni da na tim radnim mestima uništavaju sebi zdravlje, ali su prinudjeni da ostanu u 

takvim uslovima kako bi zadržali zaposlenje i kakve-takve redovne prihode", rekao je on. 

  

Mihajlović smatra da je takvo stanje neprihvatljivo i da mora da se podigne svest poslodavaca i 

zaposlenih o tom problemu, ali i da se smanji siva zona i poboljša tržište rada. 

  

"Kad budemo oslobodili ljude straha zbog gubitka radnog mesta i kada budu mogli da rade 

produktivno, više će pažnje posvetiti sebi i standardima bezbednosti i zdravlja na radu", kazao je 

on. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/537937/Sindikati-Hiljade-ljudi-radi-u-nebezbednim-uslovima
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 Mihajlović je rekao da Srbija ima dobar zakon koji štiti radnike na radnom mestu, ali da je njegova 

primena problematiĉna, odnosno da kažnjavanje poslodavaca koji se ne pridržavaju tih zakonskih 

akata ne postoji ili je vrlo mala. 

  

Na forumu će predstavnici iz Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Albanije, 

Holandije i Srbije raspravljati o unapreĊenju bezbednosti i zdravlja na radu. 

  

Razmatraće se prioriteti i prepreke za bezbednost i zdravlje na radu i ukljuĉivanje sindikata u 

rešavanje problema u toj oblasti. 

 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MMF-Strukturne-reforme-kljuc-za-vecu-konkurentnost-Srbije.sr.html 

ММФ: Структурне реформе кључ за већу 
конкурентност Србије 
 

ВАШИНГТОН – Извршни одбор Међународног монетарног фонда (ММФ) поздравио је 
посвећеност српских власти спровођењу амбициозног пакета реформи ради обнављања 
макроекономске стабилности, јачања финансијског сектора и подстицања прогноза 
привредног раста, и оценио да су структурне реформе од кључног значаја за враћање 
конкурентности земље и стимулисање приватних инвестиција. 

Извршни одбор ММФ-а је 23. фебруара 2015. завршио консултације везане за Члан ИВ са 
Србијом, подсећа се у извештају објављеном на сајту те финансијске институције и додаје да 
су се директори Фонда сложили да су Србији потребна значајна буџетска прилагођавања ради 
решавања фискалних ризика и обарања нивоа јавног дуга. 

Челници ММФ-а су, такође, подржали стратегију за фискалну консолидацију, усмерену на 
смањење обавезних расхода и помоћи за државна предузећа, и похвалили власти у Србији 
због утемељене кредибилности фискалних планова помоћу имплементације тешких, али 
потребних мера у овим областима. 

У извештају ММФ-а, који се у уводном делу бави економским приликама у Србији, наводи се да 
је привреда земље суочена са озбиљним изазовима. 

„Бруто домаћи производ (БДП) Србије је у 2014. години ослабио за од око два одсто, као 
последица наставка пада домаће тражње погоршане поплавама и слабом економском 
активношћу у трговинским партнерима. Све то, заједно са ниском увозном инфлацијом, 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MMF-Strukturne-reforme-kljuc-za-vecu-konkurentnost-Srbije.sr.html
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оборило је стопу инфлације у Србији испод циљаног распона, што је омогућило извесно 
лабављење монетарне политике”. 

Веома висока стопа незапослености је, према оценама ММФ-а, остала једна од највећих 
социјалних брига у Србији, јер хронични структурални проблеми настављају да подривају 
целокупну конкурентност привреде. 

Јавни дуг Србије наставио је да расте на проблематично висок ниво, због чега су покренуте 
нове мере с циљем стабилизације привреде и покретања реформи. 

„Делимичне мере за фискалну консолидацију предузете у последњих неколико година биле су 
недовољне, док је буџетски дефицит Србије у 2014. години порастао на 7,0 одсто због веће 
државне помоћи губиташким државним предузећима и нарастања обавезних расхода”, наводи 
се у извештају ММФ-а, и додаје да је јавни дуг Србије достигао 70 одсто БДП-а у 2014. години. 

Даље се додаје да је нова влада Србије, именована у априлу 2014. године, поставила курс ка 
фискалној консолидацији и реформама, усвајајући тешке, али неопходне структурне реформе, 
као и мере за фискалну консолидацију у другој половини прошле године. 

