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Sertić: Do leta detalji o prodaji Telekoma, svima siguran 

posao u Železari 
Tanjug  

Ministar privrede Željko Sertić najavio je da će svi zaposleni u Železari Smederevo zadržati 

svoja radna mesta. Do leta preporuke kako treba privatizovati Telekom Srbije 

Ministar privrede Ţeljko Sertić izrazio je danas oĉekivanje da će privatizacioni savetnik za prodaju 
Telekoma Srbije do leta dati preporuke Vladi Srbije u kom pravcu treba da ide proces privatizacije 
te kompanije i koji su poţeljni strateški partneri. 

On je podsetio da je za privatizacionog savetnika za prodaju Telekoma Srbije, ponudu dostavila 
francuska kompanija "Lazard freres SAS". 

Komentarišući to što se "Lazard" jedini prijavio, Sertić je rekao da je veliki broj kompanija 
zainteresovan za privatizaciju Telekoma Srbija, i one imaju već angaţovane konsultantske kuće 
koje rade za njih. 

"S obzirom da ovaj proces nije od juĉe, veliki broj kompanija ne moţe da uĉestvuje na ovom 
tenderu, jer bi tada bilo onemogućeno da uĉestvuju u procesu privatizacije u drugom koraku", 
kazao je Sertić na TV Pink. 

On je napomenuo da će privatizacioni savetnik za prodaju Telekoma Srbije imati zadatak da uradi 
ekonomsku i pravnu analizu poslovanja te kompanije i opštih uslova na telekomunikacionom trţištu, 
pre svega Evrope, i da u skladu sa tim da preporuke Vladi Srbije. 

Sertić je rekao da će biti potrebno dvadesetak dana za utrĊivanje svih ĉinjenica, da se išĉita 
dokumentacija do kraja, i svi elementi vezani za to, kako bi moglo da doĊe do zakljuĉenja ugovora 
sa privatizacionim savetnikom. 

Kada je reĉ o trošenju novca koji će biti dobijen od prodaje Telekoma, Sertić je kazao da Vlada 
Srbije u naĉelu ima dogovor sa MeĊunarodnim monetarnim fondom (MMF) da jedan deo sredstava, 
odnosno polovina, ode na isplatu zaostalih dugova, a ostatak bude uloţen u velike infrastrukturne 
investicije. 
SIGURNA RADNA MESTA U ŢELEZARI 
Sertić je najavio da će svi zaposleni u Ţelezari Smederevo zadrţati svoja radna mesta, a postoji 
mogućnost da će biti potrebno još ljudi ako se uspostave puni proizvodni kapaciteti. 

"Da bi dve visoke peći radile, nama je po menadţment politici koju je još Ju es stil implementirao u 
prethodnom periodu, potrebno oko 5.200 radnika", kazao je Sertić. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:537369-Sertic-Do-leta-detalji-o-prodaji-Telekoma-svima-siguran-posao-u-Zelezari
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:537369-Sertic-Do-leta-detalji-o-prodaji-Telekoma-svima-siguran-posao-u-Zelezari
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On je najavio da će pet kompanija, ĉije su ponude prihvaćene, sledeće nedelje pred komisijom u 
Beogradu braniti svoje biznis planove za Ţelezaru. 

Sertić je dodao da bi 12, 13. mart okvirno mogao da bude datum kada ćemo imati konaĉno rešenje 
i do tada će biti utvrĊeni svi elementi. 

Ministar privrede je podsetio da je Vlada Srbije ranije postavila jasne ciljeve za Ţelezaru koje novi 
menadţment treba da ispuni, a odnose se na minimalnu godišnju proizvodnju od 1,5 milion tona, 
finansiranje, strategiju upravljanja... 

Odluku o tome da se raspiše javni poziv za profesionalni menadţment Vlada Srbije je donela posle 
neuspelih pregovora za strateško partnerstvo sa kompanijom Esmark, o preuzimanju 80,01 odsto 
kapitala Ţelezare u vlasništvu drţave. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:537261-Javni-poziv-za-privatizaciju-PKB-sredinom-

2015 

Javni poziv za privatizaciju PKB sredinom 2015. 

Tanjug  

Javni poziv za privatizaciju Poljoprivredne korporacije Beograd (PKB) očekuje se sredinom ove 

godine, a cela transakcija bi mogla biti gotova u četvrtom kvartalu 2015. godine 

Javni poziv za privatizaciju Poljoprivredne korporacije Beograd (PKB) oĉekuje se sredinom ove 
godine, a cela transakcija bi mogla biti gotova u ĉetvrtom kvartalu 2015, izjavio je Tanjugu 
generalni direktor PKB Dragiša Petrović. 

PKB je velika kompanija koja i sada funkcioniše na zadovoljavajući naĉin, pa su za nju 
zainteresovani brojni investitori, istakao je Petrović. 

