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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/572651/Sertic-Privreda-stvara-mostove-potrebno-umrezavanje-firmi 

Sertić: Privreda stvara mostove, potrebno 
umrežavanje firmi 

Ministar privrede Ţeljko Sertić otvorio je danas petu privrednu konferenciju regionalnog poslovnog 

kluba "Mostove gradi ekonomija" u Mostaru poručivši da je neophodno umreţavanje firmi zbog toga 

što su trţišta u ovom delu regiona pojedinačno mala. 

 - Privreda je delegirana, ne samo da gradi mostove, već i da ih simbolički stvara kroz sve tešnje 

povezivanje naročito na nivou bivše Jugoslavije -  rekao je Sertić učesnicima konferencije koja je 

okupila više od 160 privrednika regiona, navodi se u saopštenju ministarstva. 

  

Sertić je pozvao privrednike da aktivno učestvuju u društvenom i političkom ţivotu kako bi njihovi 

interesi bili vidljivi, a zahtevi ispunjeni. 

 

 - Udruţujte se kroz asocijacije, radite zajedno i širite posao. Nema političara koji vas neće 

podrţati baš kao što sam ja došao iz Beograda u Mostar da to učinim, jer je ideja regionalnog 

povezivanja i jačanja privatnog sektora jedan od imperativa Vlade Srbije -  poručio je Sertić. 

 

Na skupu na kome se govorilo o barijerama u medjusobnom poslovanju u regionu, kao i o značaju 

političke stabilnosti kao uslovu ekonomskog prosperiteta, učestvovali su i gradonačelnik Mostara 

Ljubo Bešlić, kao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. 

 

Konferenciji je prisustvovao i predsedavajući Predsedništva BiH Mladen Ivanić i predsedavajući veća 

ministara BIH Denis Zvizdić, navedeno je u saopštenju. 
 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/572651/Sertic-Privreda-stvara-mostove-potrebno-umrezavanje-firmi
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/572544/Ministarstvo-Staz-ce-biti-povezan-za-oko-13000-ljudi 

Ministarstvo: Staž će biti povezan za oko 13.000 
ljudi 

Tanjug  

Za oko 13.000 ljudi iz preduzeća koja odlaze u stečaj i koja treba da se privatizuju biće povezan 

staţ i za njih je izdvojeno oko 3,5 milijardi dinara, izjavio je danas drzavni sekretar u Ministarstvu 

privrede Dragan Stevanović. 

Staţ će biti povezan za oko 13.000 ljudi 

Drţava je taj novac opredelila iz budţzeta za ovu godinu i nema potrebe za rebalans budţeta zbog 

toga, rekao je Stevanović za RTS. 

 

Zaposlenima će biti obezbeđen socijalni program, a ostali koji ostaju u tim preduzećima moći će da 

nađu svoje mesto i šansu i kod novog vlasnika tih preduzeća, rekao je Stevanović. 

 

On je podsetio da će svi radnici, kao i bivši zaposleni u predećima koja odlaze u stečaj u 2015. 

imati pravo na povezivanje radog staţa. 

 

Pravo na povezivanje radnog staţa imaće takođe svi zaposleni iz preduzeća u procesu privatizacije i 

onih koja odlaze u stečaj, koji su stekli uslov za penziju, a ne mogu da ostvare to pravo jer im u 

nekom periodu nije plaćan radni staţ, najavio je Stevanović. 

 

Govoreći o situaciji u preduzećima u restrukturiranju, on je naveo da je otvoreno 13 predstečajnih 

postupaka koji uvode preduzeća u stečaj i najavio da očekuje da će poverioci početi da pokreću 

stečaj i u preostalim 30-ak preduzeća. 

 

Stevanović je istakao da mali broj tih preduzeća nije blokiran. 

