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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:550675-I-Nemci-merkaju-PKB 

NOVOSTI SAZNAJUI Nemci "merkaju" PKB 
M. T. KOVAĈEVIĆ  

Poljoprivredna korporacija do kraja godine dobija novog vlasnika, ponude iz celog sveta. 

Interesovanje, pored "MK grupe" i "Matijevića", pokazali i Kinezi, Danci, Rusi, Austrijanci 

POLjOPRIVREDNA korporacija "Beograd" dobiće do kraja godine novog vlasnika, a pozitivno 
poslovanje PKB privuklo je paţnju potencijalnih kupaca iz zemlje i inostranstva. Kako "Novosti" 
saznaju, najozbiljniji su "MK grupa" i Industrija mesa "Matijević", a interesuju se i investitori iz 
Nemačke, Danske, Hongkonga, Austrije, Kine i Rusije. PKB je lane imala poslovni dobitak 232,8 
miliona dinara, pa predstavlja rekordera u proizvodnji mleka u Srbiji, a sa devet gazdinstava, jedna 
je od deset najvećih farmi u Evropi. 

Ova korporacija je izabrala privatizacionog savetnika i u toku je, potvrđeno je našem listu, izrada 

paketa imovine koji će se prodavati. Prema rečima Dragiše Petrovića, direktora PKB, polovinom 

godine biće objavljen javni poziv zainteresovanim investitorima za prikupljanje ponuda, a zatim 

sledi izbor najboljeg ponuđača sa kojim će se pregovarati oko kupovine. Petrović očekuje da će se 

ceo proces završiti do kraja godine, a PKB će se privatizovati modelom prodaje dela imovine.- U 

okviru tog dela imovine biće sva imovina PKB, zemljište, ţivotinje, mehanizacija, tehnološki proces 

ratarske proizvodnje, proizvodnje mleka, potreban broj zaposlenih. Uslov budućem kupcu biće da 

se određeni broj godina mora zadrţati stočarska proizvodnja na ovom nivou - objašnjava 

Petrović.RAST PROIZVODNjETokom 2013. godine PKB korporacija je zasejala 19.594 hektara u prvoj 

i 658 hektara u drugoj setvi. U 2014. godini ostvarena je setva na 17.336 hektara u prvoj i 654 u 

drugoj setvi. Oko 2.500 hektara nije iskorišćeno usled prolećnih poplava 2014. godine. Ove godine u 

obe setve biće zasejano 20.562 hektara. 

Građevinsko zemljište biće izuzeto iz paketa i ono ostaje u vlasništvu grada. Kolika je to vrednost 

znaće se uskoro, čim se izradi privatizacioni paket i proceni vrednost imovine. 

PKB se sredinom maja našao na spisku 17 preduzeća koja je drţava zaštitila još godinu dana od 

zaostalih potraţivanja poverilaca. Zbog lošeg poslovanja i nekoliko vlasničkih transformacija, od 

početka devedesetih do 2010. godine napravljeni su dugovi od 27 miliona evra. 

Stanje u preduzeću se promenilo kada je Grad Beograd 2010. preuzeo vlasništvo nad firmom. 

Mehanizacija se obnovila, a podignuto je i nekoliko novih modernih štala. Tokom 2013. od 8.585 

muznih krava, proizvedeno je 61.115.960 litara mleka. Već sledeće dobijeno je 3,2 miliona više. Za 

prva četiri meseca ove godine trend povećanja proizvodnje je nastavljen, pa je iz šest farmi 

proizvedeno 22.662.775 litara mleka. Prosečna dnevna proizvodnja mleka je 180.000 litara. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:550675-I-Nemci-merkaju-PKB
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- Pored povećanja proizvodnje mleka, imamo i veći prinos biljnih kultura. Prošle godine aktivirali 

smo i dve farme, u Lepušnici i Kovilovu, sa tovnim svinjama - objašnjava Dragiša Petrović. 

Prema njegovim rečima, na farmama PKB korporacije, pored 8.583 muzne krave, nalazi se 9.235 

grla podmlatka, 3.423 tovnih junadi, 4.035 svinja i 1.805 ovaca, zbog čega su apsolutni lideri u 

ovom delu Evrope. 