Do sada je, kaţe, zvaniĉno PKB posetila samo kineska delegacija, a direktnih pregovora sa 
potencijalnim kupcima za sada nije bilo. 

"Interesovanje je veliko, što se vidi i po broju pristiglih pisama o zainteresovanosti. Naravno, ta 
pisma o zainteresovanosti nisu ograniĉavajuĉi faktor i ne spreĉavaju da se još neko ko je 
zainteresovan javi za kupovinu imovinskog paketa ", naveo je Petrović. 

Podseća da je Skupština PKB krajem februara izabrala privatizacionog savetnika koji treba da 
napravi paket za prodaju imovine. 

Posle toga, dodao je, vlasnik, odnosno Grad Beograd treba da usvoji taj paket, a zatim sledi 
raspisivanje javnog oglasa, prikupljanje ponuda, odabir najboljeg ponuĊaĉa, pregovori sa najboljim 
ponuĊacem i zakljuĉivanje ugovora o prodaji. 

Grad Beograd je, podseća, 30. decembra doneo odluku o modelu i metodu privatizacije PKB-a,i to 
kroz model prodaje dela imovine Subjekta privatizacije,metodom javnog prikupljanja ponuda sa 
javnim nadmetanjem. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:537261-Javni-poziv-za-privatizaciju-PKB-sredinom-2015
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:537261-Javni-poziv-za-privatizaciju-PKB-sredinom-2015
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"Zamišljeno je da se napravi imovinski paket koji će u sebi sadrţati dovoljno poljoprivrednog 
zemljišta za odrţavanje stoĉarske proizvodnje na ovom nivou, ţivotinje, mehanizaciju, objekte koji 
su vezani za poljoprivrednu proizvodnju i broj zaposlenih koji je potreban da to sve funkcioniše na 
jednom dobrom nivou", pojasnio je Petrović. 

Ĉelnik PKB je kazao da PKB trenutno, sa zavisnim društvima, ima 2.108 zaposlenih, a u samom PKB-
u broj je nešto manji od 1.900 ljudi. 

Petrović je istakao da je kompanija u 2014. godini ostvarila znaĉajan rast poslovnih prihoda od oko 
osam odsto u odnosu na prethodnu godinu izraţeno u evrima. 
On je precizirao da je PKB u 2014. godini zabeleţio oko 54 miliona evra prihoda, a u 2013. godini 50 
miliona evra. 

"Poslovne rashode, koji su naţalost ovde "neelastiĉni", drţali smo na istom nivou, odnosno relno su 
manji oko tri odsto u odnosu na 2013.godinu", napomenuo je Petrović. 

Petrović je istakao da su dobri rezultati ostvareni i u proizvodnji mleka, koja je u 2014. iznosila 
65,4 miliona litara i bila je za pet odsto veća nego 2013. 

"Ono što je takoĊe interesantno da je PKB korporacija jedini proizvoĊaĉ mleka, koji je u toku 
prošle godine ostao bez celokupnog iznosa premije za mleko, donošenjem pravilnika Ministarstva 
poljoprivrede, mi smo praktiĉno ostali prošle godine u odnosu na prethodne godine, "zakinuti" za 
više od tri miliona evra", kazao je Petrović. 

On je podsetio da je PKB u prethodnih nekoliko godina uloţila više od 10 miliona evra u farmu 
muznih krava koja je meĊu najsavremenijim u ovom delu Evrope, a ulagalo se i u sisteme za 
navodnjavanje ĉiji je ukupni kapacitet 5.600 hektara. 

U PKB se trenutno obraĊuje oko 21.000 hektara zemljišta, a oko polovine od toga sluţi za 
proizvodnju stoĉne hrane. 

Što se stoĉarske proizvodnje tiĉe, PKB ima oko 22.000 grla goveda, od ĉega oko 9.000 muznih 
krava. PKB je aktivirao i farmu svinja i oĉekuje da u toku ove godine isporuĉi 9.000 tovljenika. 

Taj poljoprivredni gigant ima i farme sa 20.000 koka nosilja i 2.000 ovaca. 

Pored toga, PKB ima fabriku stoĉne hrane, koja trenutno radi sa 30 odsto kapaciteta. 

PKB takoĊe ima svoja zavisna preduzeća - veterinarsku stanicu sa dovoljnim brojem veterinara, koji 
pokrivaju praktiĉno kontrolu proizvodnje u PKB-u, setifikovanu "Ekolab" laboratoriju koja pored 
toga što radi za PKB, radi i na trzištu i za druge, PKB avijaciju i Institut Agroekonomik koji ima 
svoje sorte semena odreĊenih kultura. PKB se prošle godine sertifikovao i za ISO standarde, Hassap 
i Global gep. 
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 “NOVOSTI” ISTRAŽUJUCela Srbija sanja beogradsku 

penziju! 

