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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:567846-Sedam-kupaca-do-Nove-godine 

Sedam kupaca do Nove godine 
S. B.  

Ministar Sertić u FAM, "Trajalu" i Petoletki. Traži se rešenje za 10 zaštićenih 

 
PRIVATNOG vlasnika ili suvlasnika do kraja godine bi trebalo da dobije sedam od 17 strateški važnih 
preduzeća koja su i dalje pod državnom zaštitom. To je u četvrtak najavio ministar privrede Željko 
Sertić prilikom obilaska fabrike maziva FAM i "Trajal koorporacije" u Kruševcu. Ministar je u 
četvrtak bio i u "Prvoj petoletki" u Trsteniku. 

Sertić je na sastanku sa rukovodstvom FAM-a dogovorio rokove za pripremu unapred pripremljenog 
plana reorganizacije jer za tu firmu stečaj nije rešenje. Na taj način fabrika ne bi uspela da naplati 
potrživanja. 

- FAM je doveden na ivicu propasti tokom prethodne privatizacije te firme koja je bila u vlasništvu 
"Nibens grupe" - rekao je Sertić. - On je naveo da dug FAM-a iznosi 45 miliona evra, od čega su 40 
miliona evra stari dugovi. Narednih mesec dana paralelno sa pripremom plana reorganizacije za to 
preduzeće razgovaraće se sa velikim poveriocima FAM-a. 

Obaveze "Trajala" je oko 130 miliona evra. Prema najavama ministra privrede, dve od ukupno četiri 
fabrike iz sastava ove koorporacije će biti privatizovane. Preostale dve iz namenske industrije su 
važne za odbrambeni sistem zemlje i one će, kako je rekao, "u drugom poslovnom ambijentu biti 
ponuđene na tržištu". 

CENA NIŽAPREDUZEĆE "Prva petoletka - Delovi" iz Novog Pazara nudi se kupcima po treći put. U 
oglasu za prodaju 70 odsto kapitala nudi se za 292.168 evra, što je sedam puta manja cena od one 
u prvom pokušaju prodaje. U prvom pozivu za prodaju ovog pogona trsteničke "Petoletke", početna 
cena je bila 2,1 milion evra. Prijave se podnose do 19. oktobra u 15 časova, a otvaranje ponuda će 
biti održano dva dana kasnije u 12 časova u prostorijama Agencije za privatizaciju u Beogradu. 

- Dug "Trajala" treba da bude vraćen tako što će se jedan deo platiti, deo namiriti od prodaje 
imovine, jedan deo će se rešiti kroz privatizaciju, a deo tako što će se pregovarati sa poveriocima o 
smanjenju ili otpisu duga - rekao je generalni direktor "Trajal korporacije" Miloš Nenezić. - Dve 
fabrike "Trajala" iz namenske industrije preći će u nadležnost Ministarstva odbrane, a druge dve će 
tražiti strateškog partnera. Postoje investitori koji su zainteresovani. 

Prema rečima ministra Sertića, ima zainteresovanih i za tri fabrike izdvojene iz sastava "Prve 
petoletke" iz Trstenika, a do kraja oktobra će biti donet tačan plan za sudbinu svakog od preduzeća 
iz ovog sistema. 

- U prvom krugu nije bilo zainteresovanih za privatizaciju tih preduzeća i zato se ušlo u drugi krug - 
rekao je Sertić. - I sada je u fabrici jedna delegacija zainteresovanih stranih investitora. Jedan deo 
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tih preduzeća će nastaviti da radi i jedan deo radnika će imati drugačiju budućnost, ali nećemo 
uspeti sve da rešimo. Direktori su dobili zadatak da sačuvaju svako radno mesto u fabrici, koje je 
opravdano. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:567696-Staklari-struja-na-rate 

Staklari struja na rate 
M. L. J.   