Predstavnici Samostalnog i Nezavisnog sindikata Korporacije su protiv privatizacije PKB. Oni su 

umesto svojinske transformacije predloţili alternativni model mešovitog vlasništva, po kome bi 

drţava bila vlasnik 51 odsto akcija. U prilog argumentima protiv privatizacije, predstavnici 

sindikata naveli su i to da je proizvodnja hrane jedini izvestan biznis u čitavom svetu, zbog sve 

većeg broja stanovnika. 

RESURSI 

* PKB ima 1.880 zaposlenih, raspolaţe sa 21.565 hektara obradivog zemljišta i 9.000 hektara 

infrastrukturnog zemljišta. 

* U ŠTALAMA se nalazi oko 21.200 grla goveda, 4.000 svinja i 1.800 ovaca. 

* OD mehanizacije raspolaţe sa oko 300 traktora, 26 kombajna, 24 utovarivača i 1.374 priključne 

mašine. 

 

REŠENjE PROBLEMA 

- Novi most koji spaja Zemun i Borču, kao i saobraćajna obilaznica, izgrađeni su na zemljištu PKB. 

Za eksproprijaciju zemljišta nije izdvojen ni dinar. PKB je time uštedeo drţavi milione evra - priča 

sindikalni vođa Nikola Lazić, naglašavajući da se nasleđeni dugovi mogu izmiriti prodajom svega 100 

od 30.000 hektara zemljišta. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:550527-Staklari-preti-gasenje-peci 

Staklari preti gašenje peći?  

Z. RAŠIĆ  

Vlada još nije ispunila dogovor sa paraćinskom fabrikom o deblokadi računa. Sindikati uputili 
dramatičan dopis ministru privrede Ţeljku Sertiću 

IAKO je pre više od mesec dana u Ministarstvu privrede postignut dogovor da se reši pitanje blokade 

računa paraćinske Staklare još ništa nije učinjeno po tom pitanju. Rečeno je da će se regulisati 

međusobni odnosi između drţave, JP "Srbijagas" "EPS snabdevanje" i kupca fabrike. Račun je i dalje 

u blokadi, poslovanje skoro onemogućeno, preti gašenje staklarskih peći, a zaposleni se osećaju 

izigrano zbog neispunjenih obećanja. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:550527-Staklari-preti-gasenje-peci
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Ovo tvrde sindikati Staklare, Samostalni i sindikat "Nezavisnost". Oni su ovih dana uputili dopis 

ministru privrede Ţeljku Sertiću u kome su ga podsetili šta je obećano na zajedničkom sastanku koji 

je odrţan 24. aprila. Tada je dogovoreno da se najkasnije u roku od dve nedelje završi sve što 

treba da bi se račun fabrike deblokirao. To podrazumeva "prebijanje dugova" sa "Srbijagasom" jer 

upravo to drţavno preduzeće drţi SFS u blokadi. Međutim, kako drţava duguje vlasniku fabrike blizu 

300 miliona dinara, kompenzacija bi ukinula blokadu i fabrika bi mogla normalno da radi. 

Sindikalisti tvrde da je obećana i odluka o okončanju privatizacije, što bi omogućilo da vlasnik 

nastavi investiranje. 
NAJAVLjUJU BLOKADU AUTO-PUTASINDIKATI su ranije, pre ovog dogovora u Ministarstvu privrede, 
najavili da će radnici blokirati auto-put šleperima prosutog stakla ako SFS ode u stečaj i propadne. 
Matejić kaţe da ta najava vaţi i dalje ako drţava ne ispuni obećano. 

- Od sastanka su prošla 33 dana, a niko se iz Vlade i ministarstva ne oglašava, niti vodi računa o 

sudbini 840 zaposlenih. Zbog vašeg nečinjenja situacija se u fabrici dramatično pogoršava, preti 

potpuni prestanak rada i slanje zaposlenih na ulicu. Pitamo se da li ste naglo izgubili interesovanje 

za nastavak rada jedinog proizvođača ambalaţnog stakla u Srbiji, da li ste moţda izloţeni pritiscima 

lobija da se naša fabrika ugasi, što bi veoma odgovaralo staklarama u okruţenju, ili je posredi nešto 

treće - stoji, između ostalog, u dopisu upućenom ministru Sertiću, a potvrđuje predsednik 

Samostalnog sindikata Ţivojin Matejić. 

