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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:557803-Staklara-mora-platiti-racune 

Staklara mora platiti račune 
S. Bulatović  

Iz Vlade Srbije poručuju da nijednom preduzeću, pa ni paraćinskoj fabrici, neće tolerisati 

neplaćanje računa. Sertić: Umesto da štiti imovinu, rukovodstvo obmanjuje zaposlene i javnost 

 
DIREKTORI "Elektroprivrede Srbije" i "Srbijagasa" pozvaće i već u petak se susresti sa rukovodstvom 
"Srpske fabrike stakla" iz Paraćina kako bi se rešio problem ogromnih dugovanja ovog preduzeća. 
Ukoliko staklara nastavi staru praksu ignorisanja raĉuna, struja će im, baš kao i gas - biti iskljuĉeni. 
Vlada Srbije, poruĉili su u ĉetvrtak ministri privrede Ţeljko Sertić i energetike Aleksandar Antić, 
više neće tolerisati neplaćanje. 

Paraćinska fabrika trebalo je da bude iskljuĉena sa elektriĉne mreţe jer duguje 250 miliona dinara. 

Rukovodstvo je, meĊutim, tvrdilo da će iskljuĉenje struje izazvati eksploziju velike peći i ekološku 

katastrofu. Obaveze za struju nisu njihov najveći problem. "Srbijagasu" duguju 1,8 milijardi dinara. 

Drţava prema njima, kako kaţu u Vladi, ima neizmirene obaveze od oko 200 miliona dinara. 

- EPS radi po zakonu i na vreme je obavestio rukovodstvo da će biti iskljuĉeni - rekao je u 

ĉetvrtak ministar Sertić. - Ne moţe nijedno preduzeće da posluje a da ne plaća. To vreme utopije 

je prošlo. Rukovodstvo i odgovorni u "Srpskoj fabrici stakla", umesto da preduzmu sve da zaštite 

imovinu i radnike, spinuju javnost i 800 zaposlenih ne bi li im se još jednom oprostili dugovi. 

Iz ugla ministra Antića, baš primer Staklare oslikava tešku poziciju Vlade. Sa jedne strane je, kako 

kaţe, tajkun vlasnik, koji ne vodi raĉuna o svojoj kompaniji i manipuliše zaposlenima. Pred Vladom 

je, s druge strane, viši interes, a to su radnici. 

- Ta fabrika "Srbijagasu" duguje 1,865 milijardi dinara i 250 miliona EPS-u. Prošlo je vreme kada 

tajkuni mogu da budu uspešni, a da ne izmiruju svoje obaveze - poruĉio je Antić. - To vreme je 

prošlo. Ne mogu graĊani Srbije da budu najredovnije platiše. Sistem odgovornosti mora da se 

promeni. Sigurno nećemo ući ni u kakav neodgovoran proces niti ćemo ugroziti bilo ĉije zdravlje, 

ali nećemo dozvoliti niti da bilo ko manipuliše ljudima. Rukovodstvo treba pod hitno da stupi u 

kontakt sa komercijalnim sluţbama naših energetskih kompanija i potpiše reprogram i ugovor o 

snabdevanju gasom. 

SPAS ILI AGONIJAMOLIMO Vladu da naredi svojoj administraciji da "naš predmet" izvadi iz fioke. 
Neka komisija prebije sve te dugove, da se zna ko je šta kome duţan, a mi ćemo onda struju 
sigurno platiti. A ako iz nekog razloga hoće da nas zatvore, neka to uĉine odmah! Samo neka 
prestane već jednom ovaj strah i agonija - ispovedila nam se radnica u proizvodnji. 

I prvi ĉovek EPS Aleksnadar Obradović je poruĉio da utrošena struja mora da se plati. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:557803-Staklara-mora-platiti-racune
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- Menadţment Staklare je dobio na vreme obaveštenje da će biti iskljuĉeni - rekao je Obradović. - 

Ako nisu na vreme iskljuĉili peći mogu da nam se obrate i traţe duţi rok. Oni mesecima izbegavaju 

da potpišu reprogram. Od juna ih upozoravamo. Priĉa o ekološkoj katastrofi je pritisak kako ih EPS 

ne bi iskljuĉio. 

"Srbijagas" im od poĉetka ove godine, prema reĉima Dušana Bajatovića, isporuĉuje ovaj energent 

bez ugovora. Pet puta su odlagali prekid isporuke. 

- Mi smo im blokirali raĉun, a oni i dalje posluju. Kako? - pita se Bajatović. - To je kršenje zakona. 

Ne da smo tolerantni, nego smo i iznad ekonomske logike. Neće biti popuštanja u smislu naplate 

gasa. I on i elektriĉna energija moraju da budu plaćeni. 

I ĉelnicima EPS i "Srbijagasa", meĊutim, jasno je i da potpisani reprogram ne garantuje da će 

rukovodstvo "Srpske fabrike stakla" poĉeti da plaća svoje obaveze. S druge strane, Vlada je odluĉila 

da stane iza direktora javnih preduzeća i dokaţe da raĉune moraju da izmiruju svi. 

MOLIĆEMO NA KOLENIMA DA NE SEKU 

SINDIKATI Srpske fabrike stakla i u ĉetvrtak su molili merodavne za spas fabrike. Na oglasnoj tabli 

osvanuo je poziv zaposlenima da se - ukoliko struja bude iskljuĉena - okupe ispred glavne kapije, a 

MUP-u je prijavljena protestna šetnja do centra grada, uz mogućnost radikalizacije. Poziv se ne 

odnosi jedino na one koji će u trenutku iskljuĉenja imati obavezu da budu na svojim radnim 

mestima i da uĉine sve da spreĉe katastrofu. 
BEZ UGOVORASRPSKA fabrika stakla je dostavila "Srbijagasu" ugovor o snadbevanju, ali ga srpsko 
javno preduzeće nije potpisalo, jer kupac ne ispunjava komercijalne uslove. Pored dugovonja za 
isporuĉeni gas, neplaćeni reprogram, tekuću potrošnju gasa, vlasnici Staklare "Srbijagasu" duguju i 
devet miliona evra na ime kupovine fabrike. "Srbijagas" i dalje isporuĉuje ovaj energent, ali bez 
ugovora. 