Ministri Željko Sertić i Aleksandar Antić juče razgovarali sa predstavnicima paraćinske fabrike 

stakla o dugovima za struju. Najvažnije je da 850 radnika nastavi normalno da radi 

 
SRPSKA fabrika stakla je uspela da smanji dug za gas od 260 miliona dinara, a sada se očekuje i da 
sredi dugove za struju - na rate. Iako je vlasnik paraćinskog kompleksa, bugarski kontroverzni 
biznismen Cvetan Vasilev, poslao premijeru pismo u kojem mu nudi da vrati državi u zamenu za 
dugove, naša zemlja ovo nije prihvatila, pa je Staklara morala sama da "stane na noge". 

Rešavanje problema SFS bila je i tema jučerašnjeg razgovora ministara privrede Željka Sertića i 

prvog čoveka Ministarstva rudarstva i energetike Aleksandra Antića sa predstavnicima poslovodstva 

i sindikata paraćinske Staklare. 

- Na sastanku jekonstatovano da je Staklara uplatila utuženi iznos "Srbijagasu" od oko 260 miliona 

dinara, čime su se ispunili uslovi da ona nastavi sa poslovnim aktivnostima - kažu u Ministarstvu 

privrede. - Ostali deo duga paraćinska kompanija regulisaće reprogramom, kako je dogovoreno 

nedavno potpisanim memorandumom u Vladi Srbije. Poslovodstvo Staklare obavezalo se da će, u 

dinamici dogovorenoj sa "EPS Snabdevanjem", otplatiti i deo duga za struju. 

Iz Sindikata pančevačke fabrike kažu da je za 850 zaposlenih, koliko radi u ovom kompleksu, važno 

da je Staklara otvorena i da oni za svoj rad primaju plate. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:567768-Vulin-Minimalac-nije-pravna-vec-ekonomska-

kategorija 

Vulin: Minimalac nije pravna, već ekonomska kategorija 
Tanjug  

Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je danas da predstavnici sindikata, kao i svi građani u 

zemlji imaju pravo da se žale Ustavnom sudu, ako misle da su njihova prava narušena 

BEOGRAD - Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je danas da predstavnici sindikata, kao i svi 
građani u zemlji imaju pravo da se žale Ustavnom sudu, ako misle da su njihova prava narušena, ali 
da treba imati u vidu da minimalna cena rada nije pravna, već iskqučivo ekonomska kategorija. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:567696-Staklari-struja-na-rate
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:567768-Vulin-Minimalac-nije-pravna-vec-ekonomska-kategorija
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Naime, Savez samostalnih sindikata Srbije najavio je juče da će se obratiti Ustavnom sudu, kako bi 

ocenio ustavnost i zakonitost donete vladine odluke o tome da minimalna cena rada za 2016. 

godinu ostane ista, odnosno da iznosi 121 dinar po radnom času. 

 

U SSSS tvrde da je ta odluka jednostrano doneta i da je više političkog karaktera, kao i da je u 

suprotnosti sa odredabama Zakona o radu. 

 

"Pravo je sindikata ili bilo kog građanina da može da se obrati Ustavnom sudu ali Ustavni sud nije 

ekonomska kategorija i minimalna cena rada nije pravna kategorija već ekonomska kategorija", 

rekao je Vulin. 

 

On je dodao da je ideja da se troši onoliko koliko je zarađeno i da se isplaćuje onoliko koliko može. 

 

"Svako od nas bi mogao da se igra političke demagogije i donosemo odluku da je minilmalac 500 

evra ili da ga na primer potpuno ukinemo, ali to nije moguće", rekao je ministar i poručio da će se 

vlada i resorno ministarstvo uvek ponašati odgovorno. 