On ističe da je strpljenje radnika pri kraju i da će se oni boriti za fabriku svim sredstvima. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/563771/Ministarstvo-17-firmi-zasticeno-kako-bi-se-ocuvala-radna-mesta 

Ministarstvo: 17 firmi zaštićeno kako bi se oĉuvala 
radna mesta 

Tanjug  

Ministarstvo privrede objavilo je danas da je 17 firmi koje će imati zaštitu drţave od poverioca još 

maksimalno godinu dana, a među kojima su i FAP, Petrohemija, Ikarbus, Galenika, AD Politika, 

odabrano kako bi se u tom roku preduzeća obnovila i u najvećoj meri očuvala radna mesta.Svih 17 

firmi sa spiska zapošljavaju ukupno oko 22.000 radnika, objavljeno je na sajtu Ministarstva. 

"Odlazak u stečaj ovih društava i gubitak posla za veliki broj zaposlenih u njima, prouzrokovao bi 

značajne negativne efekte u Srbiji, prvenstveno na socijalnom i privrednom planu", navodi se. 

 

Inače, rok u kojem drţava štiti preduzeća u restrukturiranju od poverioca ističe sutra, 1. juna, a za 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/563771/Ministarstvo-17-firmi-zasticeno-kako-bi-se-ocuvala-radna-mesta
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17 strateških preduzeća predviđeno je odlaganje. 

 

Odlaganjem isteka roka za zaštitu od prinudne naplate za godinu dana, kako navodi ministarstvo, 

stvaraju se uslovi, kako za revitalizaciju ovih subjekata, čime bi se u najvećoj meri očuvala radna 

mesta u tim firmama, ali i u njihovim kooperantima i dobavljačima, sa kojima imaju dugogodišnju 

poslovnu saradnju. 

 

I Zakon o privatizaciji je propisao, podsećaju, da se protiv preduzeća u privatizaciji, koja su aktom 

Vlade Srbije određena kao ona "od strateškog značaja" i za firme čije se sedište, preteţna delatnost 

ili imovina nalazi na teritoriji Kosova i Metohije, postupak prinudnog izvršenja i prinudne naplate 

ne moţe nastaviti, odnosno pokrenuti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Zakona o 

izmenama i dopunama pomenutog Zakona. 

 

Kao 17 firmi od strateškog značaja, izdvojeni su AD Fabrika maziva Fam Kruševac, FAP Priboj, AD 

Petrohemija iz Pančeva, PKB Korporacija, Preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, 

pamučni kombinat Jumko iz Vranja, proizvođač guma Trajal iz Kruševca, AD Galenika, AD Politika, 

AD Ikarbus, RTB Bor, Prva petoletka Trstenik, Prva iskra Barič, PPT-servoupravljaci Trstenik, Grupa 

zastava vozila Kragujevac, PPT-zaptivke Trstenik i Holding industrija kablova Jagodina. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/563815/Radnici-Jagodinske-pivare-u-strajku 

Radnici Jagodinske pivare u štrajku 

G. Jevremović  

Sindikati Jagodinske pivare prijavili su policiji protestnu šetnju za utorak 2 jun ulicama Jagodine, a 

za sredu 3 jun štrajk upozorenja, koji će, ukoliko se ne ispune zahtevi, prerasti u generalni. 

Zahtevaju od Agencije za privatizaciju i Ministarstva privrede promenu modela privatizacije i 

zaštitu računa od naplate poverilaca. 

Sindikalci tvrde da Jagodinskoj pivari, jednom od najstarjih preduzeća u Srbiji osnovanom pre 160 

godina, od ponedeljka preti blokada i stečaj, jer se ne nalazi na spisku zaštićenih preduzeća. 

