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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:557536-Kasa-PIO-punija-za-100-miliona-evra 

Kasa PIO punija za 100 miliona evra 
M. Lj. Popović  

Za prvih šest meseci ove godine znatno povećan prihod od doprinosa. Rigorozniji nadzori 

naterali poslodavce da prijave radnike. Unija poslodavaca hvali Zakon o radu 

 
OD doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u drţavnu kasu se za prvih šest meseci ove godine 
slilo oko 100 miliona evra više nego lane. Osnovni razlog za to je prelazak nekoliko hiljada 
zaposlenih iz "sive zone" u legalne tokove. 

Poslodavci su za doprinose svojih radnika u prvoj polovini ove godine Republičkom fondu za 

penzijsko i invalidsko osiguranje uplatili ukupno 173,096 milijardi dinara, što je za osam procenata 

više nego u istom periodu prošle godine. 

- Znatno je povećan broj prijavljenih radnika na obavezno osiguranje, što govori o većem 

zapošljavanju - kaţe Jelica Timotijević iz PIO fonda. - Mnoge radnike, koji su do sada bili 

angaţovani na crno, poslodavci su uredno prijavili. 

U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja kaţu da je dotacija iz budţeta na 

ime doprinosa smanjena za skoro sedam milijardi u odnosu na onu koja je planirana. Veća naplata 

doprinosa rezultat je povećanja stope zaposlenosti, ali i intenzivnih kontrola inspektora rada koji 

su veliki broj radnika preveli u legalne tokove. U odnosu na period od 7. 12. 2013. do 9. 7. 2015. 

godine, skoro je sedam hiljada više prijavljenih na obavezno socijalno osiguranje. 

Angaţovanje Inspektorata za rad hvale i sindikati. Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih 

sindikata mišljenja je da su rigoroznije i agilnije kontrole radnika od početka godine dale rezultate. 

- Nadzori su češći, a inspektori savesniji, pa otuda i povećanje broja radnika koje poslodavci 

prijavljuju - objašnjava Savić. - To je, svakako, boljitak, ali, ipak, budţet drţave biće značajno 

bogatiji kada počnu da se otvaraju nova radna mesta. 

U Uniji poslodavaca, međutim, tvrde da su izmene zakona o radu dale prve rezultate. 

- Fleksibilniji uslovi zapošljavanja doveli su do toga da poslodavci u većoj meri prijavljuju radnike 

koje angaţuju - kaţe Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca. - Ukoliko se ovaj trend 

nastavi, mogli bismo do kraja godine da se nadamo i znatno većem prihodu od doprinosa za 

penzijsko i invalidsko osiguranje. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:557536-Kasa-PIO-punija-za-100-miliona-evra
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KONTROLA PA RADNA KNjIŢICA 

BROJ radnika sa kojima su poslodavci odmah posle inspekcijskog nadzora u prvoj polovini ove 

godine zasnovali radni odnos povećan je za 40,5 odsto u odnosu na isti period 2014. Pravi efekat 

vanrednih kontrola, tvrde u Inspektoratu rada, ogleda se u tome što u periodu do 20 dana posle 

nadzora poslodavci prijavljuju i druge radno angaţovane osobe koje nisu zatečene na radu u 

trenutku inspekcijskog nadzora. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:557683-Staklara-ce-eksplodirati-ako-ostane-bez-

struje 

OBAVEŠTEN SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE 

MUPParaćin: Staklara će eksplodirati ako ostane bez 

struje?! 
Z. Rašić  

EPS za petak najavio iskljuĉenje "Srpskoj fabrici stakla", što bi moglo da izazove katastrofu. Iz 

velike peći moglo bi doći do istakanja 230 tona uţarenog stakla 

UKOLIKO "Srpskoj fabrici stakla" bude u petak isključena struja, kako je najavljeno iz lokalne 
"Elektrodistribucije", fabrici preti eksplozija gasa i velike peći, jer se "ponašanje" 230 tona 
uţarenog stakla temperature 1.500 stepeni ne moţe kontrolisati! O mogućoj katastrofi obavešten je 
Sektor za vanredne situacije MUP Pomoravskog okruga, a u fabrici se preduzimaju sve tehničke 
mere da bi se katastrofa strečila. 

