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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:547749-KOMENTAR-Penzije 

KOMENTAR: Penzije 
Danijela Ilić Krasić  

Da mu nije smanjena penzija, teško da bi ijednog srpskog penzionera preterano interesovalo 

šta to radi MMF 

DA mu nije smanjena penzija, teško da bi ijednog srpskog penzionera preterano interesovalo šta to 
radi MMF. Ovako, pošto iz svog džepa finansira posrnulu državnu kasu, pomno je pratio dvonedeljne 
razgovore ovog fonda sa našim vlastima. Sve nadajući se da će čuti da mu se vraća oduzeto sa 
penzijskog čeka. 
 

Uzalud. Iako su iz Vlade već mesec dana stizali signali da "tek što nisu" porasle penzije, da prostora 
za to ima, da smo "bili dobri" i uštedeli više nego što su nam tražili... Lako bi bilo krivicu svaliti na 
MMF, ali je činjenica da niko sa naše strane, tokom proteklih 14 dana, nije ni potezao pitanje 
podizanja penzija. 
To je zato što znamo šta smo potpisali. IzmeĎu ostalog, zarekli smo se da će država, preko leĎa 
graĎana, da štedi. I da dinara nećemo dati javnim preduzećima. Daće im graĎani. Elektroprivredi 
prvoj, kroz uvećane račune za struju. Te karte jesu bile na stolu prilikom razgovora sa MMF. Ali 
"keca iz rukava" još niko nije izvukao. 
Natežemo se sa procentima - od 7,5 do 15 odsto poskupljenja po kilovatu. MeĎutim, teže će biti 
izračunati procente koji udaraju po džepu. Penzionerima je, matematički gledano, struja već 
"debelo" poskupela prošlog decembra, kada su im smanjena primanja. Nekima u visini i dva-tri puta 
većoj od računa za struju. A sad stiže i pravo poskupljenje. MMF kaže, do juna, i to pre nego što 
njihovi direktori stave potpis na upravo obavljenju kontrolu srpskih finansija. 
Premijer, doduše, u utorak reče da "cena struje ne treba da raste dok se ne obezbedi povećanje 
plata i penzija, o čemu će biti reči u avgustu". Čini se da, ipak, kolo vodi MMF. Nama ostaje samo 
da igramo. Pa ko preživi. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/558479/Tri-nacina-da-Vucic--vrati-plate-i-penzije 

Tri načina da Vučić vrati plate i penzije 

Gordana Bulatović  

Plate i penzije moći će da budu vraćene kad se trošak budžeta za te namene umanji za oko 

milijardu evra. Na toj računici bazirana je fiskalna politika Srbije, ali i stav MMF. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:547749-KOMENTAR-Penzije
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/558479/Tri-nacina-da-Vucic--vrati-plate-i-penzije
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(+) Kliknite za uvećanje 

 

- Jedini način da Srbija trajno učini svoje javne finansije održivim jeste da se drži plana da do 
2017. učešće rashoda za plate u javnom sektoru bude svedeno sa prošlogodišnjih deset na sedam 
odsto BDP, a izdataka iz budžeta za penzije sa 13,1 na 11 odsto BDP. U suprotnom, pitanje je da li 
će Srbija postići cilj, a prema kom bi naš deficit, po kom smo meĎu evropskim rekorderima, počeo 
da pada od 2018. godine. To je i stav MMF - tvrdi izvor “Blica” iz Nemanjine. 
  
Ministar finansija Dušan Vujović ne isključuje mogućnost da se pomenuti cilj, ušteda rashoda za 
penzije i plate u javnom sektoru, desi ranije nego što se prognoziralo. 
  
Kako je to moguće postići?  
  
Jedna mogućnost je drastičnije otpuštanje u javnom sektoru. To bi, meĎutim, moglo da ugrozi 
funkcionisanje državne uprave, prosvete, zdravstva i svih institucija od javnog značaja.  
  
