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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:552140-Udovicki-Nije-problem-visak-zaposlenih-

vec-njihova-struktura 

Udovički: Nije problem višak zaposlenih, već njihova 

struktura 
Tanjug  

Broj zaposlenih u odnosu na broj stanovnika i nije tako veliki u poreĎenju da drugim zemljama, 

ukazala je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički 

 
BEOGRAD - Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je danas da 
osnovni problem u državnom sektoru nije višak zaposlenih, već njihova struktura. 

"U ovom trenutku smo suočeni, a i više godina sa problemom da smo nasledili državu u kojoj se ne 

finansira cilj, usluga, funkcija, već se finansiraju zatečeni zaposleni na nekoj funkciji", istakla je 

ona na 15. Ekonomskom samitu Srbije čiji je Tanjug medijski partner. 

 

Ona je rekla da broj zaposlenih u odnosu na broj stanovnika i nije tako veliki u poreĎenju da 

drugim zemljama i ukazala da to ne iznenaĎuje, "jer mi imamo malu privredu, mali BDP i 

funkcionišemo u državi koja je prilično stešnjena". 

 

Ona je meĎutim ukazala da je stuktura te države "pogrešna" i da su njeni troškovi veliki u odnosu 

na BDP i da je po tom kriterijumu Srbija zaostaje u poreĎenju sa drugim zemljama u regionu. 

 

Kao najbolji prmer, Udovički je navela zdravstvo, čiji su ukupni troškovi u odnosu na BDP veoma 

visoki i iznose 10,6 odsto BDP-a, a sa druge strane, kako je ukazala u ovom sektoru postoji veliki 

nedostatak lekara, što znači da je problem u strukturi. 

 

"Država je skupa iako nije suviše prekobrojna", ukazala je Udovički. 

 

Ona je istakla da bi Zakon o platama do jeseni trebalo da uĎe u skupštinsku proceduru. 

 

Dodala je i da se u ovom trenutku radi na uspostavljanju kataloga dobro opisanih poslova, što je 

prva faza, na kojoj će se dalje raditi nakon usvajanja zakona o platama. 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:552140-Udovicki-Nije-problem-visak-zaposlenih-vec-njihova-struktura
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:552140-Udovicki-Nije-problem-visak-zaposlenih-vec-njihova-struktura
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:552285-Sve-Miskoviceve-firme-se-prodaju 

Sve Miškovićeve firme se prodaju 
M. N. S.   

Traži se kupac za "Delta siti" u Beogradu i CG. Od novca niče centar na Autokomandi 

SVE firme pod krovom "Delta holdinga" su na prodaju, ako se pojavi pravi kupac. Prvi su na redu 
šoping molovi "Delta siti" u Novom Beogradu i Podgorici, a od novca dobijenog od njihove prodaje 
gradiće se najveći tržni centar na Balkanu "Delta planet" na beogradskoj Autokomandi. 

To je "Novostima" potvrĎeno u ovoj kompaniji, gde nisu želeli da iznose podatke da li se vode 

pregovori sa potencijalnim kupcima. 

 

- Kao što je bio slučaj sa "Maksijem" i Bankom Intezom, u trenutku kad su se pojavili ozbiljni kupci, 

ove firme su prodate - kažu u "Delta holdingu". - Sve firme pod našim krovom su na prodaju. Onog 

časa kada se naĎe dobar kupac i naše firme će promeniti vlasnika. 

 

Nedavno je tako prodata i zgrada centrale "Delta holdinga" u Novom Beogradu. U ovoj kompaniji 

Miroslava Miškovića, naglašavaju da u prodaji šoping molova nema reči o rasprodaji, jer se dobar 

deo poslova "Delta" svodio na kupovinu firmi i ureĎenja poslovanja u njima, kako bi se uspešno 

prodale. 