 

Od ukupno 43 preduzeća, kako je naveo, najviše pet njih nije blokirano, odnosno ta preduzeća nisu 

uspela da pribave dokumentaciju i nisu stekla uslove za objaljivanje javnog poziva za proces 

privatizacije i moraće da idu u stečaj. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/572544/Ministarstvo-Staz-ce-biti-povezan-za-oko-13000-ljudi
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Prema njegovim rečima, do sada je 16 preduzeća dostavilo novu procenu vrednosti kompanije i za 

njih se već sledeće nedelje očekuje da će biti objavljeni javni pozivi. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/572476/RADNIK-JACI-OD-DRZAVE-Dobio-927000-dinara 

RADNIK JAČI OD DRŽAVE Dobio 927.000 dinara 

Suzana Lakić  

Ţeljko Tadić je radnik propale građevinske firme. Ima 42 godine i nije uticajan. Ali, uspeo je da se 

izbori za svoj mukom zarađeni novac. 

 

Ţeljku je, kad je platio troškove, ostalo 7.000 evra 

Tadić je, naime, angaţovao privatnog izvršitelja i od svoje firme „Partizanski put“ dobio 927.000 

dinara neisplaćenih zarada. Posle dve i po godine, koliko je prošlo od kada je podneo tuţbu protiv 

ove drţavne firme, sud je presudio u njegovu korist. Kad je platio troškove advokata, suda i 

izvršitelja, ostalo mu je oko 7.000 evra. 

 

- U „Partizanskom putu“ radim duţe od 20 godina. Angaţovan sam na građevinskim mašinama. 

Plate smo redovno primali do početka 2011. kada je vlasnik firme bila „Nibens grupa“, a onda je 

drţava raskinula privatizaciju. Firma je prešla u ruke Agencije za privatizaciju i sve je stalo. Na 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/572476/RADNIK-JACI-OD-DRZAVE-Dobio-927000-dinara
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papiru radim za minimalac, ali ne dobijam ni dinar. Nemam čak ni zdravstvenu knjiţicu - priča za 

„Blic“ Ţeljko Tadić. 

 

Radnici od avgusta 2011. nisu primali plate. Danas imaju rupe u staţu, a dolaze na posao. Tadić, 

koji ima dvoje maloletne dece, nije se, međutim, predavao. Angaţovao je advokata u februaru 

2013. i tuţio firmu zbog neisplaćenih zarada od maja 2011. do aprila 2013. godine. 

 

Pravosnaţnu presudu dobio je u novembru 2014. Strahujući da bi na naplatu mogao da čeka 

nekoliko godina, angaţovao je izvršitelja. Od tada je, kaţe, postupak išao brzinom munje. Od 

momenta kada je prvi put video izvršitelja do momenta kada je dobio novac prošlo je pet meseci. 

 

- Sve zaostale zarade, oko 24, dobio sam u junu ove godine. Da nije bilo izvršitelja, ko zna i kada 

bih dobio novac, jer firma u kojoj radim nema para. Izvršitelj je otišao u firmu, procenio da 

najlakše moţe da proda bager i zaplenio ga. Firma je uloţila prigovor, ali bez uspeha. Vrlo brzo 

izvršitelj je u Valjevu našao kupca bagera i prodao ga direktnom pogodbom, a ja sam još brţe dobio 

sve što mi je firma dugovala - iskren je Tadić. 

 

Još nekoliko kolega iz firme pošlo je njegovim stopama i uspelo. Tadić kaţe da su dobro prošli oni 

koji su sami našli advokata i izvršitelja. Kolektivne tuţbe, tvrdi, nisu urodile plodom. U Komori 

izvršitelja kaţu za „Blic“ da zbog neisplaćenih zarada raste broj radnika koji traţe pomoć 

izvršitelja. Ne ţele da kaţu o kom broj je reč, ali primećuju da radnici najčešće ne znaju da imaju 

ovu mogućnost.  