Druga mogućnost je drastičnije povećanje našeg bruto domaćeg proizvoda. To je danas, kada je 
Srbija i zvanično u recesiji, teže ostvarivo. 
  
- Verujem da je bolje da se učešće plata u javnom sektoru u BDP smanji na oko osam, a ne sedam 
odsto. To bi se postiglo smanjenjem broja zaposlenih za deset odsto u roku od tri godine, kao i 
zamrzavanjem plata tokom ove i naredne godine, ali ne i 2017. Smanjene uštede na troškovima 
plata u javnom sektoru bi se nadoknadile većim smanjenjem subvencija ili poboljšanom naplatom 
poreza. Ukoliko ove mere ne bi dale dovoljne efekte, tada je opravdano da se razmotri neka 
rezervna mera, kao što je povećanje PDV. Sa stanovišta društva bolje je da se kroz godinu-dve 
poveća PDV nego da se pogoršaju javne usluge - zaključuje profesor Ekonomskog fakulteta Milojko 
Arsić. 
  

http://www.blic.rs/data/images/2015-05-12/612429_1213_lb.jpg?ver=1431460964.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-05-12/612429_1213_lb.jpg?ver=1431460964.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-05-12/612429_1213_lb.jpg?ver=1431460964.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-05-12/612429_1213_lb.jpg?ver=1431460964.jpg
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Prema proceni Arsića, do kraja 2017. godine, plate koje su prošlog 

oktobra umanjene, u tom periodu realno bi izgubile na vrednosti i 20 

odsto. 

  

- Smanjenje rashoda na zaposlene u javnom sektoru za više od dva 

odsto BDP ozbiljno bi ugrozilo funkcionisanje državnih institucija - 

zaključuje Arsić. 

  

On, ipak, upozorava da je prerano razmišljati o vraćanju plata i 

penzija na nivo iz prošle godine. Time bi se, kaže on, u potpunosti 

poništili rezultati koje je, u fiskalnoj konsolidaciji, imala Vlada. 

  

- Kada bi se plate i penzije vratile na iznose pre umanjenja, 10 odsto 

veće nego što se sad isplaćuju, i troškovi bi se vratili na nivo pre 

otpočinjanja fiskalne konsolidacije. Znači, dosadašnji trud i žrtva bili 

bi uzaludni. Realnije je da tokom naredne godine Vlada isplati neki vid 

jednokratne pomoći ovim kategorijama, ali u iznosu ne većem od 20-30 odsto primanja - zaključuje 

prof. Arsić. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MMF-prodajte-ili-zatvorite-propale-firme.sr.html 

ММФ: продајте или затворите пропале фирме 

Од 526 државних предузећа на пазар понуђено само 12, а до краја маја се очекују тендери за 

продају још 15 фирми 

Мисија ММФ, која је јуче завршила боравак код нас није крила незадовољство досадашњим 
темпом и резултатима приватизације државних предузећа. Очекивао се много већи број 
стратешких партнера, купаца за највећу број финансијски пропалих предузећа, јер смо се 
обавезали да 526 фирми продамо или пошаљемо у стечај до краја године. 

Купце су до сада пронашли само ФАП и „Алекса Шантић”, а међу оних 12 малобројних за које 
су „на мишиће” расписани јавни позиви налазе се Издавачко предузеће „Рад” из Београда, 
„Аутотранспорт” из Краљева, „Бетоњерка” из Сомбора... Министар привреде Жељко Сертић 
обећао је мисији ММФ пред одлазак из Београда да ће до краја маја бити објављено још 15 
тендера. О којим предузећима је реч у Агенцији за приватизацију јуче нису хтели да говоре 
пошто списак још није коначан. 