  

Odluka Agencije za privatizaciju, da se pivara ne nađe na spisku zaštićenih je iznenadila i ogorčila 

zaposlene i sindikate koji upozoravaju da je ovom odlukom "unapred pripremljen plan za gašenje 

Jagodinske pivare". 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/563815/Radnici-Jagodinske-pivare-u-strajku
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Sindikalci Jagodinske pivare zatraţili su da Agencija za privatizaciju i Ministarstvo privrede 

preispitaju odluku o modelu privatizacije te pivare koja, prema rečima direktora proizvodnje 

Mališe Miloševića, nikada nije dobijala subvencije od drţave, a samo je lane proizvela 50.000 

hektolitara piva i radnici su primali platu. 

 

Sindikati su ponovo izrazili nezadovoljstvo što Pivara, čije su dugove uvećale kamate, nije na spisku 

preduzeća u restrukturiranju kojima je produţena zaštita od naplate potraţivanja poverilaca. 

  

Sindikati su prošle nedelje organizovali proteste zahtevajući odgovornost "svih koji su učestovali u 

kršenju Zakona o privatizaciji i onemogućili privatizaciju jedine pivare u centralnoj Srbiji sa 

tradicijom duţom od 160 godina''. 

  

Tu Pivaru je 2005 godine privatizovao konzorcijum domaći Panbir i slovenački Infond za 75.000 evra 

i uz preuzimanje obaveza od više milijardi dinara. Privatizacija je raskinuta 2007 godine. 

  

Apel za spas 

Zaposleni Jagodinske pivare preko društvenih mreţa pozvali 

su sve 

prijatelje Pivare da u utorak, 2. juna, zajedno sa njima krenu 

u protestnu šetnju 

pod nazivom "Apel za spas jagodinskog čiče”. 

Šetnja počinje u 8.30 časova ispred Jagodinske pivare, a 

krajnje odredište je 

park ispred Skupštine Grada Jagodine. 

 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Osposobimo-mlade-da-zapocnu-svoj-posao.sr.html 

ИНТЕРВЈУ: МАНУЕЛ САГЕР, генерални директор Швајцарске агенције за развој и сарадњу 

(СДЦ) 

Оспособимо младе да започну свој посао 

У Јужној Србији, уз практичну обуку људи, отворено је неколико стотина радних места у 

дрвно-прерађивачкој и индустрији производње намештаја 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Osposobimo-mlade-da-zapocnu-svoj-posao.sr.html
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Свака држава јеодговорна за свој сопствени развој, па иСрбија. Швајцарска, као донатор, само 
подржава своје партнере у том напору. Програм заподршку развоју приватног сектора у јужној 
Србији, који подржава Швајцарска агенција за развој исарадњу (СДЦ), осмишљен је тако 
дапонуди незапосленима практичну обуку у привредним секторима. Отворено је неколико 
стотина радних места у дрвно-прерађивачкој ииндустрији производње намештаја. Без активног 
учешћа приватног сектора ово не би било могуће. Сада јекључни корак да се овај модел 
примени и у осталим деловима Србије, рекао је занаш лист Мануел Сагер, генерални 
директорШвајцарске агенције заразвој и сарадњу (СДЦ), говорећи о досадашњим искуствима у 
сарадњи са нашом земљом. 

Какав је план СДЦ-а за Србију у наредних пет година? 
СДЦ заједно сДржавним секретаријатом заекономију (СЕЦО) тренутно спроводи Стратегију 
сарадње између Швајцарске и Србије за период 2014–2017. Приоритетне теме обухватају 
управу, економски развој сапосебним усмерењем назапошљавање младих, енергетску 
ефикасност и обновљиве изворе енергије. Канцеларија заразвој и сарадњу у Београду 
отворена је 1991. До 2014. уложила је 200 милиона евра. Стратегијом запериод од 2014. до 
2017. планирано је да уложи још 75 милиона швајцарских франака. Годишњи буџет је око 19 
милиона франака. 

У које кључне области усмеравате активности? 
СДЦ тренутно савладом ради на пружању помоћи у унапређењу система средњег стручног 
образовања широм земље кроз успостављање националног оквира квалификација. Једна 
одцентралних тема јереформа локалне самоуправе. Заједно са Министарством за државну 
управу и локалну самоуправу тежимо да промовишемо ефективнију поделу посла између 
централних илокалних власти, док саВладом Савезне Републике Немачке и ГИЗ-ом помажемо 
девет општина источне Србије у спровођењу важних реформи и унапређењу пружања услуга. 
И на крају, али ненајмање важно, кроз институционалну подршку Сталној конференцији 
градова и општина СДЦ помаже локалним самоуправама узаступању њихових интереса и 
забринутости пред централним властима. 