  

Do novca za mesec i po dana 

 

Izvršitelji tvrde da novac u slučaju neisplaćenih zarada mogu 

da naplate u roku od mesec i po dana. Za angaţovanje 

izvršitelja u slučaju neisplaćenih zarada potrebno je imati 

samo dokumentaciju o tome da poslodavac nije isplaćivao 

plate. Sudska presuda nije obavezna. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/572703/Vulin-otvorio-skup-o-odradjivanju-socijalne-pomoci-Sposobni-treba-da-rade-

da-bi-im-drzava-pomogla 

Vulin otvorio skup o odraĎivanju socijalne pomoći: 
Sposobni treba da rade da bi im država pomogla 

Tanjug  

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da 

zdrav, sposoban korisnik novčane socijalne pomoći treba da radi za tu pomoć i svojim radom 

doprinese društvu, istakavši da je drţava za ta davanja prošle godine izdvojila skoro 14 milijardi 

dinara. 

Vulin je rekao da novčanu pomoć korisnici primaju u proseku 48 meseci, što je, prema njegovom 

mišljenju - predugo. 

 

On je poručio da taj korisnik socijalne pomoći treba i da pokaţe koliko ceni to što društvo daje za 

njega, ali i da na isti način i društvo pokazuje koliko mu je stalo do svakog svog člana. 

  

Vulin je, otvarajući stručni skup posvećen projektu "Podrška inovativnom mehanizmu radnog 

angaţmana socijalno ugroţenog stanovništva" na Zlatiboru, naveo da je Srbija prošle godine 

isplatila 13,88 milijardi dinara novčane socijalne pomoći za 128.355 radno sposobnih korisnika. 

  

On je dodao da Srbija mesečno u proseku izdvaja više od 1,2 milijarde dinara za socijalnu pomoć, 

što su ogromna sredstva, ali ne i dovoljna da korisnike zaštite od siromaštva. 

 

"Podrška inovativnom mehanizmu radnog angažmana socijalno ugroženog 

stanovništva", naziv je skupa koji je Vulin otvorio na Zlatiboru. 

 

 - Radna aktivacija je jedino što moţe da vas zaštiti od siromaštva, a to je ovo ministarstvo počelo 

da radi i to prepoznaju za sada lokalne samouprave. Zdrav, sposoban korisnik novčane socijalne 

pomoći treba da radi za tu socijalnu pomoć - poručio je Vulin. 

 

 On je objasnio da na taj način korisnik svojim radom doprinosi društvu i pokazuje koliko ceni to što 

društvo daje za njega, ali da na isti način i društvo pokazuje koliko mu je stalo do svakog svog 

člana, a ne, kako je rekao, da gurne ljude od sebe u nekakav socijalni ćošak, već da insistira da 

učestvuju u svakodnevnom ţivotu i svakodnevnom radu. 

Inovacija 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/572703/Vulin-otvorio-skup-o-odradjivanju-socijalne-pomoci-Sposobni-treba-da-rade-da-bi-im-drzava-pomogla
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/572703/Vulin-otvorio-skup-o-odradjivanju-socijalne-pomoci-Sposobni-treba-da-rade-da-bi-im-drzava-pomogla
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Vulin je naglasio da je prosek primanja novčane socijalne pomoći u Srbiji 48 meseci, što je, prema 

njegovom mišljenju predugo. 

 

- Zakonska rešenja koja ćemo vrlo brzo predloţiti, koja će ući u javnu raspravu, koje će proveriti i 

struka i centar i svako drugi, ići će ka smanjivanju ovakvog proseka. Radna aktivacija je dobar 

način, da ljudi svojim radom promene svoj status - rekao je Vulin. 

 

Predsednica Udruţenja građana "Duga" i inicijatorka projekta Vesna Civrić rekla je da se dosta 

pričalo o tom projektu i mislilo se da ne moţe da zaţivi u Srbiji, kao i da je poniţavajuće da ljudi 

rade ali, kako je navela, mnoge opštine su shvatile da se samo radnim angaţovanjem vraća 

dostojanstvo čoveku. 

 

Prema njenim rečima, Ministarstvo rada izdvojilo je 1,14 miliona dinara i od tog novca će se 

edukovati 13 novih lokalnih zajednica, koje će otvoriti Kancelarije za smanjicvanje siromaštva. 

