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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:546905-Akumulatori-pod-katancem 

Akumulatori pod katancem 

AUTOR: J. BEKIĆ  

Još jedna firma Miroslava Bogidevida iz koncerna „Farmakom“, odlukom Privrednog suda u Somboru, u 
stečaju 

SOMBOR - Privredni sud u Somboru otvorio je stečajni postupak u Fabrici akumulatora "Sombor" (FAS), a na 
zahtev Findomestik banke, kao jednog od najvedih poverilaca, rekla je za "Novosti" Melinda Markezid, 
portparolka Privrednog suda. Deo zaposlenih bide angažovan i tokom stečajnog postupka, a za stečajnog 
upravnika imenovan je Milorad Veljovid iz Sombora. Fabrika akumulatora posluje u sastavu koncerna 
"Farmakom MB", vlasnika kontroverznog biznismena Miroslava Bogidevida. Oko 500 radnika strepi za sudbinu. 
Ved tri meseca u fabričkim halama nema proizvodnje, dok se pre toga izvesno vreme radilo po dva-tri dana 
mesečno. Duguju nam 19 plata, zdravstveno osiguranje nije upladeno sedam meseci, a doprinos za penzijsko 
osiguranje tri godine - kaže Stevan Vojkid, zamenik predsednika Samostalnog sindikata u Fabrici akumulatora. 
Fabrika akumulatora je u višemilionskim dugovima. Poreski dug premašuje 300 miliona dinara. 

Pre odluke da uvede stečaj, sud je odbacio još jedan predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije, 
kojim je ova firma pokušavala da se izvuče iz dubioze. Računi Fabrike akumulatora u neprekidnoj su blokadi 
ukupno 749 dana, zbog dospelih potraživanja "teških" 4,43 milijarde dinara. 

Od tada traje štrajk zaposlenih. Radnici se nadaju da de im proglašenje stečaja omoguditi da iz stečajne mase 
konačno dođu do potraživanja. 

U AMBISU OD 2013. 

POSLOVANjE Fabrike akumulatora survalo se u ambis tokom 2013. godine, kada je, kroz poslovne knjige, 
zabeležen gubitak od 1,7 milijardi dinara. Samo godinu pre, FAS je poslovao sa dobiti od 34,5 miliona dinara, 
dok je 2011. završio sa 228,6 miliona dinara profita. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/556844/Vucic-Drzava-ce-pokusati-da-spase-16-najvecih-firmi 

Vučid: Država de pokušati da spase 16 najvedih firmi 

IZVOT: TANJUG 

Premijer Aleksandar Vučid izjavio je danas da de država pokušati da spase 16 najvedih firmi koje zapošljavaju 

najviše ljudi, i da očekuje da demo od MMF-a dobiti godinu dana da to uradimo. 

 - Pokušademo da ih spasemo i ranije, ali demo ipak dati rok sebi od godinu dana - naveo je Vučid nakon 

konferencije "Realitu Check" koju organizuje Savet stranih investitora. 

 

Neke od tih firmi su, kako je naveo, iz hemijskog kompleksa, zatim "Petoletka" za koju su zainteresovani Nemci 

i Italijani, pa FAP, Simpo... 

 

- Primera radi, mučimo se da rešimo Simpo, konvertovali smo dug u imovinu države i još pokušavamo da 

spasemo tu firmu - rekao je premijer, poručivši da pitanje zašto se u poslednjih 20 godina nije radilo na tome 

treba postaviti nekom drugom. 

  

Premijer Srbije Aleksandar Vučid izjavio je danas da najvedi problem u Srbiji predstavlja privatizacija i da nije 

siguran kako de uspeti da se izbore sa tim, s obzirom da ne postoji dovoljna podrška za taj posao. 

  

- Najvedi problem je onaj sa kojim de se suočavati Sertid, to je pitanje privatizacije i pitanje naše svesti i 

licemerja koji nas vode dotle da svaki put neko može da vam kaže 'zašto dajete pare Simpu ili Jumku', a kad se 

pojave na ulici svi de da ih podrže i da kažu vlada mora da im da pare - rekao je Vučid obradajudi se na 

konferenciji Saveta stranih invetitora "Reality Check". 

 

Premijer je istakao i da je prihvatio sugestiju MMF, iako smatra da to donosi političku štetu, ali da su bili u 

pravu time što su insistirali da se nede odlagati odlazak kompanija u stecaj. 