Шта, по вама, 
Србија треба да уради како би такве донације учинилаефикаснијим и тиме довеле до унап
ређења живота њених грађана? 
Сарадња између владе и њених међународних донатора има веома позитиван карактер. 
Требало би, међутим, да имамо на уму дафинансирање из међународне сарадње износи мање 
од једног процента БДП-а Србије. Реални идуготрајни резултати могу се постићи искључиво 
уколико се спроведу наговештене домаће реформе, а то не значи ништа друго до спремност 
заношење са свим уобичајеним економским, политичким идруштвеним изазовима које такве 
реформе носе. 

С којим сте се препрекама најчешће сусретали у Србији? 
Током овог тренутног мандата, генералног директора СДЦ-а, нисам боравио у Србији, али сам 
у њој боравио док сам био на функцији извршног директора за Швајцарску у оквиру Европске 
банке за обнову и развој (ЕБРД). Надам седа ћу имати ту прилику ускоро. Ове године посетио 
сам Босну иХерцеговину. За мене је једно однајупечатљивијих искустава сатог пута био 
састанак са неколико младих људи. Као иу осталим деловима света, они суавантуристички 
настројени, динамични инестрпљиви да отпочну сопствени живот икаријеру. Али сапроцентом 
од 60 одсто, незапосленост младих у БиХ представља озбиљан проблем. Стопа незапослености 
младих је висока широм региона. Владе урегиону су топитање препознале као најважнији 
приоритет заделовање. Управо зато СДЦ сарађује са вашом владом на успостављању програма 
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за запошљавање младих у Србији под називом „е2е” – одобразовања до запошљавања (from 
education to employment). 

Да ли је у Србији лакше реализовати донацију у поређењу са суседнимземљама? 
Србија је усвојила амбициозан план забудућност, будући даје недавно добила статус 
кандидата заприступање ЕУ почетком 2014. Самим тим, приступни преговори имају снажан 
утицај на реформску агенду Србије коју ими подржавамо као један од њених развојних 
партнера. 

Имајући на уму да Србија неће приступити ЕУ у наредних неколико година, 
којесу најургентније промене које би по вашем мишљењу Србија требало даспроведе? 
Какви год дасу изгледи заприступање ЕУ, државе у региону, укључујући иСрбију, требало би 
да наставе са реализацијом својих националних реформских агенди. То обухвата спровођење 
реформи јавног сектора и реформе правосудног система, јачање владавине права, 
унапређење пословног окружења и промоцију социјалне инклузије. 

Штавампрвопаданапаметкаданекокаже „Србија”? 
Заједничко председавање ОЕБС-ом две земље. 

Пре преузимања функције генералног директора СДЦ-
а били сте швајцарскиамбасадор у Вашингтону. 
На основу дипломатске каријере шта би могле битистратешке препоруке за земљу која ни
је чланица ни ЕУ, ни НАТО, као што јеСрбија? 
Нерадо дајем такве препоруке другим државама. Србија је себи задала амбициозан циљ, а то 
једа постане чланица ЕУ. Сматрам даје најбољи начин да у томе и успе да настави са 
спровођењем неопходних реформи. 

Слободан Костић 

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Izvrsitelji-javni-uterivaci-dugova/Penzioneri-na-udaru.sr.html 

ИЗВРШИТЕЉИ – ЈАВНИ УТЕРИВАЧИ ДУГОВА 

Пензионери на удару 

Закон о извршењу и обезбеђењу даје извршиоцима овлашћења да улазе у стан током ноћи, 

врше претрес грађана, па чак и извршење без правоснажности пресуде 

Удружење синдиката пензионера Србије (УСПС) поднело је Уставном суду предлог за оцену 
уставности појединих одредаба Закона о извршењу и обезбеђењу (ЗИО), чијом применом је, од 
ступања на снагу, под његов удар доспело више од 16.000 грађана, и то углавном пензионера. 