  

Za sada su na edukaciji Crna Trava, Preševo, Medveđa, Bojnik, Vlasotince, a sledeća tri dana doći 

će iz Knjaţevca, Ljubovije, Ţitišta, Zrenjanina, Sečnja i Kovačice, kao i iz pet opština gde postoje 

Kancelarije za smanjenje siromaštva- Ada, Novi Bečej, Plandište, Nova Crnja i Pećinci. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/572617/Prekinut-strajk-radnika-Mitrosrema-stizu-plate-pocinje-proizvodnja 

Prekinut štrajk radnika Mitrosrema, stižu plate, 
počinje proizvodnja 

Tanjug  

Štrajk radnika Mitrosrema zbog kašnjenja plata prekinut je danas posle dogovora predstavnika 

sindikata, preduzeća i drţave da se proizvodnja nastavi u punom kapacitetu. 

Dogovor da se do 17. jula radnicima isplati martovska plata postignut je juče na sastanku 

predstavnika sindikata sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem, direktorom Direkcije za 

upravljenje oduzetom imovinom Dejanom Carevićem i gradonačelnikom Sremske Mitrovice 

Branislavom Nedimovićem, što su zaposleni jutros prihvatili i prekinuli štrajk. 

 

Radnici Mitrosrema odrţali su juče protest ispred Upravne zgrade preduzeća traţeći isplatu 

zaostalih plata. 

http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/572617/Prekinut-strajk-radnika-Mitrosrema-stizu-plate-pocinje-proizvodnja
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/572368/STRAJK-U-MITROSREMU-Radnici-traze-plate-direktor-se-smeska
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/572368/STRAJK-U-MITROSREMU-Radnici-traze-plate-direktor-se-smeska
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Inače, to preduzeće nekada je bilo u vlasništvu Darka Šarića, a sa 70 odsto njegovog kapitala 

privremeno upravlja drţava, dok se ne okonča sudenje Šariću za šverc droge. 

 

Direktor Mitrosrema Nenad Bulić rekao je da ta firma ima probleme koji su u najvećoj meri 

nasleđeni, ali da drţava daje sve od sebe da to preduzeće ne propadne i ode u stečaj. 

 

 “Sastanak je još jednom pokazano da je drţava za postizanje dogovora i kompromis, jer smatra da 

je Mitrosrem od velike vaţnosti za Sremsku Mitrovicu, pošto zapošljava veliki broj radnika, ali i za 

domaću privredu”, naveo je Bulić u saopštenju. 

Bulić je napomenuo i da je Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom preuzela Mitrosrem u 

velikim problemima, te da su podnete i krivične prijave protiv pojedinih odgovornih lica zbog 

malverzacija. 

  

Nedimović: Hvala Selakoviću i Vučiću 

 

On je zahvalio Selakoviću i kabinetu premijera Aleksandra 

Vučića na “veoma brzoj reakciji i angaţovanju oko očuvanja 

jednog od najvaţnijih privrednih subjekata u gradu”. 

“Zaposleni Mitrosrema trebali bi da znaju da se čine 

nadljudski napori da se očuva ovo preduzeće koje ima 

perspektivu na području Sremske Mitrovice”, poručio je 

Nedimović. 

  

“Sad je potreban veliki trud drţave, ali i razumevanje zaposlenih da Mitrosrem ponovo bude 

privredno orjentisan i da kapaciteti preduzeća budu očuvani kao celina”, naveo je Bulić. 

 

 Nenad Bulić 

On je objasnio da su krajem prošle godine menadţment preduzeća i Nadzorni odbor posle detaljne 

finansijske analize odlučili da se krene u postupak reorganizacije preduzeća kako bi došlo do 

reprograma nagomilanih dugova, deblokade računa i očuvanja preduzeća kao celine, jer su zbog 

dugova pretila izvršenja na određenim delovima preduzeća. 