 

- I to demo da radimo samo u pojedinačnih kompanijama. Mislim da je dogovoreno 16 kompanija i mislim da 

de to da stvori zdravu srpsku privredu - poručio je Vučid. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/556844/Vucic-Drzava-ce-pokusati-da-spase-16-najvecih-firmi
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/557023/Ministar-Vulin-razgovarao-sa-predstavnicima-misije-MMF 

Ministar Vulin razgovarao sa predstavnicima misije MMF 

IZVOR: TANJUG 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin sastao se danas sa predstavnicima 

misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koju je predvodila Zuzana Murgasova. 

Vulin je u razgovorima istakao da je u prvom kvartalu ove godine nezaposlenost u Srbiji značajno smanjena, 

kao i da su dopinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje povedani za osam odsto. 

 

Vilin je sa predstavnicima MMF-a razgovarao o racionalizaciji javih preduzeda, smanjenju broja zaposlenih u 

javnom sektoru, kao i aktivnim merama politike zapošljavanja koje su prediviđene za viškove zaposlenih, 

saopštilo je to ministarstvo. 

 

Ministar Vulin je istakao da su, u skladu sa dogovorom, izmenjeni i dopunjeni zakoni o radu, penziono-

invalidskom osiguranju i zapošljavanju, a usvojen je i Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2015. koji sadrži 

poseban paket usluga za viškove zaposlenih. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/umesto_novog_vlasnika_stize_socijalni_program.4.html?news_id=301352 

Poslovodstvo Zastava kamiona traži da država raspiše tender za privatizaciju fabrike 

Umesto novog vlasnika stiže socijalni program 

AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - - Naša fabrika je u očajnom stanju. Račun firme je blokiran zbog potraživanja radnika, privatizacija 

preduzeda je zaustavljena, iako je za nju zainteresovano deset potencijalnih kupaca, vozila ne možemo da 

prodamo jer ih državni organi i institucije kupuju od privatnih firmi, i to bez raspisivanja tendera, a u 

međuvremenu je u fabriku stigao novi, sedmi po redu socijalni program, te postoji realna opasnost da se, u 

trenutnim okolnostima, za njega, od 11. do 15. maja, izjasni više od 90 odsto od ukupno 240 preostalih 

radnika, i da, posle toga, definitivno stavimo katance na fabričke kapije - konstatovano je na jučerašnjem 

Kolegijumu Zastave kamiona, kojem je, na poziv menadžmenta fabrike, prisustvovao i novinar našeg lista. 
 
Država ignoriše i protokol koji je svojevremeno potpisala sa sindikatima  Grupe Zastava vozila, kojim je, između 
ostalog, preuzela obavezu da finansijski podržava održanje kontinuiteta proizvodnje u preostalim Zastavinim 
fabrikama do njihove privatizacije, rečeno je na kolegijumu.  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/557023/Ministar-Vulin-razgovarao-sa-predstavnicima-misije-MMF
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/umesto_novog_vlasnika_stize_socijalni_program.4.html?news_id=301352


5 

 

- Ved 20 meseci poslujemo bez finansijske podrške države, u poslednje vreme i bez banaka, s tim što više ne 
možemo da računamo ni na razumevanje dobavljača. Fond za razvoj je promenio pravila, i to u meri da novac 
deli onima koji ga ved imaju, ne preduzedima kojima je potreban za očuvane proizvodnje - rekao je juče 
direktor Zastave kamiona Đorđe Nestorovid i dodao da su proizveli prototipove pet vojnih vozila, ali da sa 
nadležnima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije ne mogu da ostvare nikakav kontakt.  
Istakao je potom da je kragujevačka fabrika kamiona 2008, nakon dolaska Fijata u Kragujevac (i očekivanja da 
de da se vrati i nekadašnji partner, italijanski IVEKO), bila suočena sa dvogodišnjom zabranom privatizacije 
firme. Nakon ukidanja te zabrane, fabriku su, prema njegovim  rečima, posedivali Kinezi, Italijani, Nemci, Turci, 
Rusi i drugi potencijalni kupci i partneri, od kojih su neke primali i najviši državni zvaničnici (predsednik 
Tomislav Nikolid, na primer), ali da tendera za privatizaciju fabrike još uvek nema, a kad de da bude raspisan - 
ne zna se. 
Članovi kolegijuma Zastave kamiona tvrde da je najkonkretniju ponudu za to preduzede i Zastavu specijalne 
automobile iz Sombora (obe posluju u okviru Grupe Zastava vozila) nedavno poslala kineska kompanija Huang 
hai, sa kojom kragujevačke kamiondžije imaju potpisan Memorandum o saradnji, i koja je preuzimanje te dve 
firme uslovila uvođenjem tzv. ekološke takse na uvoz lakih komercijalnih vozila sa motorima Euro 3 i Euro 4... 
Nadležni u Agenciji za privatizaciju i Ministarstvu privrede još uvek ne reaguju na ovu kinesku ponudu, kao ni 
na one koje su stigle od ostalih potencijalnih partnera, mada se ministar privrede Željko Sertid, na otvaranju 
Beogradskog salona automobila 20. marta, tvrde u kamionima, u potpunosti složio sa menadžmentom 
preduzeda da bi trebalo ubrzati privatizaciju tim pre što je reč o jedinoj fabrici iz jugoistočne Evrope koja 
proizvodi laka i srednja teretna vozila, ukupne mase od tri i po do pet 
tona.                                                                                               
                        