Čeka se struja 

Misija MMF potvrdila je 

prvu reviziju aranžmana 

sa Srbijom. MeĎutim, do 

njenog konačnog 

usvajanja neophodno je 

da Beograd u Vašington 

pošalje informaciju kada 

će i koliko da poskupi 

struja. Izvršni odbor 

MMF na kom će se 

raspravljati o reviziji 

aranžmana sa Srbijom 

biće održan krajem 

juna. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MMF-prodajte-ili-zatvorite-propale-firme.sr.html
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Оправдање за овако спору приватизацију министар привреде је пронашао у многобројним 
процедурама које треба испоштовати, строгом законском оквиру, реституцији и катастру. 
Слично је потврдио и министар финансија Душан Вујовић на растанку са ММФ када је навео 
пример ПКБ-а који је атрактивно предузеће, али упркос томе не може да се приватизује, јер 
није решено питање поделе земљишта на пољопривредно и грађевинско. 

– Не можете решити питање 500 предузећа у неколико месеци јер је то немогућ посао. Нема 
одустајања од приватизације, нити померања рокова. Само мањи део предузећа добиће до 
годину дана заштиту, али по прецизним и јасним плановима – казао је Сертић. 

Од ММФ је, као што је познато, тражено да 16–17 предузећа остану заштићена од принудне 
наплате поверилаца, а тако и извесног стечаја после 31. маја. Од тог дана држава по одлуци 
Уставног суда престаје да штити 97 предузећа у реструктурирању. Ако се пође од тога да ће у 
круг одабраних ући стратешки важна предузећа за привреду наше земље која запошљавају 
највише људи, ту ће се вероватно наћи „Прва петолетка”, „14. октобар”, „Петрохемија”, РТБ 
„Бор”, „Галеника”, ПКБ, „Мостоградња”, „Икарбус”, „Симпо”, „Јумко”… Све ове фирме броје 
око 20.000 радника. 

Министар Сертић је навео да је за 338 предузећа дефинисано на који начин ће бити 
реструктурирана и приватизована. Њихова судбина биће решена до 1. јула ове године. 

– За свако предузеће имамо акциони план и уколико у одређеном периоду не нађемо 
стратешке партнере или немамо начин за њихово реструктурирање, та предузећа ће доживети 
судбину као и сва остала (стечај) – рекао је министар привреде. 

Према договору са ММФ фирме које чекају приватизацију не смеју да добијају никакве 
државне субвенције. Тачније, за њих је издвојено само четири милиона евра док су им за 
пословање потребне стотине милиона евра годишње. 

Имајући ово у виду њихова судбина би морала брже да се решава. Директор Агенције за 
приватизацију Љубомир Шубара први је указао да су за спорост и одуговлачење криви и 
запослени у тој агенцији, али и директори предузећа у реструктурирању који опструирају 
приватизацију, јер ће остати без посла када тај процес буде завршен. Да би казнио запослене 
у Агенцији министар привреде им је смањио плате за око 30 одсто (плата факултетски 
образованих радника је 103.000 динара). Казне тек треба да стигну директоре предузећа и 
заступнике државног капитала. 

– Сви смо бесни због досадашњег вођења приватизације, понашања руководстава тих 
предузећа, али и агенција – рекао је министар привреде једном дневном листу и најавио смену 
10 директора и 27 заступника капитала. 

Само није одговорио зашто раније то није учинио и какве сврхе то има сада? 

Маријана Авакумовић 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Novi-racuni-za-struju-tek-od-avgusta.sr.html 

Нови рачуни за струју тек од августа 
 

Цена струје биће услов да Борд директора Међународног монетарног фонда (ММФ) крајем јуна 
одобри прву ревизију аранжмана из предострожности са Фондом, сазнаје „Политика”, али 
како сада ствари стоје нови рачуни за струју неће до потрошача стићи пре августа. 

Засад је непознато колико ће то повећање износити, али је сигурно да ће бити мање од 
првобитно договорених 15 одсто. Званичници ове међународне финансијске институције 
очекују да почетком јуна виде план финансијског реструктурирања Електропривреде Србије у 
коме ће један од елемената бити поскупљење струје. 