 

Ukoliko "Delta" pronaĎe odgovarajućeg kupce za popularne šoping molove, dobijeni novac 

reinvestiraće u izgradnju "Delta planeta". U ovoj kompaniji, ističu da su spremni da radove na 

izgradnji ovog objekta završe u roku od godinu i po dana, ali da dinamika dobrim delom zavisi i od 

dobijanja potrebnih dozvola.  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/566438/Privatizacija-u-Srbiji-Nema-odlaganja 

Privatizacija u Srbiji: Nema odlaganja 

Tanjug  

Privatizacija društvenih firmi u Srbiji mora biti završena u zakonski definisanim rokovima, nema 

odlaganja.''Krajnji rezultat tog procesa biće pozitivan uticaj na rast privrednih aktivnosti u našoj 

zemlji, izjavio je sinoć državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović.Od 526 

preostalih društvenih preduzeća, već su raspisani javni pozivi za 37 preduzeća koja treba da nadju 

nove vlasnike do 31. oktobra, 17 preduzeća će imati rok da nadju nove vlasnike u narednih godinu 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:552285-Sve-Miskoviceve-firme-se-prodaju
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/566438/Privatizacija-u-Srbiji-Nema-odlaganja
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dana, jer su zakonom izuzeti od prinudne naplarte poverilaca, a ostala preduzeća biće 

privatizovana do kraja 2015. godine, naveo je Stevanović za RTS. 

"Odlaganja privatizacije neće biti", poručio je Stevanović i dodao da ne mogu više da posluju 

preduzeća koja će generisati gubitke i tražiti subencije od države da ih pokriju. 

 

Radnici koji budu ostali bez posla u privatizaciji biće zaposleni kroz otvaranje novih radnih mesta 

uz pomoć novih investicija i prekvalifikacije, rekao je Stevanović i ocenio da će sve to zajedno 

pozitivnio uticati na rast privrednih aktivnosti u Srbiji. 

 

"Privartizacija u Srbiji završava se ne onako kako bi ova vlada želela, već onako kako je 

prinudjena", naglasio je Stevanović, napominjujući da prethodni režim taj proces nije završio kako 

je trebalo i danas govorimo o posledicama tog neuspeha. 

 

Kada je reč o PKB Korporaciji, koja je na spisku 17 firmi koja su izuzeta od privatizacije i biće 

zaštićena od poverilaca u narednih godinu dana, Stevanović je rekao da ukoliko se za to preduzeće 

ne nadje kupac u privatizaciji, moguće je da će se tražiti alternativno rešenje, jer se radi o veoma 

atraktivnoj firmi. 

 

Ekonomista Ljubodrag Savić smatra da je većina od pomenutih 526 društvenih, neprivatizovanih, 

preduzeća u veoma lošoj situaciji, tako da je ova vlast preuzela da obavi "eutanaziju nad nečim što 

je odavno umrlo". 

 

Ta preduzeća imaju dugove. ne, samo prema državi, već i prema radnicima, dobavljačima i 

bankama, rekao je Savić i dodao da nije realno očekivati da makar mali broj njih preživi 

nastavljajući da posluje po ustaljenoj praksi i da se ne prilagodjava tržišnim tokovima. 

 

Savić smatra da nije realno očekivati da sva ponudjena preduzeća budu uspešno privatizovana, jer 

država mora da poštuje Zakon o privatizaciji koji je sama donela. 

 

Kada je reč o 17 preduzeća koja su izuzeta od stečaja u narednih godinu dana, Savić je ocenio da, 

recimo, PKB Korporacija ima veliki proizvodni i tržišni potencijal, iako su najbolji njeni delovi već 

privatizovani, tako da ga ne bi trebalo privatizovati. 

 

Predsednik Samostalnog sindikata radnika graĎevinarstva i industrije graĎevinskog materijala Duško 

Vuković izrazio je bojazan da će zbog velikog broja ljudi, koji će ostati bez posla nakon 

privatizacije preostalih društvenih preduzeća, doći do eksplozije socijalnog nezadovoljstva. 
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Vuković je ocenio da sindikati nisu kočničari privatizacije i poručio da privatizacija kako se do sada 

sprovodila nije donela ništa dobro radnicima, čija su prava ugrožena i oni se nalaze u teškoj 

situaciji. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/566199/Jos-12-radnika-Informatike-dobilo-resenje-da-se-vrati-na-posao 

Još 12 radnika “Informatike” dobilo rešenje da se 
vrati na posao 

A. Latas  

Još 12 otpuštenih radnika JKP „Informatike“ dobilo je danas rešenje novosadskog Odeljenja 

inspekcije rada o vraćanju na posao do okončanja sudskog spora. 