- Niko ţiv ne moţe da predvidi šta će se desiti kad 230 tona uţarene staklene mase ostane bez 

hlaĊenja! Temperatura u pećima, pa i toj najvećoj L5 je 1.500 stepeni, a ventilatori i pumpe za 

hlaĊenje rade na struju. Gas će doticati i dalje. Moguća je eksplozija i curenje stakla. Bolja je 

varijanta i "daj boţe" da doĊe samo do zaleĊivanja! Ali to je propast cele fabrike jer proizvodnju u 

ĉiju je modernizaciju uloţeno 116 miliona evra nikada više niko neće moći da obnovi - kaţe Ţivojin 

Matejić, predsednik Samostalnog sindikata SFS. - Na kolenima molimo drţavu, Vladu, EPS... da nam 

struju ne iskljuĉe. Uništiće fabriku a struju neći imati ko da plati. Apelujem na Vladu da se konaĉno 

realizuje dogovor koji je u Ministarstvu privrede postignut 24. aprila. To će da nam deblokira raĉun 

i omogućiće nam da normalno radimo. 

I Matejić i Boban Nikodijević, predsednik sindikata "Nezavisnost", navode da ĉak i kratkotrajni 

nestanci struje, zbog kvara, dovode do ozbiljnih havarija na pećima, pa su posledice potpune 

obustave elektriĉne energije - nezamislive. A ako i ne doĊe do ekološke katastrofe i ugroţavanja 

ţivota ljudi - do socijalne katastrofe će doći sigurno. Iskljuĉenje struje znaĉi gašenje fabrike i 

gubitak posla za 850 radnika. Bez sigurne egzistencije ostaće isto toliko porodica, više od 2.500 

ljudi. (Z. Rašić) 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:557686-Radnici-i-akcionari-BIP-ispred-vlade 

Radnici i akcionari BIP ispred vlade 
E. R.   

Plan je da 175 radnika legne na trotoar u Nemanjinoj 11 i da na taj način simbolično obeleţi 

isto toliko godina postojanja Beogradske industrije piva 

 
RADNICI i akcionari Beogradske industrije piva najavljuju za danas novi protest ispred zgrade Vlade 
Srbije. Prema nezvaniĉnim najavama, zaposleni će napraviti performans sliĉan onom koji je 
najavljivao novinar Dušan Mišić, povodom obeleţavanja 20 godina Srebrenice. Plan je da 175 
radnika legne na trotoar u Nemanjinoj 11 i da na taj naĉin simboliĉno obeleţi isto toliko godina 
postojanja BIP-a. 

Akcionari i radnici BIP-a već su protestovali 6. jula ispred Ministarstva privrede, zahtevajući da se 

izvrši nova procena kapitala tog preduzeća, raspiše javni oglas o prodaji kapitala, odblokira 

poslovni raĉun preduzeća i obustavi sklapanje štetnog ugovora o zakupu pivare. 

Predsednik Udruţenja manjinskih akcionara BIP-a, Vojislav Ćorović, kaţe da su radnici veoma 

nezadovoljni zbog ugovora sa Svetozarom Janevskim iz Skoplja koji ţeli da iznajmi pivaru za 50.000 

evra meseĉno, da otpusti 370 radnika i smanji proizvodnju za 45 odsto. 

IZNAJMILI DRŢAVNU IMOVINU 

REPUBLIĈKA direkcija za imovinu pisala je u sredu rukovodstvu BIP i zatraţila hitan sastanak. Kako 

"Novosti" saznaju, posle medijskih napisa da BIP raspolaţe i iznajmljuje nekretnine i imovinu 

uknjiţenu na Republiku Srbiju, Direkcija je zatraţila da se zaštiti imovina. Reĉ je o delu objekta, 

koje je drţava preuzela od BIP na raĉun neplaćenog poreza. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:557836-Vulin-Vise-od-47000-novoprijavljenih-

osiguranika-u-PIO-fondu 

Vulin: Više od 47.000 novoprijavljenih osiguranika u PIO 

fondu 
Tanjug  

Broj radnika na plati u javnom sektoru smanjio se za oko 40.000, od kada je uvedena zabrana 

zapošljavanja, ali se iz realnog sektora do danas zaposlilo više od 47.000 ljudi, koji su 

novoprijavljeni osiguranici u PIO fondu 

ZAJEĈAR - Broj radnika na plati u javnom sektoru smanjio se za oko 40.000, od kada je uvedena 
zabrana zapošljavanja, ali se iz realnog sektora do danas zaposlilo više od 47.000 ljudi, koji su 
novoprijavljeni osiguranici u PIO fondu, izjavio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boraĉku i 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:557686-Radnici-i-akcionari-BIP-ispred-vlade
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:557836-Vulin-Vise-od-47000-novoprijavljenih-osiguranika-u-PIO-fondu
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:557836-Vulin-Vise-od-47000-novoprijavljenih-osiguranika-u-PIO-fondu
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socijalnu politiku Aleksandar Vulin. On je u filijali Republiĉkog PIO fonda u Zajeĉaru prisustvovao 
promociji novih usluga za graĊane i korisnike i tom prilikom naglasio da je sedam milijardi dinara 
manje povuĉeno iz budţeta Srbije, a sedam milijardi dinara uplatila privreda koja radi. 

"To je dobra vest za svakog od nas i to govori da nam privreda polako ali sigurno ide na bolje i 

ozdravljuje i da sve mere koje smo pokrenuli daju svoje rezultate", rekao je Vulin. 

Prema njegovim reĉima, od poĉetka ove godine do danas, uplaćeni doprinosi su povećani izmeĊu 

osam i devet odsto, zavisi od meseca do meseca, što govori o povećanju zaposlenosti, o tome da 

naša privreda, kako je rekao, polako, ali sigurno ozdravljuje. 