По Закону о заштити потрошача, од дана објаве поскупљења треба да прође најмање месец 
дана. Што значи да струја неће моћи да поскупи пре почетка јула, а потрошачи пре августа 
неће добити на наплату веће рачуне за електричну енергију. 

Преговарачке позиције су чини се и даље удаљене око тог питања. Јер, тактика премијера 
Александра Вучића је да веже повећање плата и пензија са растом цена струје. 

– Није то питање да ми не знамо да је ниска цена струје, нити питање наше жеље да сачувамо 
нашу електропривреду, али је питање шта наши људи пре повећања плата и пензија могу да 
поднесу. То је била наша расправа и наш разговор и ништа више – рекао је Вучић, а преноси 
Танјуг. 

Проблем је, међутим, што о повећању плата и пензија за преговарачким столом није било 
речи, што значи да разговори на ту тему могу да се отворе тек у августу. Тако ће се практично 
временски приближити датуми када ће почети разговори о евентуалном повећању плата и 
пензија и дан када ће грђани добити веће рачуне. 

Изјава првог човека ЕПС-а Обрадовића, да нема потребе да струја поскупи, заправо је требало 
да покаже безуспешан напор српских преговарача с ММФ-ом и да их убеде да електрична 
енергија не треба да поскупи. Српски речено, грађани су требали да стекну утисак да је влада 
све учили да им заштити скромне буџете, али да ММФ то није дозволио, већ је инсистирао на 
већој цени киловат-сата, објашњава наш извор. 

А. Т. – Ј. П.-С. 
-------------------------------------------------------------------- 

Ускладити цену струје са трошковима 
Реформа предузећа у државном власништву остаје највећи изазов, каже Фрејк Јанмат, шеф 
сектора за европске интеграције 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Novi-racuni-za-struju-tek-od-avgusta.sr.html
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Савет за економска и монетарна питања Европске уније (ЕУ) и министар финансија Душан 
Вујовић усвојили су јуче седам препорука за повећање конкурентности и дугорочни раста 
Србије. Оне, између осталог, укључују јачање пословне климе, стимулисање инвестиција, 
унапређење државне управе, завршетак реструктурирања и приватизацију државних 
предузећа. Према речима Фрејка Јанмата, шефа сектора за европске интеграције при ЕУ, 
министри финансија држава чланица поздравили су недавни напредак Србије у погледу 
реформи тржишта рада и пензионог система, мере којима је олакшано издавање грађевинских 
дозвола, као и напредак на плану завршетка процеса реструктурирања и приватизације јавних 
предузећа. 

– Реформа предузећа у државном власништву остаје као један од највећих изазова за Србију. 
Ценимо напоре владе да направи програм финансијског реструктурирања ЕПС-а. У извештају о 
напретку ЕУ у последње две године истицали смо како цена струје мора да се усклади са 
трошковима које има то предузеће – казао је Јанмат и додао да при том треба имати у виду да 
су и инвестиције неопходне за развој ове компаније у будућности. 

Како каже, државни утицај на економију је и даље веома велик и то је посебно видљиво кроз 
проблеме које имају предузећа у државном власништву. Због лоших биланаса те компаније не 
могу самостално да се задуже на тржишту, па то чине уз гаранцију државе, а кредити на крају 
падају на терет пореских обвезника, јер државне фирме углавном нису у стању да их враћају. 
Споразумом са ММФ-ом државне гаранције стављене су под контролу. 

У пролећном извештају о економским перспективама Европска комисија предвиђа да ће Србија 
и даље бити у благој рецесији (минус 0,1 одсто). У односу на јесењу прогнозу ЕК, то је ипак 
побољшање, јер је за нашу земљу тада прогнозиран пад привредне активности од минус 0,5 
одсто. То значи да ће очекивани бруто домаћи производ (БДП) бити већи за 150 милиона. ЕК 
иначе очекује раст стопе незапослености у овој години са 18,9 на 19,3 одсто. Према оцени 
Фрејка Јанмата то ће бити последица решавања проблема у предузећима у државном 
власништву. Нека од њих ће можда бити затворена, а неки радници остаће и без посла. 

