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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:551297-Drzava-prva-blokirala 

POČELA PRINUDNA NAPLATADrţava prva blokirala 
S. B. - Z. R 

Počela prinudna naplata potraţivanja preduzeća bez zaštite. Na spisku: "Boreli", "Vršački 

vinogradi", HI "Ţupa"... 

 
U PRINUDNU naplatu, ipak je, krenula država. I to prva. Iako su u Ministarstvu privrede najavljivali 
da ona neće terati u stečaj firme koje je do početka juna štitila od poverilaca, računi "u crvenom" 
govore drugačije. Od 2. juna skoro sva preduzeća sa spiska 43 firme kojima je ukinuta "amnestija", 
sad su u blokadi. Većini je "rampu" spustila Poreska uprava, ali i lokalne samouprave i javna 
preduzeća. 

Poreznici su pokušali da dođu do novca "Jagodinske pivare". Zato je ova firma juče u blokadi teškoj 

272,2 miliona dinara. 

- Sastaćemo se danas sa ministrom privrede Željkom Sertićem - kaže Lepomir Urošević, predstavnik 

Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. - Radnici nastavljaju štrajk u krugu fabrike. Blokirala 

nas je Poreska uprava, a dugujemo dosta i po sudskim presudama iz prošlosti. Radni staž nam nije 

uplaćivan četiri i po godine, ali su plate bile redovne. Za nas unapred pripremljeni plan 

reorganizacije, koje predlažu nadležni, nije moguć, jer je rok prekratak. 

Poreznici su krenuli i na "Beogradsku industriju piva". Oni su u "crvenom" 68,8 miliona dinara. 

"Vršački vinogradi" su u blokadi od 479 miliona dinara. Slično je i sa "Borelijem", koji je u "minusu" 

47,5 miliona dinara. Samo dva dana ranije direktorka ove firme bila je ubeđena da će se sa 

poveriocima sporazumeti. 

- Nas su blokirali Kragujevac, Aleksinac i još nekoliko gradova, kao i Vojvođanska banka - 

objašnjava Zorka Crnogorac, direktor "Borelija". 

- Blokirao nas je i "Farmakom", koji je u stečaju. 

Evidencija Narodne banke Srbije o prinudnoj naplati pokazuje da su obaveze od 546 miliona dinara 

"zaključale" račune "Betonjerke", dok je 514 miliona dinara obaveza HI "Župe".  

 

OBAVEZE IZ PROŠLOSTI 

NIJE podnet nov nalog za blokadu računa, posebno "Jagodinske pivare", nego je aktiviran nalog za 

izvršenje iz ranijih godina, što nema direktne veze sa Poreskom upravom - objasnili su juče u 

Poreskoj upravi. - Naime, prestankom zaštite izvršenja kod određenog broja preduzeća iz procesa 

restrukturiranja, reaktivirani su nalozi za prinudnu naplatu iz prethodnog perioda. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:551297-Drzava-prva-blokirala
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:551225-Izvrsitelji-vec-poceli-cerupanje 

Izvršitelji već počeli čerupanje 
E. V. N.   

Firme koje su ostale bez zaštite drţave od juče rastrzane izmeĎu poverilaca i privrednih 

sudova.Radnici u Jagodini i Smederevu protetvovali 

BITKA za naplatu dugova juče je počela. Pred kapiju "Fabrike vagona Kraljevo", jedne od 43 firme 
koje više nisu zaštićene od prinudne naplate, rano ujutru stigli su privatni izvršitelji. Plenidbu 
imovine sprečili su zaposleni. I u većini ostalih fabrika situacija je bila dramatična. Njima na vrata 
još nisu zakucali poverioci, ali su radnici protestima izrazili nezadovoljstvo. Na ulice su izašli 
zaposleni u "Jagodinskoj pivari", kao i radnici smederevskog "Želvoza". 

VAGONI 

NIJE prošlo ni 48 sati od kako je objavljen spisak preduzeća u restrukturiranju koja će u narednih 

pet meseci biti zaštićena od prinudne naplate poverilaca, a sudski izvršitelji već su u pratnji 

policije juče zakucali na kapiju najstarije fabrike u Kraljevu, za koju ipak nije bilo mesta pod 

državnim "kišobranom". Osim rukovodstva fabrike, izvršitelje je dočekalo i stotinak gnevnih 

radnika, ali je uprkos naelektrisanoj atmosferi, ipak sve prošlo bez ozbiljnijih incidenata. 

- Mi smo u ponedeljak podneli Privrednom sudu zahtev za pokretanje stečajnog postupka, ali se 

ispostavilo da forma nije bila prava - objašnjava direktor ove firme Zoran Minović. - Ispravili smo 

zahtev i nadamo se da će od danas važiti privremena mera zaštite imovine od prinudne naplate. 

Plan je da predamo unapred pripremljeni plan reorganizacije. 