"Da je to tako, statistika moţe da laţe, ali brojke i novac ne. To znaĉi da smo mi od poĉetka godine 

do danas povukli sedam milijardi dinara obaveznih dotacija, koje je trebalo da nam budu uplaćene- 

sada nisu jer nije bilo potrebe, privreda je to nadoknadila i uplatila svoje doprinose", rekao je 

Vulin. 

Ministar rada je rekao i da PIO fond mora da bude na usluzi korisnicima i da to sve više i jeste. 

"Ali ono što treba da raduje sve nas koji jesmo i koji nismo penzioneri, a to je da se doprinosi iz 

privrede u PIO fond slivaju daleko većim intenzitetom", rekao je Vulin. 

On je naveo da PIO fond i njegovo Ministarstvo, koristeći savremene metode poslovanja, 

pojeftinjuju postupke, ubrzavaju ih i ĉine dostupnijim, istakavši da svi korisnici ne moraju više da 

dolaze do centrale, niti da gube vreme, dovoljno je da pošalju zahtev i sve što pošalju kao zahtev u 

elektronskoj formi, dobiće u "I ĉak ne moraju oni liĉno da dolaze, mogu da pošalju nekoga od 

ukućana sa dokazom, sa mejlom da su poslali zahtev i to je sve što se od njih traţi", rekao je Vulin i 

dodao da je uvedena obaveza da se sva rešenja i svi dokumenti izdaju na ćirilici, što do sada nije 

bio sluĉaj. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:557809-Inspekcija-162-radnika-u-30-hladnjaca-radi-

na-crno 

Inspekcija: 162 radnika u 30 hladnjača radi na crno 
Tanjug  

Inspekcija je kontrolisala subjekte koji angaţuju ukupno 2.931 lice, a utvrđeno je da 2.769 lica 

ima zaključene ugovore o radu, 

 
BEOGRAD - Pojaĉan inspekcijski nadzor 137 privrednih subjekta ĉija je preteţna delatnost prerada 
voća i povrća i poseduju hladnjaĉe pokazao je da 162 lica u ukupno 30 kontrolisanih privrednih 
subjekata radilo "na crno". 

Inspekcija je kontrolisala subjekte koji angaţuju ukupno 2.931 lice, a utvrĊeno je da 2.769 lica ima 

zakljuĉene ugovore o radu, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna 

pitanja. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:557809-Inspekcija-162-radnika-u-30-hladnjaca-radi-na-crno
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:557809-Inspekcija-162-radnika-u-30-hladnjaca-radi-na-crno
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Na teritoriji Podunavskog i Srednjobanatskog okruga, zateĉeno je 38 radnika na "crno", kod jednog 

poslodavca u Šumadijskom okrugu, od 16 zateĉenih lica 15 je radilo "na crno", a kod jednog 

poslodavca u Pĉinjskom okrugu, svih 13 radnika je radilo "na crno". 

Zbog utvrĊenih prekršaja u oblasti radnih odnosa, inspektori su podneli devet zahteva za 

pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavaca, u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 

podneli su 21 zahtev. 

Izdato je osam prekršajnih naloga za neposedovanje ugovora na mestu rada za koji je propisana 

novĉana kazna u fiksnom iznosu od 50.000 i od 100.000 dinara. 

Inspekcija rada je donela 36 rešenja zbog utvrĊenih nepravilnosti u oblasti radnih odnosa, 58 

rešenja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i dva rešenja o zabrani rada na radnom mestu, i 

naloţila poslodavcima zasnivanje radnog odnosa sa osobama koje su radile "na crno". 

Inspekcija rada će i u predstojećem periodu organizovati pojaĉane nadzore kod poslodavaca ĉija je 

preteţna delatnost prerada voća i povrća i koji poseduju hladnjaĉe. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:557685-Krusevacka-fabrika-maziva-prvi-put-izvozi-

u-Rusiju 

Kruševačka fabrika maziva prvi put izvozi u Rusiju 
S. Babović  

Prvi put od osnivanja FAM, u sredu je iz fabričkog kruga krenuo put Rusije šleper pun 

vrhunskih ulja i maziva. Vrednost prvog posla oko pola miliona evra 

PRVI put od osnivanja FAM, u sredu je iz fabriĉkog kruga krenuo put Rusije šleper pun vrhunskih 
ulja i maziva. Izvozniĉki posao dokaz je drţava nije sluĉajno uvrstila Fabriku maziva na spisak od 17 
strateških preduzeća, istiĉu za "Novosti" u rukovodstvu firme. 

- Kvalitet polusintetiĉkih i sintetiĉkih ulja, maziva, menjaĉkih ulja je vrhunski - kaţe Vladica 

Petrović, generalni direktor FAM-a. - Budući da se danas u Rusiji voze najsavremeniji modeli 

automobila, naše je bilo da zadovoljimo njihove kriterijume i standarde. 

Osvajanje ruskog trţišta veliki je uspeh za 229 radnika. Petrović podvlaĉi da se proizvodi FAM-a 

izvoze u veliki broj evropskih zemanja. 

- Izvozimo oko 30 odsto proizvodnje i to je obrt od oko 4,5 miliona evra - napominje naš 

sagovornik. - A drţimo oko 27 odsto domaćeg trţišta. Vlada Srbije nas je stavila na spisak od 17 

zaštićenih preduzeća, pre svega zbog naših poslovnih rezultata i ĉinjenice da moţemo da se 

finansiramo iz sopstvenih sredstava. Svake godine se iz naše fabrike slije u budţet oko ĉetiri 

miliona evra. 