„У светлу изазовних економских услова, финансијски сектор Србије је углавном показао 
отпорност, али проблеми рањивости опстају. Укупна капитализација је изгледа остала снажна, 
а банке ликвидне”, оцењује ММФ. 

Међутим, висок ниво ненаплативих зајмова, нарочито у корпоративном сектору, један је од 
кључних изазова, будући да захтева свеобухватну стратегију за његово решавања, иако 
регулаторне резерве за покривање потенцијалних губитака по основу кредита пружају заштиту 
од кредитних губитака. Акумулирање проблема у појединим државним банкама је, како 
оцењује ММФ, довело до њиховог колапса, генеришући огромне фискалне трошкове. 

Како би подржале своје економске политике током периода 2015-2017. године, власти у Србији 
су затражиле подршку ММФ-а, чији је програм намењен обновљању одрживости јавног дуга, 
унапређењу конкурентности и привредног раста, као и да повећању отпорности финансијског 
сектора Србије. Такав програм ће бити подржан стендбај аранжманом ММФ-а, који би требало 
да буде из предострожности. 

Приметивши велике изазове са којим је суочена српска привреда, директори ММФ-а су 
поздравили посвећеност српских власти спровођењу амбициозног пакета реформи ради 
обнављања макроекономске стабилности, јачања финансијског сектора и подстицања прогноза 
привредног раста. 

У извештају се указује, такође, да додатне фискалне реформе за престојећи период укључују 
и унапређење пореске администрације и управљање јавним финансијама. 

Директори ММФ-а су се сложили да је планирани режим инфлације одговарајући за Србију, 
упркос изазовима у његовој имплементацији. 

Указали су и на то да ће, у светлу планиране фискалне консолидације, бити потребно 
постепено монетарно лабављење зарад подстицања домаће тражње. Директори ММФ-а 
поздравили су већу флексибилност девизног курса, наглашавајући да би интервенције на 
девизном тржишту требало да буду коришћене само за ублажавање прекомерне волатилности. 

Из ММФ-а, такође, поручују да ће пакет мера српске владе за финансијски сектор унапредити 
његову отпорност и одржати стабилност, и истовремено позивају на брзо креирање и 
имплементацију свеобухватне стратегије за смањење нивоа „лошег” дуга. 



12 

 

У закључку међународног кредитора се наводи да су структурне реформе од кључног значаја 
за враћање конкурентности, стимулисање приватних инвестиција и пружање подстицаја 
привредном раста на средњи рок, као и да ће додатно реформисање државних предузећа, 
укључујући њихово реструктурирање и приватизацију, бити од кључног значаја за унапређење 
њихове комерцијалне одрживости и ограничавање фискалних ризика. 

На крају извештаја, директори ММФ-а позивају српске власти на предузимање већих напора 
зарад унапређења пословног окружења и стимулисања активности у приватном сектору, као и 
отварања нових радних места. 

Танјуг 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Najveci-duznici-Zastava-oruzje-i-Krusik-Valjevo.sr.html 

Највећи дужници Застава оружје и Крушик 
Ваљево 
 

БЕОГРАД – Пореска управа Србије објавила је списак највећих пореских дужника на којем је 
407 активних предузећа, 745 фирми које су у стечају и ликвидацији, 221 су у реструктурирању, 
399 је брисано из регистра, а 147 је оних којима је одузет порески идентификациони број (ПБ). 

Највећи порески дужник међу активним предузећима на крају 2014. године било је 
крагујевачко предузеће Застава оружје чији је дуг 7,57 милијарди динара. 

Следи Крушик Ваљево (2,53 милијарди), затим ППТ Наменска из Трстеника (2,1 милијарде), 
Компанија Борба (1,8 милијарди), Монус (1,5 милијарди), а та компанија је поднела захтев за 
репрограм дуга. 

Међу највећим дужницима су и Симекс, Лола ливница, Мера инвест, Слобода, Концерн 
Фармаком, Фудбалски клубови „Црвена звезда” и „Партизан”, Беохемија, Пинк интрернешнел, 
Компанија Новости, РТС, Зекстра група. 