I ZA POVERIOCE BOLjE DA RADE- ZORAN Vujović, predsednik Saveza samostalnog sindikata 
metalaca, smatra da ni poveriocima ne odgovara da blokiraju firme, jer tako sigurno neće dobiti 
svoj novac. 
- Oni se iz stečaja mogu naplatiti najviše 30 odsto, a ako firme nastave da rade, ipak se mogu 
nadati da će "izvući" veći deo svojih para - kaže Vujović. - Važno je da zaposleni u fabrikama koje 
imaju proizvodnju i tržište i dalje odlaze na posao, a da rukovodstvo tokom stečajnog postupka, u 
narednih mesec dana, pripremi UPPR. 

U Smederevu su se, pred "Želvozom", okupili radnici kojima se duguje više od četiri miliona evra. 

Kažu da plate nisu isplaćene za dve i po godine, a traže i povezivanje staža. 

- Ljudi nemaju od čega da žive. Duguju nam 28 ili 29 plata, to je teško utvrditi. Mesecima dobijamo 

po nekoliko hiljada dinara, regres nismo dobili, nije nam tri godine povezan staž - nabraja radnik 

Dragan Golubović. 

Sadašnji, ali i bivši radnici zahtevali su sastanak sa zastupnikom kapitala, Miloradom Stojkovićem, 

na koga ih je uputila Agencija za privatizaciju, ali im je rečeno da on nije u fabrici. Traže odgovor 

kada i kako će biti namireni, hoće li biti stečaja. Sledeći korak za remontere jeste da svoja 
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potraživanja naplate preko suda. Kao potencijalni kupac "Želvoza" više od godinu dana pominjala se 

italijanska kompanija "Ćimolaji" koja je pod zakup uzela najveću proizvodnu halu. 

OČAJNI 

JAGODINCI su juče na ulice izašli gnevni, jer veruju da se broje poslednji dani "Jagodinske pivare". 

Dugovi su oko 2,5 milijarde dinara, najviše prema Poreskoj upravi. Firma posluje pozitivno, bez 

državnih subvencija, pa se 237 zaposlenih nada da bi se mogao pronaći način da ne ode u 

likvidaciju. Predsednik Skupštine Dragan Marković Palma im se nije obratio, ali je preko posrednika 

poručio da ih podržava. Ljudi su se razišli posle obećanja da će njihovi predstavnici biti primljeni u 

Ministarstvu privrede, kao i kod premijera Aleksandra Vučića. 

OTPREMNINE 

NAKON što je do 786 radnika IMK "14. oktobar" u restrukturiranju došla i definitivna potvrda da ih 

država neće zaštititi od poverilaca, zaposleni se pripremaju za socijalni program i odlazak iz 

preduzeća. Ogorčeni su, kažu, jer su im mesecima obećavali da će se firma izvući. 

Preduzeće, bivši lider SFRJ u proizvodnji opreme za građevinarstvo, ali i oslonac za namensku 

industriju, ubrzano se uvodi u predstečajni postupak, kako bi makar u narednih 30 dana bilo 

zaštićeno od prinudne naplate. Prema rečima generalnog direktora IMK Miloša Isailovića, izradiće se 

UPPR i dogovor sa poveriocima, kako bi preduzeće nastavilo da funkcioniše. 

- Više nemamo za šta da se borimo, osim za zaštitu prava radnika, isplatu otpremnina i povezivanje 

staža od 2011. godine - ističe Dejan Mutavdžić, predsednik Sindikata "Nezavisnost" u IMK. - Nije u 

redu i što ranije nismo bili obavešteni, jer bi bilo više vremena da se odradi UPPR. 

Miroljub Anđelković, predsednik Samostalnog sindikata u ovom preduzeću, iznosi da je situacija sa 

IMK poraz za ceo Kruševac. Inicijativa da se zaštiti fabrika nija urodila plodom. Prema poslednjim 

računicama, ona duguje nekoliko stotina miliona evra, a imala je ugovorene poslove od oko 150 

miliona dinara. Samo se radnicima duguje oko tri milijarde dinara. 

DUGOVI "ŽELVOZA""ŽELVOZ" je u restrukturiranju od kraja 2011. godine kada je raskinuta 
privatizacija i ugovor sa rumunskim konzorcijumom Remar Grampet. Dug fabrike je oko 1,9 
milijardi dinara. Od 850, ostalo je 340 zaposlenih. Ove godine obeležava stogodišnjicu od 
osnivanja. 

- Do zadnjeg trenutka je bilo reči da će nas zaštititi, a onda smo obavešteni da se to ipak neće 
desiti i preporučili su nam da pokrenemo postupak za zaštitu imovine - kaže Anđelković. - 
Trgovinski sud može doneti i odluku o klasičnom, a ne o radnom stečaju, što može biti dodatni 
problem. 
 