Он ипак верује да ће мере које српска влада примењује имати позитиван ефекат на раст 
привреде. Јер, без обзира на то што мере фискалне консолидације, које укључују смањење 
плата и пензије, за које ЕУ сматра да је било неопходно, имају негативан ефекат на тражњу, 
то ће на дужи рок стабилизовати макроекономску климу. 

– Затезањем фискалне политике створили су се услови за релаксацију монетарне, што смо 
имали прилике да видимо пре два дана када је НБС смањила каматну стопу. То значи да ће 
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кредити бити јефтинији. Што је, опет, подстицај расту – каже Јамнат и додаје да висок ниво 
ненаплативих кредита остаје један од ризика за стабилност финансијског сектора. Добро је 
што је тај проблем почео да се решава, јер се очекује да стратегија о ненаплативим кредитима 
буде готова у јуну. 

Када је о буџету реч, Јанмат сматра да уколико минус у државној каси буде нижи од 
планираног та средства треба искористити за враћање кредита, јер јавни дуг земље и даље 
расте. 

А. Телесковић 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/metal_sistemi_predvidjeni_za_gasenje.4.html?news_id=301586 

DANOdloženi stečaj u kragujevačkoj Fabrici lanaca 

Metal sistemi predviĎeni za gašenje 
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Nakon raspisivanja pa poništavanja tendera za prodaju imovine kragujevačkog "21 

oktobra" i ovonedeljnog slanja socijalnog programa u Zastavu kamione, umesto očekivanog 

potencijalnog strateškog partnera, na "meti" državne administracije našli su se i Metal sistemi.  

Privredni sud u Kragujevcu nedavno je Agenciji za privatizaciju vratio na doradu predlog za 
pokretanje stečajnog postupka u toj fabrici, izmeĎu ostalog, i zbog toga što nisu navedeni zakonom 
utvrĎeni razlozi za pokretanje tog postupka. Naime, Agencija je kao razlog za pokretanje stečaja 
navela prezaduženost fabrike, i kao dokaz podnela završni račun preduzeća iz 2013., ali ne i 2014., 
koji bi, s obzirom da je zahtev za pokretanje stečaja podnet u aprilu 2015. bio znatno relevantniji. 

Čekajući da Agencija sudu dostavi validnu dokumentaciju za pokretanje stečaja, poslovodstvo i 
sindikat fabrike pokušavaju da spasu što se spasiti može. Tako su nedavno sa menadžmentom i 
sindikatom Zastave oružja potpisali program pod nazivom "Tri L", kojim je bilo predviĎeno da 
oružari preuzmu liniju i tehnologiju za proizvodnju lanaca ("Lančara" nekadašnje Industrije "Filip 
Kljajić", koja je sada jedna od dve proizvodne celine "Metal sistema"; druga je Zastava procesna 
oprema), zatim Laboratoriju za ispitivanje metala, te Laser za sečenje metala (i odreĎeni broj 
numeričkih alatnih mašina), kao i nekoliko desetina radnika koji su angažovani u "Lančari" i na 
specijalnim mašinama. 

U sindikatu Metal sistema kažu, meĎutim, da je Zastava oružje, u meĎuvremenu, a na inicijativu 
nadležnih u Ministarstvu privrede, odustala od preuzimanja "Lančare", ali ne i od Laboratorije, 
Lasera i numeričkih mašina. Sindikalci Metal sistema ne pristaju na ovako selektivno preuzimanje 
imovine fabrike, uz koju bi u Zastava oružju bilo zbrinuto manje od deset, a ne nekoliko desetina 
radnika, kako je programom "Tri L" bilo predviĎeno. 