RADNICI 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:557685-Krusevacka-fabrika-maziva-prvi-put-izvozi-u-Rusiju
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:557685-Krusevacka-fabrika-maziva-prvi-put-izvozi-u-Rusiju
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FAM je nedavno obeleţio 43 godine rada. Posle raskinute privatizacije sa Milom Đuraškovićem pre 

ĉetiri godine, fabrika se našla u dugovima koji su predmet spora pred sudom. Radnici priţeljkuju da 

postanu vlasnici fabrike formiranjem konzorcijuma. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/575985/SAZNAJEMO--Vucic-prelomio-Zeleno-svetlo-za-otkaze 

SAZNAJEMO Vučić prelomio: Zeleno svetlo za otkaze 

Gordana Bulatović  

Ĉlanovi Vlade Srbije juĉe su se dogovorili o naĉinu na koji će krenuti u racionalizaciju javne 

uprave, u sklopu koje će od septembra poĉeti otpuštanja oko 9.000 ljudi, saznaje „Blic“. 

Napravljen precizan plan otpuštanja: Sednica Vlade Srbije 

Posle nekoliko nedelja zastoja, juĉe je na sednici Vlade konaĉno dogovoreno kako će precizno 

izgledati proces otpuštanja utvrĊenih viškova zaposlenih u drţavnoj upravi, zdravstvu, prosveti, 

sudstvu... 

  

- Zastoj je trajao desetak dana jer većina ministara nije bila spremna da konaĉno krene u ono što 

je već ranije dogovoreno. Ministarstvo za drţavnu upravu dalo je opštu analizu, a zatim su i sva 

ministarstva radila na preciznim planovima za svoje sektore. MeĊutim, cela akcija se u jednom 

momentu potpuno razvodnila i oĉigledno je da je zeleno svetlo morao da da sam premijer - 

objašnjava za „Blic“ izvor iz Nemanjine 11. 

 

Ti planovi su, kako saznajemo, zasad oznaĉeni kao sluţbena tajna da ne bi izazvali paniku meĊu 

zaposlenima u javnoj upravi. Ipak, prema nezvaniĉnim informacijama, analize pokazuju da najviše 

viškova ima u zdravstvu, prosveti i sudstvu. 

 

 Imamo, na primer, ĉak 16 sudija više na 100.000 stanovnika nego što je to evropski prosek. S druge 

strane, plate u sudstvu veće su 25 odsto nego proseĉna plata u sektoru drţave. Ipak, najveći 

problem je što ĉak 30 odsto zaposlenih na nivou svih sudova u Srbiji ĉini pomoćno osoblje, tj. 

radnici koji ne uĉestvuju u rešavanju sudskih predmeta. 

 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/575985/SAZNAJEMO--Vucic-prelomio-Zeleno-svetlo-za-otkaze
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Sliĉan problem dešava se i sa zdravstvom. Nezdravstveno osoblje ĉini 24 odsto svih zaposlenih u 

tom sektoru. Imamo i višak lekara opšte prakse, ali i ozbiljan manjak lekara specijalista, 

stomatologa i farmaceuta. 

 

4.500 viškova u lokalnim samoupravama 

Podsetimo, racionalizacija javne uprave jedna je od najvaţnijih reformi koje Srbija mora da 

sprovede do 2018. godine. Prema aktuelnom sporazumu sa MMF, sredstva koja drţava izdvaja za 

zaposlene u javnom sektoru moraju u naredne tri godine da ĉine do sedam odsto BDP. 

Nakon smanjenja plata u javnom sektoru, ti troškovi su sada oko 8,5 odsto BDP. U memorandumu o 

ekonomskoj politici koji je Vlada dostavila MMF-u broj zaposlenih bi u 2018. trebalo da bude 15 

odsto manji nego danas. Niko od ministara juĉe nije ţeleo da komentariše dogovor. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/575981/Vanredna-situacija-u-Paracinu-sindikati-staklare-najavili-protestnu-setnju 

"Vanredna situacija" u Paraćinu, sindikati staklare 
najavili protestnu šetnju 

G. Jevremović  

Zbog najave EPS da će zbog dugova u petak u podne iskljuĉiti sa napajanja elektriĉnom energijom 

Srpsku fabriku stakla u Paraćinu je prava "vanredna situacija", jer su sindikati najavili protestnu 

šetnju, a lokalni Štab za vanredne situacije obavestio nadleţne drţavne sluţbe da se pripreme za 

moguću ekološku katastrofu. 

-Ukoliko doĊe do prekida struje, radnici SFS i graĊani Paraćina krenuće u 12.30 u protestnu šetnju 

do centra grada. Protestna šetnja je prijavljena policiji, reĉeno je na konferenciji za novinare 

samostalnog i Sindikata nezavisnost. 

 

Osim što bi fabrika na taj naĉin bila definitino zaustavljena, a investicije od 116 miliona evra 

poništene, postoji opasnost za grad i stanovnike, upozorili su sindikalci. 

 

 

9.000 ljudi dobiće otkaz 

Najviše viškova ima u zdravstvu, prosveti i sudstvu. Mahom je reč o pomoćnom osoblju, a 

stručnjaci manjkaju 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/575981/Vanredna-situacija-u-Paracinu-sindikati-staklare-najavili-protestnu-setnju
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-Peć ima 230 tona uţarenog stakla, temperature 1.500 stepeni, pumpe hlade staklo, meĊutim, ako 

nema struje nema ni hlaĊenja i onda niko ţivi ne zna šta moţe da se dogodi, rekao predsednik 

Samostalnog sindikata Ţivojin Matejić. 

 

Sindkilaci navode da vladina administracija drţi u fioci problem SFS, koji je rešen dogovorom 24 

aprila, Vlada Srbije je 25 juna dala saglasnost na višestruku kompenzaciju. MeĊutim, raĉun SFS je 

blokiran više meseci zbog duga prema Srbija gasu. 

 

Još uvek se ne zna ko je zvaniĉno većinski vlasnik Staklare, jer nije poznat rezulat poslednje 

kontrole Agencije za privatizaciju o ispunjenju kupoprodajnog ugovora i o tome odluĉuje Vlada 

Srbije. 