 
TUGA U KRUŠEVCU 

SA potencijalnim odlaskom zaposlenik iz "Industrije mašina i komponenata", nekada vodeći 

industrijski grad Kruševac, koji sada ima čak 16.000 nezaposlenih, ostaće sa svega 2.000 radnika u 
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proizvodnji! Od osam preduzeća u restrukturiranju, država nije zaštitila, ni HI "Župa", DIP 

Savremeni dom, Konfekciju "Zvezda". Javni poziv za prodaju oglašen je za Pekarsko preduzeće 

"Branko Perišić", dok su kao strateški važni ostali FAM (200 radnika), "Trajal" (1.200), a u Trsteniku 

"Prva petoletka", te PPT servoupravljači i PPT Zaptivke. Sa spiska su maltene u zadnji čas "ispali" 

PPT Kočna tehnika koja ima 326 radnika i PPT TMO sa 147 zaposlenih. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/564746/Sertic-i-sindikat-Nezavisnost-razgovarali-o-privatizaciji 

Sertić i sindikat Nezavisnost razgovarali o 
privatizaciji 

Beta  

Ministar privrede Srbije Željko Sertić razgovarao je danas s predstavnicima Granskog sindikata 

"Nezavisnost" o problemima i mogućim rešenjima za preduzeća u procesu privatizaciji.Kako je 

saopštilo Ministarstvo privrede, Sertić je na sastanku rekao da su sindikati nezaobilazan partner u 

privatizaciji, i zahvalio predstavnicima sindikata zbog podrške i razumevanja. 

"Svi zajedno moramo da rešavamo probleme koji su gomilani decenijama i koje, nažalost, niko do 

sada nije hteo da sagleda u celosti", rekao je on. 

Po rečima Sertića, u javnosti je mnogo neistina, poluinformacija, glasina o stečaju nekih 

preduzeća. 

"Svima je u interesu da se taj postupak privrede kraju, osim pojedinim direktorima koji bi i dalje da 

koriste dosadašnje pogodnosti kada je država, zarad političkih poena, finansirala tržišno neodržive 

gubitaše čiji se dugovi mere milijardama evra”, rekao jer on. 

Predsednik Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva Milorad Panović je objasnio da nikom 

od radnika nisu u interesu štrajkovi i protesti na ulici. 

"Svesni smo trenutka u kojem je država i želimo da pomognemo da se u dijalogu s Vladom Srbije 

nađu najbolja i održiva rešenja. Rukovodstva sindikata racionalno posmatraju stvari, i svesni smo 

da se sada plaćaju računi zbog nebrige koja je vladala prethodnih godina. Svi želimo da se ovaj 

proces okonča što bezbolnije", zaključio je Panović. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/564639/Ponistena-odluka-da-se-radnici-Informatike-vrate-na-posao 

Poništena odluka da se radnici Informatike vrate na 
posao 

A. Latas  

Rešenja prvostepene inspekcije rada da se četvoro radnika JKP Informatike vrati na posao 

poništena su, saopštavaju iz ovog preduzeća.Informatika se žalila na odluku inspekcije da se 

nekolicina otpuštenih radnika vrati na posao pre sudske odluke i ta žalba joj je uvažena. 

- Jedan od razloga za usvajanje žalbe bio je i taj što je utvrđeno da je predsednik sindikata bio 

prisutan na sednici Nadzornog odbora kada je to telo primilo na znanje i razmatralo izmene akta o 

sistematizaciji, odnosno jasno je da je sindikat bio upoznat sa izmenama sistematizacije 

blagovremeno – saopštavaju iz Informatike. Tako, kako dodaju iz rukovodstva ovog preduzeća, 

nema ni povrede prava bivših zaposlenih. 

 

- To su laži, niti sam dobio poziv na taj sastanak niti sam obavešten o dnevnom redu. Jesam 

bukvalno upao na taj sastanak nenajavljen da im objasnim da me moraju zvati. No tada uopšte nije 

pričano o sistematizaciji i otpuštanju radnika – rekao je Zoran Antešević predsednik sindikata u 

Informatici. 

 On dodaje da taj ko je doneo odluku o poništenju nije uopšte saslušao drugo mišljenje, te da je 

ovo čista politička odluka. 

  

Treća Srbija: Kraj političke ujdurme 

Treća Srbija je, povodom odluke u vezi JKP "Informatika" Novi Sad, danas saopštila da to 

predstavlja kraj političke ujdurme vezane za to preduzeće. 

U saopštenju se navodi da već više od dva meseca traje politička i medijska ujdurma oko 

racionalizacije poslovanja JKP "Informatika" i da se manirom sitnog politikanstva menadžment te 

kompanije proglašavao za kriminogen, a da se odluka o racionalizaciji poslovanja proglašava za 

nezakonitu.  