На списку највећих пореских дужника је 647 предузетник, а највећи дуг има Милан 
Васиљковић, власник „Зелене јабуке” из Смедеревске Паланке чији је дуг 116,1 милион 
динара. 

Пореска управа нема могућност да принудно наплати дуг од предузећа која су у стечају или 
реструктурирању. Међу предузећима која су у стечају највећи дужник је Беобанка с дугом од 
30,76 милијарди и Инвестбанка са дугом од 23,1 милијарду динара. 

 

 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Najveci-duznici-Zastava-oruzje-i-Krusik-Valjevo.sr.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbiji-od-MMF-dozvoljeni-minus-od-12-milijarde-evra.sr.html 

Србији од ММФ дозвољени минус од 1,2 
милијарде евра 

Одобрени новац служи за не дај боже, неке врло неповољне или непредвидиве ситуације, 

каже економиста Љубомир Маџар 

 

За Србију је око 1,2 милијарде евра, колико вреди аранжман са Међународним фондом (ММФ), 
практично нека врста дозвољеног минуса на текућем рачуну. С тим што су се наши државни 
званичници „заклели” да такву врсту услуге неће користити. Аранжман са овом међународном 
финансијском институцијом сада је више нека врста гаранције да ће влада спровести реформе 
на које се обавезала, као и сигнал страним инвеститорима да је Србија на добром путу. 

Реч је о мерама које би после 36 месеци, дакле на крају 2017. године путању јавног дуга 
требало да окрене надоле, а минус у каси смањи на око три до 3,5 одсто бруто домаћег 
производа, односно свега што привреда и грађани створе за годину дана. Србија је процес 
фискалне консолидације започела смањењем плата и пензија, а влада је донела акциони план 
за активирање стечаја у 188 предузећа. Пред нама је и завршетак процеса приватизације и 
решење судбине железаре, као и метанолског комплекса. 

Истовремено, број запослених у државној управи смањиваће се за по пет одсто годишње, 
односно за по 25.000 људи. Иако министар финансија Душан Вујовић пре два дана није желео 
да потврди да се наша влада на то обавезала у преговорима са фондом, то јасно пише у 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbiji-od-MMF-dozvoljeni-minus-od-12-milijarde-evra.sr.html
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Фискалној стратегији. Реч је о документу који је оквир наше економске политике у наредном 
трогодишњем периоду, дакле док траје програм са Фондом. 

Економиста Љубомир Маџар објашњава да су одобрена 1,2 милиона евра од ММФ-а средства за 
не дај боже. За неке врло неповољне или непредвидиве ситуације. 

– Тај новац нам смирује живце, јер стоји у резерви за црне дане и тешке прилике. Као што 
британска флота, која док стоји укотвљена у некој британској луци не пуца, али производи 
ефекте. Тај аранжман и средства повећавају пословно поверење и може да се догоди да неки 
улагач, који ће бити у дилеми да ли да новац уложи у нашој земљи, због тога преломи да 
инвестира у Србију – каже Маџар и додаје да ће то, такође, помоћи влади да се боље 
дисциплинује и да у политичком смислу повуче оно што је непопуларно код бирачког тела. 

Србољуб Антић, некадашњи дугогодишњи представник Србије у ММФ-у, каже да Србија 
програм третира као потенцијалан, а средства се не повлаче. Ако се случајно одлучимо да их 
повучемо, новац одлази у девизне резерве, јер Србија нема дозволу ММФ-а да новац користи 
за буџет. 

– Није у најбољем здравственом стању земља која има програм са Фондом, али ово на неки 
начин значи да смо почели да узимамо лекове – закључује Антић. 

А. Телесковић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vlada_ce_pomoci_u_zaposljavanju_mladih.4.html?news_id=297917 

U Privrednoj komori održan Studentski privredno-piolitički forum 

Vlada će pomoći u zapošljavanju mladih 
AUTOR: E. D. 

