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За шест месеци у Србију у стигло 675 милиона долара инвестиција, 
странци главни адут  
С. БУЛАТОВИЋ  

За већи привредни раст потребна улагања од осам милијарди евра. Мањи ниво улагања и због 
глобалне економије  

У СРБИЈУ је у првој половини ове године стигло 675 милиона долара, што је непуних 600 
милиона евра директних страних инвестиција. То је за 4,3 одсто мање него у истом периоду 
лане, а 2014. годину смо завршили са приливом од 1,2 милијарде евра. Да бисмо се 
приближили жељеном резултату, међутим, објашњавају економисти, реално би било да нам 
сваке године "капне" између 1,5 и две милијарде евра. 

Светски извештај о инвестицијама, које објављују Уједињене нације, открива да је ниво 
улагања у 2014. опао за 16 одсто. И спао на 1.230 милијарди долара. Мањи ниво улагања се 
правда нестабилношћу глобалне економије, политичком неизвесношћу за инвеститоре и већим 
геополитичким ризицима. У истом извештају стоји да је Србија лане привукла две милијарде 
долара, вероватно бруто, и да је то био пад од 2,7 одсто. Да бисмо остварили привредни раст, 
инвестирање, било државно, страно или домаће, требало би да буде веће. Да достигне ниво од 
четвртине бруто домаћег производа. 

- Што више страних инвестиција стигне, то је боље, а реално бисмо могли да очекујемо између 
1,5 и две милијарде евра годишње - сматра Милојко Арсић, професор Економског факултета. - 
Уз тај ниво и повећање државних инвестиција, могли бисмо да почнемо да се приближавамо 
пожељном нивоу инвестиција, а то је око 25 одсто БДП. То је између седам и осам милијарди 
евра. Тренутно смо на нивоу од петине БДП-а. 

Према речима професора Арсића, држава би могла јавна улагања да повећа за око 200 
милиона евра. Још, међутим, није реално очекивати да домаће фриме повећају свој допринос. 

- Домаћа штедња је још мала - додаје Арсић. - Дугорочно гледано, она ипак треба да буде 
доминантна у инвестицијама. Реално би требало да се повећају стране директне инвестије за 
два до три одсто БДП. То није лако и није директно под контролом државе. Држава, ипак, 
добрим условима пословања може да допринесе већем приливу. Пре свега макроекономским 
окружење и ту има помака. Други стуб је боља инфраструктура, а трећи рад бољи државних 
институција попут правусуђа. И за то треба више времена.  

СУБВЕНЦИЈЕ САМО КАПИТАЛНИМА 

Професор Милојко Арсић верује да не треба претеривати у субвенцијама према улагачима. 
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- Не треба форсирати новчане подстицаје - каже Арсић. - Мислим да за велика улагања треба 
одбезбедити земљиште и инфраструктуру, а субвенције одобравати само за капиталне пројекте. 

 

 

 

Србија и даље школује младе за непостојећа занимања 

Аутор:Љ. Малешевић 
 
Процењује се да у Србији сваке године остане између 20.000 и 30.000 упражњених радних 
места јер за њих нема квалификованих људи, а да, истовремено, десетине хиљада студената 
заврши факултете и стекне звања за обављање послова за која нема потражње на тржишту 
рада. Србија нема национални оквир квалификација, који је најзначајнији инструмент за 
успостављање равнотеже између те две крајности, односно између тражње и понуде радне 
снаге.У Србији је само на државним факултетима евидентирано 139 занимања која не постоје у 
званичном шифарнику занимања па самим тим ником нису ни потребна. 

– Тржишту је реално потребно мање од 20 одсто високообразоване популације – тврди 
професор Мирослав Кука, додајући да број студената на буyету треба одређивати према 
тржишним потребама. – Уколико је просечан трошак државе по једном буџетском студенту 
250.000 до 300.000 динара и уколико тај студент тржишно није потребан, поставља се питање 
у чијем се интересу ради ако друштво, школујући студента о сопственом трошку, сутра не може 
да га запосли већ га извозимо бесплатно? 