Zoran Antešević, predsednik sindikata u „Informatici“, kaže da su radnici došli na posao ali iako 

žalba na rešenje ne odlaže izvršenje, rukovodstvo “Informatike” se, kao i kod prethodnih četvoro 

radnika, oglušilo na ovu odluku te su im zabranili da rade svoj posao. 

 

- Istina je da je Dejan Čelar, direktor “Informatike”, zaposlio više desetina svojih aktivista iz Treće 

Srbije. OdreĎeni broj njih ne pojavljuje se na poslu, a uredno dobija platu. Svojih 16 aktivista 

zaposlili su pre dva meseca, pre uručivanja otkaza starim radnicima – izjavio je Antešević. On 

dodaje da su zapošljavanjem svojih aktivista žestoko premašili broj radnika predviĎen planom 

poslovanja.  

  

- Tako su otpustili četiri elektroinženjera, a zaposlili automehaničara i autolimara. Otpustili su 

ženu čije dete dva meseca pre toga imalo izliv krvi na mozak i bila je na bolovanju – nastavlja 

predsednik sindikata. Antešević dodaje da je nakon što je prvih četvoro kolega dobilo rešenje da se 

vrati na posao, iz Beograda od republičke Inspekcije rada stiglo poništavanje donetih rešenja 

Odeljenja inspekcije rada u Novom Sadu. Republičkog inspektora kažu, niko nije ni video, niti se on 

obratio Odboru Sindikata i otpuštenim radnicima. 

  

Ovog petka ističe rok od 15 dana za koliko je premijer Aleksandar Vučić obećao radnicima da će 

rešiti situaciju u „Informatici“. Ako se do petka ništa ne desi, radnici će opet svakog petka 

pokrenuti proteste ispred Gradske kuće. 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/566199/Jos-12-radnika-Informatike-dobilo-resenje-da-se-vrati-na-posao
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/566341/MMF-Struja-poskupljuje-15-odsto 

MMF: Struja poskupljuje 15 odsto 

Tanjug  

Cena struje u Srbiji biće povećana za 15 odsto, saznaje Tanjug u sediš štu MeĎunarodnog 

monetarnog fonda. 

Poskupljenje struje planirano je aranžmanom iz predostrožnosti koji je Srbija potpisala sa tom 

finansijskom institucijom i trebalo je da stupi na snagu 1. aprila, ali je, podseća zvaničnik MMF u 

Vašingtonu, odloženo na predlog Vlade Srbije. 

 

Vlada Srbije bi, prema nezvaničnim najavama, na sednici u četvrtak trebalo da razmatra predlog o 

poskupljenju električne energije, koji će potom dostaviti Agenciji za energetiku. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/566241/Cvetkovic-Stecaj-preduzeca-nece-biti-velika-drama 

Cvetković: Stečaj preduzeća neće biti velika drama 

Tanjug  

Bivši direktor Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetković ocenio je da odlazak u stečaj najvećeg 

broja preduzeća iz portfolija Agencije neće biti "velika drama", jer su svi shvatili da više nema 

novca za održavanje u životu tih firmi. 

Cvetković: Stečaj preduzeća neće biti velika drama 

- Negde smo ostajali na modelima koji su pokazali da nisu dali dobro rešenje, ali neke lekcije bi 

mogle da se nauče, a to je da što je vreme prolazilo, situacija je bila teža - rekao je Cvetković na 

15. Ekonomskom samitu čiji je Tanjug biz medijski partner. 

  

- Sve greške koje smo uočili u hodu, možda smo mogli da ispravimo, ali nije postojala ni politička 

volja da se dramatično promene modeli…  - ocenio je on. 

 

Uprkos tome, prema njegovim rečima, analiza iz 2012. godine pokazala je da su sva preduzeća koja 

su do tada privatizovana ubedljivo bolje prošla od onh neprivatizovanih i onih koja su i dalje u 

javnoj svojini. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/566341/MMF-Struja-poskupljuje-15-odsto
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/566241/Cvetkovic-Stecaj-preduzeca-nece-biti-velika-drama
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Bivši direktor Agencije za privatizaciju Vladimir Čupić izjavio je da protekcionizam i razumevanje 

prema preduzećima koja ne mogu da funkcionišu u otvorenoj konkurenciji nisu dali rezultat. 