Beograd - Reforme neće dati prave rezultate sve dok ne bude rešen problem većeg zapošljavnja 

mladih, jer je u toj populaciji svaki drugi nezaposlen, rekla je juĉe potpredsednica vlade Zorana 

Mihajlović u Privrednoj komori Srbije, gde je zajedno sa predsednikom te komore Markom Ĉadežom 

otvorila dvodnevni Studentski privredno-politiĉki forum. Ona je najavila da će tokom ove godine 

biti otvoren i poseban servis za mlade preduzetnike a Vlada će kroz odreĊene mehanizme 

unaprediti mogućnosti mladih da sami otvaraju preduzetniĉke radnje i kompanije, kao i da imaju 

neke poreske olakšica.- Mladima treba obezbediti i mogućnost da stalno unapreĊuju svoje znanje. 

Vlada će uĉiniti sve da to ne ostane na priĉi i da već za godinu dana nemamo tako porazne 

statistiĉke podatke - rekla je Mihajlovićeva.Prema reĉima Ĉadeža, otvoreni forum veoma je važan 

skup za rešavanje gorućeg problema nezaposlenosti mladih. On je istakao i da je PKS u procesu 

reorganizacije koji se sprovodi sa privrednim komorama Austrije i Nemaĉke.- Pokušaćemo da 

implementiramo vrlo dobro organizovan austrijski model centra za mlado preduzetništvo, kako bi 

pomogli mladima u Srbiji da pokrenu preduzeće, naprave biznis plan i drugo - objasnio je Ĉadež i 

dodao da su ranija istraživanja pokazala da mladi više žele da rade u velikim državnim preduzećima 

nego da budu preduzetnici.      

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vlada_ce_pomoci_u_zaposljavanju_mladih.4.html?news_id=297917
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fabrika_ipak_ide_u_stecaj.4.html?news_id=297892 

Fabrika ipak ide u stečaj 
Sindikat Metal sistema optužio Agenciju za privatizaciju da je oterala potencijalnog investitora 

AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Sindikat kragujevaĉkog Metal sistema uputio je premijeru Aleksandru Vuĉiću otvoreno 

pismo u kome tvrdi da je uništavanje tog preduzeća "deo ranije pripremljenog projekta, u koji su 

ukljuĉene neformalne strukture koje zahvaljujući finansijskoj moći i interesima opstaju i 

zadržavaju svoj uticaj godinama, bez obzira na promenu vladajućih struktura u državi". Sindikat je 

optužio Agenciju za privatizaciju da je "sastavni deo tog projekta", što, kako kažu, potvrĊuje i 

stavljanje fabrike na spisak preduzeća predviĊenih za steĉaj. U prilog te tvrdnje navode 

"ignorantsko ponašanje nadležnih u Agenciji prema ponudi jedne firme iz Švedske" koja je bila 

zainteresovana za kupovinu većeg dela kragujevaĉke fabrike uz nameru da zadrži proizvodni 

program i sve radnike. 
 

- Sindikalci u pismu Vuĉiću istiĉu da je direktor Agencije Ljubomir Šubara 12. februara ovlastio 
poslovodstvo te kragujevaĉke fabrike da zapoĉne pregovore sa potencijalnim strateškim partnerima 
i da ih dovedu na zvaniĉan razgovor ukoliko pokažu ozbiljnu zainteresovanost. 
- Poslovodstvo fabrike je već sutradan, 13. februara, zapoĉelo razgovore sa firmom iz Švedske, koja 
je ostala pri ponudi, nagovestila i investicije u nove proizvodne programe, i njen vlasnik je pozvan 
da doĊe u Beograd. Već 18. februara rukovodstvo Metal sistema je, u skladu sa prethodnim 
dogovorom, pokušalo da zakaže sastanak sa direktorom Agencije Ljubomirom Šubarom, ali uz 
obrazloženje da je on zauzet, susreli smo se sa zamenikom direktora Centra za privatizaciju Ivanom 
Đukanovićem. Ponašanje gospodina Đukanovića na tom sastanku, koji je trajao manje od deset 
minuta, bilo je toliko grubo, arogantno i neljubazno da je šokiralo sve prisutne. Sastanak je završen 
tako što je u prostoriju za sastanke ušao momak iz obezbeĊenja i pozvao Đukanovića da se "hitno 
javi direktoru", nakon ĉega je on odmah napustio prostoriju - tvrde sindikalci "Metal sistema" u 
obraćanju Vuĉiću i dodaju da su bez odjeka ostale sve naknadne molbe upućene direktoru Agencije 
da se sastane i razgovara sa vlasnikom švedske firme, tako da se investitor 24. februara vratio u 
Švedsku. 
U Agenciji za privatizaciju Danasu su potvrdili da je 12. februara održan sastanak sa delegacijom 
kompanije Metal sistemi, koju su ĉinili generalni direktor Siniša Otašević i predsednik sindikata 
Miloš Tanasković, a povodom Akcionog plana Vlade kojim je obuhvaćena ta fabrika. 
- Na sastanku je predstavnicima preduzeća predoĉeno da je potrebno da pripreme Socijalni 
program za preostale radnike Metal sistema, u skladu sa Akcionim planom. Predstavnicima 
preduzeća je takoĊe predoĉeno da ukoliko smatraju da ima uslova da nastave poslovanje, saĉine 
unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR), o ĉijem usvajanju bi se izjasnili poverioci 
preduzeća. Agencija je izrazila spremnost da uĉini sve što je u njenoj nadležnosti da pomogne kako 
bi Metal sistemi opstali kao poslovni subjekt, odnosno da je spremna da potencijalnim investitorima 
predoĉi mogućnost ulaganja i u postupku steĉaja i u postupku UPPR-a - objašnjavaju u Agenciji. 
PotvrĊuju i da je na tom sastanku predstavnicima preduzeća reĉeno da će Agencija primiti na 
razgovor sve potencijalne investitore koje naĊu.  