Ovo tvrdi Borislav Vuković, generalni direktor SFS. Poslovodstvo i zaposleni su od utorka na 
nogama, jer je jagodinska EDB u Paraćinu, zbog duga, najavila da će 17. jula u 12 časova obustaviti 
isporuku. 

- Prošle nedelje nas je EDB skinula sa rezervnog napajanja. Sada imamo samo jednu liniju i mogu 
da nam isključe i daljinski. Ako to urade kako su nam zapretili, najveća peć L5 sa 230 tona 
istopljenog stakla moţe da eksplodira u kratkom roku! Iz te peći staklo ne moţemo da istočimo, a 
do eksplozije dolazi kad stanu pumpe za vodu koje regulišu hlađenje. Ne moţemo da garantujemo 
bezbednost ljudi u fabrici i u okolini, pa smo zbog toga i obavestili Sektor za vanredne situacije - 
kaţe Vuković. 

On objašnjava da je tačno da postoji veliki dug za struju, ali da drţava fabrici već tri godine duguje 
400 miliona dinara, a fabrički račun je u blokadi zbog duga prema "Srbijagasu". 

- Deblokadu smo dogovorili tako što će se kompenzovati dug drţave prema vlasniku SFS sa dugom 
fabrike prema "Srbijagasu". Mi onda u roku od 30 dana moţemo da izmirimo kompletan dug za 
struju, koji nije sporan. To je jedini način da EPS dođe do svog potraţivanja, a ne isključenjem 
struje - navodi Vuković. 

Potpuno vanredna situacija uzbunila je i fabričke sindikate. Oni su upozorili dopisom premijera, 
Ministarstvo privrede i druge merodavne organe na preteću havariju koja moţe da ugrozi ţivote. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:557683-Staklara-ce-eksplodirati-ako-ostane-bez-struje
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:557683-Staklara-ce-eksplodirati-ako-ostane-bez-struje
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- U slučaju poţara ili eksplozije gasa, ne moţe se reagovati. Ugroţen bi bio ceo grad jer bi to bila 
ekološka katastrofa neviđenih razmera. Na treba valjda Paraćin da doţivi još jednu eksploziju kao 
onda kada je gorelo Karađorđevo brdo zbog vojnih magacina? Samo što je ta eksplozija bila van 
grada, a ovog puta bila bi u gradu i kraj auto-puta, navode, između ostalog, predsednici 
Samostalnog i Sindikata "Nezavisnost", Ţivojin Matejić i Boban Nikodijević.. 

A ako do eksplozije i ne bi došlo, obustava struje značila bi za SFS potpuni prestanak proizvodnje, 
zamrzavanje svih peći sa istopljenim staklom i odlazak na ulicu 835 zaposlenih. 

PLATIĆEMO, DEBLOKIRAJTE NAM RAĈUN 

STAKLARA ne spori dug za struju koji je ovog trenutka preko 200 miliona dinara, ali generalni 
direktor Borislav Vuković ističe da je jedini način da se dug plati - deblokada računa fabrike. To je 
dogovoreno sa nadleţnim ministarstvom, ali, iz nekog razloga, drţava taj dogovor još nije sprovela. 

I SINDIKATI MOLE 

O NESAGLEDIVim posledicama najavljenog isključenja struje poslovodstvo i sindikati Staklare 
obavestiće u četvrtak javnost na konferenciji za novinare, kada će još jednom uputiti apel drţavi i 
EPS da im struju ne isključuju. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/575638/ZIVI-STIT-RUDARA-U-RESAVICI-Brane-imovinu-od-sudskih-izvrsilaca 

ŢIVI ŠTIT RUDARA U RESAVICI Brane imovinu od 
sudskih izvršilaca 

G.J.  

Zbog najave privatnih sudskih izvršitelja da će popisivati imovinu na ime sudskih presuda zaposlenih 

za smenski rad, rudari rudnika uglja Rembas u Resavici danas su bili spremni da svojim telima 

zaštite preostalu imovinu preduzeća, potvrdio je predsednik Sindikata Nebojša Milenković i najavio 

da će zahtevati od ljudi niz vrha drţe rešavanje tog problema i isplatu potraţivanja. 