 

Vlada je odluku o visini minimalne cene rada za 2016. godinu u iznosu 121 dinar po satu donela u 

ponedeqak, nakon što predstavnici poslodavaca i sindikata nisu uspeli da se dogovore u roku od 15 

dana od dana početka pregovora. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/591425/Zeljko-Sertic-u-Krusevcu-najavio-resavanje-pitanja-17-zasticenih-firmi 

Željko Sertić u Kruševcu najavio rešavanje pitanja 
17 zaštićenih firmi 

Beta  

Do kraja 2015. trebalo bi da bude rešeno pitanje sedam od 17 kompanija koje se nalaze na spisku 

preduzeća koja su pod državnom zaštitom do maja naredne godne, izjavio je danas ministar 

privrede Srbije Željko Sertić. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/591425/Zeljko-Sertic-u-Krusevcu-najavio-resavanje-pitanja-17-zasticenih-firmi
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Sertić, koji je posetio dva kruševačka preduzeća koja se nalaze na spisku zaštićenih firmi, nije 

objasnio na koji će to način biti rešeno pitanje preduzeća u restrukturiranju kojima je zbog značaja 

i velikog broja zaposlenih za godinu dana produžena žaštita od poverilaca. 

  

- Verujem da ćemo u skladu sa dogovorom koji smo napravili sa Međunarodnim monetarnim fondom 

imati rešenih sedam kompanija, sa spiska 17, do Nove godine, što bi bio veliki uspeh za nas 

pojedinačno ali i za svaku od kompanija - rekao je Sertić novinarima u Kruševcu. 

  

On je nakon posete Trajal korporaciji i Fabrici maziva (Fam) ocenio da su te firme uspele da se 

stabilizuju nakon neuspelih privatizacija. 

  

Precizirao je da će dve fabrike iz sastava Trajal korporacije biti u sastavu namenske industrije, dok 

će dve gumarske ići u postupak privatizacije, odnosno prodaju na slobodnom tržištu, dok je sa 

poslovodstvom Fama dogovoreno sačinjavanje plana reorganizacije zbog velikih dugovanja. 

  

Sertić je rekao da u Famu treba da se radi plan reorganizacije, jer su od 45 miliona evra dugovanja, 

40 miliona nasleđeni dugovi iz perioda privatizacije. 

  

On je objasnio da je uglavnom reč o kreditima, koji su uzimani za povezane firme, a da u ukupnoj 

sumi dugovanja 17 miliona evra čine kamate. 

  

Ugovor o prodaji Fama vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću, kojem se sudi zbog šete koju je 

naneo kruševačkoj fabrici, raskinut je 2011, četiri godine nakon prodaje. 

  

Sertić je najavio da će nastaviti serija sastanaka sa preduzećima sa spiska 17 zaštićenih, podsetivši 

da je taj proces počeo još u junu, kako bi se poštovao rok da ona budu privatizovana do narednog 

maja. 

 Ministar je rekao da je u toku treća runda razgovora i da će nova sesija početi u novembru. 

 Sertić je rekao da je kroz podatke i prezentacije koje je danas video u Trajalu videlo koliko se 

poslovodstvo trudilo ne samo da vrati poverenje kupaca, promeni finansijski model poslovanja,već i 

da razmišlja o povećanju energetske efikasnosti i uvođenju novih savremenih tenologija koje će 

omogućiti bolje poslovne procese. 

  

- To jeste način kako treba upravljati kompanijama, državnim firmama, to jeste put prema dobroj 

privatizaciji - rekao je on. 
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Sertić je rekao da će i Trajal, koji ima dugovanja od 130 miliona evra, isto kao i Fam sa 

poveriocima morati da napravi dogovor u vezi sa naplatom tih potraživanja. 

 Generalni direktor Trajal korporacije Miloš Nenezić rekao je da proizvodnja, realizacija i izvoz 

Trajala svakodnevno rastu, da u fabrici trenutno ima 1.244 radnika. 

  

Nenezić je dodao da je u toku realizaciji socijalnog programa kroz koji bi iz preduzeća trebalo da 

napusti 77 ljudi, te da će oko 500 radnika biti u fabrikama namenske proizvodnje, a oko 600 u dve 

gumarske koje idu u privatizaciju. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/591414/Aleksandar-Vulin-Vlada-Srbije-brine-o-onima-kojima-je-najteze 

Aleksandar Vulin: Vlada Srbije brine o onima kojima 
je najteže 

Beta  

Srbija će uskoro dobiti zakon o socijalnom preduzetništvu koji će omogućiti lakše zapošljavanje 

teško zaposlivih kategorija stanovništva, najavljeno je danas na okruglom stolu posvećenom tom 

zakonu. 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin kazao je 

otvarajući taj skup da Srbija prvi put u svoje zakonodavstvo uvodi zakon o socijalnom 

preduzetništvu, što je još jedan dokaz da je Vlada Srbije socijalno odgovorna i da vodi računa o 

onima kojima je najteže. 