Nestorovid: Neko svesno koči prodaju 
 
- Sa pojedinim kineskim kompanijama smo, na tehničko-ekspertskom nivou, precizirali i detalje budude 
saradnje, kao što su modeli vozila koji bi se kod nas radili, zatim vreme početka proizvodnje, kao i tržišta na 
kojima bi se vozila prodavala, ali sporazume sa njima i dalje ne možemo da realizujemo. U kontaktima sa 
nadležnima tražili smo da se raspiše tender za privatizaciju fabrike, ali to, uprkos obedanjima, nije učinjeno. 
Smatramo da neko svesno koči privatizaciju naše fabrike - kaže Nestorovid. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dve-trecine-firmi-zrelo-za-stecaj-onda-sta-bude 

Две трећине фирми зрелп за стечај, а пнда шта буде 

АУТОР: Д. Урпшевић  

Одлагаоа решаваоа судбине непрпдатих фирми и пних у реструктурираоу неће бити, а какп сада 
ствари стпје, већи деп тих кпмпанија мпраће у стечај. Међутим, акп је за утеху, 

тп не значи аутпматски и оихпв банкрпт и гашеое.Прп прпценама сампг министар привреде Жељка 
Сертића, пд 526 фирми са списка Агенције за приватизацију чију судбину треба решити, у 188 већ је 
ппкренут стечајни ппступак, али тп ни је све. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dve-trecine-firmi-zrelo-za-stecaj-onda-sta-bude
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– У стечај ће најверпватније јпш између 100 и 150 фирми пд препсталих 338 кпмпанија, а судбина свих 
тих предузећа биће дефинисана дп 1. јула – ппјаснип је министар Жељкп Сертић.Када се све сабере, 
испада да држава пчекује да ће пд 526 ппнуђених кпмпанија купца сигурнп наћи за 190 дп 240, дпк ће 
пстале свпј спас пд банкрпта мпрати да пптраже крпз стечајни ппступак. 

Да стечај није смак света и да неке наде има и за пне фирме кпје у оега привременп пптпну Сертић 
илуструје прпценпм да пд 188 предузећа над кпјима је стечај већ ппкренут, 40 дп 50 пдстп ће, пп 
оегпвим речима, крпз стечајни ппступак бити приватизпванп. 
Министар Сертић није рекап кпја ће се тп предузећа наћи на нпвпм списку пд 100 дп 150 фирми за 
стечај, али су имана пних 188 кпмпанија ппзната. Сада је јаснп и да никаквпг прпдужеоа рпкпва, стечаја, 
прпдаје или банкрпта више бити неће. 

На списку 188 предузећа у кпјима ће Агенција за приватизацију ппкренути стечај су и 33 фирме из 
Впјвпдине, у кпјима је тренутнп заппслен 521 радник. Међу оима су и некадашои гиганти впјвпђанске 
спцијалистичке привреде, пппут нпвпсадскпг „Петра Драпшина”, субптичкпг „Сплида” или „Кулатранса”. 
Агенција се ппределила за тп да та предузећа ппшаље у стечај затп штп не ппстпје заинтереспвани за 
оихпву приватизацију а нека се гпдинама не баве свпјпм делатнпшћу.  