- Sindikat je sa radnicima napravio ţivit štit isped kapije da ne dozvolimo sudskim izvršiteljima 

dalji popis imovine rudnika, ali do toga nije došlo. Od ponedeljka ćemo radikalizovati proteste i 

pozvaćemo ljude iz vrha drţave da pomognu u rešavanju problema. Zalaţemo se rešavanje 

problema i isplatu smenskog rada, ali smo pozvali članove sindikata da na taj način više ne 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/575638/ZIVI-STIT-RUDARA-U-RESAVICI-Brane-imovinu-od-sudskih-izvrsilaca
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naplaćuju potraţivanja. Doćićemo u situaciju da nam popišu sva osnova sredstva za rad i nećemo 

imati sa čim da radimo. Poenta je da advokati ţele da naplate svoja potraţivanja i zbog toga uvlače 

radnike - kaţe Milenković. 

 

On je dao primer presude od 160 hiljada dinara zbog koje je popisano pet automobila srednje klase 

u voznom stanju.  

- Problem je nastao 2005. godine zbog neplaćanja smenskog rada, rudari su počeli da tuţe 2009 

godine i sada je dospelo na naplatu. Međutim, ako se nastavi ovakav način naplate potraţivanja 

ostaćemo bez firme i nećemo imati gde da obezbedimo egzistensciju za porodice, istakao je 

Milenković. 

 

Inače, sudski izvršitelji su u petak popisali vozila, a među njima i sanitet, tako da povređeni radnik 

nije prevezen do bolnice. 

 

- Zbog sitnih sudskih presuda advokati zahtevaju do rudara da se uđe u postupak popisivanja 

imovine kako bi se enormno bogatili. Po presudi jednog radnika od 190 hiljda dinara izvšitelji su 

popisali 300 tona uglja u vrednosti 30.000 evra, navodi on. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/575566/NEKADASNJI-GIGANT-ZAVRSIO-NA-OTPADU-Masine-29-novembra-prodate-

u-staro-gvozdje 

NEKADAŠNJI GIGANT ZAVRŠIO NA OTPADU Mašine 
"29. novembra" prodate u staro gvoţĊe 

Tanjug  

Nakon objavljivanja vesti da su mašine i oprema Industrije mesa “29. novembar” prodate 

preduzeću za trgovinu sekundarnim sirovinama iz Austrije, nekadašnji radnici ovog giganta traţe 

odgovor da li će uspeti od toga da namire bar deo zaostalih zarada. 

U Agenciji za privatizaciju kaţu da na delu pokretne imovine koja je prodata razlučno pravo ima 

filijala Poreske uprave u Subotici, na osnovu čega u Savezu samostalnih sindikata smatraju da će od 

toga biti namirene obaveze prema lokalnoj samoupravi na osnovu poreza. 

 

Katalin Makai je u ovom preduzeću radila do 1998. godine, kada je nekadašnji gigant, koji je 

zapošljavao više hiljada radnika, izvozio svoje proizvode na više kontinenata, proizvodio čak hranu 

za NATO trupe i otišao u po prvi put u stečaj. 

http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/575566/NEKADASNJI-GIGANT-ZAVRSIO-NA-OTPADU-Masine-29-novembra-prodate-u-staro-gvozdje
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/575566/NEKADASNJI-GIGANT-ZAVRSIO-NA-OTPADU-Masine-29-novembra-prodate-u-staro-gvozdje
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Kao poverioci koji su prijavili svoja potraţivanja, sada se nada da će iz ove prodaje moći da namiri 

bar deo onoga što joj se duguje, pošto po odlasku u stečaj 1998. godine nije dobila ni otpremninu. 

 

“Ja bih volela da bar dobijemo ono što smo radili skoro dţabe za našu firmu. Nek budu fer prema 

nama da nam isplate bar tu razliku od minimalca do plate”, rekla je Katalin Makai, a sa njom se 

slaţu i njene nekadašnje kolege koje su sa njom posetile prostorije subotičkog Saveza sindikata. 

U pisanom odgovoru Agencije za privatizaciju navodi se da je konačnu odluku o prodaji po ceni koja 

je za oko 130 miliona dinara niţa od procenjene doneo odbor poverilaca koji čine DDOR Novi Sad, 

Elektrodistribucija Subotica, Suboticagas, Banka Intesa i DOO PRO AS, a da na delu imovine koja je 

prodata razlučno pravo ima filijala Poreske uprave u Subotici. 