  

On nije mogao da precizira kada će zakon biti donet, naglasivši da je "manje važno kada će on biti 

donet, već je bitan njegov kvalitet". 

  

- Ovim zakonom želimo da stvorimo priliku da se što više ljudi koji ne mogu da se zaposle na 

slobodnom tržištu, zaposle - kazao je Vulin. 

  

On je naglasio da će ovaj zakon ozvaničiti i postojanje trećeg sektora u društvu, odnosno da će 

pored privatnog i državnog sektora, od sad postojati i socijalni sektor . 

  

Prema njegovim rečima, zakon treba da pomogne i ljudima koji su postali viškovi radne snage, 

primaocima novčane i socijalne pomoći, ali i onima koji su nešto pogrešili u životu. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/591414/Aleksandar-Vulin-Vlada-Srbije-brine-o-onima-kojima-je-najteze
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Na današnjem skupu "Socijalno preduzetništvo, razvoj koncepta" je rečeno i da su teško zaposlive 

kategorije bivši zatvorenici osobe sa invaliditetom, ali da su u Srbiji i sve kategorije ljudi teško 

zaposlive. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/livnica_u_topoli_ponovo_radi_.4.html?news_id=308095 

Livnica u Topoli ponovo radi 
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Pored kragujevačke Zastava kovačnice livnica u Topoli jedna je od, koliko je javnosti 

poznato, retkih domaćih fabrika u stečaju u kojoj je proizvodnja ponovo pokrenuta. Topolsku 

fabriku u kojoj je stečajni postupak pokrenuo sredinom jula, nedavno je, saznaje naš list, na rok od 

šest meseci zakupio aranđelovački preduzetnik Boško Miljaljević, koji je početkom septembra u 

njoj ponovo organizovao proizvodnju angažujući šezdesetak od oko 120 nekadašnjih radnika livnice. 
Bolji poznavaoci (ne)prilika u Livnici kažu da je za profitabilno poslovanje te fabrike neophodna 
mesečna proizvodnja od 200 do 300 tona odlivaka mesečno. U Topoli se nadaju da će proizvodnja u 
tom obimu biti dostignuta već u ovom mesecu, te da će Livnica ubrzo postati atraktivna za 
potencijalne investitore i da će, kad za to dođe vreme brže i lakše ponovo da bude privatizovana. 
Početna prodajna cena imovine Livnice iznosi oko četiri miliona evra, ali se s izvesnošću očekuje da 
će ako bude zainteresovanih za njenu privatizaciju fabrika trajnog vlasnika dobiti u trećem 
prodajnom krugu kada će potencijalnim kupcima biti ponuđena za trećinu od procenjene vrednosti, 
odnosno za oko 1,3 miliona evra. 
Tender za prodaju livnice najverovatnije će biti raspisan po isteku zakupa u prvom kvartalu 
naredne godine, a da li će zakupac Boško Miljaljević učestvovati na njemu pouzdano se ne zna. U 
Topoli smatraju da ipak neće, već da će se za kupovinu te fabrike ponovo nadmetati poznatije 
inostrane i domaće kompanije iz te delatnosti. Uprkos proizvodno-poslovnoj agoniji u poslednjih 
desetak godina uzrokovanoj ponajviše malverzacijama ranijeg vlasnika, Livnica iz Topole i dalje je 
jedan od najuglednijih domaćih proizvođača industrijskih odlivaka. U prilog ovome je i činjenica da 
je ta fabrika svojevremeno bila jedno od najuspešnijih preduzeća grupe Zastava u čijem je sastavu 
privređivala do leta 2001. godine. 
Livnica je kao samostalna fabrika poslovala do aprila 2005. kada ju je kupila slovenačka kompanija 
Livar. Nedugo posle privatizacije topolska fabrika je počela da zapada najpre u teškoće, zatim u 
sve ozbiljniju krizu koja je u poslednjim godinama prethodne decenije prerasla u pravu poslovno-
finansijsku agoniju koja je u novembru 2010. okončana poništenjem privatizacije i podržavljenjem 
fabrike. Livnica je potom uvrštena u spisak domaćih preduzeća u restrukturiranju. 
Sindikat i radnici Livnice tvrde da je slovenački Livar od privatizacije fabrike do njenog poništenja, 
iz fabrike izvlačio profit, a ostavljao joj dugove. Na istovetan način, inače, uništavana je i 
Zastavina Kovačnica, najstarija i najveća fabrika te vrste na Balkanu u kojoj je proizvodnja 
otkovaka nastavljena odmah nakon pokretanja stečajnog postupka kojem je prethodila 
privatizacije preduzeća. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/livnica_u_topoli_ponovo_radi_.4.html?news_id=308095
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/penzije-vece-izmedju-dva-i-dva-i-po-procenta 