 

 “Da je došlo do tih izvršenja, Mitrosrem bi bio izdeljen, a samim tim bi i dosta radnika ostalo bez 

svog posla”, naveo je Bulić i dodao da svi zaposleni, kako radnici tako i direktori, na isti način i u 

isto vreme primaju platu, a da su članovi Nadzornog odbora tek sada dobili januarsku platu. 
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Nedimović je rekao je da su zaposleni u Mitrosremu, nakon što je ministar Selaković izneo predlog 

za rešenje trenutne situacije, jutros doneli jednoglasnu odluku da ga prihvate. 

 

 “Mitrosrem predstavlja izuzetno vaţan privredni subjekt u funkcionisanju grada. Zato je bilo 

neophodno učiniti napor da se ovo preduzeće očuva, jer bi svaki prekid proizvodnje imao 

katastrofalne posledice i ponovile bi se scene koje smo viđali 2003. i 2004. godine sa pojedinim 

preduzećima u Sremskoj Mitrovici”, naveo je Nedimović. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Lekovi-za-Grcku-tezi-nego-oni-za-Srbiju.sr.html 

Вујовић: Лекови за Грчку тежи него они за 
Србију 
 
БЕОГРАД – Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да је Грчка на почетку кризе 
била у сличној ситуацији као Србија, имали су дугове и дефицит, а зато што нису „ту болест” 
решавали на време, „лекови” су за Грчку сада много тежи од оних за Србију. 

„Грчка је добила пакет мера, који је на папиру нудио решење, али су социјални и политички 
трошкови тих мера били превелики. Нису их добро спровели, а рецесија тиме изазвана је била 
дубља за једну четвртину”, рекао је Вујовић на ТВ Пинк. 

Он је подсетио да је дуг Грчке био три пута већи него дуг Србије у односу на БДП. 

„Они су кренули касно, мере су биле оштре, а цео процес код њих је можда могао боље да се 
води пре три, четири године. Није то урађено и дошли смо у ситуацију да грађани изразе 
револт на изборима. На таласу поверења гласача, премијер Алексис Ципрас је покушао да 
прегавара са кредиторима, али они имаји иза себе своје улагаче, а политичари бираче и нико 
нема неограничен простор да прави уступке”, рекао је Вујовић. 

Министар је навео да је Грчка „ишла на конфронтацију” са кредиторима и дошло је до тога да 
Ципрас тражи крајњи одговор на референдуму - да или не за програм мера. 

„Међутим, многи светски медији пишу да програм више и не постоји, јер су сви рокови 
прошли”, истиче Вујовић. 

Говорећи о Србији, он је рекао да се код нас у реформе ушло из позиције релативно малог 
дефицита и дуга. 

„Био је последњи тренутак кад смо кренули у програм, а сад већ имамо добре резултате”, 
рекао је Вујовић. 

Вујовић је рекао да су премијер Александар Вучић и он као министар финансија реаговали 
одмах када је Ципрас добио изборе и изашао са својим ставовима: 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Lekovi-za-Grcku-tezi-nego-oni-za-Srbiju.sr.html
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„Рекли смо да то звучи лепо, али је сувише лепо да би било реално. А ово што ми предлажемо 
је пут реформи које могу да се издрже. А у Грчкој је пут закаснелих реформи и превеликих 
трошкова. Неки су поверовали да ће то проћи, да ће Грчка добити опрост дугова и да ће се 
извући из тога, а ми смо одмах рекли, једино тежак пут и прави лекови могу да дају решење 
за нашу ситуацију”, рекао је Вујовић. 

Он је подсетио да је и код нас држава банкротирала распадом Југославије и да су дугови 
отписани на Париском и Лондонском клубу, али и поручио да се то више неће поновити. 

Коментаришући изјаву Ноама Чомског за „Политику” да је „напад на Грчку срамотан”, те да би 
Грчкој требало или радикално реструктурирати или укинути дуг, Вујовић је рекао да је Чомски 
један од најпознатијих хуманиста у свету и с те позиције је у праву, али је то требало раније 
рећи када је Грчка узимала милијарде евра. 