 
J. Ž. Skenderija  

Koliko su velike razlike u visini penzionih čekova od grada do grada, prema podacima PIO. Na 

vrhu liste prestoničke opštine Savski venac, Stari grad i Vračar n Na dnu - Novi Pazar, Aleksinac 

i Požarevac 

Mnogim najstarijim graĊanima najjeftinija zabava je "mozgalica" ispred šahovskih tabli 

NOVOPAZARSKI penzioneri su, ako je suditi po statistici Republiĉkog fonda za penzijsko i invalidsko 
osiguranje, najsiromašniji u Srbiji. Oni sa proseĉnim iznosom na ĉeku od oko 135 evra, u dinarskoj 
protivvrednosti, izguraju od prvog do sledećeg prvog u mesecu. Sa 110 evra više, taĉnije 245 evra, 
u novĉaniku mogu se pohvaliti BeograĊani, ĉiji prosek vaţi za najbolji u drţavi. MeĊutim, i u 
prestonici u razliĉitim opštinama penzionerski buĊelar je priliĉno razliĉit. Na vrhu liste su najstariji 
stanovnici Savskog venca, a slede StarograĊani i Vraĉarci. 

Prema najnovijim podacima PIO fonda, BeograĊani nemaju baš dostojnu konkurenciju u visini 
penzije u centralnoj Srbiji, pošto su sledeće na spisku Nišlije, koje meseĉno prime u proseku 50 
evra manje, ili 23.471 dinar, za njima su Borani i Kraljevĉani. Inaĉe, republiĉki prosek je 23.145 
dinara. 

- Statistika govori da najniţe ĉekove pored Novopazaraca imaju i u Aleksincu i Poţarevcu, i prosek 
tek prelazi 17.000 dinara - kaţu u PIO. - U Vojvodini, najviši prosek drţe NovosaĊani sa 27.808, 
zatim u Vrbasu 25.123, Panĉevu 25.023 i Subotici 24.158, a najniţi ĉekovi su u Odţacima 20.928, 
Sremskoj Mitrovici 21.627, Baĉkoj Palanci 22.302 dinara. Na Kosovu i Metohiji nešto više od 32.000 
korisnika prima proseĉno 21.652 dinara. 

Tokom poslednjeg meseca u 2014. godini, broj novih penzionera veći je za oko jedan odsto u 
odnosu na lane. To je proseĉno godišnje povećanje koje se beleţi poslednjih godina. U decembru je 
u našoj zemlji tako bilo ukupno 1.739.162 penzionera svih kategorija, dok je na kraju 2013. godine 
1.722.649 ljudi primalo penziju. 

- Tada je novih penzionera bilo 107.622, a podatak za 2014. je pribliţan ovom broju - kaţu u PIO. - 
Poslednjih godina proseĉan priliv je oko 100.000 novih korisnika za 365 dana. 

Primenom novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji vaţi od Nove godine, uvedeni 
su restriktivniji uslovi za odlazak u penziju. Podaci nadleţnih za januar govore da je broj novih 
penzionera u odnosu na isti period lane manji za 1.056, odnosno za pet odsto. Ovo se odnosi na 
ukupan broj zahteva za starosne, invalidske i porodiĉne raĉunajući i zahteve za penzije po 
konvencijama po sva tri osnova. 

ĈEK "PAO" NA 43 ODSTO ZARADEPROSEĈNA penzija u proseĉnoj zaradi stalno pada i pribliţava se 
procentu od 43,3 odsto. Poslednje izmene Zakona o PIO imale su za posledicu da je krajem prošle 
godine zabeleţen povećan broj zahteva za penzionisanje. Samo u decembru prošle godine u odnosu 
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na isti mesec 2013. u Filijali Beograd bilo je 40 odsto više zahteva, a na nivou celog Fonda 25 odsto 
više. 

- Zbog nedostatka kompletnih podataka za mesec februar 2015, nemamo mogućnosti da izvršimo 
poreĊenje sa istim mesecom iz prethodne godine, ali januarski podaci govore da je broj zahteva za 
penzije u januaru 2014. na nivou celog Fonda bio 20.536, od ĉega starosne penzije ĉine 12.125, 
invalidske 4.039, porodiĉne 3.974 i ostalo 398. U januaru ove godine ukupan broj zahteva za 
penzije na nivou celog Fonda je iznosio 19.480, od ĉega starosne 11.886, invalidske 3.347, 
porodiĉne 3.976 i ostalo 271. Dakle, smanjenje postoji u svim kategorijama. 
Proseĉna starost muškaraca koji su odlazili u penziju bila je 63 godine ţivota i 35 godina radnog 
staţa, a za ţene starost je bila 59 godina ţivota i 28 godina staţa. Stalno pomeranje starosne 
granice za odlazak u penziju muškaraca i ţena, meĊutim, nije jedini razlog zbog koga je samo u 
decembru 2014. godine za oko 40.000 više njih podnelo filijali Beograd zahtev za penziju, već u 
velikoj meri u toj brojci uĉestvuju i bolesti, pokazuje najnovija statistika PIO fonda. 