Он подсећа на то да садашњи шифарник занимања потиче још из 1998. године и да није 
усаглашен са Законом о високом образовању из 2005, због чега су занимања по Болоњском 
процесу заправо непостојећа.По резултатима упоредног истраживања мрежа Европске 
комисије у 37 европских земаља, у најгорем положају на тржишту рада с млади који с 
факултетском дипломом траже запослење у Србији, БиХ и Румунији. Наиме, када је реч о 
запошљавању након дипломирања, Србија је у неславној групи земаља у којима се лакше 
запошљавају млади са средњом школом него они са завршеним факултетом. 

Тај проблем, по свој прилици, још увек није на „дневном реду” у Србији па је самим тим 
остављен за неко друго време, мада би, с обзиром на то да се и даље о трошку државе школују 
кадрови који ће завршити на Бироу рада, то требало да буде што пре решено. 

 Ставити прст на чело 

Тим Владе Србије за социјално укључивање и смањење сиромаштва је, на основу анкете 
спроведене у 67 општина и градова у Србији, закључио да су незапосленост и низак стандард 
приоритетни проблеми грађана, док је образовање тек на 14. месту. Иако је тај сектор више 
него важан јер статистика показује да се многи yаба школују, тек трећина испитаника сматра да 
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успех у животу зависи од образовања, док две трећине оцењује да су личне везе и конктакти 
пресуднији за проналажење и задржавање посла од факултетске дипломе. Све док такав став 
преовладава, у овој држави се нико неће озбиљније позабавити поразном статистиком о 139 
занимања на државним факултетима која ником не требају јер не постоје у званичном 
шифранику занимања. 

 

Радна места чуче у злату и јадариту 

Аутор:Д. Мл. 
 

– Рударство је огромна шанса и недовољно искоришћен потенцијал за привредни развој Србије 
и област преко које у најкраћем року можемо значајно увећати свој привредни раст – изјавио је 
министар рударства и енергетике Александар Антић на међународној конференцији о 
рударству у Београду, и најавио да се развој рударства посебно очекује по завршетку 
истраживања јадарита и злата у Србији. – Отварање нових рудника може донети велики број 
нових радних места, а неке процене говоре да на једно отворено радно место у рударству 
долази девет у другим областима. 

Он је навео да Србија сада има 250 експлоатационих поља на којима се изводе рударске 
активности и 100 истражних поља на којима раде неке од највећих рударских компанија из 
света, попут „Фрипорта”, „Рио Тинта” и низа компанија из Канаде, која је позната рударска 
земља. Антић је додао да стране компаније у геолошка истраживања у Србији улажу од 10 до 
100 милиона долара годишње. Он је указао на то да Србија има најзначајније оверене резерве 
угља лигнита, чија ће се експлоатација унапредити коришћењем савремених технологија да 
бисмо побољшали заштиту животне средине, а значајне су и резерве шкриљаца, бакра, цинка, 
јадарита, сребра, злата. 

Министар је истакао да су охрабрујући досадашњи резултати истраживања злата на Чукуру 
Пеки у источној Србији, истакавши да очекује да ће, када буду завшена, Србија имати 
експлоатационо поље „светске класе”, што је огромана шанса за развој, посебно источне 
Србије. Он је најавио да посебно очекује развој рударства у Србији после завршетка тог 
истраживања злата, али и јадарита у Јадарском басену код Лознице, из којег се добија литијум 
неопходан за производњу батерија за савремене уређаје. 

Оверу резултата тог истраживања, како је најавио, очекује крајем следеће године или почетком 
2017, а досадашњи резултати показују да би се из тог налазишта могло задовољити око 20 
одсто светске потребе за литијумом.– Ако будемо паметни и мудри и договоримо финансирање 
производње литијума и батерија у Србији, то би отворило на хиљаде радних места у Србији и 
донело стотине милиона до милијарду евра извоза, што би значјано променило економску 
ситуацију у Србији – казао је Антић. 