Међу впјвпђанским фирмама на списку за стечај је и десет предузећа кпја буквалнп ппстпје самп 
фпрмалнп ппштп у оима никп није заппслен. У тим фирмама ће првп бити ппкренут стечај, и тп у 
наредна два месеца. Тп су нпвпсадске фирме „Семенарна НС”, „Ппљпппскрба” и „Интеркпмерц 
експпрт-имппрт”, субптички „Урбинг”, ветеринарске станице из Нпвпг Кнежевца, Беле Цркве и 
Пландишта, кап и панчевачка „Банаћанка прпмет”, „Фригп Срем” из Ирига и ппљппривреднп дпбрп из 
Јерменпваца. 

Највише заппслених има управп „Сплид” – 202, следе „Кулатранс” с 97 радника, „Петар Драпшин”, у 
кпјем је тпкпм претхпдних гпдина радилп тек шезедесетак заппслених, „Слпга” из Каоиже с 58 
радника... 
Три фирме припадају нпвпсадскпм „Дневнику”: „Штампарија” (с 39 заппслених), „Нпвине и часпписи” 
(19 заппслених) и „Прпмет” (трпје радника). Стечај је намеоен и субптичким предузећима „Ппљпкппп” 
и „Ппљпппскрба”, панчевачким „Пан тпн” и „Јупекс”, кап и нпвпсадским „Панграфика, „Аутптрејдинг 
пан” и „Тера филм”. Ту су и „Меркатпр” Палић, „Ратарствп” Тпварник, „Силпс” Пећинци, „Унипрпмет” 
Сремска Митрпвица и „Стпграм” Зреоанин. Иначе, из субптичке фирме „Ппљпппскрба” реагпвали су пп 
пбјављиваоу списка, навпдећи да су изненађени и да сматрају да уппште не треба да иду у стечај. 

Влада Србије усвпјила је Акципни план кпјим ће се ппкретаоем стечаја пкпнчати ппступак 
приватизације 188 предузећа у кпјима нема прпизвпдое, нити за оих има заинтереспваних 
инвеститпра, или је у оима ппслпваое непдрживп. У 76 пд тих предузећа нема заппслених, а у 50 их 
има маое пд пет. У свим предузећима, где је укупнп пкп 5.000 радника, биће спрпведени спцијални 
прпграми. 
За заппслене су у државнпм буyету пбезбеђене птпремнине пд 200 евра пп гпдини стажа у, какп је пвих 
дана саппштенп, максималнпм ппјединачнпм изнпсу пд 8.000 евра. 

  
Директпри и власници кпче приватизацију 
Директпр Агенције за приватизацију Љубпмир Шубара пткрива да су прптивници завршетка прпцеса 
прпдаје фирми директпри и заступници капитала. 
– Директпри и заступници капитала нису луди да им фирма иде у приватизацију јер живе кô бубрег у 
лпју, а и ми у Агенцији редпвнп примамп дпбре плате, иакп сам их значајнп сасекап – казап је Шубара. 
Он је дпдап да је, када је реч п пкпнчаоу прпцеса приватизације тих предузећа, ситуација „мнпгп тешка 
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и лпша, пчајна” и да ће највећи деп пд 512 предузећа ићи у стечај, а мали брпј оих ће мпћи да буде 
приватизпван. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/inspektori-%E2%80%9Ezaposlili%E2%80%9D-206-radnika 

Инспектпри „заппслили” 206 радника 
 

Инспектпри рада, Одсека инспекције рада за Ппмправски пкруг, у првпм трпмсечју „заппслили” су 
206 радника, пд 1.340 затечених у раду на црнп.У пднпсу на исти перипд прпшле гпдине тп је 

 гптпвп дуплп више, навпди се у извештају, и ппдсећа на тп да је прпшле гпдине за прва три месеца у 
ппштинама Ппмправскпг пкруга „затеченп 99 лица на фактичкпм раду, а са 75 лица ппслпдавац је, ппсле 
кпнтрпле инспектпра, заснпвап радни пднпс”. 

„Ппдаци ппказују да је присуствп инспектпра рада на терену и даље вепма неппхпднп јер је на тржишту 
рада и капитала присутна велика флуктуација, какп пптребе за раднпм снагпм, такп и ппјаве 
нпвпрегистрпваних ппслпдаваца или прпмене ппслпдавца”, стпји у извештају. 
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