„Политика” је у четвртак, 21. маја, у извештају на 11. страни, коректно пренела саопштење 
УСПС-а с конференције за медије тим поводом. У антрфилеу, међутим, Светлана Манић, 
заменица председника Коморе извршитеља, у покушају „демантија”, релативизује одредбе 
закона у члану 71 (Поглавље време вршења), који дозвољава извршиоцима да уђу у стан 
дужника, чак и током ноћи после 22 часа, и изврше попис и изношење ствари... тврдњом да се 
то не ради... Не ради се, али може, цитирам део закона: „ако постоји избегавање обавезе или 
опасност услед одлагања”! 

Овим текстом не желим да полемишем с госпођом Манић, јер она, као правник, зна добро ту 
спорну законску одредбу. Зато постоје и друге одредбе ЗИО којима се флагрантно крше 

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Izvrsitelji-javni-uterivaci-dugova/Penzioneri-na-udaru.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Izvrsitelji-javni-uterivaci-dugova/index.1.sr.html
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уставна права грађана, па чак и дерогирају други, по хијерархији важнији закони, попут закона 
о полицији... а који представљају основ за обраћање УСПС-а Уставном суду. 

Већ само одређивање поступка као хитног изазива недоумицу у вези с мотивом којим се 
законодавац руководио, с обзиром на то да је превасходно реч о заосталим потраживањима 
комуналних предузећа и појединаца. Следећу нелогичност налазимо у члану 68 који дозвољава 
извршиоцу да спроведе поступак заплене средстава или имовине дужника пре правоснажности 
судског решења, што је невероватан преседан у праву уопште. 

Још већи парадокс и кршење Устава налази се у члану 72 став трећи, који говори о поступку 
приликом спровођења извршења, који каже: „Кад извршни дужник није присутан... извршилац 
ће отворити просторију у присуству два пунолетна лица”. То је у супротности с уставном 
одредбом о неповредивости стана. Закон о извршењу и обезбеђењу, наиме, дозвољава 
извршитељима да и без судске одлуке, насилно уђу у стан и кад власници нису присутни, у 
присуству два сведока. 

Посебна овлашћења закон је дао извршиоцима када је у питању помоћ полиције при извршењу. 
У члану 73 каже се: „Полиција је дужна да изађе на обезбеђење и на основу усменог захтева 
извршиоца... У случају непоступања извршилац о томе без одлагања обавештава Министарство 
унутрашњих послова и надлежног јавног тужиоца... а на захтев извршиоца или по службеној 
дужности, суд изриче новчану казну одговорном лицу у надлежној организационој јединици 
полиције”. 

Извршитељ је, дакле, овим законом добио и овлашћење да врши претрес лица, преврће и 
празни џепове дужника... Занимљиво је и да грађанин у поступку може да тражи изузеће 
судије, али не и извршиоца, што отвара могућност за злоупотребе и приватизацију извршиоца 
с другим заинтересованим лицима. 

Приватни извршилац је чак изузет из судске надлежности. Они су у надлежности Коморе 
извршитеља и Министарства правде, што је још један правни нонсенс. 

Коме је толико било стало до овог закона па га је чак поставио изнад хијерархијски виших, 
попут Закона о полицији, Закона о облигационим односима, Закона о управном поступку, 
Закона о парничном поступку... По ЗИО полиција може и кривично да одговара уколико одбије 
асистенцију извршиоцу, иако је Закон о полицији изнад овог закона. Јер у случају сукоба 
закона поступа се по оном вишем... 

Законодавац је ставио извршиоца изван регуларног правног и уставног система државе. 
Чињеницом да се бави истражним, извршним и претресним радњама, он има већа овлашћења 
од судије. Као и овлашћење да врши претрес које је у рангу овлашћења полиције! 