 

-Krajnje je vreme da je agonija prekine i da se kaţe ko je većinski vlasnik, kao i da vlasnik poĉne 

da rešava nagomilane probleme, zakljuĉuje predsednik Sindikata Nezavisnost Boban Nikodijević. 

 

Bugarski konzorciju Glas industri kupio je pre tri godine od Srbija gasa paraćinsku Staklaru. Na ĉelu 

tog konzorcijuma je bugarski bankar Cvetan Vasilev, ĉije izruĉenje od Srbije zahtevaju drţavni 

organi te susedne zemlje. 

 

 

OPŠTINA STRAHUJE OD EKOLOŠKE KATASTROFE 

Paraćinski Štab za vanredne situacije je na vanrednoj sednici 

doneo odluku da obavesti o sve nadleţne drţavne sluţbe o 

opasnosti od ekološke katastrofe i nesagledive posledice po 

ţivote ljudi u sluĉaju iskljuĉenja struje SFS. Staklara je 

obaevstila štab da bi posledice mogle biti tehnološki 

prestanak rada peći, nastanak velikih havarija, curenje 

uţarene staklene mase, što sve ukupno moţe izazvati pojavu 

poţara i eksplozija sa nesagledivim posledicama po ţivote i 

zdravlje zaposlenih, kao i ţitelja Paraćina, te ekološku 

katastrofu. Štab zahteva od drţavnih sluţbi da preduzumu 

mere iz njihovih nadleţnosti i otklanjanja eevntualne opasnoti 

po ţivote i zdravlje ljudi i imovine. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Sve-smo-dalje-od-bankrota.sr.html 

Вујовић: Све смо даље од банкрота 

„Џубили дет кампејн”, чију анализу преноси „Гардијан”, Србију сврстава у земље којима 

прети дужничка криза 

 

Србија је данас све даље од ивице банкрота, где год та ивица била. Ми се од банкрота 
удаљавамо, захваљујући мерама фискалне консолидације, које дају одличне резултате, а не 
приближавамо му се. Овим речима је министар финансија Душан Вујовић за „Политику” 
коментарисао наводе британског „Гардијана” које је пренео Танјуг, да се девет европских 
држава, а међу њима је Србија, налази у дужничкој кризи. 

– Није ми јасно на основу којих података су они дошли до тог закључка. Не знам шта су са чим 
сабирали, али подаци које наводе у тексту су погрешни. Све информације о нашим 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Sve-smo-dalje-od-bankrota.sr.html
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задужењима су јавна ствар и ми их редовно објављујемо на сајту Министарства финансија – 
каже Вујовић. 

Шта је заправо „Гардијан” објавио? Овај британски дневник пренео је анализу организација 
„Јубили дет кампејн” (Jubiliee Debt Campaign) која се бавила кризом дуга. У свом тексту 
„Гардијан” Србију не спомиње, али се име наше земље у извештају британске организације 
спомиње на неколико места. Када је о нашој задужености реч, самим тим што је ниво дуга 
давно прешао законом дозвољену границу од 45 одсто бруто домаћег производа (БДП) далеко 
од тога да је ситуација сјајна. Али није ни толико драматична каквом је представља „Јубили 
дет кампејн”. 

Према њиховим наводима, спољни дуг Србије износи 98 одсто БДП. То није тачан податак. 
Последњи подаци НБС, из марта 2015. показали су да је спољни дуг на крају првог тромесечја 
износио 26,73 милијарде евра (око 80 одсто БДП-а). Од тога, дуг јавног сектора износио је око 
15,06 милијарди евра, а приватног (банке, фирме, грађани) 11,48 милијарди. Ова организација 
сврстава земље у три категорије. У оне које су у дужничкој кризи, затим у оне у којима 
постоји висок ризик од тога и на крају у оне где постоји ризик од избијања кризе дуга. Србија 
је сврстана у последњу групу земаља. При том критеријум по коме се мерио ризик од 
избијања дуга је ниво спољног дела јавног дуга. Што значи да се посматрају само државни 
дугови у девизама. Према подацима Министарства финансија, 31. маја ове године јавни дуг 
Србије износио је нешто више од 24 милијарде евра, што је 72,7 одсто БДП-а. Од тога, 15 
милијарди евра је наш дуг у страној валути (подаци НБС). 

Такође, „Јубили дет кампејн”, наводи податак да око 9,6 одсто буџетских прихода одлази на 
отплату камата, што опет није тачно. Расходи за камате чине 3,5 одсто БДП-а. Чак и да ова 
организација рачуна трошкове камата у односу на укупне буџетске приходе (а не као удео у 
националном колачу) и они су мањи и износе 8,75, а не 9,6 одсто како рачуна ова британска 
организација. Удео издатака за камате у укупним расходима је још мањи (око седам одсто). 

Да су Британци погрешили сматра и професор Економског факултета Милојко Арсић. Како је 
изјавио за Танјуг, „пренаглашена је оцена да Србији прети криза спољног дуга, јер у 
последњих пет, шест година није било значајних промена”, истакао је Арсић. 

Према његовим речима, у том периоду је промењена структура спољног дуга, који представља 
укупан дуг јавног и приватног сектора према страним повериоцима, јер се приватни сектор 
раздуживао, док се јавни сектор задуживао. 

– Бар када је реч о Србији не постоји разлог да се каже да постоји опасност од кризе спољног 
дуга. Спољни дуг не расте, већ је и мањи од износа који су навели, јер су се значајно 
раздужиле и банке и привреда – рекао је Арсић и додао да и раст јавног дуга, односно укупног 
износа дугова државе, успорава због смањивања дефицита. 

Са смањивањем фискалног дефицита у овој и у наредним годинама, наводи он, отклониће се 
основни узрок раста и јавног и спољног дуга Србије. „Тако је криза спољног дуга код нас 
могућа једино ако се догоде већи међународни, односно регионални поремећаји”, наводи 
Арсић. 