MeĊu bolestima koje dominiraju su oboljenja krvotoka i srca zbog kojih 28,6 odsto njih zatraţi 
penziju, na drugom mestu su razni tumori koji uĉestvuju s ĉak 28,5 odsto. Podaci donose i 
pozitivne trendove, a to je da iz godine u godinu opada broj duševnih bolesnika koji po prirodi 
stvari moraju u invalidsku penziju. Sada njihov broj ne prelazi 10,5 procenata, koliki je i broj onih 
koji traţe penziju zbog bolesti mišića. 

- Broj starosnih penzionera priliĉno se povećava, tako je na kraju 2013. godine njihovo uĉešće u 
ukupnoj penzionerskoj populaciji bilo 59,28 procenta, ili 1.021.216, a sada je već 60,56 odsto ili 
1.053.258 - kaţu u Fondu. - S druge strane, broj invalida pao je sa 30 na 20,85 procenata, zbog sve 
oštrijih uslova za penzionisanje i sada ih je na spisku 323.210. Najstabilnija kategorija su porodiĉni 
penzioneri i njihovo uĉešće se ne menja, iako se i tu uslovi iz godine u godinu menjaju. 

 
BENEFICIRANI RADNI STAŽ 
KADA je reĉ o penzionerima koji su u penziju otišli pod posebnim uslovima, s beneficiranim radnim 
staţom, najviše ĉekove u centralnoj Srbiji na kraju prošle godine imali su akademici 51.113 dinara, 
nosioci spomenice 46.612 dinara, dok su rudari primali najniţe penzije 24.625 dinara. Bivši radnici 
SMUP-a u proseku imaju 41.125 dinara, a republiĉkog MUP-a 40.324 dinara, dok su najniţe izuzetne 
penzije i iznose oko 22.474 dinara. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:537320-Ostale-tri-osmice-u-8-martu 

MEĐUNARODNI DAN ŽENAOstale tri osmice u 8. martu 
B. Caranović  

Vek i po od početka borba žena za svoja prava nije završena, tvrde ženska udruženja. Zahtevi i 

danas isti - 8 sati rada, 8 sati kulture, 8 sati odmora. Među mladim ženama praznik nije 

popularan 

KOLIKO se stvari kojima se ţene posvećuju svakodnevno uzimaju zdravo za gotovo podsetimo se 
barem jednom godišnje. Na ĉuveni Dan ţena, osmomartovsku paradu karanfila i prigodnih 
kozmetiĉkih setova u parfimerijama. Upravo to, lagani osvrt na Klaru Cetkin, red statistike o 
zlostavljanim ţenama i neravnopravnim šansama u poslu, danas su preostale mrvice ĉuvene ţenske 
borbe za svoja prava. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:537320-Ostale-tri-osmice-u-8-martu
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Dan ţena je i dalje "crveno slovo" u drţavnim kalendarima Avganistana, Kube, Kine, Kazahstana, 
Vijetnama, Rusije... Ujedinjene nacije proglasile su 1975. za godinu ţena i tada na zvaniĉan 
kalendar UN upisale i Osmi mart. 

MeĊu današnjim mladim ţenama u Srbiji, ovaj praznik baš i nije popularan. One starije odmahnuće 
rukom i reći - Osmim martom samo smo se izborile za dupli posao. Da radimo više, ţivimo lošije i 
trpimo nepravdu. Nijedno udruţenje koje se bavi ţenskim pitanjima, meĊutim, neće reći da je 
bitka završena i da je obeleţavanje 8. marta izgubilo smisao. 

- Danas ovaj praznik i naš bunt protiv ugnjetavanja imaju smisla - kaţe Zoe Gudović, iz 
"Rekonstrukcije Ţenski fond". - Mi se borimo da pravednije ţivimo, da ţivimo bez straha od nasilja, 
otkaza, za zdravstenu zaštitu, besplatno obrazovanje. Borimo se da u škole uĊu predmeti kao što je 
ţivot bez nasilja i prevencija od nasilja, seksualno obrazovanje. Naši zahtevi ove godine na maršu 
koji organizujemo povodom 8. marta, su - dostojanstven rad, a ne glad. Naši zahtevi su uvek bili 8 
sati rada, 8 sati kulture, 8 sati odmora. Tako jedno društvo ima vremena i prostora da se razvija. 

RAVNOPRAVNOST POLOVA U SRBIJISRBIJA je po ravnopravnosti polova zauzela 50. mesto meĊu 135 
drţava na poslednjoj listi koju je objavio Svetski ekonomski forum. Prema ekonomskoj 
ravnopravnosti muškaraca i ţena, zauzeli smo 67. mesto, kada je reĉ o platama 76, po pristupu 
zdravstvu 91, a dostupnosti obrazovanja 61. poziciju. Statistika je već utvrdila da su ţene u Srbiji 
za isti posao u proseku oko 200 evra manje plaćene od muškaraca. 