 

“Preostala sredstava ulaze u stečajnu masu i biće predmet raspodele u okviru deobe stečajne mase 

gde se podmiruju troškovi stečajnog postupka i stečajni poverioci srazmerno prema isplatnim 

redovima”, navode u Agenciji. 

 

 Na osnovu toga, predsednik Saveza samostalnih sindikata u Subotici Milan Popović ne veruje da će 

radnici uspeti da od ovih sredstava naplate svoja potraţivanja. 

 

 “Većina ovog novca verovatno će ići za izmirenje obaveza poreza prema lokalnoj samoupravi. Tako 

mi je izneo stečajni upravnik. Kao i za troškove stečaja”, rekao je Popović. 

 

 Dalji koraci u toku vođenja stečajnog postupka, kako navode u Agenciji, jesu prodaja preostale 

imovine, među kojima su fabrički krug u Tolminskoj ulici, za koji je ranije interes iskazao Alpak, 

kao i silos i zemljište. 

 

 “Ako bi se to prodalo što pre, po nekim realnim cenama, onda ima šanse da i ti ljudi koji su 1998. 

godine otišli na Biro, kada je firma otišla u stečaj, da dobiju bar deo tih sredstava što su im duţni”, 

dodaje Popović. 

Međutim, u Agenciji za privatizaciju u ovom momentu ne mogu da kaţu da li za tu imovinu ima 

zainteresovanih. 

  

“Što se tiče pitanja vezanog za potencijalne zainteresovane kupce za imovinu stečajnog duţnika, 

ne moţe se dati precizan odgovor, s obzirom da su dosadašnje prodaje bile neuspešne, tako da će 

se tek po ponovnom objavljivanju oglasa znati da li će se neko pod datim uslovima pojaviti kao 

zainteresovan kupac imovine stečajnog duţnika”, navode u Agenciji. 
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Agencija za privatizaciju je do sada objavljivala tri tendera za prodaju kapitala preduzeća, a u 

aprilu 2008. tender je proglašen uspešnim. 

 

Međutim, kupac tada nije obezbedio bankarsku garanciju tako da je ugovor raskinut u junu iste 

godine. 

 Nakon toga, u maju 2009. godine preduzeće je zbog stanja u kojem se nalazi - otišlo po drugi put u 

stečaj. 

Prva prodaja iz stečaja oglašena je u novembru 2010. godine, koja je kao i dve sledeće bila - 

neuspešna. 

Nakon toga se prešlo na prodaju imovine u celinama, a nakon što nije prihvaćena ponuda za 

prodaju najvaţnije celine preduzeća, fabrike u Tolminskoj ulici, prešlo se na prodaju po 

segmentima, kao što je bila i ova. 

Imovina je prodata preduzeću DT HANDELS GmbH, sa sedištem u Klagenfurtu, Austrija, koje je 

registrovano za - trgovinu sekundarnim sirovinama. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Drzava-gurnula-u-blokadu-43-preduzeca.sr.html 

Држава гурнула у блокаду 43 предузећа 

Радници и акционари БИП-а протестовали захтевајући нову процену капитала и да им се 

одблокира рачун 

Држава је ипак кренула у принудну наплату дугова од појединих предузећа која су до пре ме-
сец дана била заштићена као да су од непроцењиве вредности. И то је прва кренула, иако је 
Министарство привреде обећавало да држава, која од таквих фирми потражује око две мили-
јарде евра, неће терати у стечај фирме које је до јуна штитила од поверилаца. Њихови рачуни 
„у црвеном” говоре другачије.  

Према подацима Народне банке Србије већина предузећа са списка 43 фирме којима је укину-
та „амнестија”, сад је у блокади. Некима попут Јагодинске пиваре рампу је прва спустила По-
реска управа, али убедљиво највише блокада је дошло од комерцијалних поверилаца, односно 
банака.  

У Пореској управи се не слажу да су они кренули први у наплату потраживања, већ је како об-
јашњавају реч о старим налозима за наплату. Сада су се стекли услови за активирање налога 
за извршење из претходних година, што како објашњавају нема директне везе са Пореском 
управом. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Drzava-gurnula-u-blokadu-43-preduzeca.sr.html
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 – Престанком заштите извршења код одређеног броја предузећа из процеса реструктурирања, 
реактивирани су налози за принудну наплату из претходног периода – речено нам је у Пореској 
управи. 