Он је као позитиван пример улагања приватника у рудурство у Србији навео рудник „Рудник”, 
који улаже у повећање производње, заштиту рудара на раду и заштиту животне средине, а као 
негативан пример је навео фирму „Фармаком”, која је направила низ проблема у рудницима 
које, како је рекао, не знамо како да спасемо од девастирања, а околину од еколошке 
катастрофе. 
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 Стиже и нови закон 

Антић је најавио да ће ускоро Влада усвојити нови закон о рударству и геолошким 
истраживањима, којим ће бити заокружен законодавни оквир за улагања у тим областима, 
истакавши да ће тај закон додатно осигурати улагања инвеститора у рударство у Србији, 
скратити процедуре за добијање дозвола, без било каквих додатних „администрирања” и 
отежавања рада инвеститорима. 
Нагласивши да очекује да ће тај закон бити додатан подстицај развоју рударства, он је подвукао 
да ће држава да помогне свима, и рудницима у државном власништву и приватним 
инвеститорима у рударство, као и да ће административне процедуре трајати што краће и да ће 
бити у складу с европском и светском праксом. 

Повишица пензије стиже као божићни поклон 

Аутор:Љубинка Малешевић 

„Дневник” је већ најавио да пензионери повећање пензије могу очекивати тек након Нове 
године јер је састанак Борда директора ММФ-а тек у другој половини децембра, када ће бити 
донета и коначна одлука о могућности да у Србија пензије буду веће. То значи да се може 
повећати децембарски чек, а пошто се он исплаћују у јануару, логично је да се први увећан 
исплати тек на почетку наредне године, и то пред Божић или неколико дана после њега. То је 
потврдио и српски премијер Александар Вучић, који је изјавио да ће плате и пензије свакако 
бити веће и да ће за то пристанак дати и ММФ, али да се повећање може очекивати од 1. 
јануара наредне године. Премијер није прецизирао колико би повећање пензија могло бити, 
али је напоменуо да ће оно бити веће од стопе инфлације. 

Ако пензије буду веће од званичне стопе инфлације (тј. трошкова живота), која је 1,4 одсто, 
може се остварити прогноза да ће пензионери од 1. јануара добити повећање од 1,5 одсто уз 
једнократну помоћ. Уколико ће пак, као што је премијер најавио, повећање бити „знатно” веће 
од стопе инфлације, могла би се применити помињана рачуница повећања од 2,5 до три одсто, 
али без једнократне помоћи. 

Дакле, у наредна два месеца пензионери ће моћи да се прерачунавају и по једној и по другој 
варијанти. Извесно је да ће део пензионера, односно готово милион њих, заиста добити 
повећање јер њима пензије нису ни умањиване пошто је лимит био 25.000 динара. Други део 
пензионера, око 700.000, неће имати повећање пензија већ ће им наредном корекцијом чека 
заправо бити враћен мањи део онога што им је држава зарад штедње узела, односно умањила 
јер су им примања већа од 25.000 динара. 

Ако се рачуна пензија од 25.000 динара, која је била лимит за умањење, а најављено повећање 
буде 1,5 проценат, то значи да ће пензионери добити 375 динара више. Уколико повећање буде 
два и по процента, добиће 625 динара, а ако буде три одсто, у просеку ће добити 750 динара. 
Мада ниједна варијанта повећања пензија не доноси велики бољитак за пензионере, нити ће 
им због ње yепови бити знатније пунији, ипак је важно нагласити да је боље ишта него ништа. 
Јер, Закон о привременом смањењу пензија је оставио могућност да пензије не расту у наредне 
три године да би се пензиони фонд Србије опоравио. Једино што је било за утеху пензионерима 
јесте уверавање да ће исплата пензија бити редовна, што значи да ће они на сваких 15 дана 
добијати по половину пензије, док ће војни, самосталци и пољопривредни пензионери 
добијати целу. 
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Редовна исплата пензија, без обзира на то колико ће повећање уследити, обећава се и за 2016, и 
за то ће држава у буyету обезбедити довољно новца. При том, од креатора економске политике 
Србије тражи се да од почетка наредне године почну да враћају и дуг војним пензионерима 
настао од 2008. до 2012, што неће бити нимало безначајна ставка за српски буџет. 