Још један парадокс, ЗОИ је и у изостанку одредбе која регулише начин обавештавања 
дужника, односно судског позива. Извршилац није у обавези да доказује да је уопште покушао 
доставу. После два покушаја, објављује на табли „надлежног” суда (без навођења који је то 
суд) обавештење о позиву, па уколико се дотични грађанин не појави у року од пет дана, суд 
без његовог присуства и знања, опет у року од пет дана, доноси решење. Симптоматично је 
што је и судијама запрећено да морају суђење да заврше у року од пет дана. Прекорачење тог 
рока сматра се неодговорним радом судије! 

Законодавац је, ипак, у целој овој ствари задржао извесну дозу хуманости, па је овим законом 
изузео одређене категорије грађана, међу којима инвалиде, којима се не могу одузимати 
ортопедска помагала, инвалидска колица или дрвене ноге...Владимир Дедић 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/razlicita-sudbina-preduzeca-koja-ostaju-bez-zastite 

Различита судбина предузећа која остају без 
заштите 
 

Судбина 43 предузећа, која од сутра више немају заштиту, биће различита, нека ће 
повериоци блокирати или ће им део имовине бити узурпиран, а нека су успела да 
постигну договоре о олакшавању својих обавеза 

 како би могла да уђу у процес приватизације, изјавио је данас министар привреде Жељко 
Сертић. 

Он је за јутарњи Дневник РТС-а навео да ту постоје различите могућности договора са 
пословним партнерима како би се избегла блокада, наводећи пример Ласте и Симпа који нису 
били под заштитом али су постигли договор са добављачима, предочивши им да је и за њих 
боље ако не буде блокаде. 

Министар је рекао да је до сада у три јавна позива за приватизацију предузећа у 
реструктурирању процес спроведен до краја, 17 предузећа је заштићено, за поједина је рок за 
приватизацију продужен до годину дана, а највећи део предузећа је већ у процесу припреме за 
приватизацију. 

Сертић је рекао да су јавни позиви за приватизацију објављени за 44 предузећа, од  којих је 37 
до сада била под заштитом. Та је заштита продужена до 31. октобра, скупштинском одлуком, 
како би се добио простор да се у три јавна позива цео процес доведе до краја.Он је напоменуо 
да очекује да предузећа којима је продужен рок за приватизацију буду продата и пре 
завршетка рока од годину дана. 

Нека предузећа су већ склопила договоре о отплати дуга са повериоцима, а предузећа која су 
у процесу требало би да у наредном периоду направе договоре са својим повериоцима, казао 
је министар привреде, подсетивши да је 2005. године било више од 230 заштићених 
предузећа, а да их је данас свега 17, који ће заштиту имати до годину дана. 

"Постоје разлози због којих су та предузећа заштићена, а критеријум за њихов избор није био 
плод политичких договора. Та предузећа су спремна за приватизацију, са 'Ресавицом' имамо 
велики проблем јер за то предузеће нема заинтересованих и оно једино добија дотацију од 
државе." 

Он је додао да Ресавица запошљава 4.000 рудара, док остала предузећа имају потенцијал да 
буду решавана".Министар је истакао да је интерес да све буде брзо урађено. "Никада нисмо 
имали дефинисане рокове за процес приватизације, али наш задатак је да тај процес што пре 
завршимо", каже министар. 

Сертић је истакао да су предвиђене казне за одговорна лица која не испуне обавезе по закону 
у вези са приватизацијом, пре свега да припреме потребна документа и спроведу социјални 
програм."Највећи носиоци опструкције су били управо руководиоци предузећа. Кроз овај 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/razlicita-sudbina-preduzeca-koja-ostaju-bez-zastite
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процес од 10 година ми смо у различитим политичким играма дошли до 234 предузећа, у која 
су се слиле огромне паре. Имамо ту неку политичку заштиту где нико ништа не може 
појединим предузећима", истакао је Сертић. 

Он је навео да су казне за оне који опструишу процес приватизације од смене директора, до 
казни превиђених законом, од материјалних до других казнених одредби, додајући да 
поједина предузећа желе да се врате под заштиту дражве. 

Према његовим речима, 43 предузећа су остала без заштите. Нека тврде како имају купце, али 

ситуација није једноставна јер су оптерећена стварима из прошлости, не само дуговима, већ и 

бројним судским споровима, које су покренули и повериоци и радници из самих фирми,  

закључио је Сертић. 

 

 

 

 

 