Предузећа попут „Бетоњерке” из Алексинца или предузећа ППТ-ТМО из Трстеника успела су 
да се извуку из блокаде и од почетка јула су ликвидна. Али она су изузеци. Већина је од јуна у 
константној блокади. Међу рекордерима су путарско предузеће „Војводинапут – Бачкапут” коју 
су банке блокирале са 1,8 милијарди динара, „Борели” из Сомбора са 743 милиона динара 
блокаде или БИП, чији износ блокаде износи 837 милиона динара. А колико до пре две недеља 
блокада овог предузећа је износила 30,6 милиона динара. 

Радници и акционари БИП-а протестовали су минулих дана захтевајући да се изврши нова про-
цена капитала тог предузећа, распише јавни оглас о продаји, одблокира пословни рачун пред-
узећа и обуставе, како тврде, штетни уговори. Примио их је министар привреде Жељко Сер-
тић. 

Председник Удружења мањинских акционара БИП-а Војислав Ћоровић рекао је за Танјуг да су 
радници незадовољни, будући да је, како каже, планирано да се склопи уговор са представни-
ком из Скопља који би купио пивару за 50.000 евра, а отпустио 370 радника и смањио произ-
водњу за 45 одсто. Према његовим речима, рачун предузећа је блокиран, а запослени страхују 
да ће већина остати на улици и да ће производња бити обустављена. 

Радници траже деблокаду пословног рачуна АД БИП Београд и репрограм обавеза са Пореском 
управом и другим повериоцима, затим преиспитивање законитости и једнакости примене кри-
теријума и мерила Министарства привреде по којима се пивара није нашла на списку „зашти-
ћених” предузећа којима је продужен рок заштите од поверилаца, рекао је он. 

Евиденција Народне банке Србије о принудној наплати показује да су обавезе од 479 милина 
динара закључале рачуне „Вршачких винограда”, „Хипола” који је све до пре неколико дана 
одолевао блокади и осталих повереника. 

Очигледно је да већи број тих предузећа нема могућност да се договори око пролонгирања 
обавеза јер немају делатност, одрживо пословање и не могу да послују по тржишним принци-
пима. У овим предузећима ради око 5.000 људи и у њима се спроводи социјални програм. 

Ипак свако то предузеће је прича за себе. У некима се истина проблем дугова може решити 
кроз реорганизацију пословања, које би фирмама које имају какву-такву тржишну перспекти-
ву, омогућило да договоре репрограм и да наставе да раде, али и да отплаћују дугове. 

Радници, део опреме и имовине, могу бити издвојени у друго предузеће које ће наставити са 
радом. Ако се закључи да реорганизација није могућа отвара се поступак банкротства.  

Маријана Авакумовић 
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АНАЛИЗА ВЕСТИ 

Одакле вишак новца у буџету Србије 

Укупни приходи снажно порасли крајем маја (8,2 одсто), док расходи стабилно падају (4,7 

процената), наводи се у извештају 

 

Само дан након што се премијер Александар Вучић, гостујући на националној телевизији, 
похвалио добрим резултатима у буџету, добре оцене стања српске касе стигле су и из 
Европске комисије (ЕК). Како се наводи у редовном тромесечном извештају ЕК за земље 
кандидате, српски буџет наставио је са позитивним изненађењима. 

– На крају маја мањак у државној каси достигао је 27,2 милијарде динара, што чини свега 0,7 
одсто процењеног годишњег бруто домаћег производа (БДП). То чини четвртину дефицита 
оствареног у истом периоду прошле године – каже се у извештају ЕК. 

Укупни приходи су снажно порасли (за 8,2 одсто), оцењује се у овој анализи. Највећим делом 
томе су допринеле акцизе (раст од 21,8 одсто), увозни ПДВ (10,2) и непорески приходи (58,3 
процента). 

Са друге стране расходи падају стабилним темпом, па међугодишњи пад износи 4,7 одсто. 
Највише су смањени издаци за плате (12,2) и пензије (3,2 одсто). 

У извештају се наводи да су, због курсних разлика, од почетка године државна дуговања већа 
за чак 150 милијарди динара. Највише због раста долара у односу на евро. 

Премијер Александар Вучић изјавио је прексиноћ ће Србија ове године имати 70 милијарди 
динара више прихода од предвиђених и поновио да ће грађани осетити бољитак и да ће плате 
у јавном сектору и пензије порасти. 