  

 
 

 
 

"Узбуњивачи најмоћније оружје истине" 

Закон о заштити узбуњивача ступио је на снагу у јуну, а Србија је тек пета земља у Европи са 
тим прописом. То је, многи кажу, један од најјачих механизама у борби против корупције. 
Амерички адвокат Том Дивајн, који је заступао више од 6.000 узбуњивача, између осталих, 
полицијског инспектора Серпика који је разоткрио корупцију у Њујоршкој полицији, каже за 
РТС да су узбуњивачи најмоћније оружје истине. 

Том Дивајн је, гостујући у Дневнику РТС-а, рекао да су грађани који искористе своје право на 
слободу говора најмоћније оружје друштва против злоупотребе власти. 

Дивајн који је један од највећих светских заштитника узбуњивача своја искуства преноси 
представницима правосуђа у Србији, будући да их он од 1978. године, када је у Америци донет 
закон о заштити узбуњивача, брани од одмазде оних против којих сведоче. 

Како је за РТС рекао, заштитом узбуњивача у Сједињеним Америчким Државама је повећан 
повратак новца из проневера које су они зауставили. 

"Сваке године су зауставили градњу нуклеарних електрана. Било је несрећа које су се замало 
десиле док није дошло до исправка покушаја превара. Узбуњивачи су помогли да се уклоне 
леклови, анестетици од којих је 50.000 Американаца умрло, спречили полицију да одустане од 
своје одрбане од отмичара авиона када су терористи планирали ударе на америчке 
престонице", рекао је Дивајн. 

Додао је да се у овом тренутку узуњивачи у САД боре против илегалног затварања сирочића 
који беже од породичног насеља и сексуалног малтретирања у сиротиштима. 

Боримо се и против агенције за лекове која плаћа стотине хиљада долара својим доушницима 
који се баве продајом дроге, рекао је амерички адвокат. 

Дивајн, који је заступао више од 6.000 узбуњивача, између осталих, полицијског инспектора 
Серпика који је разоткрио корупцију у Њујоршкој полицији, истиче да су узбуњивачи 
најмоћније оружје "јер ништа није моћније од истине". 
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Говорећи о закону о узбуњивачима у Србији, истиче да тај закон омогућава грађанима да се 
бране и да бране Србију од институционализоване корупције. 

"Већина узбуњивача се бави само проблемима на радном месту, а ово је закон за сваког 
грађанина који жели да се побуни против злоупотребе власти, а судије морају да примењују 
овај закон. Ако се то деси, Србија ће постати глобални стандард за слободу говора", рекао је 
Дивајн. 

Истакао је да српски закон штити судије и да оне морају да прођу обуку. 

"Све судије које буду пресуђивале у овим случајевима сертификоване су да су прошле курс о 
слободи говора", рекао је Дивајн и навео да је важно обучавати и узбуњиваче да задрже 
перспективу и да очекују да ће их третирати као криминалце али да поштују себе. 

 

 

Вербић: Вујовић каже да има пара за просвету  

Извор:Танјуг  
 
Министар просвете Срђан Вербић изјавио је данас да је разговарао са министром финансија 
Душаном Вујовићем у вези са најављеним штрајком просветара, те да је Вујовић рекао да "има 
пара за просвету". 
Вербић је, гостујући  на ТВ Б92, рекао да му је Вујовић казао да пара за то има и да се проблем у 
просвети може решити, али да је рок 31. децембар.  