Премијер Александар Вучић оценио је јуче да је Србија на највећој могућој удаљености од 
банкротства или велике кризе. 
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Он је, оцењујући као глупост писање британског „Гардијана” на ту тему, рекао да су аутори 
текста користили застареле информације или је било неких других разлога за такво писање, 
али пре свега, додао је, ради се о подацима старим више од годину дана. 

Претходног дана премијер је истакао да Србија са новцем нема проблем, али да га неће ни 
улудо бацати. 

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

Који су лончићи побркани 
У својој анализи британска организација „Јубили дет кампејн” чини се да је помешала 
термине спољног и јавног дуга. По дефиницији спољни дуг земље чине сви зајмови у страној 
валути, укључујући ту државне, али и приватне (банке, фирме, становништво) дугове. Јавни 
дуг, са друге стране представља сва дуговања државе (и у домаћој и у страној валути). 
Спољни дуг Србије износи више од 26 милијарди (око 80 одсто БДП-а), а јавни више од 24 
милијарде (72 одсто БДП-а). Дакле, ни један ни други нису 98 одсто БДП-а, како наводи ова 
британска организација. 

Аница Телесковић 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Preprodaja-cacanskih-fabrika.sr.html 

Препродаја чачанских фабрика 

Банкрот и поновна продаја негдашњих симбола привредног напретка – Фабрике хартије „Божо 

Томић” и „Нискоградње” 

Чачак – Лета 2007, у размаку од четири седмице, Агенција за приватизацију продала је на 
аукцији два чачанска предузећа, Фабрику хартије „Божо Томић” са 495 радника, и 
„Нискоградњу” где је било 127 запослених. Ових дана, после тачно осам година, Агенција је у 
истој седмици објавила да поново продаје ова привредна друштва јер су у међувремену 
банкротирала. И то опет истовремено. 

То је слика и прилика приватизације у чачанском крају који је осамдесетих прошлог века био 
на великом гласу по привредном успону, мноштву производних погона и занатских радњи 
окупљених у задрузи „Универзал” и наслоњених на велике фабрике. А пословну данашњицу у 
овом граду симболизују два речена предузећа и – њихова пропаст. 

Фабрика хартије, прва индустрија у Чачку, почела је да ради 2. јуна 1930. године под називом 
„Пантић и друг”, израђујући све врсте фине хартије. Није обустављала производњу ни 
почетком Другог светског рата. Једини застој забележен је 1944. године, али су и тада 
машине повремено покретане. Рад је нормализован 1945, увозом целулозе из СССР-а и 
каменог угља из Бугарске. Те године овде је почела израда папира за новчанице Народне 
банке Југославије, прве у ослобођеној земљи, а машине су без прекида правиле хартију и у 
доба санкција деведесетих, и за време бомбардовања 1999. Али, све линије заустављене су, и 
то коначно, 12. марта 2011. кад је искључена струја због неплаћања. Власник фабрике убрзо је 
исекао једну од три папир машине и продао као старо гвожђе. 

На аукцији 12. јула 2007. године Фабрику хартије у којој је 70 одсто капитала било процењено 
на 378,8 милиона динара (4,6 милиона евра), купио је Христо Ковачки из Софије, по почетној 
цени од 90,9 милиона динара. Данас, Агенција продаје ову фабрику као правно лице, 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Preprodaja-cacanskih-fabrika.sr.html
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прикупљањем понуда. Процењена вредност је 588 милиона динара (или 4,9 милиона евра), а 
стечајни управник дужан је да прихвати највишу достављену понуду, уколико је бар један 
динар изнад половине процењене вредности. Истовремено, призната потраживања од фабрике 
износе чак 2,15 милијарди динара (17,9 милиона евра), али то не иде на терет новог власника 
већ стечајне масе где ће се повериоци намирити, у најбољем случају, са десетак одсто. 

Фабрика, иначе, има две папир машине, енергану снаге чак 8,6 мегавата и све инсталације 
припремљене за још један толики извор струје, 23.814 квадрата хала и 12,88 хектара 
земљишта скоро у центру града. 

Један део проблема, Фабрици хартије причинио је лаки увоз свих врста папира, и тешко је 
било опстати у таквој конкуренцији. Много теже било је упропастити „Нискоградњу” која је 
била главни фаворит на локалним градилиштима. Године 2002. добила је и награду општине 
Чачак као најбоље предузеће у овом граду, да би после само осам година банкротирало. 

„Нискоградњу” је на аукцији, 14. јуна 2007. године, купио Миленко Зимоњић из Београда. 
Процењена вредност капитала (70 одсто) била је 102,9 милиона динара, почетна цена на 
надметању 23 милиона, а Зимоњић је победио понудивши чак 230 милиона динара. Агенција 
данас продаје „Нискоградњу” као правно лице, управну зграду и радионице, асфалтну базу и 
1,7 хектара земљишта, јавним надметањем по почетној цени од 70 милиона динара. У 
одвојеном поступку, такође јавним надметањем, купцима се нуди 21 машина и возило овог 
путарског колектива, по почетној цени од 13,5 милиона динара. Иначе, призната потраживања 
поверилаца према „Нискоградњи” износе 229,7 милиона динара (1,9 милиона евра). 

Крајем 2013. године Градска управа за локални економски развој у Чачку објавила је коначни 
биланс приватизације предузећа у овом граду, која је започела 20. децембра 2002. продајом 
хемијске индустрије „ПКС Латекс” на затвореном тендеру, а била завршена седам година 
касније, 11. децембра 2009, аукцијском продајом Телевизије Чачак. Уздајући се у податке 
Агенције за приватизацију, Градска управа је саопштила да је од 60 друштвених предузећа 
затечених у граду на почетку овог века 16 отишло у стечај јер није било заинтересованих 
купаца а продата су 44, од којих је још 17 накнадно банкротирало или уведено у стечај. 

То је, показало се на крају, била продаја упола цене. Јер, укупна вредност 44 понуђена 
предузећа била је процењена на 5,58 милијарди а продата су за 2,86 милијарди динара. Ако се 
за средњи курс узме 80 динара за један евро, произилази да су привредна друштва која вреде 
70 продата за 35 милиона евра, а у њима је у тренутку приватизације било 4.640 запослених. 