 

- Tačno je da je gro rasta BDP-a generisan od strane stranih kompanija koje su privatizovale firme 

u Srbiji u prvih nekoliko godina - podsetio je on. 

 

Čupić je rekao da je na početku privatizacije bila potrebna podrška da bi ljudi shvatili zašto je taj 

proceš neophodan. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/566232/Vlahovic-Rano-je-za-euforiju-zbog-fiskalne-konsolidacije-pravi-test-su-

javna-preduzeca 

Vlahović: Rano je za euforiju zbog fiskalne 
konsolidacije, pravi test su javna preduzeća 

Tanjug  

Predsednik Društva ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović ocenio je danas da je dobro što se 

ostvaruje plan fiskalne konsolidacije, ali da ne treba pre vremena unositi euforiju i istakao da će 

pravi test za Vladu u ovoj godini biti reforma javnih preduzeća. 

- Dobro je da se ostvaruje plan fiskalne konsolidacije, ali ne treba pre vremena donositi 

optimistične zaključke i unositi nepotrebnu euforiju imajući u vidu da su neki jednokratni činioci 

učinili da je stanje u budžetu danas mnogo bolje nego što se očekivalo - istakao je on na 15. 

Ekonomskom samitu Republike Srbije, čiji je Tanjug medijski partner. 

 

On je dodao da fiskalna konsolidacija sama po sebi nije reformsko pitanje, da je ona pretpostavka 

da se sprovode reforme koje će ohrabriti investitore da donesu odluku da investiraju u Srbiju. 

 

- U ovoj godini ključna reforma je reforma javnih preduzeća i to će biti pravi istinski test za Vladu, 

ako zanemarimo fiskalnu konsolidaicju, koja sama po sebi nije reformska mera - poručio je 

Vlahović. 

 

Javna preduzeća, kako je naveo, moraju da budu departizovana, korporatizovana i u najvećem 

delu privatizovana, sem uskog dela koji se odnosi na ukupan javni interes. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/566232/Vlahovic-Rano-je-za-euforiju-zbog-fiskalne-konsolidacije-pravi-test-su-javna-preduzeca
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/566232/Vlahovic-Rano-je-za-euforiju-zbog-fiskalne-konsolidacije-pravi-test-su-javna-preduzeca
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Vlahović je rekao da je ukupan nivo investicija u protekloj godini iznosio oko 10 odsto BDP-a, a da 

je za održiv i stabilan privredni rast potrebno da ukupne investicije budu oko 20-21 odsto BDP-a. 

 

On je rekao da su strane investicije lane iznosile 750 miliona evra, što je dva odsto BDP-a, zatim da 

je vrednost kapitalnih investicija bila na nivou 2,3 odsto BDP-a, a kada se tome, kako je objasnio 

dodaju domaće privatne investicije, ukupan nivo investicija u 2014.godini nije prelazio 10 odsto 

BDP-a. 

 

Ključni problem za dalje privlačenje investicija, kako je Vlahović naveo, je to što je Evropska unija 

u velikim problemima, a sa druge strane postoje i brojni ekonomski parametri u Srbiji koji nisu 

ohrabrujći. 

 

U tom kontekstu je podsetio da je lane zabeležen pad BDP-a, rast javnog duga za 450 milona evra u 

ovoj godini, zatim značajan pad ukupnih kapitalnih priliva kada je reč o bankarskom sektoru za 

gotovo trećinu, blagi rast nenaplativih kredita... 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/566166/Agencija-za-privatizaciju-Jos-200-firmi-ide-u-stecaj 

Agencija za privatizaciju: Još 200 firmi ide u stečaj 

S. Lakić  

Najveći broj preduzeća iz portfelja agencije za privatizaciju će otići u stečaj, rekao je direktor 

Agencije za privatizaciju Ljubomir Šubara. 

Najveći broj preduzeća iz portfelja agencije za privatizaciju će otići u stečaj 

- Ukupno 144 preduzeća u restrukturiranju danas duguje četiri milijarde evra, a to država više ne 

može da finansira. Najveći broj tih preduzeća ne može da posluje normalno, veliki broj njih pravi 

gubitke, ima višak zaposlenih i ne plaća obaveze. Samo kroz direktne subvencije ove firme su 

državu u poslednjih četiri, pet godina koštale 50 milijardi dinara - rekao je Šubara. 