Prema njenim reĉima, to što su ţene danas razapete na više strana nije proizvod nametnutih uloga, 
već sistema koji ih razapinje. U vladajućem sistemu, a to su partrijarhat i kapitalizam, treba 
mnogo snage da se dekonstruišu pozicije moći i kontrole. 

- MeĊunarodni dan ţena obeleţavamo svake godine u Srbiji, baš iz tog razloga što društvo treba da 
se emancipuje i shvati da ravnopravni poloţaji u društvu mogu da stvore pravedno društvo - kaţe 
Zoe Gudović. - Ţene su se svih ovih godina, osim borbe za pravo glasa, izborile za obrazovanje, 
bolje plaćene pozicije, politiĉku participaciju, socijalnu i društvenu priznatost. Naravo, to je sve 
proces i mi se kao društvo razvijamo, gradimo i ţene su te koje treba da su svesne svoje uloge i 
moći u društvu da bi do promena dolazilo. 

A poĉelo je pobunom radnica fabrike tekstila u Njujorku, 8. marta 1857. godine. Krenula je borba 
ţena za svoja prava. Pola veka i godinu dana kasnije, 15.000 dama izašlo je u protestnu šetnju, 
zahtevajući bolje zarade, kraći radni dan i pravo glasa. Ovaj talas nezadovoljstva uzburkavao je 
ameriĉko društvo i naredne godine. 

Na inicijativu Socijalistiĉke partije Amerike, 28. februara 1909. obeleţen je prvi Dan ţena. Iduće 
godine u Kopenhagenu, na MeĊunarodnoj konferenciji radnih ţena, Klara Cetkin, voĊa Ţenske 
kancelarije Socijal-demokratske partije u Nemaĉkoj, iznela je predlog da se podrţi MeĊunarodni 
dan ţena. Odlukom MeĊunarodnog sekretarijata ţenske internacionale, 1921. godine, ustanovljen 
je 8. mart kao MeĊunarodni dan ţena. 

PRAZNIK U 55 ZEMALjA 
MEĐUNARODNI dan ţena zvaniĉni je praznik u 55 zemalja sveta - od Albanije i Alţira do Vijetnama i 
Zambije. U zemljama "zapadne demokratije" proslavljao se sve do pedesetih i šezdesetih godina 
prošlog veka, ali je njegov znaĉaj opao pojavom modernog feminizma. U Indiji se i dalje odrţavaju 
velike parade, u Urugvaju koncerti. Italijanke na ovaj praznik tradicionalno dobijaju buket mimoza. 
A u Americi i Velikoj Britanije postoje sliĉni praznici, poput Dana majki. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/540581/Odluka-o-Zelezari-na-petak-13 

Odluka o Železari na petak 13. 

G. B.  

Narednog petka, 13. marta, „Ţelezara Smederevo“ dobiće novi upravljaĉki tim koji će imati 

mandat do kraja ove godine. 

Radna grupa Vlade Srbije za sprovoĊenje tendera za pribavljanje menadţerskih usluga u ĉeliĉani 

saopštila je juĉe da se na javni poziv odazvalo sedam firmi. 

  

Sve one su otkupile dokumentaciju, uplatile depozit od 10.000 evra, a njih šest je poslalo i 

zvaniĉne javne ponude za ugovor o menadţmentu. MeĊutim, radna grupa prihvatila je pet ponuda. 

Kojih, ostaje tajna, jer je radna grupa odluĉila da zvaniĉno ne kaţe sa kojim firmama će 

pregovarati narednih dana. 

 

MeĊu prijavljenim kompanijama tri se bave proizvodnjom ĉelika, a preostale tri uglavnom samo 

trgovinom ili preradom. Na tender se prijavio i „Esmark“, ali i ruski „Crveni oktobar“, marokanski 

„Magreb stil“, austrijski „Global stil konsalting“, HPK inţenjering iz Holandije... 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/540514/Komisija-prihvatila-pet-ponuda-za-Zelezaru 

Komisija prihvatila pet ponuda za Železaru 

Tanjug  

Komisija koja razmatra ponude za upravljanje Ţelezarom prihvatila je danas ponude pet kompanija 

koje su imale potpunu dokumentaciju i sa kojima će se narednih dana nastaviti razgovori, saopštilo 

je Ministarstvo privrede. 

U saopštenju se precizira da je od šest kompanija, koje su poslale zvaniĉne ponude za 

profesionalno upravljanje smederevskom Ţelezarom, Komisija na sednici prihvatila pet. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/540581/Odluka-o-Zelezari-na-petak-13
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/540514/Komisija-prihvatila-pet-ponuda-za-Zelezaru
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Komisija će do kraja sedmice izabrati najbole kandidate koji će svojim prezentacijama pokazati na 

koji naĉin misle da unaprede proizvodnju, zadrţe radnike, i obezbede da Ţelezara radi punim 

kapacitetom i bude profitabilna kompanija,dodaje se u saopštenju. 