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fabrika_ipak_ide_u_stecaj.4.html?news_id=297892
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- Predstavnici preduzeća su, umesto da prvo upute investitora na Agenciju, samoinicijativno istog 
pozvali da doĊe u Srbiju bez prethodne koordinacije sa Agencijom. TakoĊe, investitoru je data 
pogrešna slika o trenutnoj situaciji u preduzeću. Zatim je investitor, ponavljamo, bez ikakve 
najave, doveden u Agenciju, zbog ĉega je nastao problem, jer su odgovorni ljudi u Agenciji morali 
zbog tog nenajavljenog sastanka da otkazuju ili odlažu ranije zakazane sastanke sa drugim 
investitorima i predstavnicima subjekata privatizacije. Zbog ovoga je pred investitorima stvorena 
slika loše organizacije, što šteti procesu kreiranja pozitivne investicione klime u zemlji - tvrde u 
Agenciji i kažu da je "i pored nepoštovanja ustaljenih procedura i neprofesionalnosti, poslovodstvo 
Agencije izašlo u susret gostima i sastanak je održan sa pomoćnikom direktora Centra za 
privatizaciju, jer je direktor Agencije u tom trenutku bio zauzet.  
TakoĊe, istiĉe u odgovoru Agencija, na samom sastanku je direktor preduzeća pred investitorom 
tražio garancije koje nisu u skladu sa Akcionim planom koji je usvojila Vlada RS. "I pored svega 
navedenog, Agencija ostaje posvećena u želji da maksimalno pomogne u rešavanju statusa 
preduzeća Metal sistemi, a potencijalnom investitoru data su uveravanja da će po svim otvorenim 
pitanjima oko dalje sudbine Metal sistema biti odmah informisan", navodi se u Agenciji.   

 Dugovi 

Preduzeće Metal sistemi je Akcionim planom Vlade Srbije predviĊeno za steĉajni postupak pre 
pomenutih aktivnosti. Razlozi koji su naveli Agenciju da predloži a Vladu da donese takvu odluku 
su gubitak iznad visine kapitala od preko pet miliona evra, ukupan iznos obaveza premašuje 20 
miliona evra na dan 31.12.2013. i neprekidna blokada raĉuna traje 173 dana u iznosu od 8,2 
miliona dinara, kažu u Agenciji za privatizaciju. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ocekuje_se_oporavak_kovacnice.4.html?news_id=297857 

Vlasnik fabrike otkivaka dostavio plan reorganizacije kragujevačkom Privrednom sudu 

Očekuje se oporavak kovačnice 
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Najveći poverilac Zastava kovaĉnice u steĉaju, Bugarin Vladimir Zaharijev, sin 

nekadašnjeg vlasnika tog preduzeća, juĉe je, kao što je naš list nedavno i najavio, ovdašnjem 

Privrednom sudu dostavio plan reorganizacije najstarije i najveće fabrike otkovaka na Balkanu. 