Odustajanje Zastava oružja od Fabrike krupnih lanaca definitivno će, smatraju upućeni, biti 
označen kraj višedecenijske proizvodnje lanaca u Kragujevcu, koja je svojevremeno bila jedan od 
izvoznih aduta ovdašnje privrede. Kragujevačka "Lančara" bila je četvrta po veličini i značaju 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/metal_sistemi_predvidjeni_za_gasenje.4.html?news_id=301586
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fabrika lanaca na svetu, koja je čak 80 odsto proizvodnje izvozila u 27 zemalja na svim 
kontinentima, osim Australije. 

Krivične prijave 
Sindikat Metal sistema najavljuje krivične prijave protiv nadležnih koji učestvuju u selektivnom, a 
nezakonitom razvlačenju imovine te firme. Prema Zakonu o stečaju, status imovine preduzeća 
predviĎenog za stečajni postupak ne sme da se menja čitavih šest meseci uoči pokretanja tog 
postupka. 

  

Izjašnjavanje prekobrojnih u Kamionima 
U Zastavi kamionima počelo je izjašnjavanje radnika o dobrovoljnom odlasku iz fabrike uz jednu 
opciju socijalnog programa, kojom su predviĎene otpremnine od po 200 evra po godini staža i 
prelazak na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje bez ikakvih prinadležnosti. U sindikatu 
Kamiona za naš list kažu da je interesovanje radnika za ovaj socijalni program, za sada - slabo. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poslovodstvo_trazi_namirenje_duga_od_drzave_.4.html?news_id=301623 

Radnici užičkih Puteva prekinuli štrajk, čekaju ishod pregovora sa ministarstvom 

Poslovodstvo traži namirenje duga od države 
AUTOR: N. KOVAČEVIĆ 

Radnici užičkog preduzeća Putevi prekinuli su štrajk, koji su započeli 5. maja, nakon što im je 

poslovodstvo isplatilo drugi deo martovske plate, obećalo da će aprilska zarada biti isplaćena do 

10. juna, a da će uz plate sukcesivno biti isplaćivani dugovi za putne troškove i dnevnice iz prošle i 

ove godine. 

Miladin Zečević, predstavnik Štrajkačkog odbora, objasnio je za Danas da  sporazum s 
poslovodstvom predstavlja kompromis, jer su radnici prihvatili tvrdnje rukovodstva da firma nema 
para i odustali od zahteva za kompletnu isplatu. Ali, naglašava da će ponovo organizovati štrajk ako 
poslovodstvo ne bude poštovalo sporazum.  
Slobodan Božović, tehnički direktor Puteva, potvrdio je za Danas da dug države iznosi 28 miliona 
evra. Na podsećanje da je, na zahtev Danasa, u petak prošle sedmice, Ministarstvo graĎevinarstva, 
saobraćaja i infrastrukture dostavilo dopis u kome je navedeno da to ministarstvo "nema nikakvih 
finansijskih obaveza prema preduzeću Putevi Užice za angažovanje na Koridoru 11", te da da se 
"plaćanje za privremene situacije, koje dospevaju za naplatu u 2015. godini, od juna do decembra, 
obavlja po važećem ugovoru", Božović je ponudio računicu užičkih putara:  
- Za radove obavljene na Koridoru 10 dug je oko 2,5 miliona evra, a za radove na Koridoru 11 oko 
tri miliona evra. Realan dug jeste 5,5 miliona evra, ali ostatak potraživanja do 28 miliona evra 
takoĎe se tiče države i njenih postupanja - rekao je i objasnio da je osam miliona evra potraživanje 
po osnovu preuzetih obaveza Preduzeća za puteve Beograd na Koridoru 10, koje je u državnom 
programu za restrukturiranje, da je razlika u ceni tada ugovorenih i kasnije stvarnih troškova 
radova na istom koridoru oko deset miliona evra, te da je dug po sporu iz devedesetih godina sa 
preduzećem Trudbenik, koje je bilo u sastavu  SDPR, za radove u Iraku oko osam miliona evra.   