"Organizovanjem političkih protesta, koji su bili maskirani u sindikalne, vršen je čak i direktni 

politički i svaki drugi pritisak na nadležne državne organe sa ciljem da se neki od državnih organa 

primora da odluku o racionalizaciji poslovanja proglasi za nezakonitu. Međutim, drugostepeni organ 

inspekcije rada doneo je odluku da menadžment JKP 'Informatika' nije prekršio Zakon o radu", kaže 

se u saopštenju. (Tanjug) 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/564639/Ponistena-odluka-da-se-radnici-Informatike-vrate-na-posao
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Namnozili-agencije-a-kriva-nam-Evropska-unija.sr.html 

Намножили агенције, а крива нам Европска унија 
У једном тренутку о регионалном развоју у држави бринуло чак пет институција 

Колико се понекад слепо држимо европских правила сведочи Закон о поморској пловидби, 
који смо усвојили 2011. године, иако Србија нема море ни поморску флоту. Алиби је био да 
нови пропис о поморској пловидби доносимо јер то тражи ЕУ, као и да наша земља има више 
од 5.000 помораца који раде на страним бродовима. 

У Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре нису ни потврдили ни 
демантовали да ли су поменути закон спровели у живот. Јуче су само појаснили да државе 
чланице ЕУ имају обавезу да обезбеде одговарајуће административне капацитете за 
спровођење својих обавеза као „држава застава” што обавезује и Србију. То је посебно 
указано током билатералног скрининга о поглављу 14. 

Законодавац је, према писању медија, предложио и оснивање независног тела које ће 
испитивати поморске несрећа. Оно, ипак, никада није основано, а у ресорном министарству 
наводе да ова обавеза не подразумева оснивање никакве посебне агенције, већ запошљавање 
људи одговарајућих стручних знања за контролу техничке исправности поморских бродова и 
инспекцијски надзор? 

На изненађење многих Србија од 2013. године има и Агенцију за управљање лукама. У 
министарству то правдају чињеницом да такве агенције имају све земље са развијеним водним 
саобраћајем. Они кажу да све чланице ЕУ имају или једно национално лучко регулаторно тело 
(Шпанија и Бугарска) или онолико лучких управа колико имају лука на својој територији 
(Немачка у којој има више од 20 лучких управа као регулаторних тела). 

– Због рационалног односа према броју институција које чине систем државне управе у Србији 
је уведена јединствена национална институција за све речне луке у земљи – наводе у том 
министарству. 

Постоји и друга страна медаље. Због непоштовања правила ЕУ Србија је остала ускраћена за 
око 50 до 60 милиона евра бесповратних средстава ЕУ намењених пољопривреди и руралном 
развоју. Од ње је тражено да оснује агенцију задужену за праћење коришћења тих пара. 
Управа за аграрна плаћања, која је већ постојала, није могла да добије акредитацију Европске 
комисије за спровођење програма подршке руралном развоју, јер је имала три пута мање 
запослених него што је од ње захтевано. 

Годинама се нагађало да у Србији има 160 разноразних агенција, а од министарке Кори 
Удовички сазнали смо ових дана да их има значајно мање – прецизније 98. „Метла” је ипак 
радила после избора 2012. године. У њима је запослено 32.607 особа, што је за две хиљаде 
мање него 2013. године. Нисмо, међутим, сазнали да ли ће све преостале агенције, фондови, 
дирекције и управе преживети у садашњем облику. Једино је министар привреде Жељко 
Сертић најавио да ће укинути Агенцију за страна улагања и промоцију извоза СИЕПУ, после 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Namnozili-agencije-a-kriva-nam-Evropska-unija.sr.html
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низа сумњи у њен рад, и формирати Регионалну агенцију Србије која ће радити по јасним 
правилима. 

Разноразне агенције осниване су кроз велики број системских закона. Неке настају у процесу 
придруживања, а неке и као резултат пројеката које је финансирала ЕУ. Проблем је што се 
није водило рачуна о томе да ли им се надлежности поклапају. Тако је, у једном тренутку, о 
регионалном развоју у држави са највећим разликама у развијености међу регионима бринуло 
чак пет институција. Имали смо Министарство за регионални развој, Националну агенцију за 
регионални развој, Савет за регионални и равномерни развој, Канцеларију за одрживи развој 
економски неразвијених подручја и локалне канцеларије за регионални развој. 

----------------------------------------------------- 

Укину па врате 
Нека од укинутих тела, попут Фонда за заштиту животне средине и Агенције за хемикалије, 
мораће поново да „оживе”. Разлог оснивања новог Зеленог фонда у Министарству 
пољопривреде и заштите животне средине објашњавају чињеницом да садашњи модел 
финансирања из буџета не обезбеђује довољно новца за заштиту животне средине, посебно за 
управљање отпадом. За примену европског принципа „загађивач плаћа” потребан је наменски 
фонд. Другим речима, ако хоћемо у ЕУ морамо да применимо њихове прописе који намећу 
успостављање одрживог система финансирања заштите животне средине и наменских 
фондова. 