Четири синдиката просветних радника најавила су за 28. октобар једночасовни штрајк 
упозорења, уколико Министарство просвете до тада не испуни њихове захтеве, а министар 
просвете је рекао да штрајк није најбољи начин да се реши проблем, али јесте законит.  

- Надам се да штрајка неће бити. До 28. октобра има још времена и надам се да ћемо постићи 
договор - рекао је Вербић.  

Према његовим речима, захтеви просветара су врло јасни.  

- Врло сам задовољан захтевима, просветари су најавили штрајк јер синдикати немају баш 
много алата, али се надам да ће доћи до договра пре штрајка - рекао је Вербић.  

Он је навео да је разговарао је са министром финансија и да се зна шта је њихова обавеза.  

- Влада јесте обећала помоћ просветарима и ту нема никакве алтернативе. Немамо још 
техничка решења када и како, али ће до 31. децембра да буде постигнут неки договор - казао је 
министар просвете.  
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Вербић је рекао да је у споразуму који је постписан, 31. децембар крајњи рок за испуњење 
захтева, те да у овом тренутку "нико не касни" у њиховом испуњењу.  

Отпуштање у Железницама до краја месеца  

Аутор:Б. А.  

Отпуштање вишка запослених у „Железницама Србије“ требало би да почне у овом месецу 
након што план и динамику решавања тог питања усвоји владин Одбор за управљање.  

Од 17.635 запослених у „Железницама“ вишак је око 6.700 

Уместо крајем септембра, како је раније најављено, коначан план за оптималан број 
запослених у једном од највећих јавних предузећа у Србији требало би да буде завршен у 
октобру, када ће бити познато колико тачно људи треба да оде из „Железница“. На ово се 
обавезала Влада Србије у писму о намерама који је упутила ММФ-у пред одржавање састанка 
борда директора ове институције.  
Процене консултаната, који су у „Железницама“ још од маја, биле су да је од 17.635 запослених 
вишак око 6.700. Чак, иако је реч о том броју, они неће отићи одједном. Вишак запослених 
решаваће се у периоду од 2016. до 2020. године, а динамика отпуштања биће договорена са 
Светском банком и Међународним монетарним фондом.  

 Да је садашње стање неодрживо говори податак да је ово предузеће и поред државних 
субвенција 2014. годину завршило са губитком од 11,8 милијарди динара, четири више него 
годину дана пре. Процес реформе „Железница“ је већ отпочео формирањем три нове фирме 
„Инфраструктура железница Србије“, која се бави одржавањем инфраструктуре, „Србија воз“, 
задужен за превоз путника и „Србија карго“ за превоз робе.  

 

Лов на партијске паразите  
Аутор:Сузана Лакић  

Буџетска инспекција ове недеље почеће да чешља општине и локална предузећа проверавајући 
да ли су удомљавали партијске паразите и запошљавали мимо закона, открива “Блиц”. 