Вучић је за РТС, наводећи да подаци нису још усаглашени са ММФ, рекао да ће Србија имати 
18 милијарди динара више у доприносима, 15 више у порезу на додату вредност, те 20 
милијарди у акцизама и исто толико у непореским приходима. То полако показује подизање 
српске економије – рекао је Вучић. 

Премијер је навео и то да ће Србија, ако будемо имали стагнацију до краја године, имати 
позитиван годишњи раст од 0,5 одсто, што је, уз мере фискалне консолидације, како је 
нагласио, „мало чудо”. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Odakle-visak-novca-u-budzetu-Srbije.sr.html
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Вучић је рекао да ће то грађани у будућности да осете и најавио раст плата и пензија. 

Највеће повећање имаће просветни радници, затим радници у здравству, полиција и војска, а 
бољитак ће осетити и сви пензионери. 

Премијер је рекао да је добру економску политику видела и немачка канцеларка Ангела 
Меркел, која је недавно посетила Србију, и која је оценила да у Србији постоји озбиљност и 
одговорност у приступу и да будућност није урушавана због политичких поена. 

А. Т. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dodikov_prijatelj_stoji_iza_quotpljackequot_komgrapa.4.html?news_id=3048

74 

Radnici jedne od nekada najuspešnijih graĊevinskih 
firmi 140 meseci bez plate 

Dodikov prijatelj stoji iza "pljačke" Komgrapa? 

AUTOR: LJ. BUKVIĆ 

Beograd - Radnici HK Komgrap uputili su ovih dana pismo predsedniku Vlade Aleksandru Vučiću u 

kome traţe da nadleţne institucije skinu oznaku "drţavna tajna" sa pljačke veka u Srbiji u kojoj je, 

kako tvrde, oteta imovina zaposlenih u ovoj firmi vredna više od 250 miliona evra, a radnici 

ostavljeni na ulici bez ikakvih prava i plata i po 140 meseci. 

"Urgentno zahtevamo da tuţilaštvo, Uprava kriminalističke policije i pravosuđe pokrenu reviziju 
privatizacije, a radnicima isplate sva potraţivanja i vrate otetu imovinu", kaţe za Danas predsednik 
sindikata Nezavisnost Komgrap-Makiš Rade Stoković. Deo firme, koja je nekada imala 11 ogranaka, 
Komgrap-Makiš odavno ne postoji, kaţe Stoković, nekada zaposleni u njoj od 2002. nisu primili 
platu. Radnika tamo više nema, a vredna imovina je rasprodata u staro gvoţđe. U svojim najboljim 
godinama Komgrap, koji je osnovan 1989, imao je 14.000 zaposlenih. Do privatizacije taj broj je 
spao na 2.500 radnika, da bi ih danas ostalo manje od 250. 

Komgrap je 2007. privatizovalo preduzeće Integral inţenjering iz Laktaša u Republici Srpskoj. 
Vlasnik ove firme je biznismen Slobodan Stanković, koji je u medijima često u vezu dovođen sa 
aktuelnim predsednikom RS Miloradom Dodikom. Integral inţenjering je kupio tek nešto više od 50 
odsto akcija Komgrapa po ceni od 4,3 miliona evra. Ostatak je u vlasništvu malih akcionara. Firma 
iz Laktaša se ugovorom obavezala da će u narednih 16 meseci investirati 4,3 miliona evra. 
Međutim, od toga nije bilo ništa, firma je dovedena na rub propasti, a privatizacija Komgrapa je 
dospela i na listu spornih privatizacija kojima se bavio i Savet za borbu protiv korupcije. 

Radnici tvrde da je upravo rukovodstvo firme krivo za propadanje Komgrapa jer je otvaralo zavisna 
preduzeća na koja je "prebacivalo" radnike, a svu imovinu iz tih preduzeća prebacivalo u Holding. 
Tako su, tvrdi Stoković, radnici gurnuti u zavisna preduzeća, koja odlaze u stečaj, a imovina se 
rasprodaje. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dodikov_prijatelj_stoji_iza_quotpljackequot_komgrapa.4.html?news_id=304874
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dodikov_prijatelj_stoji_iza_quotpljackequot_komgrapa.4.html?news_id=304874
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Osim toga, nekoliko radnika ove firme sa kojima smo razgovarali poseduju i pisane dokaze, odnosno 
izvode iz banaka u koje smo imali uvid, da su članovi najuţeg rukovodstva tokom 2010. i 2011. 
trošili desetine hiljada evra "provlačeći" biznis kartice, kao i da su u trenutku kada radnicima nisu 
isplaćivali plate i ostala primanja uzeli i kredit od 100 miliona dinara kako bi deo novca uplatili kao 
pomoć jednoj subotičkoj firmi, koja taj novac nikada nije vratila. 