 

Odluku o tome da se raspiše javni poziv za profesionalni menadţment Vlada Srbije je donela posle 

neuspelih pregovora za strateško partnerstvo sa kompanijom Esmark, o preuzimanju 80,01 odsto 

kapitala Ţelezare u vlasništvu drţave. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prebijanjem-dugova-do-cistih-racuna.sr.html 

 

Пребијањем дугова до чистих рачуна 

Привредна комора Србије биће посредник у „пеглању” доспелих, а ненаплаћених обавеза 

између малих предузећа 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prebijanjem-dugova-do-cistih-racuna.sr.html
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Мала предузећа, која су запала у финансијске проблеме и којима су блокирани рачуни, моћи 
ће споразумно да се договоре са повериоцима око начина враћања дуга и да тиме себи 
олакшају тај терет не би ли нормално наставила да послују. Посредник у преговорима биће 
Привредна комора Србије, а поступке за споразумно финансијско реструктурирање моћи ће да 
покрену и дужник и поверилац. 

Ово је једна од мера помоћи неликвидној привреди, која ће бити унета у изменама и допунама 
Закона о финансијском споразумном реструктуирању. 

Упркос томе што 88,4 одсто од укупног броја привредних друштава чине управо мала 
предузећа са највише десет запослених, а са њима и предузетници, до сада нису имала коме 
да се обрате уколико западну у финансијске проблеме и како да санирају дугове. 

Андријана Живановић, саветница министра привреде, каже 

да се сада први пут даје могућност малим предузећима да приступе мерама финансијске 
легалне консолидације. Она су до сада била незаштићена категорија. 

– Та мала предузећа била су у ситуацији или да их неко уцењује, или да се некако сналазе и 
сами договарају са оним коме дугују шта ће и како ће, а најчешћи исход је била ликвидација 
фирме, која је запала у финансијске потешкоће. Један од циљева измене закона о 
финансијском споразумном реструктуирању јесте да стимулишемо предузетништво у Србији – 
наводи Живановић. 

Повериоци уместо да крећу у извршне поступке, ангажују адвокате и блокирају рачун, убудуће 
ће пред ПКС моћи да покрену поступак. Он траје кратко, месец до месец и по дана. Прави се 
споразум и он је обавезујући за потписнике. На добровољној бази је и нема елемената 
принуде. Дужник и поверилац договарају се да ли ће дуг бити измирен на рате или на неки 
други начин. Истовремено се повлачи блокада са рачуна и привредни субјект наставља 
пословање. 

ПКС је институционални посредник и организује тај поступак, јер малим предузетницима није 
једноставно да контактирају банке, Фонд за развој, Агенцију за осигурање депозита и 
добављаче. 

– Овај механизам је јефтин, брз и лако је применљив јер се заснива на споразуму и не 
подразумева дуготрајне судске поступке – каже Живановић. 

Предузетник који потпише споразум о финансијском реструктуирању на основу тога има право 
да се обрати Пореској управи за репрограм дуга који може да иде до 60 рата. То, иначе, не 
може да користи у нормалним условима. 

Министарство привреде покушава да помогне и средњим и великим предузећима имајући у 
виду да је у Србији велики број предузећа у блокади, али да она недовољно користе све 
механизме који су им на располагању да не западну у банкрот. 

Учинићемо доступнијим Унапред припремљене планове реорганизације (УППР), које су 
углавном избегавали да се не би сазнало да имају проблеме у пословању, али и 
злоупотребљавали. 

Изменом правилника о изради и спровођењу унапред припремљеног плана реорганизације 
треба да буде омогућено привреди да квалитетно спроведе реструктуирања у релативно 
кратком року. Проблематична је била обавеза предузећа да достави суду изјаве поверилаца да 
су упознати са садржајем УППР. 
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– Често због њихове неактивности и сложених процедура давања изјава, сакупљање изјава 
може да траје и годину дана. Позиција привредног субјекта се драстично уруши за то време. 
Овим правилником хоћемо да олакшамо поступак обезбеђивања тих изјава, односно доказног 
материјала за суд да су већински повериоци упознати или би могли бити упознати са 
садржином плана – објашњава Живановићева. 