 Pregovori u ministarstvu 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poslovodstvo_trazi_namirenje_duga_od_drzave_.4.html?news_id=301623
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Pregovori čelnika užičkih Puteva i predstavnika Ministarstva graĎevinarstva, saobraćaja i 
infrastrukture, započeli su juče u Beogradu i, kako Danas saznaje, najviše reči bilo je o dugu od 2,5 
miliona evra za radove na Koridoru 10. Pregovori će biti nastavljeni naredne sedmice, nakon što 
užičko preduzeće dostavi tom ministarstvu dokumentaciju o potraživanjima.  

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/trecina-preduzeca-priznaje-da-radi-i-na-crno 

Трећина предузећа признаје да ради и на црно 
 

Сузбијање сиве економије је први корак који би Влада Србије требало да предузме ради 
побољшања услова пословања, показали су резултати анкете коју је спровео „Ипсос 
стратеџик маркетинг” 

за потребе Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД). 

Истраживање је спроведено од 7. до 21. априла и обухватило је 256 предузећа, од којих 
већина сматра да пословање конкурената у сивој зони у највећој мери оптерећује њихово 
пословање. Следе порези и други непорески намети. 

Више од 70 одсто њих тврди да не послује у сивој зони, док трећина отворено каже да део 
трансакција обавља у готовини, саопштио је представник „Ипсоса” Предраг Курчубић. Он је на 
конференцији за новинаре прецизирао да су трансакције у готовини везане пре свега за 
набавке, гориво и путне трошкове, као и трошкове услуга (курир, сервисирање, надничари...) 

– Због нелојалне конкуренције из неформалног сектора, 75 одсто њих каже да мора да обара 
цене својих производа и услуга, а исто толико их има смањен промет и отежан пласман 
производа на тржишту – наводи Курчубић. 

Процене привредника су да је сива економија најзаступљенија у трговини, услугама, 
производњи, пољопривреди... 

Ипак, у односу на јул 2014. године, 40 одсто анкетираних привредника сматра да има мање 
радника с уговором који нису пријављени на целокупну зараду, а 23 одсто њих – да је мање 
запослених без уговора. 

Курчубић наводи и да тек свако 12. или 13. предузеће сумња да ће, и уколико буду откривени 
конкуренти који послују у сивој зони, процес бити доведен до краја, односно не виде 
ефикасност државе у кажњавању оних који крше закон. 

И поред проблема које имају због нелојалне конкуренције, више од половине фирми их не би 
пријавило јер махом сматрају да је то задатак државе, а не њихов посао. 

Привредници једино позитивно оцењују доступност информација путем интернета, а најлошије 
административно оптерећење, односно папирологију, и тврде да је приметан тренд смањења 
транспарентности и предвидивости пословања. 

С. Г. 
  

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/trecina-preduzeca-priznaje-da-radi-i-na-crno
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„Обијање” шалтера 
Највише времена, кажу, проводе на шалтерима полиције и Катастра, као и шалтерима РФЗО-а 
и Фонда ПИО,  а радом службеника последње две институције у већој мери нису задовољни. 

Значајно мањи број представника привредних субјеката у односу на претходни период истиче 
да има шта да замери раду инспектора (36 одсто у односу на 52 одсто у јулу 2014), а у врху 
примедби је, наводе, „кукавичлук” инспектора јер бирају мале компаније које немају заштиту 
и моћ, као и непрофесионализам. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-16-strateskih-bi-da-udje-23-firme-iz-vojvodine 

У 16 стратешких би да уђе 23 фирме из 
Војводине 
 

На списку за заштиту од поверилаца покушава да се угура и нека од 23 компаније из 
Војводине, а која ће то предузећа тачно бити, још се не зна. Још се тачно не зна која ће 

се предузећа наћи на списаку 16 компанија која ће држава, и после 31. маја, заштитити од 
принудне наплате поверилаца и извесног стечаја, а сигурно је да ће кокуренција бити оштра 
јер од 97 компанија треба одабрати тих 16. 