М. Авакумовић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Deset-zanimanja-koja-nikome-nisu-potrebna.sr.html 

Десет занимања која никоме нису потребна 

Чекајући и по деценију на посао у струци појединци испуне услове за пензионисање. – Најбрже 

до посла електроинжењери, офталмолози, кардиолози 

Помоћник дактилографа, такође и помоћник конфекционара, израђивач горњих делова обуће, 
лаборант биологије само су нека од занимања која најдуже чекају  на посао. Неки од њих који 
су стекли таква звања и по 11,5 година преко Националне службе за запошљавање траже 
посао. 

Троје помоћника дактилографа је, на пример, чекајући овај посао дочекало пензију с обзиром 
на то да имају између 60 и 65 година, док је деветоро пред пензијом и имају од 55 до 59 
година. Десеторо старости од 50 до 54 године још чека овај посао, као и 45 њих који имају 
између 45 и 49 година. 

Више од деценију (128 месеци) на посао чекају и помоћници конфекционара. Најбројнији међу 
њима (62) данас имају између 45 и 49 година, док је 43 старости од 50 до 54 године. 

На занимање књиговође незапослени чекају по 10,3 године, кројача још дуже, 10,5 година, на 
посао магационера 9,7 година. Међу овим „староседеоцима” највише среће, да се запосле, 
односно да мање од деценије траже посао, имају продавци прехрамбене робе, у просеку 
седам година и помоћници механичара 7,2 године, од чега 12 њих може одмах с бироа у 
пензију, јер имају између 60 и 65 година старости. Најбројнији су помоћници механичара, 88 
њих који траже овај посао, и имају између 40 и 44 године. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Deset-zanimanja-koja-nikome-nisu-potrebna.sr.html
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Њихове колеге продавци у малопродаји мешовите робе на запослење чекају у просеку по 
седам година (86 месеци) и 36 њих је испунило услов за пензију. 

Истовремено на евиденцији, закључно с 30. априлом ове године, незапослених старијих од 40 
година, без евидентираног податка о икаквом радном искуству, има 69.540. 

 

Читалац „Политике” који је зашао у шесту деценију и који још чека посао руководиоца 
хемијских уређаја и машина (посао се тражи седам и по година у просеку) позвао је да пита да 
ли он с бироа може директно у пензију, а да при том нема дана радног стажа? 

У ПИО фонду објашњавају да по основу Закона о ПИО осигураник не може да стиче право на 
старосну пензију, а да нема дана радног стажа. 

Право на старосну пензију може да оствари онај ко има минимално 15 година стажа осигурања 
и законом навршене године живота. 

За остваривање права на инвалидску пензију, уз потпуни губитак радне способности, потребно 
је најмање пет година стажа осигурања. 

Једино право из пензијског и инвалидског осигурања које лице може да оствари без стажа 
осигурања је право на породичну пензију, јер је у том случају за подносиоца захтева односно 
будућег корисника битно да испуњава услов по годинама живота, кажу у ПИО. 

У Националној служби су за прва четири месеца ове године, због одласка у пензију, престали 
да воде евиденцију за 1.768 незапослених, а за целу 2014. за  9.778 бивших незапослених. 

Према истој статистици од јануара до априла ове године регистровано је 9.742 
новопријављена, односно оних, који су на биро дошли по основу вишкова запослених, а 
старији су од 50 година. Прошле године их је било 30.852, кажу у Националној служби за 
запошљавање. 

Док према подацима Националне службе за запошљавање 201.114 незапослених одмах с бироа 
може у пензију, с друге стране незапослени с високом стручном спремом, како-тако, ипак 
брже долазе до посла. 
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Најбрже посао налазе инжењери електротехнике, машинства и грађевине, као и ИТ 
стручњаци. Дефицитарни су и професори математике, физике, лекари одговарајућих 
специјализација – радиолози, кардиолози и офталмолози, као и дипломирани фармацеути. 

Међу онима са завршеном средњом школом најтраженији су заваривачи, као и занимања 
везана за негу старих, здравствене неговатељице, радници на обезбеђењу, електротехничари 
електронике, рачунара и телекомуникације. С тим што се у овим случајевима тражи и 
одговарајуће радно искуство. 

Ј. Петровић-Стојановић 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Ko-je-Srbiji-nametnuo-privatizaciju.lt.html 

Ko je Srbiji nametnuo privatizaciju 

Na priznanje Bojana Pajtića da je DS vodio ekonomsku politiku po međunarodnom diktatu – 

privatizujte, deregulišite, liberalizujte, Aleksandar Vlahović odgovara da se mora definisati šta je 

to pljačkaška privatizacija, na koji period se odnosi i na koje kompanije 

Apsolutno nije bilo diktata, korišćena su iskustva drugih zemalja u tranziciji i na osnovu tih 
iskustava je definisan najbolji model privatizacije, to jest model razvoja privatnog sektora, kaže za 
„Politiku” Aleksandar Vlahović, bivši ministar za privredu i privatizaciju u Vladi Srbije, 
komentarišući ocene koje je na skupu „Sindikati i politika” izneo Bojan Pajtić, predsednik 
Demokratske stranke. Lider demokrata je, pomalo neočekivano, priznao da je u vreme vlasti 
njegove partije Srbija ekonomsku politiku vodila po međunarodnom diktatu, koji je glasio – 
privatizujte, deregulišite, liberalizujte. 