 

Ljubomir Šubara izjavio je danas da će još oko 200 firmi iz portfelja agencije otići u stečaj. 

  

Šubara je na ekonomskom samitu Srbije u Beogradu rekao da su do sada objavljeni oglasi za 

privatizaciju 37 firmi i da se očekuje da se taj proces uspešno završi. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/566166/Agencija-za-privatizaciju-Jos-200-firmi-ide-u-stecaj
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On je podsetio i da je od ukupno 526 preduzeća iz portfelja Agencije 188 već odreĎeno za stečaj, a 

taj postupak je do sada pokrenut u 60 preduzeća. 

 

Bivši diektor Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetković je priznao da su neke greške u radu sa 

ovim preduzećima mogle da se isprave, ali da za to nije postojala i politička volja. 

 

On je ukazao i na analizu iz 2012. godine koja je pokazala da se privatizovana preduzeća bolje 

poslovala od onih koje je privatizacija zaobišla. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/566083/Tedeski-Da-saradjuju-preduzeca-i-koriste-prednosti 

Tedeski: Da saraĎuju preduzeća i koriste prednosti 

Tanjug, N1  

Većinski vlasnik Atlantik grupe Emil Tedeski rekao je da je logično da na području bivše Jugoslavije 

preduzeća treba da saraĎuju i da koriste komplementarne prednosti. 

"Možda će koristiti komplementarne prednosti kao što je, na primer pripadnost Hrvatske i Slovenije 

Evropskoj uniji ili pripadnost CEFTI. U isto vreme, te kompanije su konkurenti tako da se ta 

saradnja neće desiti nikakvim dekretom - već će poslovni i privatni interes pronaći put pre nego što 

ga pronaĎe politika", rekao je Tedeski u ekskluzivnom razgovoru za Televiziju N1 u emisiji "Jedan 

na jedan". 

 

"Da li ima ikakve logike da saraĎuju preduzeća iz Slovenije, Srbije i Hrvatske. Ima. Pri tom ne mogu 

biti isključiva. Tamo gde naĎu interes sigurno će saraĎivati nezavisno što je jedan deo tih 

preduzeća domicilno u evropskoj uniji, a drugi u CEFTI. Jer ako ima logike da se povežu malo 

gospodarstvo koje se bavi uzgojem bobičastog voća u čemu je Srbija najveći evropski izvoznik kao 

što je borovnica, malina, jagoda, i istovrsna kompanija u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, zašto ne 

povezati njih i koristiti komplementarne prednosti", rekao je on. 

 

Na pitanje da li mogu preduzeća jugoistočne evrope nastupati zajednički prema drugim tržištima, 

rekao je da mogu. 

 

"Govorimo o području bivše Jugoslavije. Za mene je regija i Italija, MaĎarska, Rumunija, jer su to 

susedne države. Kompanije moraju saraĎivati, mislim na mala i srednja preduzeća i u tom smislu 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/566083/Tedeski-Da-saradjuju-preduzeca-i-koriste-prednosti
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granica im nikako ne može biti barijera". 

Razgovor sa Tedeskim obavljen je na samitu 100 lidera jugoistočne Evrope, koji se održ žao u 

Portorožž u, podseća N1 i objašnjva da je njegova kompanija postala prehrambeni lider. 

 

Na pitanje kako je na vreme počeo akvizicije po zemljama bivš še Jugoslavije i da li je to gledano 

kao neprijateljsko preuzimanje ili dobar posao za zemlju u kojoj je kupovao, Tedeski je rekao da je 

pet godina njegova kompanija regionalno snažna i da nema problema što je izvorno iz Zagreba. 

 

"Do sada nisam imao nijedan negativan napis o kompaniji. Isticali smo poslovni interes i jasno 

nastupali u razgovorima, držali se obećanja. Naša je velika sreća da pre bilo kakve akvizicije nismo 

razgovarali ni s jednim političarem i sreća je da smo sve kompanije kupovali od privatnih vlasnika, 

nista od države", rekao je Tedeski. 