Инспекција Министарства финансија могла би се већ сутра обрети у канцеларији неког 
градоначелника или директора за кога сумња да је запошљавао мимо прописа који су у 
прошлој и у овој години стиктно ограничили могућност ухлебљења нових кадрова.  
Како сазнаје “Блиц”, буџетски инспектори долазиће ненајављено, а од општинара и служби у 
локалним предузећима тражиће прецизне податке о броју запослених у овој години, али и у 
2014. и 2013. У случају да пронађу неправилности, неће имати милости - организације које су 
запошљавале шаком и капом мимо свих правила кажњаваће новчано и до 2.000.000 динара. 
Толики цех мораће да плате и њихови руководиоци и, што је најгоре, Министарство финансија 
заврнуће им славину и привремено обуставити сва давања из буџета. 
- Инспектори ће буквално упадати у све што се финансира из буџета. Под лупом ће бити 
општинске управе, фирме, али и све организације и институције које се финансирају или 
помажу из народне касе. Контролисаћемо искључиво број новозапослених. Циљ је да утврдимо 
колико се по Србији запошљавало мимо закона којим је прописано да се не сме заснивати нови 
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радни однос ради попуњавања упражњених радних места до краја ове године - каже добро 
обавештен извор “Блица”.  
На питање како ће бирати “жртве” које ће проверавати, кажу “узорком, по дојави, сазнању или 
на основу сумњи да су поједини градоначелници и директори олако запошљавали”.  
- А таквих је много. Јавна је тајна да на десетине службеника по општинама и локланим 
фирмама нема шта да ради и да су у државне фотеље дошли захваљујући партијским 
књижицама. Осим тога што нису стручни, годишње узимају милионе из буџета - каже извор 
“Блица”. 
Према подацима Министарства државне управе и локалне самоуправе, у другом кварталу ове 
године на локалу је било запослено 73.400 људи, од чега 64.385 на неодређено време. 
Отпуштање 9.400 прекобројних, од чега 4.500 у локалној самоуправи мора да се обави у року 
од два месеца. На то треба додати и више од 20.000 оних који су отишли или се спремају за 
пензију.  

 

 

Узбуњивачи морају да буду заштићени од одмазде 

Аутор:Александра Петровић 

До средине октобра правном саветовалишту „Пиштаљке” обратило се 463 оних који су 
указивали или желели да упозоре на различита кршења закона 

Том Дивајн, међу чијим клијентима је био легендарни полицајац Френк Серпико, који је 
разоткрио корупцију у њујоршкој полицији (Фото Прес центар УНС-а) 

Претња новинарима истовремено је и претња свим будућим узбуњивачима да не сарађују са 
новинарима. Заштита новинарских извора је неопходан услов за слободу штампе, а задатак 
новинара је да буду солидарни са узбуњивачима. 

То су поруке са конференције „Заштита узбуњивача и новинарских извора”, у организацији 
портала „Пиштаљка”, која је одржана у прес-центру Удружења новинара Србије. 

Главни уредник „Пиштаљке” Владимир Радомировић нагласио је да Закон о заштити 
узбуњивача неће значити ништа ако га не користимо. 

– Ни најбољи закон не значи ништа ако надлежни органи не реагују на пријаве узбуњивача. 
Новинари су на истом задатку и дужни су да штите своје изворе. Када одбију да открију свој 
извор, новинари тиме упућују поруку свим будућим узбуњивачима да ће бити заштићени као 
извор информација. То је порука да узбуњивачи могу без страха да се обрате новинарима – 
рекао је Радомировић. 
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Председник Извршног одбора Удружења новинара Србије Петар Јеремић истакао је да и у 
Кодексу новинара пише да не треба откривати своје изворе, али да проблеми могу настати када 
се анонимни извори измишљају, што није ретка појава. 

Конференцији је присуствовао и амерички стручњак Том Дивајн, који се заштитом узбуњивача 
бави од 1979. године и до сада је радио са више од пет хиљада узбуњивача којима је помогао да 
се заштите од одмазде послодавца. Међу његовим клијентима је и легендарни полицајац Френк 
Серпико, који је разоткрио корупцију у њујоршкој полицији. 

Дивајн заговара снажну законску заштиту узбуњивача и био је консултант радне групе за 
израду српског Закона о заштити узбуњивача. 

– И Мартин Лутер и Галилео и Коперник били су узбуњивачи у своје време. И они су имали 
одмазду. Тога ће увек бити, јер људи који имају моћ увек покушавају да прете онима који желе 
да ограниче њихову моћ – рекао је Дивајн. 

Примена нашег Закона о заштити узбуњивача почела је 5. јуна ове године. До средине октобра 
правном саветовалишту „Пиштаљке” обратила су се 463 узбуњивача или потенцијална 
узбуњивача, тражећи савете о томе коме могу пријавити злоупотребе, о судским поступцима и 
примени закона. 