Stoković napominje da je samo on bar sedam ili osam puta bio kod direktora koji mu je rekao da će 
sve biti rešeno i da će radnicima biti povezan staţ i isplaćene plate, ali se to nikada nije desilo. 

Bivši direktor informatike u ovom preduzeću Ilija Ćosović kaţe za naš list da je na jednoj od 
poslednjih skupština malih akcionara traţio odgovore na pitanja šta se desilo sa dva zavisna 
preduzeća, Komgrap mont i Komgrap metal, i gde je otišao novac od tih prodaja? 

"Odgovoreno mi je kako se tipično odgovara sa pozicije sile samo delimično izbegavajući suštinu. 
Rečeno mi je da je Metal prodat za 900.000 evra, a Mont za 90.000 evra. Mont je u trenutku 
prodaje raspolagao sa 147 kvadratnih metara poslovnog prostora u Podgorici čija cena ne moţe biti 
ispod 1.500 evra po kvadratu i dva apartmana u Apart hotelu u Budvi gde se kvadratni metar 
prodaje po ceni ne niţoj od 3.000 evra", napominje Ćosović. 

U odgovoru, koji je potpisao direktor firme Draško Pašić, stoji da je firma Komgrap mont 
procenjena na 120.000 evra, a da je dug na osnovu PDV 450.000 evra. 

"Ako postoji toliki dug za PDV, prostom računicom dolazi se do tog da je prihod bar 2,4 miliona evra 
koji nigde nije prikazan u bilansima koji su nam bili dostupni na Skupštini akcionara", ističe 
Ćosović. 

Prema podacima Agencije za privredne registre, Komgrap je 2013. godinu završio sa gubitkom od 
463 miliona dinara i 234 radnika, za 53 radnika manje nego što je imao godinu pre. I dok jedan od 
računa koji Komgrap ima u Vojvođanskoj banci ne podleţe blokadi, drugi u istoj banci, a prema 
podacima NBS u blokadi je 938 dana i to za iznos od 216 miliona dinara. 

 Radili "Metropol", "Jugoslaviju", Marakanu... 

Komgrap je radio na velikim projektima, poput izgradnje beogradskih hotela "Slavija", "Metropol", 
"Jugoslavija", ali i čuvenog hotela "Kosmos" u Moskvi, zgrade Gaspromnjefta i stadiona Crvene 
zvezde. U njihovom vlasništvu je i poslovna zgrada na pet spratova na Terazijama, zgrade u 
Kosovskoj, na Severnom bulevaru, ali i brojne hiljade kvadrata u Ţelezniku, Obrenovcu, Sokobanji. 

  

Slobodan Stanković i Rade Bulatović 
Vlasnik Integral inţenjeringa i dugogodišnji prijatelj Milorada Dodika Slobodan Stanković je za 
direktora Komgrapa postavio Draška Pašića, a predsednik UO dugo je bio Darko Matijašević, bivši 
ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Jedno vreme mesto u UO Komgrapa imao je i bivši 
šef BIA Rade Bulatović. Inače, Stankoviću je pre dve godine na ulazu u Hrvatsku oduzeto 450.000 
evra u gotovini zato što novac nije prijavio ni carini BiH ni Hrvatske. Iako je tvrdio da je radio sve 
po zakonu, ispostavilo se da nije traţio dozvolu za iznošenje novca, što nalaţe posebna uredba 
Vlade RS. 
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Premijerov "budžetski optimizam" naišao na kritike ekonomista 

Vuĉić: Rast BDP do kraja godine 0,5 odsto 
Struĉnjaci: Biće dobro ako bude i nula 
AUTOR: A. MILOŠEVIĆ 

Beograd - Srbija polako pokazuje znake oporavka ekonomije - izjavio je juče premijer Aleksandar 

Vučić za RTS. Ta njegova ocena došla je kao zaključak nabrajanja niza dobrih ostvarenja u 

republičkom budţetu, zbog kojih očekuje da Srbija godinu završi sa privrednim rastom od pola 

procenta, a ne na nuli ili u minusu od tih istih pola procenta, kako su pokazivale sve dosadašnje 

prognoze. Ipak, gledajući budţetske cifre, ekonomisti izraţavaju bojazan da premijerove najave 

rasta neće biti ostvarene, a da brojke o kojima govori nisu odrţive na duţi rok, iako su neosporno 

pozitivne. 