 

On je dodao i da nisu propisi Slovenije, Srbije... bili presudni da li ćemo ići u te zemlje i 

investirati. Prvi razlog za investiranje je to što je to naše prirodno tržište. Govorimo o 20-tak 

miliona potrošača koji razumeju jezik, brendove, koji imaju zajedničku istoriju. Prepoznati smo 

svuda kao domaća kompanija, sa robnim markama koje su vezane za odreĎena područja i zato nas 

tako doživljavaju", zaključio je Tedeski u razgovoru za N1. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/posrnulim-firmama-uvek-ostaje-tracak-nade 

Посрнулим фирмама увек остаје трачак наде 
 

Када је почетком овог месеца за 43 предузећа у реструктурирању укинута државна 
заштита од принудне наплате надлежни су говорили да су то углавном фирме које ни до 
сада нису радиле те да се улазак 

у стечајни посутпак неће ни осетити.Међутим, за ових десет компанија које имају седиште у 
Војводини испоставило се да је прича нешто другачија. Неке од њих су  попут “Хипола“ из 
Оyака или сомборског „Борелија“ не само успешни произвођачи већ и извозници. Могу ли бар 
они који раде и производе у наредном период да очекују помоћ ? Стручњаци су по овом питању 
прилично скрептични. Али сматрају да трачак наде ипак постоји. 

- Уколико предузеће има производњу и тржиште и извози вредело би пословање још једном 
ставити под лупу и погледати да ли ту још нешто може да се  учини. Можда би неке од тих 
компанија када прођу кроз стечај касније могле да наставе са радом- каже професор на 
Економском факултету у Београду др Бранко Маричић. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/posrnulim-firmama-uvek-ostaje-tracak-nade
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Експерт Саша Ђоговић каже да би тамо где се ради, производи и извози па још и добијају 
плате вредело да се размисли о продужетку производње.- Тамо где се ради надлежни 
државни органи односно представници министарстава, приврендих комора, банака које су 
повериоци и менаyмент тих компанија  могли би да седну за сто и да покушају да нађу 
заједничко решење. Уколико има више банака које су повериоци можда би оне између себе 
могле да нађу заједнички договор. Односно, да уз репрограме и помоћ предузећу успеју да 
наплате далеко више својих потраживања него што ће то кроз стечај, блокаду рачуна и 
евентуалном продајом имовине. 

Запослени који су до сада добијали бар платицу ,окрећу главу ка државним органима 
очекујући да их заштите још мало.- Држава ту мало шта може да учини- Буyетска средства су 
ограничена а ту је и споразума са Међународним монетраним фондом који се мора поштовати. 
Држава је тим предузећима и помогла одлажући наплату и имала су дуго заштићен статус. 
Шансе за помоћ су исцрпљене и не треба имати нерална очекивања- каже др Бранко 
Живановић са Београдске банкарске академије. 

Може ли ипак да се догоди чудо? Одговор је може, али само ако се пронађе стратешки партнер 
који би да плати потроживања, а таквих изгледа нема на пуно на видику. Писма о 
заинтересованостит су једно а обавезујуће понуде ипак нешто друго.Да подсетимо, од 43 
компаније које више не уживају заштиту, из Војводине су : „Хипол“ , “Мала Босна“ из 
истоименог места, “Вршачки виногради“, “Борели“, “Војводинапут-Бачкапут“ а.д., „Дневник“, 
оба из Новог Сада, „Бачка“ из Сивца, “Јадран“ из Нове Гајдобре, “Млади борац“ из Сонте, 
“Рудник Ковин“ и „Утва“ Панчево. 

Д. Вујошевић 
  
Повериоци кључни играчи 
Многи економисти сматрају да банкари али и други повериоци баш и неће бити много 
заинтересовани да траже нова решења.- Чим је скинута државна заштита почеле су блокаде 
рачуна и налате-каже др Александар Васиљевић доцент на Факултету за правне и пословне 
студије „ДР Лазар Вркатић“ у Новом Саду- Мислим да ће свако од поверилаца пожурити да се 
наплати пре конкуренције, док још има шта да се нађе  на тим рачунима или да се прода 
имовина. Можда се за некога од њих и пронађе повољније решење али то ће бити изузетак. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/subara-najvise-firmi-za-stecaj 

Шубара: Највише фирми за стечај 
 

Директор Агенције за приватизацију Љубомир Шубара изјавио је данас да ће највећи број 
фирми из портфолија те агенције отићи у стечај и додао да је са позивом за 
приватизацију из 2014. године 