„Ово питање је требало поставити када је Грчка узимала кредите, тада је, код узимање првих 
великих кредита требало рећи, ово је на годину, две и морамо да нађемо решење. То се није 
догодило, а цела Европа је то одобравала или се није бунила и мислили су да ће то проћи”, 
рекао је Вујовић. 

Вујовић је подсетио да је Србија такав талас узимања кредита имала за време Тита, 70-их и 80-
их година, па смо „млеко и пелене узимали на маркице и на тачкице”. 

„Свако неодговорно задуживање води томе”, закључио је Вујовић. 

Вујовић: До краја јула принципи за финансирање Војводине 
БЕОГРАД – Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да постоји жеља да се реши 
питање финансирања Војводине, те да ће до каја јула бити дефинисани принципи како ће се 
то радити, а затим следи да се дефинише и која ће бити права и обавезе Покрајине у том 
смислу. 

„У Уставу је то питање нејасно, стоји да би требало да иде проценат буџета, али буџет као 
такав не постоји, већ постоје приходна и расходна страна”, рекао је Вујовић на ТВ Пинк. 

Он је рекао да ће се приликом решавања тог питања гледати какве су најбоље праксе у свету, 
али да је суштина да неко ко добија део прихода, добије уједно и део обавеза. 

„Ја ћу предлагати да, поштујући принципе у свету и принципе равноправности, то уредимо на 
најбољи начин”, рекао је Вујовић. 

Он је, наводећи нове активности у фискалној сфери, најавио и да је тренутно у припреми 
концепт закона о финансирању локалних самоуправа, који ће до краја септембра бити у 
Скупштини. 

„Дефинисаћемо нацрт закона, а очекујемо да ће до краја септембра он бити спреман за 
дискусију у Скупштини”, рекао је Вујовић и додао да је у припреми и закон о накнадама, којих 
има 384 у Србији, а циљ је да се обједине. 

Према његовим речима, у наредном периоду ће се радити и на повратку на програмско 
буџетирање. 

„Свака ставка мора да буде дефинисана као програм, па рецимо ако подржава те и те 
програме да се зна и са каквим су ефектима”, рекао је Вујовић и подсетио да је Хрватска 
„дан-ноћ” пред приступање ЕУ радила на програмском буџетирању. 

Вујовић: Дефицит на крају јуна тек 1,5 одсто БДП-а 
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БЕОГРАД – Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да је дефицит буџета у првих 
шест месеци само 1,5 одсто БДП-а, што је 4,5 пута боље него у истом периоду 2014. када је 
износио 6,6 одсто. 

„То је невероватан резултат. На крају јуна смо од планираних 105 милијарди динара 
дефицита, имали испод 30 милијарди. Уштедели смо готово 80 милијарди динара”, рекао је 
Вујовић на ТВ Пинк. 

Кључна ствар за постизање овог резултата су, како је рекао, мање плате и пензије. 

„Нисмо имали ништа друго крупно, а одатле су кренуле све друге мере, смањење трошкова и 
повећање прихода”, рекао је Вујовић. 

Према његовим речима, приходи су већи за 42 милијарде, а 15 милијарди чини боља наплата 
пореза и акциза, док 25- 30 милијарди чине непорески приходи - дивиденде јавних предузећа, 
4Г технологија... 

Вујовић је нагласио да постоји само један елеменат уштеде на који влада ни министарство 
нису поносни, а то су уштеде од 10 милијарди динара на капиталним инвестицијама. 

„Нисмо имали спремне пројекте, експропријација иде спорије, не планирамо добро, оператива 
је спора”, рекао је Вујовић. 

Он је поновио да је Србија у трогодишњем програму, јер би у једногодишњем било потребно 
велико одрицање, али се, како је казао, резултати већ виде. 

„Кад смањите дефицит, смањујете дуг, а кад смањите дуг и камате падају”, рекао је Вујовић и 
додао да би новац од уштеда, влада улагати и у инвестиције попут изглрадње школа, 
завршетак инфраструктуре. 

„Ако приватизујемо Телеком, новац ће бити усмерен на ствари које затварају пропусте из 
прошлости и подстичу економски раст”, рекао је Вујовић. 