„Mislili smo da ćemo slušanjem saveta onih koji žive u društvima bogatijim od našeg postati kao 
oni, a dogodilo se upravo suprotno”, konstatovao je Pajtić, priznajući da „deo krivice za stanje u 
kojem se Srbija nalazi snosi i Demokratska stranka”. 

Pajtić juče nije želeo da detaljnije pojasni svoju izjavu. Kako nam je porukom odgovorio, „izjava 
je jasna, istorija će se time baviti”. 

Pajtićevo „posipanje pepelom” izazvalo je mnogobrojne reakcije, pre svega političkih protivnika 
DS-a, koji u njegovom gestu ne vide ništa pozitivno. Sa Pajtićevim ocenama ne slažu se ni bivši 
ministri Vlahović i Goran Pitić. 

Prema rečima Vlahovića, koji je od 2001. do 2004. godine bio ministar za privredu i privatizaciju, 
nemoguće je dati jedinstvenu ocenu za čitav period od 2000. godine do danas. 

„To nije kompaktan period kada je u pitanju vođenje ekonomske politike. Prva etapa je bila do 
2003. godine i ubistva premijera Đinđića, druga od 2004. do 2014. godine, a sada smo u trećoj 
etapi, kada se konačno ponovo govori o reformi javnog sektora. Prema tome, bilo kakva ocena koja 
jednostrano posmatra protekli period nije tačna i nije objektivno utemeljena”, kaže Vlahović. 

Na opasku da se o tom periodu vrlo često govori kao o vremenu pljačkaške privatizacije, Vlahović 
odgovara da se mora definisati šta je to pljačkaška privatizacija, na šta se odnosi, na koji period i 
na koje kompanije. 

„Sem privatizacije nije ni bilo drugih suštinskih reformskih projekata i onda je logično da se sve 
drvlje i kamenje usmeri na privatizaciju. U različitim periodima rezultati privatizacije su bili 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Ko-je-Srbiji-nametnuo-privatizaciju.lt.html
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različiti i broj raskinutih privatizacije je različit. Više ih je bilo do 2003. godine nego kasnije. Stopa 
poništenih privatizacija bila je oko 25 odsto, ali isto tako treba da znate da se do privatizacije u 
Srbiji najuspešnijim modelom smatrao onaj primenjen u Estoniji, gde je bilo 50 odsto raskinutih 
ugovora”, objašnjava Vlahović i dodaje da se danas srpski model koristi u Belorusiji. 

Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom u prvoj vladi posle demokratskih promena 2000. 
godine Goran Pitić kaže za naš list da je MMF uvažavao ono što Srbija radi. 

„Mi smo priču gradili na bazi najboljih iskustava iz najboljih primera u praksi u domenu 
privatizacije i stabilizacije. Pokušavali smo da na osnovu naših saznanja napravimo najbolji model 
za Srbiju. Da nije bilo tih privatizacija, Srbiji bi danas bilo mnogo teže”, ističe Pitić i dodaje da je 
Pajtić najverovatnije mislio na vreme Borisa Tadića. 

Vojvođanski odbor Pokreta socijalista pozvao je Pajtića da prestane sa demagogijom i lažnim 
moralisanjem. „Kada govori ko je vodio ekonomsku politiku države za vreme vladavine demokrata, 
neka skupi hrabrost i kaže da su to bili tajkuni, vlasnici krupnog kapitala, i da je zbog njihove 
pohlepe Srbija postala društvo dubokih ekonomskih razlika. Neka prizna da su državom upravljali 
razni Miškovići, da se postupalo po njihovim diktatima i u interesu njihovog kapitala, a ne da 
izmišlja razne imaginarne međunarodne faktore”, kaže se, između ostalog, u saopštenju Pokreta 
socijalista. 

Pajtića je kritikovao i Srpski narodni pokret Naši zbog, kako kažu, sramnog javnog priznanja da su 
sve vreme svoje vladavine izvršavali međunarodne diktate i ekonomiju Srbije uništili predavši je u 
ruke stranim faktorima. Naši podsećaju da su svojevremeno upozoravali da je DS „plaćenički 
politički servis Zapada, na prvom mestu SAD i CIA”. 

J. Cerovina 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/industrija_motora_rakovica_izlazi_iz_stecaja.4.html?news_id=302680 

Industrija motora Rakovica izlazi iz stečaja? 
AUTOR: G. V. 

Beograd - U slučaju da plan strateškog partnera, poljske kompanije URSUS, bude prihvatljiv, 

Industrija motora Rakovica neće ići u stečaj već će nastaviti sa poslovanjem, zaključak je 

jučerašnjeg sastanka održanog u Ministarstvu privrede, saznaje Danas. 