М. Авакумовић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/razvojna_sansa_u_malim_i_srednjim_preduzecima.4.html?news_id=298445 

 

Miloš ignjatović, v.d. direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj, govori o projektu podrške 

privatnom sektoru 

Razvojna šansa u malim i srednjim preduzećima 

AUTOR: I. NIKOLETIĆ 

Beograd - - Mala i srednja preduzeća u najnerazvijenijim delovima Srbije dobiće šansu da unaprede 
svoje poslovanje, prošire izvoz i kreiraju nova radna mesta kroz finansijsku pomoć i poslovnu 
podršku koju su obezbedile Sjedinjene Ameriĉke Drţave. Kroz donatorski projekat USAID-a za 
Podršku razvoju privatnom sektoru u juţnoj i zapadnoj Srbiji, koji traje ĉetiri godine, trenutno 
prolazi 120 preduzeća i ĉetiri klastera iz oblasti agrobiznisa, lake i tekstilne industrije, a za 
finansiranje projekta u prve dve godine obezbeĊeno je 4.1 milion ameriĉkih dolara - kaţe za Danas 
v. d. direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR), Miloš Ignjatović. 
- Ovaj projekat targetira upravo najugroţenije opštine kao što su Preševo, Bujanovac, MedveĊa, 
Raška, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš, i gradove Vranje, Leskovac i Novi Pazar. 
Realizacija ovog projekta je zapoĉeta krajem 2013. i ugovoren je budţet za dve godine 
implementacije. Oĉekujemo da ce USAID odobriti i budţet za realizaciju projekta za 2016. i 2017., 
a nakon uspešno završene prve faze promo kampanja, predstavljanja projekta u gradovima i 
opštinama, kao i analize potencijala preduzeća i sektora kojima treba pomoći, ocenjuju se 
postignuti rezultati. Podrška je pruţena mikro, malim i srednjim preduzećima, posebna paţnja je 
posvećena klasterima, a fokus je i na posebnim grupama preduzetnika, kao što su mladi poĉetnici u 
biznisu i ţene preduzetnice - objašnjava Ignjatović. 

Osim 120 preduzeća koja su već prošla posebne obuke prethodne godine, nastavlja Ignjatović, u 
2015. u projekat će biti ukljuĉeno njih još 60. Struĉnu pomoć dobiće i ĉetiri klastera, a kroz 
treninge mentoringa, konsalting, upoznavanje sa tehniĉkim detaljima i standardima poslovanja 
usklaĊenih sa zahtevima meĊunarodne zajednice. 

- Projekat predviĊa i dodeljivanje bespovratnih sredstava, pa je u prvoj godini odobreno 32 granta, 
u drugoj 33, dok je za 2015. godinu izdvojeno 2,1 miliona dolara za finansiranje projektnih 
aktivnosti. Oni koji su u prethodnoj godini prošli obuku izrade biznis planova i analiza poslovanja, 
predstaviće svoje ideje, i dobiće sredstva u visini do 8.000 dolara za kupovinu potrebne opreme. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/razvojna_sansa_u_malim_i_srednjim_preduzecima.4.html?news_id=298445
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Oni će biti u obavezi da kroz projekat opravdaju dobijenu bespovratnu pomoć - naglasio je 
Ignjatović. 

Shodno rezultatima analiza koje su pokazale da je jedina mogućnost kvalitetnog razvoja pomenutih 
sektora u izvozno orijentisanim poslovima, preduzećima je obezbeĊena i pomoć u uĉešću na 
meĊunarodnim trţištima. 

- To podrazumeva uĉešća na inostranim sajmovima, i organizovanje "match making events", gde 
domaći preduzetnici uspostavljaju komunikaciju sa potencijalnim partnerima iz inostranstva i 
predstavljaju svoje proizvode i usluge. Tako je u 2014. i 2015. obezbeĊeno uĉešće na pet sajmova, 
kao i dva sajamska nastupa za udruţenja klastera - objasnio je Ignjatović. U sklopu saradnje dve 
zemlje, naveo je on, sledi i pilot projekat "Farmer to farmer", kao vid nefinansijske podrške 
preduzećima i udruţenjima u oblasti agrobiznisa, gde će ameriĉki struĉnjaci u saradnji sa 
regionalnim agencijama iz Uţica, Novog Pazara i Leskovca, direktno prenositi znanja i iskustva iz 
prakse jedne od najrazvijenijih ekonomija. 

Ignjatović je naglasio da je ovo prvi projekat u svetu koji realizuju dve vlade, ameriĉka i srpska, na 
osnovu potpisanog Memoranduma o razumevanju, te da ga sprovode dve drţavne institucije. 

- Do sada su ameriĉki donatori svu pomoć vršili preko nevladinih organizacija. S obzirom da je 
ĉitava priĉa po prvi put institucionalizovana, i da su ukljuĉene i akreditovane regionalne agencije iz 
Uţica, Kraljeva, Leskovca i Novog Pazara, ceo projekat podrazumeva veoma precizne analize i 
ocenu merljivih postignutih rezultata, i vodilo se raĉuna o tome da pomoć bude zaista adekvatno 
iskorišćena - navodi Ignjatović. 

Kada su u pitanju već postojeća preduzeća, ocenjivaće se kakvi su rezultati postignuti kroz nova 
zapošljavanja i porast prihoda, dok su merila za dodeljivanje grantova poĉetnicima i ţenama 
preduzetnicama, odrţivost preduzeća i ostvarena dobit. 