Регионална привредна комора из Краљева саопштила је својевремено, позивајући се на 
податке Републичког завода за статистику, да је 1988. на подручју града Чачка (тада општине) 
било 38.768 запослених, док је 2010. на истој територији регистрован само 26.571 запослени. 

Г. Оташевић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/quotbudimkiquot_zbog_duga_isecena_struja.4.html?news_id=304985 

"Budimki" zbog duga isečena struja 
AUTOR: N.K. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/quotbudimkiquot_zbog_duga_isecena_struja.4.html?news_id=304985


14 

 

Poţega - - Preduzeću za preradu voća i povrća Budimki iz Poţege, ĉiji je vlasnik drţava i koje treba 

da se privatizuje po drţavnom programu, juĉe je iskljuĉena elektriĉna energija, zbog dugovanja u 

iznosu od 11.900.000 dinara. Direktor ĐorĊe Stevanović je istakao da preti opasnost da bude 

uništeno zaleĊeno voće i povrće u vrednosti od oko tri miliona evra. 
 

Objasnivši da je navedeni dug "nastajao tokom dve decenije, odnosno pre i posle neuspešne 
privatizacije", nakon ĉega su radnici sa novom upravom obnovili proizvodnju, direktor "Budimke" je 
saopštio da je preduzeće plaćalo dug koliko je moglo i to u ratama od po 126.000 dinara. 

 
- Preduzeće je trenutno u procesu privatizacije i ima zainteresovanih kupaca, a umesto da nam 
drţava pomogne u privatizaciji, ona je produţila rok za prtivatizaciju, a iskljuĉenjem struje 
nameće steĉaj kao rešenje - rekao je Stevanović i objasnio da je obaveštenje o iskljuĉenju 
preduzeće dobilo 10. jula i da je u njemu navedeno da je rok za plaćanje osam dana, ali su, kako 
je dodao, predstavnici EPS-a poţurili dva dana. 

 
 - Najveći problem je zamrznuto voće i povrće, ĉiji su vlasnici multinacionalne kompanije, koje 
smo jedva uspeli da ubedimo da svoju robu skladište kod nas. Vrednost te robe je tri miliona evra i 
mi jednostavno ne znamo šta da radimo - rekao je direktor Budimke i naveo da je obustavljen 
proces proizvodnje. 

 
 - Nadali smo se uspešnoj privatizaciji, ali sada, kada drţava sopstvenom preduzeću iskljuĉuje 
struju, naša sudbina nije baš svetla. Obraćali smo se nadleţnim ministarstvima i ukazivali na 
moguće štete, ali bezuspešno, jer nema odgovora - dodao je Stevanović i podsetio na to da su u 
preduzeću angaţovana 82 radnika, koji se trude da odrţe preduzeće.  

 
 - I pored svega, nadam se da će drţava hitno da reaguje i da će da pronaĊe rešenje za stanje u 
našem preduzeću, kao što je imala razumevanja za Srpsku fabriku stakla u Jagodini - poruĉio je 
direktor Budimke.  

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/privredni_rast_neznatno_bolji_zivotni_standard_i_dalje_nizak.4.html?news_i

d=304924 

Izvoz Srbije u 2014. godini povećan za 1,6 odsto, saopštio Republički zavod za statistiku 

Privredni rast neznatno bolji, ţivotni standard i 
dalje nizak 
AUTOR: G. VLAOVIĆ 

Beograd - Svaki, pa i najmanji, rast izvoza u vreme ekonomske krize je ohrabrenje, meĊutim nivo 

tog rasta u Srbiji je isuviše skroman da bi mogao da utiĉe na poboljšanje standarda ţivota graĊana, 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/privredni_rast_neznatno_bolji_zivotni_standard_i_dalje_nizak.4.html?news_id=304924
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/privredni_rast_neznatno_bolji_zivotni_standard_i_dalje_nizak.4.html?news_id=304924
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kaţe za Danas Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, povodom informacije 

da je ukupan izvoz Srbije u 2014. bio 14,84 milijarde dolara, što je za 1,6 odsto više nego u 2013. 

godini. 

- Ako se vrednost izvoza Srbije uporedi sa visinom izvoza iz 1990. godine, dobija se podatak da je u 
periodu od 24 godine skoĉio dva puta. Sa druge strane u istom periodu izvoz Ĉeške je povećan 30 
puta. Iz tog podatka se jasno vidi da nemamo razloga da preterano budemo zadovoljni postignutim 
rezultatima u Srbiji - istiĉe naš sagovornik. 

Prema njegovim reĉima, ono s ĉim svakako treba da budemo zadovoljni je da se smanjio 
spoljnotrgovinski deficit, kao i da je povećana pokrivenost uvoza izvozom. 

- Moţemo da konstatujemo da je došlo do blagog privrednog rasta u Srbiji, zbog ĉega je izvoz 
neznatno i povećan, najviše zahvaljujući Fijatu. U narednom periodu moţemo da oĉekujemo 
konsolidaciju Ţelezare Smederevo, ali naţalost to je sve. Srpska industrija u iznosu od 90 odsto 
uĉestvuje u izvozu i s obzirom da je njena aktivnost, sem pobrojanih preduzeća, na izuzetno 
niskom nivou ne moţemo oĉekivati znaĉajniji privredni rast u narednom periodu. Njega moţe da 
bude samo u sluĉaju sprovoĊenja reindustrijalizacije, do koje još uvek nije došlo, a ona je kljuĉna 
za porast ţivotnog standarda graĊana Srbije - objašnjava Savić. 