 требало да се сачека неколико месеци.„Нажалост, из тог читавог портфеља који сам 
наследио, а то је 526 предузећа, највећи број њих ће отићи у стечај“, рекао је он на 15. 
Економском самиту Републике Србије. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/subara-najvise-firmi-za-stecaj


12 

 

Постоји неколико разлога због којих то догодило, рекао је он и као један од њих је тај што је 
након прве одлуке о реструктурирању 2002. која је била феноменална, уследило још њих 
неколико, чији је циљ био да се заштите поједина предузећа, као и за прикупљање политичких 
поена.Он је рекао да је фиктивно реструктурирање уведено у великом броју предузећа да би 
се сачекало боље сутра које очигледно није дошло. 

„Највећи број тих предузећа није више у стању да послује нормално јер генерише пословни и 
финансијски губитак“, објаснио је он.„Ако на све то додамо да је у претходних четири-пет 
година кроз директне субвенције дрзаву то коштало 490 милиона вра, схватамо укаквом смо се 
проблему нашли”, поручио је Шубара. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/mesecno-12-milijarde-dinara-za-korisnike-socijalne-pomoci 

Месечно 1,2 милијарде динара за кориснике 
социјалне помоћи 
 

Сваког месеца се издвоји 1,222 милијарде динара само за кориснике новчане социјалне 
помоћи, рекао је данас министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Александар Вулин, наводећи да у Србији има 146.000 корисника новчане социјалне помоћи 
који су радно способни. 
Понављајући да није смањено ниједно социјално давање, Вулин је истакао да се за просечну 
породицу, која се налази на режиму социјалне помоћи, за наше појмове не мозе рећи да није 
збринута. 

''Носилац новчане социјалне помоћи прима око 8.000 динара, свако пунолетно дете близу 3.000 
динара, свако малолетно нешто испод 3.000 динара. Уколико има облик инвалидитета ту је и 
додатак за туђу негу и помоћ, а он је и енергетски заштићени корисник, односно, не плаћа 
струју, воду у одређеном проценту'', рекао је Вулин. 

Када је реч о родитељима деце са посебним потребама, министар је навео да они јесу у 
великом проблему, али да се држава труди да помогне. 
Министар је истакао и да криза породице није почела сада, већ много раније, додајући да је 
неопходно радити и на едукацији да абортус није мера контрацепције и не сме да служи као 
једини начин да се изађе из проблема. 

Према његовим речима, статистика каже да жена у Србији просечно рађа 1,43 детета, а да 
2,80 прекине трудноћу. 
''То је застрашујућ податак. Тих 1,43 није довољно ни за просту репродукцију'', закључио је 
Вулин додајући да то није тренд само код нас већ и у много богатијим и уређенијим 
друштвима. 

Подсећајући да се мења породични закон или бар неки његови делови, он је истакао да је 
брак заједница мушкарца и жрене и да се то неће променити. 
Како каже, постоје традиционалне вредности, не само у народу, које треба да очувају 
породицу каква је била и која може да обезбеди репродукцију. 
''То је наш посао и задатак. Законска решења ће ићи искључиво у том правцу'', рекао је Вулин, 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/mesecno-12-milijarde-dinara-za-korisnike-socijalne-pomoci


13 

 

оцењујући да породица као заједница више генерација једноставно не постоји и у саврменом 
друштвеном животу она није ни могућа. 

(Танјуг) 
 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/pancevo/radnici-utve-u-strahu-od-stecaja_608509.html 

Radnici Utve u strahu od stečaja 

PANČEVO  

Sedamdeset osmi roĎendan fabrika Utva avioni obeležava sa velikom neizvesnošću jer joj od 1. 

juna preti blokada računa i stečaj. Istovremeno dok traje neizvesnost od stečaja u Utvi se rade 

izvozni poslovi za Mubadalu i partnere iz Iraka. Zbog toga radnicima nije jasno kako je moguće 

da se kompanija nije našla meĎu 17 preduzeća od strateške važnosti kojima je produžen rok za 

privatizaciju. 

"Prošle godine smo još bili optimisti da će se završiti privatizacija sa našim strateškim partnerom. 