Na sastanku su, sem nadležnih iz Ministarstva privrede, učestvovali predstavnici sindikata koji 
deluju u IMR-u i poljskog URSUS-a. 

- Zadovoljni smo postignutim jer sve ukazuje da će slučaj IMR-a biti rešen na zadovoljavajući način 
za sve. Između ostalih i za nas radnike. Naime, dogovoreno je da predstavnici URSUS-a u narednih 
15 dana dostave svoj plan Agenciji za privatizaciju, odnosno dostave predlog kako bi trebalo da 
izgleda strateško partnerstvo IMR-a i te poljske kompanije. Nakon toga, Agencija za privatizaciju će 
se izjasniti o toj ponudi - kaže za Danas Branko Milinović, predsednik Samostalnog sindikata 
Industrije motora Rakovica. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/industrija_motora_rakovica_izlazi_iz_stecaja.4.html?news_id=302680
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Zaposleni u IMR-u su u sredu, 27. maja, počeli sa protestima, nezadovoljni odlukom Ministarstva 
privrede da u toj fabrici proglasi stečaj. Oko 400 do 500 radnika IMR-a prvo je, u periodu od dva 
dana, blokiralo Ulicu patrijarha Dimitrija i tramvajske šine u beogradskom naselju Rakovica, gde se 
fabrika nalazi, da bi trećeg dana nastavili sa protestima u fabričkom krugu. U slučaju da 
Ministarstvo privrede ne prihvati razgovore o strateškom partnerstvu sa URSUS-om, radnici su 
najavljivali blokadu pruge i centra Beograda. 

Radnici IMR-a smatraju da ne postoji nijedan razlog za stečaj u tom preduzeću. To obrazlažu time 
da fabrička livnica radi normalno za IMR, Prvu petoletku, FAP, Slogu iz Nove Varoši, kao i za Famos 
iz Sarajeva. Poslovi se redovno ugovaraju, priprema se 500 traktora za tri kupca u Egiptu. Radi se 
2.000 motora po ugovoru sa kompanijom URSUS. Zaposleni u IMR-u smatraju da bi prestankom rada 
te fabrike na gubitku bili i srpski poljoprivrednici, jer u našoj zemlji postoji 350.000 motora, za 
koje više ne bi bilo rezervnih delova. 

U Ministarstvu privrede nisu hteli da komentarišu jučerašnje razgovore sa sindikalcima IMR-a i 
predstavnicima URSUS-a. Ipak, kako Danas saznaje u izvorima bliskim Vladi Srbije, pregovori sa 
URSUS-om idu "zadovoljavajućim tokom". 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/rokovi_cure_nadlezni_cute_.55.html?news_id=302726 

Još nijedan poziv za privatizaciju medija nije objavljen 

Rokovi cure, nadleţni ćute 
AUTOR: B. CVEJIĆ 

Preostalo je još 26 dana do isteka roka za povlačenje države iz više od 70 medija, a do sada 

Agencija za privatizaciju nije objavila nijedan javni poziv za njihovu prodaju. Zbog čega se to još 

nije desilo i da li će biti vremena da se privatizacija završi do 1. jula, roka propisanog Zakonom o 

javnom informisanju, u nadležnim institucijama nemaju odgovore. U Agenciji za privatizaciju i u 

Ministarstvu privrede nemaju ništa novo da kažu na ovu temu, dok iz Ministarstva kulture i 

informisanja upućuju na Agenciju za privatizaciju. 

- U Agenciji za privatizaciju su još pre dve sedmice najavili da bi prvi javni pozivi trebalo da budu 
raspisani "sukcesivno u narednim danima", ali se to još nije desilo. Više puta je isticano da veliki 
broj osnivača medija, najčešće lokalne samouprave, nije na vreme dostavio potrebnu 
dokumentaciju ili da to nije učinjeno adekvatno. Međutim, nejasno je zašto se na tenderu još nisu 
našli makar oni mediji koji su ispoštovali sve procedure. 
Nakon nedavnih izmena Zakona o privatizaciji, predstavnicima lokalnih samouprava nije jasno da li 
se te izmene odnose i na medije, a ovih dana počeli su da dobijaju zahteve Agencije za 
privatizaciju da pošalju nove procene vrednosti kapitala zaključno sa 31. decembrom 2014. godine. 
I za to imaju rok od 30 dana, te nisu sigurni da li to znači da će im rok za prodaju biti produžen.  
Jedna od mogućnosti koja se pominje u privrednim krugovima, a kako bi se prividno ispoštovao 
predviđeni rok, jeste da samo javni pozivi budu raspisani do 1. jula, bez preciziranja do kada treba 
potpuno da se završi čitav proces privatizacije. Naime, ukoliko bi se i sutra raspisao javni poziv za 
prodaju, upućeni tvrde da je za završetak procesa potrebno najmanje pet nedelja, čime bi se 
probio zakonski rok. 
U Ministarstvu kulture i informisanja više puta su naglašavali da neće pomerati rok za privatizaciju 
medija, tako da je neminovno da od 1. jula svi državni mediji ostaju bez izvora finansiranja. Zakon 
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predviđa da ukoliko do 1. jula ne bude prodat kapital, postupak prodaje kapitala se obustavlja, a 
kapital izdavača se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade. Ako zaposleni ne 
prihvate prenos besplatnih akcija, medij prestaje da postoji i briše se iz Registra medija. Međutim, 
u zakonu ne piše šta će biti u slučaju da se medij ni ne ponudi za prodaju, kao što bi možda moglo 
da se desi. 
Ministar kulture Ivan Tasovac je pre nekoliko dana izjavio da je proces privatizacije medija u toku, 
a na pitanje da li će svi mediji biti privatizovani do 1. jula, kratko je odgovorio: "Videćemo".  