Наравно, то значи да се не знају ни војвођанске компанија које ће добити предах и шансу да 
нађу стратешке партнере, али се зна да су међу 97 компанија која су до сада штићене и 23 из 
Војводине. Ко ће „играти продужетке” а ко ће у стечај, остаје да се види. 

Међу фирмама из Покрајине које чекају продужетак рока највише је пољопривредних 
компанија, а ту су и путари, петрохемијски сектор, индустрија... Тачније, држава сада од 
поверилаца и принудне наплате штити панчевачку „Петрохемију” и, по доступним 
информацијама, она ће сигурно бити на списку 16 предузећа под продуженом заштитом. Ту су 
још два велика панчевачка предузећа – произвођач летелица „Утва” и Индустрија  стакла. Од 
пољоприредних предузећа ту су „Вршачки виногради”, „Семе Тамиш“ из Панчева, „Јадран” из 
Нове Гајдобре, „Бачка”„ из Сивца, „7. јули” из Сирига, „Долово” из Долова, „Омољица” из 
истоименог места, „Млади борац” из Сонте, „Братство и јединство” из Неузине, „Млада 
Босна” из истоименог насеља и „Војводина” из Старчева. Од путара, расплет судбине чекају 
„Војводинапут–Бачкапут” из Новог Саа и сремскомитровачки „Путеви”. Потенцијални 
кандидати за 16 перспективних су још и „Рудник” из Ковина, „Борели” и „Севертранс” из 
Сомбора, „Дневник холдинг” и ЗГОП из Новог Сада, „Хипол” из Оyака и „Мајевица” из Бачке 
Паланке. 

Колико ће битка за улазак међу 16 најбољих бити оштра види се по томе које још фирме 
конкуришу, а много је некадашњих гиганата српске привреде. Шансу чекају ИМР, ИМТ, „Прва 
петолетка”, „14. октобар”, „Икарбус”, „Симпо”, РТБ „Бор”, „Галеника”, „Ресавица”, ПКБ 
корпорација. Све те фирме броје око 20.000 радника. У ред би, ако је по броју запослених и 
значају, могле стати и „Мостоградња”, „Јумко”, Индустрија каблова „Јагодина”, „Трајал”... 

– Треба сачувати све фирме које имају производњу, финални производ и тржиште – изјавио је 
секретар Удружења за металску и електроиндустрију у ПКС-у Љубиша Обрадовић. – Пре свега 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-16-strateskih-bi-da-udje-23-firme-iz-vojvodine


12 

 

мислим на фирме које имају инострано тржиште. Такве фирме су битне јер од њихове 
судбине зависе и стотине коопераната. Било би добро сачувату ИМР, ИМТ, „Прву петолетку”, 
Индустрију каблова „Јагодина”, „14. октобар”. Та предузећа стварају домаће производе, ту је 
врло мало увоза. Шансу, међутим, треба дати онима који могу од овог тренутка пословати 
позитивно. Мислим да би поједина предузећа имала шансу и ако би отишла у радни стечај. 

С ивице стечаја предузећа ће се спасти уколико се повериоци договоре о унапред 
припремљеном плана реорганизације (УППР) или пронађу сигурног купца. 

Д. Урошевић 
  

„Алекса Шантић” се већ извукао 
На списка 97 фирми за заштиту од поверилаца је формално и пољопривредно предузеће 
„Алекса Шантић” из истоименог места, али је то предузећа практично већ спасено. Наиме, 
италијански „Фереро” купио је у априлу имовину пољопривредног предузећа „Алекса Шантић” 
за 7,95 милиона евра. 

Реч је о пољопривредном земљишту укупне површина 699,5 хектара с пратећим објектима, а 
купац је компанија „Агрисер” из Београда, чији је „Фереро” власник. „Агрисер” је понудио да 
у наредне две године инвестира у засад лешника на свих око 700 хектара. 

 

 

 