Министар финансија је рекао да су ефекти наслеђене рецесије, поплава, рецесиони ефекти 
фискалне консолидације, деловали негативно, а сада почињемо да излазимо из тог оквира. 

„Добро смо спровели ово до сада, јер имамо ревизије економког раста са -0,5 одсто, прво на 
нулу, а сада и на плус 0,5 одсто, а можда и више”, рекао је Вујовић и додао да је на крају 
најважније да се отворе нова радна места и оствари привреди раст. 

Према његовим речима, програм са ММФ је на три године и то је иницијални део. 

„Фискална консолидација је први корак, а после следи одржавање макроекономске 
стабилности. Морамо да стабилизујемо финансијски сектор који ће бити под ударом грчке 
кризе ако се остваре лоше прогнозе”, поручио је министар финансија. 

Танјуг 

 

 

 

 

 

 



12 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Investitori-cekaju-obecane-pare.sr.html 

Инвеститори чекају обећане паре 

Држава обећала да ће за свако ново радно место исплатити од 3.000 до 7.000 евра, али 

Министарство привреде још није расписало конкурс 

 
Већи број радних места најбољи је доказ привредног раста једне земље (Фото Ј. Слатинац) 

Држава Србија Уредбом о условима и начину привлачења директних инвестиција, која је 
ступила на снагу 21. марта, планирала је ове године за ту сврху чак 6,5 милијарди динара. 
Прошло је три и по месеца од како је тај „правилник” о додели бесповратне државне помоћи 
улагачима ступио на снагу, али ниједан инвеститор није дошао до једног јединог евра. 

Зашто? 

Министарство привреде још није расписало конкурс за доделу ових средстава, нити саопштава 
када ће привреда моћи да кандидује своје пројекте за ову државну субвенцију. 

По новој уредби, скројеној по важећим прописима Европске уније, на државну бесповратну 
помоћ могу да рачунају домаћа и страна предузећа која улажу у производњу робе за извоз, или 
у пружање услуга које се путем информационо-комуникационих технологија пружају 
корисницима у иностранству. 

Ако испуне услове, великим предузећима држава би покривала до 50 одсто оправданих 
трошкова улагања. Средњим под истим условима следује 60, а малим фирмама 70 одсто 
оправданих трошкова. Колики ће део оправданих трошкова инвестиције држава покрити 
својом субвенцијом зависи и од њене вредности, од тога колико ће радника запослити, као и 
од степена развијености региона у који се улаже. 

Ако су оправдани трошкови улагања до 50 милиона евра, држава ће инвеститору покрити 
половину. За део оправданих трошкова улагања од 50 до 100 милиона евра, од државе ће се 
добијати 25, а за веће од 100 милиона евра до 17 одсто. 

Оправдани трошкови су улагања у материјална и нематеријална средства, укључујући и 
трошкове закупа непокретности или трошкови бруто зарада у двогодишњем периоду после 
завршетка инвестиције, што подразумева достизање пуне запослености и висине најављеног 
улагања. 

Инвеститор који добије ову државну помоћ обавезан је да изграђени производни погон и број 
запослених одржи у истој општини најмање пет година и да исплаћује зараду већу за 20 одсто 
од важеће минималне зараде. Рок за завршетак пројекта је три године од закључења уговора, 
а најдуже пет година уколико Комисија такав захтев одобри. 

Минимални услов да инвеститор конкурише за државну субвенцију је 30 радних места и 
250.000 евра оправданих трошкова улагања у IV групи развијености и у девастираним општина, 
а 40 радних места и 500.000 евра оправданих трошкова улагања у III групи развијености 
општина. Ако се улаже у општину II групе развијености, услов је да отвори 50 радних места и 
милион евра оправданих трошкова улагања, а 70 радних места и милион евра оправданих 
трошкова улагања у I групи развијености општина. За сектор услуга услов је 20 радних места и 
150.000 евра оправданих трошкова улагања. У зависности у коју општину улаже, инвеститор 
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може да рачуна и на субвенцију бруто зараде по запосленом, која се креће од 20 до 40 одсто. 
То значи да ће држава за свако ново радно место инвеститору исплатити од 3.000 до 7.000 
евра. 