Oĉekuje se da, ukoliko poverioci plan usvoje i fabrika izaĊe iz steĉajnog postupka, poĉne normalno 

poslovanje.Steĉajni upravnik Kovaĉnice Predrag Janković rekao je našem listu da će se o planu 

reorganizacije fabrike otkovaka, u roku od 15 dana, najpre izjasniti dve nadležne državne komisije, 

od kojih je jedna Komisija za zaštitu konkurencije. Ukoliko komisije utvrde da je taj plan saĉinjen 

u skladu sa propisima koji regulišu postupak steĉaja, onda će se o njemu, u 

kragujevaĉkom  Privrednom sudu izjašnjavati ostali poverioci Kovaĉnice (Poreska uprava Srbije, 

kragujevaĉka Energetika i beogradska firma Dajmomd metals), kojima je više u interesu da se 

Kovaĉnica, u kojoj je proizvodnja nastavljena samo 20-tak dana nakon uvoĊenja steĉaja, što pre 

reorganizuje i vrati u redovno stanje, nego da ode u bankrot. To bi moglo da se dogodi, kako se 

nadaju preostali kovaĉi i steĉajni upravnik, već za mesec dana, preciznije do kraja 

marta. Podsetimo da je steĉajni postupak u Zastava kovaĉnici uveden 30. septembra prošle godine, 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ocekuje_se_oporavak_kovacnice.4.html?news_id=297857
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pošto je raĉun fabrike bio u neprekidnoj blokadi više od 90 dana, zbog dugova teških oko 100 

miliona dinara. UvoĊenju steĉaja prethodio je višenedeljni štrajk zaposlenih, koji nisu pristajali na 

novo smanjenjene zarada, i koji su optuživali većinskog vlasnika fabrike Valentina Zaharijeva, da je 

prebacivanjem profita u Bugarsku, a ostavljanjem dugova u Kragujevcu, uništio fabriku otkovaka 

koja je lane obeležila 160 godina postojanja i neprekidnog rada. UvoĊenjem steĉaja, bez posla je 

automatski ostalo svih 300 radnika Kovaĉnice, kojima nije pomoglo ni obećanje ministra rada i 

socijalne pollitike Aleksandra Vulina koji im je prošlog leta, ovde u Kragujevcu, kazao da „imaju 

podršku države“. Polovina njih se, meĊutim, samo tri nedelje docnije, već 21. oktobra prošle 

godine, vratila u pogone (na odreĊeno vreme, doduše) i nastavila proizvodnju za domaće i 

inostrarane partnere. Sredinom novembra, većinski poverilac Zaharijev je na roĉištu u Privrednom 

sudu najavio izradu plana reorganizacije Kovaĉnice do kraja godine. Kako je taj rok „probijen“, sud 

mu je odbobrio dodatna dva meseca.Steĉajni upravnik je, inaĉe, u nedavnom izveštaju o 

ekonomskom-finansijskom položaju Kovaĉnice,  saĉinjenom na osnovu analize njenog petogodišnjeg 

rada, zakljuĉio da je plan reorganizacije fabrike - izvodljiv. Tome u prilog naveo je da Kovaĉnica 

ima kvalitetan proizvod, kvalifikovanu radnu snagu, odgovarajuću opremu, stabilno domaće i 

inostrano tržiše, kao i da se radi, što je, takoĊe, vrlo bitno kad se odluĉuje o njenoj daljoj sudbini, 

o fabrici koja je od strateškog znaĉaj za domaći metalski kompleks.- Iako je već mesecima u 

steĉaju, Kovaĉnicu, u meĊuvremenu, nije napustio nijedan poslovni partner ni domaći, ni inostrani. 

Naprotiv, u zemlji uobiĉajeno najviše radi za Zastavinu fabriku oružja, dok otkovcima i dalje 

redovno snabdeva patnere u Nemaĉkoj, Belgiji, MaĊarskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini - kaže 

Janković, napominjući da bi, ukoliko plan reorganizacije bude prihvaćen, krajem marta, za stalno 

trebalo da se vrati oko 170 radnika. 
 

 

 

 

 

 