Пензије веће између два и два и по процента 
 

По подацима Републичког завода за статистику, инфлација на годишњем нивоу у Србији је 
2,1 одсто. Пошто се у наредних неколико месеци не очекују веће корекције цена 
производа и услуга, стопа би толика, 

Пензије веће између два и два и по процента или нешто мало већа, могла бити на крају 2015. 
године. По оцени професора Економског факултета у Београду Љубодрага Савића, стопа од 2,1 
одсто статистички показује да је први пут у последњих двадесетак година инфлација успешно 
обуздана и у границама нормале. 

Мада би ниска стопа инфлације на годишњем нивоу, ма колико живот показивао нешто друго, 
требало да буде добра вест за све грађане Србије, она то ипак за 1,7 милион пензионера није 
јер им је на основу тих података Републичког завода за статистику већ сада јасно да ће им 
пензије бити повећане нешто више од два процента. Наиме, по Закону о пензијском и 
инвалидском осигурању, редовно усклађивање пензија следи 1. априла и 1. октобра, и то 
према годишњој стопи инфлације. 

Закон о привременом смањивању пензија донео је умањење чека пензионерима чије су 
пензије веће од 25.000 динара, али није задирао у било какве измене годишњег усклађивања 
пензија. Сходно томе, пензионери би на име обећаног повећања пензија могли 1. октобра – 
мада је јасно да ће то бити неколико месеци касније –  добити 2,1 одсто. Чак и да инфлација 
до краја године нешто порасте, она на крају ипак неће прећи 2,5 одсто, што би пак значило да 
би повећање могло бити и толико, а то свакако неће донети знатнији бољитак за више од 
милион пензионера. 

– То је нешто што треба поздравити – оценио је професор Савић. – С друге стране, као 
грађанин морам да приметим да је поскупело много више производа него што је то 
забележила статистика Републичког завода за статистику. Кад то кажем, не мислим да је тај 
завод имао намеру да погрешно прикаже податке већ да методологија коју примењује при 
формирању резултата не одговара реалном стању у економији. 

Љ. Малешевић 
 
 Шта је успех 
За професора Универзитета „Сингидунум” економисту Данијала Цветићанина, са статистичке 
тачке гледишта податак да је инфлација на годишњем нивоу у Србији 2,1 одсто је добар јер 
показује да цене робе и услуга нису енормно скочиле и да инфлација у држави није висока. 
– Међутим, с друге стране, нема потребе за било каквом еуфоријом нити претераног разлога 
да будемо поносни – рекао је Цветићанин. – С озбиром на тренутну дефлацију у свету и пад 
цене енергената на берзама, резултати на сузбијању инфлације у Србији с те тачке гледишта 
не изгледају импресивно. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/penzije-vece-izmedju-dva-i-dva-i-po-procenta