 Otpremnine 

Ministar rada Aleksandar Vulin nedavno je rekao da svi zaposleni u medijima bez obzira koliko im 
je ostalo do penzije imaju pravo na socijalni program i socijalnu otpremninu. On je objasnio da o 
privatizaciji medija odluku donosi Ministarstvo kulture i Ministarstvo privrede kroz Agenciju za 
privatizaciju i naglasio da do 1. jula svi mediji moraju biti privatizovani. "Jedini način da zaposleni 
ostanu bez socijalnog programa je da se njihovo rukovodstvo ne obrati Ministarstvu rada", istakao 
je Vulin. 

  

Politika izuzeta 
 
Na spisku 17 preduzeća od strateškog značaja, za koje je Vlada Srbije produžila rok privatizaciju 
za još godinu dana, od medija se našla samo Politika. Inače, od većih medija na spisku medija za 
prodaju su i novinska agencija Tanjug, novosadski Dnevnik, Studio B, Međunarodni radio 
Jugoslavija... 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/agencija-za-privatizaciju-izigrala-dogovor 

Агенција за приватизацију изиграла договор 
 

Директор предузећа “Дневник” АД Нови Сад Светозар Карановић упутио је допис 
Агенцији за приватизацију у којем тражи званично образложење зашто за ово предузеће, 
и његово зависно предузеће “Дневник - Пољопривредник” 

 АД Нови Сад, као јединствени субјект приватизације,  није објављен јавни позив у 
предвиђеном року, односно закључно са 27. мајем ове године, када је извршило све обавезе у 
роковима предвиђеним Законом о приватизацији. 

Због тога што није на време објављен јавни позив у предвиђеном року, “Дневник” АД налази 
се на прагу стечаја. Карановић, који одбацује могућност да прогласи стечај, сматра да 
акционари, запослени и јавност имају право да знају зашто је ово предузеће, чија је основни 
капитал чак три пута већи од дуговања, доведено на ивицу стечаја. У допису се подсећа да је 
Министарство привреде 25. новембра прошле године донело Одлуку о моделу и методу 
приватизације “Дневник” АД Нови Сад, а ово предузеће је 9.јануара ове године доставило сву 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/agencija-za-privatizaciju-izigrala-dogovor
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потребну документацију потребну за приватизацију. Након тога, Министарство привреде је 21. 
априла упутило захтев акционарима “Дневник” АД за доношење Одлуке о продаји јавног 
капитала “Дневник” АД, који се приватизује. Закључке о продаји капитала у “Дневник” АД 
Нови Сад на време су донели Влада Србије, Влада Војводине и Скупштина града Новог Сада, а 
они имају преко 99 одсто акцијског капитала. 

- Дакле, урађено је све што је тражено и било је очекивано да се до 27. маја објави јавни 
позив. Зашто он није објављен и због чега би сада предузеће ишло у стечај, једноставно није 
јасно. Тражимо одговор, али и путоказ за даљи пут, јер не желимо да идемо у стечај у 
тренутку када имамо решење за опстанак предузећа. Уколико би нам Агенција дозволила, 
могли бисмо да се договоримо са повериоцима да сачекају са наплатом дуга и да их сами 
исплатимо што би спречило блокирање рачуна. Много тога бисмо сами могли да урадимо, јер 
имамо капитал и средства, али су нам руке везане и ништа не можемо без Агенције за 
приватизацију. Зато и тражимо да нам се разјасни шта се заиста дешава и како да изађемо из 
ситуације у којој смо се нашли, а да не одемо у стечај – закључује Карановић. 

Љ. Малешевић 

Прети гашење 
- Упозоравамо да прети гашење листа „ Пољопривредник” – специјализованог гласила за 
пољопривреду и село, које у континуитету излази од 2. децембра 1956. године, јер није 
реално да се поступак приватизације реализује до 30. јуна ове године, а запослени не могу да 
преузму акције с обзиром да су делимично остварили право на бесплатне акције у претходном 
периоду. Иста судбина прети и ревији за пољопривреднике “Добро јутро”, дечјим листовима 
“Невен” и “ Мали невен” – наводи Светозар Карановић. 
 

 

 

 

 