Nažalost za ovih 14 godina restrukturiranja Agencija za privatizaciju ništa nije uradila. Nikako ne 

mogu da shvatim da Agencija nije ni pokušala da proda Utvu. Da nije uspela da proda ja bih 

shvatio, ali oni nikada nisu ni raspisali javni poziv za nas", rekao je predsednik Samostalnog 

sindikata radnika fabrike "Utva avioni" Slobodan Kostić. 

Radnici Utva Aviona svakodnevno strahuju da će račun fabrike biti blokiran od kako je 1. juna 

ostala bez zaštite Države od poverilaca. 

"Očekivali smo od Vlade Srbije, Agencije i države da nam pomognu, ali na žalost niko nas nije uzeo 

za ozbiljno. Radnici smatraju neko ima interes da se Utva ugasi", izjavio je Marinko Mićanović koji 

je 39 godina zaposlen u Utvi. 

Dugovanja Utve poveriocima nisu velika u odnosu na druge firme u istoj situaciji i iznose oko 

million evra. Trenutno se radi za Mubadalu i Irak. U pitanju su meĎunarodni ugovori i radnicima 

nije jasno, ukoliko fabrika ode u stečaj, kako će se to objasniti stranim partnerima koji čekaju da 

se poslovi završe. 

Ako račun bude blokiran krenuće se u štrajk najavljuju u Utvi. I direktor Tomislav Bjelogrlić smatra 

da je sve ovo veliko iznenaĎenje jer su pripremljeni dočekali kraj restrukturiranja, a dugovi su 

smanjeni. 

"Mi smo programom restrukturiranja predvideli prodaju odreĎene imovine koja nije u funkciji 

proizvodnje i razvoja. Dali smo ovlašćenja Agenciji za privatizaciju da to proda. Ništa nije uraĎeno 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/pancevo/radnici-utve-u-strahu-od-stecaja_608509.html
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i onda nam sledi dva dana pre isteka tog roka poziv da nam neko kaže da treba da podnesemo 

zahtev za predstečajni postupak", rekao je Bjelogrlić. 

Utva trenutno ima 260 radnika. Oni se nadaju da će i pored svega opstati fabrika koja je upravo 

proslavila 78 godina postojanja. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/rukovodstvo-informatike-i-dalje-krsi-zakon_608513.html 

"Rukovodstvo Informatike i dalje krši zakon" 

NOVI SAD  

Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Javnog komunalnog preduzeća (JKP) 

Informatika iz Novog Sada saopštio je danas da je 12 otpuštenih radnika dobilo rešenje 

novosadskog Odeljenja inspekcije rada o vraćanju na posao do okončanja sudskog spora. 

"Rukovodstvo JKP Informatika se kod prethodnih četvoro naših kolega, koji su ranije dobili ovo 

rešenje, oglušilo o ovo zvanično doneto rešenje Inspektora rada. Da li će rukovodstvo JKP 

Informatika opet pogaziti sistem i zakone ove države, ili će im neko konačno stati na put?", naveo 

je sindikat u saopštenju. 

Sindikat je podsetio da je predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić nedavno javno obećao da će taj 

slučaj biti rešen za 15 dana, odnosno do petka, 12. juna. 

"Od tog obećanja nismo održavali protest na Trgu slobode u Novom Sadu, niti smo išli u protestne 

šetnje. Od tog obećanja odbrojavamo dane i nadamo se da je nekom u ovoj državi zaista stalo do 

države", piše u saopštenju. 

Sindikat je optužio rukovodstvo JKP Informatika, koje je na to mesto predložila politička 

organizacija Treća Srbija, da je za vreme svog mandata zaposlilo više desetina svojih aktivista. 

"Istina je da se odreĎeni broj tih aktivista ne pojavljuje ili skoro ne pojavljuje na poslu, a uredno 

dobija platu. Istina je da su 16 svojih aktivista zaposlili dva meseca pre uručivanja otkaza starim 

radnicima. Istina je da su otpustili četiri elektroinženjera, a zaposlili automehaničara i autolimara. 

Istina je da su otpustili ženu čije je dete dva meseca pre toga imalo izliv krvi na mozak i bila na 

bolovanju", piše u saopštenju. 

 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/rukovodstvo-informatike-i-dalje-krsi-zakon_608513.html