Конференцији је присуствовала и новинарка Јелена Спасић, која је 2011. године објавила текст 
„Државни органи потпуно неспремни за рат”, због чега је била кривично гоњена, јер је наводно 
нанела штету безбедности земље, а заправо је објавила информације које јавност има право да 
зна. Она је рекла да до данас није добила документ са одлуком тужилаштва да одустаје од 
кривичног гоњења. 

Владимир Радомировић навео је примере бившег директора Хитне помоћи Борка Јосифовског, 
који је још 2006. године говорио о спрези између неких лекара и погребних предузећа, али је 
због тога био жртва одмазде, јер је одмах био смењен и добио је отказ. 

И судија Јакшић је узбуњивач 

Том Дивајн је прошлог викенда на семинару судија у Врњачкој Бањи говорио о примени 
Закона о заштити узбуњивача. Када је у сали емитована порука америчког полицајца Френка 
Серпика, за реч се јавио судија Благоје Јакшић, члан Високог савета судства. Он је испричао 
како је био ухапшен и провео у притвору пет и по месеци због тога што је унутар ВСС указивао 
на незаконит реизбор судија и залагао се да се неизабране судије врате на посао. 

 
За функционере не важи закон о ограничењу плата 
Пише: Аница Телесковић 

Нацрт закона о систему плата у јавном сектору поставиће границу за зараде запослених у 
државној управи – неће бити веће од 155.000 динара. Међутим, то ограничење неће важити и 
за јавна предузећа, у којима су плате највеће. Такође, овај закон неће важити ни за државне 
функционере, већ само за службенике. 
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То практично значи, да ограничења важе за запослене у Народној банци Србије, али не и за 
гувернера централне банке. Такође, зарада председника Државне ревизорске институције моћи 
ће да буде већа од 155.000 динара, али ће за запослене морати да важи овај закон. Исто је и са 
осталим независним телима: Агенцијом за борбу против корупције, повереником, 
заштитником грађана, Фискалним саветом... 

У надлежном Министарству државне управе и локалне самоуправе, које је предлагач овог 
прописа, објашњавају да ће од данас ићи на јавну расправу и да су измене у тој фази могуће. 
Кажу да су јавна предузећа изузета, јер ће се за њих донети посебан закон, а то је у надлежности 
Министарства привреде. Такође, нови пропис регулисаће и плате државних функционера. 

 

 

Камионџије одлазе из фабрике без зарада и повезаног стажа 
Аутор: З.Р. 

Крагујевац - Реализација социјалног програма у Застави камионима продужена је до средине 
седмице, како би се свим, или већини "камионџија" који су се крајем маја изјаснили за 
социјални програм, омогућило да повуку тужбе против предузећа за исплату заосталих зарада, 
што је основни услов за добијање отпремнина приликом " добровољног" напуштања фабрике.  

Споразумни раскид радног односа са фабриком, уз једну од три опције из понуђеног 
социјалног програма, до јуче су потписала 164 од укупно око 240 преосталих радника, а 
коначан број знаће се већ сутра.  

Радници Камиона који су до јуче потписали социјални програм више су него незадовољни због 
тога што су претходно морали да повуку тужбе против фабрике и притом плате адвокатске 
трошкове који, тврде, достижу и до неколико десетина хиљада динара. Истичу с тим у вези да 
их је "продао синдикат", јер је са пословодством потписао споразум који предвиђа повлачење 
тужби за неисплаћене зараде, или одустајање од потраживања до 31. маја наредне године, када 
фирмама Групе Застава возила истиче заштита од поверилаца. "Камионџијама" се, иначе, 
према официјелној информацији, у просеку дугује између седам и осам зарада.  