Pored podatka o rastu izvoza u 2014. godini, Republiĉki zavod za statistiku juĉe je saopštio i da je 
ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u 2014. godini iznosila 35,45 milijardi dolara, što je 
0,8 odsto više nego u 2013, pri ĉemu je uvezena robe u vrednosti od 20,6 milijardi. Uvoz je uvećan 
za 0,3 odsto, a deficit je iznosio 5,76 milijardi dolara i za tri odsto je manji nego 2013. godine. 
Pokrivenost uvoza izvozom je 72 odsto i veća je nego na kraju 2013. godine, kada je iznosila 71,1 
odsto. 

Posmatrano po regionima, najveće uĉešće u izvozu imala je Vojvodina (33,5 odsto), a slede 
Šumadija i zapadna Srbija (31,3 odsto) i Beogradski region (21,6 odsto). Najveće uĉešće u uvozu 
Srbije imao je Beogradski region (42,8 odsto), a slede Vojvodina (29,6 odsto), Šumadija i zapadna 
Srbija (18,2 odsto) i Region juţne i istoĉne Srbije (8,8 odsto). 

Najviše robe Srbija je 2014. izvezla u Italiju (2,577 milijardi dolara), Nemaĉku (1,773), Bosnu i 
Hercegovinu (1,319), Rusiju (1,029) i Rumuniju (829 miliona). Najviše robe uvezli smo iz Nemaĉke 
(2,427 milijardi dolara), Rusije (2,34), Italije (2,308), Kine (1,561) i MaĊarske (1,018). Zemlje 
ĉlanice Evropske unije ĉine 63,7 odsto ukupne razmene. Naš drugi po vaţnosti partner su zemlje 
CEFTA, sa kojima imamo suficit u razmeni od 1,9 milijardi dolara, što je uglavnom rezultat izvoza 
poljoprivrednih proizvoda. Posmatrano pojedinaĉno po zemljama, najveći suficit u razmeni 
ostvaren je sa bivšim jugoslovenskim republikama Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i 
Makedonijom. Najveći deficit imamom sa Kinom, Rusijom, Nemaĉkom, Poljskom, MaĊarskom, 
Turskom, Austrijom i Holandijom. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_zaostale_zarade_i_pravo_na_lecenje.4.html?news_id=304926 

Nastavlja se protest radnika "Šumadija sajma" u zgradi kragujevačke gradske uprave 

Traţe zaostale zarade i pravo na lečenje 
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Već mesecima nezadovoljni radnici "Šumadija sajma" okupili su se i juĉe, drugi dan 

zaredom, u zgradi kragujevaĉke gradske uprave, zahtevajući od gradonaĉelnika Radomira Nikolića 

isplatu sedam zaostalih zarada i overu zdravstvenih knjiţica, kako bi ponovo, posle više od pola 

godine, stekli pravo na leĉenje. 

Nikolić, prema informaciji njegovih saradnika, juĉe "nije bio tu", ali je pobunjenim radnicima 
prekjuĉe, izmeĊu ostalog, rekao da grad ima ţelju da pomogne i njima i "Šumadija sajmu", ali da 
trenutno za to nema para. 

Predsednik štrajkaĉkog odbora Aleksandar Beljaković istakao je da radnike ne zanimaju priĉe 
rukovodstva grada o strukturi preduzeća i o tome kakav je menadţment firme, već da ih jedino 
interesuje njihov zaraĊeni novac. 

- I u ĉetvrtak i petak ćemo, taĉno u podne, biti pred kabinetom gradonaĉelnika sa zahtevom da 
nam se isplate zarade i overe knjiţice. Ako nam do petka zahtevi ne budu ispunjeni, poĉetkom 
naredne sedmice ćemo, najverovatnije, promeniti taktiku protesta, koje sigurno nećemo 
obustavljati - istakao je Beljaković. 

Radnici "Šumadija sajma", saznaje naš list, planiraju da, ukoliko im ispostavljeni zahtevi uskoro ne 
budu ispunjeni, u potpunosti obustave pripreme za predstojeći Šumadijski sajam poljoprivrede, 
koji je, godinama unazad, najveća jesenja meĊunarodna smotra agrara u Srbiji i najznaĉajnija 
sajamska manifestacija kragujevaĉkog sajmišta. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzavne-firme-usparale-40000-plata 

Државне фирме ушпарале 40.000 плата 
 

– Број радника на плати у јавном сектору смањио се око 40.000 од када је уведена забрана 
запошљавања – каже министар за рад и запошљавање Александар Вулин. 

Истовремено, додаје, из реалног сектора се до данас запослило више од 47.000 људи, који су 
новопријављени осигураници у Фонду ПИО. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_zaostale_zarade_i_pravo_na_lecenje.4.html?news_id=304926
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzavne-firme-usparale-40000-plata


17 

 

Он је у филијали Републичког фонда ПИО у Зајечару присуствовао промоцији нових услуга и 
нагласио да је из буџета Србије повучено седам милијарди динара мање, а седам милијарди 
динара уплатила је привреда која ради. 

– То је добра вест за сваког од нас, и то говори да нам привреда полако али сигурно иде 
набоље и оздрављује и да све мере које смо покренули дају своје резултате – казао је Вулин. 

По његовим речима, од почетка године до данас, уплаћени доприноси су повећани између 
осам и девет одсто, зависи од месеца, што говори о повећању запослености, о томе да наша 
привреда, како је рекао, полако али сигурно оздрављује. 

– То значи да смо од почетка године до данас повукли седам милијарди динара обавезних 
дотација, које је требало да нам буду уплаћене – сада нису јер није било потребе, привреда је 
то надокнадила и уплатила своје доприносе – рекао је Вулин. – Треба да радује све нас који 
јесмо и који нисмо пензионери то што се доприноси из привреде у Фонд ПИО сливају далеко 
већим интензитетом. 

Он је навео да Фонд ПИО и његово Министарство, користећи савремене методе пословања, 
појефтињују поступке, убрзавају их и чине доступнијим, истакавши да сви корисници не 
морају више да долазе до централе, нити да губе време, довољно је да пошаљу захтев и све 
што пошаљу као захтев у електронској форми, добиће у року до пет дана. 

 

 

 

 