Додатни подстицаји од државе инвеститори могу да добију за радно интензивне и капитално 
интензивне пројекте, односно за улагања која запошљавају више људи и фабрике са скупом 
опремом. 

Зашто се 6,5 милијарди динара планираних за подстицање инвестиција не користи, за сада 
може само да се нагађа. Оне који траже одговор, у Агенцији за страна улагања и промоцију 
извоза, која је до 2013. године одобравала ова средства, упућују на Министарство привреде, 
али, отуда одговор на постављено питање никако да стигне. 

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

Чека ли се нови закон? 
Од средине априла до 5. маја трајала је јавна расправа о Нацрту закона о улагањима. 
Министарство привреде је тим поводом објавило да је Нацртом новог закона предвиђено 
изједначавање домаћих и страних улагача којима се гарантује слобода улагања по најбољим 
стандардима међународног инвестиционог права. Предвиђено је и уређење институционалног 
оквира за ефикасно пружање услуга улагачима, као и оснивање Савета за економски развој и 
Развојне агенције Србије, која би била правни следбеник укинутих Агенције за страна улагања 
и промоцију извоза и Националне агенције за регионални развој. 

Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) критиковала је Нацрт закона о 
улагањима. Замерка је да његове одредбе не нуде нешто ново инвеститорима, а отварају 
простор за корупцију. 

Министарство привреде је одговорило да је непријатно изненађено реакцијом НАЛЕД-а, зато 
што је неаргументовано и тенденциозно критиковала текст радне верзије Нацрта закона о 
улагањима. 

Да ли се чека нови закон о улагањима, да би потом почело субвенционисање инвеститора – 
питање је на које, такође, нема одговора. 

А. Микавица 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_otpremnine_izdvojeno_35_milijardi_dinara.4.html?news_id=304322 

U firmama koje će se privatizovati kroz stečaj 
zaposleno oko 13.000 radnika 

Za otpremnine izdvojeno 3,5 milijardi dinara 

AUTOR: E. D. 

Beograd - Oko 13.000 ljudi iz preduzeća koja odlaze u stečaj, i koja treba da se privatizuju, dobiće 

otpremnine i za njih je izdvojeno oko 3,5 milijardi dinara. Drţava je taj novac opredelila iz budţeta 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_otpremnine_izdvojeno_35_milijardi_dinara.4.html?news_id=304322


14 

 

za ovu godinu i nema potrebe da se zbog toga radi rebalans. Zaposlenima će biti obezbeđen 

socijalni program, a ostali koji ostaju u tim preduzećima moći će da nađu svoje mesto i šansu i kod 

novog vlasnika tih preduzeća - izjavio je drţavni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović 

i dodao da će svi radnici, kao i bivši zaposleni u preduzećima koja odlaze u stečaj u 2015. imati 

pravo na povezivanje radnog staţa.  
Prema njegovim rečima, pravo na povezan staţ imaće i svi zaposleni iz preduzeća u procesu 
privatizacije i onih koja odlaze u stečaj, koji ne mogu da odu u penziju jer im u nekom periodu nisu 
uplaćivani doprinosi. 

- Od preduzeća u restrukturiranju, otvoreno je 13 predstečajnih postupaka koji uvode preduzeća u 
stečaj, a očekuje se da će poverioci početi da pokreću stečaj i u preostalih tridesetak preduzeća. 
Od ukupno 43 preduzeća, najviše pet njih nije blokirano, odnosno ta preduzeća nisu uspela da 
pribave dokumentaciju i nisu stekla uslove za objavljivanje javnog poziva za proces privatizacije i 
moraće da idu u stečaj - rekao je Stevanović i naglasio da je do sada 16 preduzeća dostavilo novu 
procenu vrednosti kompanije i za njih se već sledeće nedelje očekuje da će biti objavljeni javni 
pozivi. 