Tako je Vučić istakao da će drţava ovu godinu završiti sa 70 milijardi dinara većim prihodima od 
predviđenih, zahvaljujući tome što dosadašnji trendovi ukazuju da će naplata doprinosa biti za 18 
milijardi dinara veća, prihodi od PDV-a za 15 milijardi, od akciza za 20 milijardi i još toliko od 
neporeskih prihoda, što su uglavnom dividende javnih preduzeća. Zahvaljujući svemu tome, Vučić 
je opet potvrdio svoju nameru da "u budućnosti" podigne plate u javnom sektoru i penzije, pri 
čemu će, kako je obećao, najveće povećanje primanja imati prosveta, zdravstvo, policija i vojska. 

Analizirajući stanje javnih finansija, profesor Ekonomskog fakulteta Ljubomir Madţar kaţe za Danas 
da pomenutog viška od 70 milijardi dinara "na kraju godine neće biti" jer su veći prihodi ostvareni 
samo u prvom tromesečju, odnosno u prvih pet meseci ove godine, a odnose se na celu godinu, "što 
znači da tih prihoda neće biti u sledećim mesecima". 

- Tako će na kraju godine rezultati biti lošiji od onih ostvarenih u prvom kvartalu, zbog čega mislim 
da se premijer oko tog viška verovatno prevario - kaţe Madţar. 

Prema njegovim rečima, ni očekivanje privrednog rasta nije verovatno. 

- Sve procene do sada su bile da ćemo godinu završiti u negativnoj zoni, sa padom bruto domaćeg 
proizvoda od 0,5 do jedan odsto. Ne znam na osnovu čega Vučić sada misli da ćemo ostvariti 
pozitivan rast, odnosno tih pola procenta iznad nule. Dosta sam skeptičan po tom pitanju. Biće 
dobro ako se ispostavi da je on u pravu, ali bojim se da ipak nije - dodaje profesor. 

Ni tvrdnja da veći prihodi budţeta ukazuju na oporavak ekonomije za Madţara nije tačna, jer uz 
ogradu da ne zna o kojim je sve ciframa premijer govorio, kaţe da "sve cifre koje sam ja do sada 
video ne ukazuju na oporavak". 

- Biće dobro ako godinu završimo sa stagnacijom. Po meni će i to biti povoljan ishod - zaključuje 
Madţar. 

Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević takođe sumnja u mogućnost privrednog rasta ove 
godine. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vucic_rast_bdp_do_kraja_godine_05_odsto__
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- Ove mere su mere štednje i bolje naplate poreza. Pritom treba imati na umu da je rast prihoda 
od naplate poreza i drugih davanja posledica toga što su stope na mnoge poreze povećane, od 
poreza na imovinu nadalje. Najveći deo ostvarene štednje došao je od smanjenja plata u javnom 
sektoru i penzija, dok štednje kao rezultata strukturnih poboljšanja javnih sluţbi uopšte nema, a to 
je ono što nam je potrebno - kaţe Kovačević. 

Ovaj stručnjak podseća i na činjenicu da je veliki deo "viška" u budţetu došao od dividendi javnih 
preduzeća, odnosno od uzimanja profita onih preduzeća koja posluju pozitivno. 

- To nije dobro, a naročito je loše da se dividende uzimaju od onih preduzeća koja imaju 
konkurente u privatnom sektoru, jer kada iscedite novac iz njih, onemogućavate im razvoj - kaţe 
Kovačević, i dodaje da je dobrim budţetskim pokazateljima značajnim delom doprinelo i to što je 
drţava ove godine investirala mnogo manje novca nego što je predviđeno budţetom, pa su ta 
neiskorišćena sredstva ostala u drţavnoj kasi, što takođe nije dobro. 

 

 

 