- Ugovor koji je potpisan sadrţi takozvani "mehanizam naknade na osnovu rezultata", gde se jasno 
vidi šta je uraĊeno i na osnovu toga se prave projekcije za naredni period. Zbog toga je i Agenciji 
bitno da su svi ciljevi koji su postavljeni i kvalitetno ostvareni, kako bi projekat bio nastavljen i 
ubuduće - naglašava Ignjatović i istiĉe "posvećenost ljudi iz ameriĉke misije USAID-a i ambasadora 
Majkla Kirbija, u lakšem realizovanju projekta koji je pravi primer sinergije dve institucije na 
podršci i razvoju jedne zemlje". 

Najnerazvijeniji 

Prema podacima NARR, region juţne i istoĉne Srbije obuhvata trećinu teritorije drţave, a u njemu 
ţivi tek manje od ĉetvrtine stanovnika. U tim oblastima plata je za 12.000 manja od republiĉkog 
proseka, stopa nezaposlenosti veća je za 32 procenta a ekonomska snaga za 80 odsto manja od 
proseka u republici. 

Put do stranih trţišta 

Preduzeća koja prolaze kroz program podrške, tokom prošle godine uĉestvovala su na Sajmu lake 

industrije u Celju, Food and life sajmu u Minhenu, GDS sajmu tekstilne industrije i obuće u 

Dizeldorfu, a neka od njih su već potpisala predugovore sa stranim partnerima. - Tokom decembra 

odrţan je trening na temu finansijskih mogućnosti izvoza na Zlataru, kojem je prisustvovalo 26 
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preduzeća tog okruga, a ove nedelje nas oĉekuje Sajam u Minhenu. Preduzetnici veoma pozitivno 

reaguju na sva iskustva kroz koja prolaze na treninzima, obukama i sajmovima, jer stiĉu 

upotrebljiva znanja o tome kako da unaprede posao i postignu mnogo bolje rezultate - kaţe 

Ignjatović 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-neka-spasava-pik-becej 

Држава нека спасава ПИК Бечеј 
 

Три недеље пре рочишта, које за заказано за 30. март, синдикати радника ПИК-а Бечеј у 
стечају обратили су се за помоћ премијеру Србије Александару Вучићу. Синдикалци тврде 
да је он 

И Фантаст део проблема 

„једини који може помоћи” да сачувају 1.400 радних места. 

„Подстакнути Вашим изјавама датим у средствима јавног информисања да ћете се лично 
ангажовати око проблема комбината, односно повољном решењу за опстанак компаније и 
одлуком Владе да се сачува што више радних места, као и значаја који дајете пољопривреди 
као потенцијалу Србије за развој, молимо Вас да нам помогнете”, истиче се у писму које су 
потписали синдикалци Бранислав Шекеровић и Александар Пешић. 

Они истичу да је ПИК Бечеј у стечају већ четири године, али и да, и поред тога, редовно 
послује, исплаћује зараде за 1.400 радника, измирује све обавезе према држави и јавним 
предузећима, тако да не узима из буyета Србије ниједан динар. 

Напротив, новац из тог некада познатог пољопривредног комбината слива се у буyет Србије, и 
то 420 милиона динара годишње. Укупан годишњи промет добара у ПИК-у Бечеј је на нивоу од 
око десет милијарди динара, што је свакако значајно у овим тешким временима и започетим 
реформама. 

„Нисмо на терету држави, а нисмо ни криви што је до стечаја дошло јер ми смо само радници. 
Мада смо у стечају, и даље производимо 100.000 товљеника од 95 до 100 килограма на 
годишњем нивоу, одгајамо 3.100 говеда разних категорија, од чега 1.700 крава музара, тако да 
се произведе 12 милиона литара млека на годишњем нивоу. 

Производимо 500 тона шаранске рибе, 15.000 тона смрзнутог и конзеривсаног поврћа у ’Флори’ 
и семенске робе за потребе нове производње потребних за 250.000 хектара. 

У току стечајног поступка поднет је план регоранизације ПИК-а Бечеј у стечају, о чијем 
гласању није до сада одлучено, јер се ишчекује позитивно решење од Владе Србије. 

Ми радници се бојимо најгорег сценарија – а то је банкрот, јер ће опет највећи терет пасти на 
нас. Остаћемо без посла и основне егзистенције, а у општини Бечеј посао више нећемо наћи. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-neka-spasava-pik-becej
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Држава неће моћи поднети терет катастрофе који задеси Бечеј јер социјални случајеви неће 
постати само 1.400 радника већ и њихове породице, што је око 6.000 грађана ове државе”, 
закључује се у писму синдикалаца. 

ПИК Бечеј је некада, да подсетимо био највећи пољопривредни комбинат у бившој СФРЈ. До 
почетка приватизације био је један од најуспешнијих пољопривредних предузећа и у новој 
држави.      

Љ. М. 
 

 

 