Они који су се определили да годину дана буду на списку незапослених, негодују јер због 
неажурности чиновника још нису на евиденцији Националне службе за запошљавање. 
Радници су незадовољни и зато што из фабрике одлазе без повезаног радног стажа, јер им 
доприноси нису уплаћени већ 37 месеци. 
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Сукоби понуђача пред судом 

Аутор: З. Миладиновић 

Ниш - Фирма Лус инвестмент покренула је поступак пред нишким Привредним судом и 
тужилаштвом због сумњи да је у недавном поступку продаје из стечаја Пиваре "Ниш" дошло до 
озбиљних неправилности које су омогућиле другом понуђачу, компанији "Група капитални 
пројекти", да купи ову нишку фирму. 

Лус инвестмент је јуче саопштила да ће се борити свим правним средствима за поништавање 
ове приватизације и утврђивање евентуалне кривичне одговорности стечајног управника 
Љубимира Костића, који је наводно није благовремено обавештавао о понудама конкурента, 
због чега јој је "онемогућена куповина" и "нанета штета".  

"Група капитални пројекти", на челу са бугарским држављанином Стефаном Стефановим, 
купила је Пивару у стечају почетком августа и непосредном погодбом за 130 милиона динара, 
након осам неуспелих лицитација. Према евиденцији Агенције за привредне регистре, "Група 
капитални пројекти" је активно привредно друштво основано два месеца пред куповину, са 
седиштем у главној, Обреновићевој улици у Нишу. Пивара је продата као производно-пословна 
целина са 22.620 квадрата пословног простора и 3,65 хектара земљишта.  

- Стечајни управник Костић је неблаговремним обавештавањем о пристиглим понудама другог 
понуђача на одређени начин дискриминисао компанију Лус инвестмент. Ми смо до неког 
времена примали позиве и давали понуде, а након цифре од 120 милиона динара коју су 
понудили "Капитални пројекти", моји властодавци били су спремни да плате 10 милиона више. 
Ипак, након тога је други понуђач дао нову понуду и купио пивару, а да ми за то нисмо ни 
знали. Ми смо у међувремену рекли да подижемо нашу понуду и на 135 милиона, али је већ 
било касно, јер је 3. августа све било готово, а нико се није удостојио ни да нас обавести - рекао 
је јуче овлашћени заступник компаније Лус инвестмент, адвокат Зоран Митић. 

Он тврди и да је Костић од Лус инвестмента "захтевао да на рачуну има новац спреман за 
куповину Пиваре, а да за њиховог конкурента нису важили исти аршини". 

Стечајни управник Костић јуче је негирао те оптужбе, наводећи да је у поступку куповине 
Пиваре "све било законски чисто". Он је новинарима у Нишу казао да је и Агенција за 
лиценцирање стечајних управника овај поступак оценила као законски исправан. 

- Тврдим и имам документацију која доказује да је Лус инвестмент био обавештен о свим, па и 
последњој понуди друге стране, али да су се са повољнијом понудом појавили тек када је све 
већ било готово. О озбиљности те компаније говори и чињеница да су истог дана када су 
понудили 135 милиона, а и сазнали да је фирма продата, поднели кривичну пријаву и против 
мене - рекао је Костић. 

Спорну ситуацију у вези са приватизацијом Пиваре јуче су додатно "подгрејали" и њени бивши 
радници, који захтевају да се што пре окончају сви судски поступци, како би им биле исплаћене 
заостале зараде, а неки од њих и били враћени на посао у "оживелу" фабрику. Група од 
двадесетак радника јуче се окупила пред Привредним судом и најавила наставак протеста све 
док се не реши проблем њихових зарада. Они су казали да им се "дугују зараде у износу од по 
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240.000 динара", а да ће се у случају даљег одлагања решења они наћи у трећем исплатном 
кругу, чиме се шансе да буду исплаћени смањују. 

Привредни суд у Нишу је претходно, на основу представки Лус инвестмент о наводним 
неправилностима у процесу куповине Пиваре, "Капиталним инвестицијама" два пута изрекао 
меру забране располагања капиталом, мада је београдски Апелациони суд поништио такву 
меру. Нови власник се након друге забране поново жалио Апелационом привредном суду, а 
затражио је и изузеће суткиње која је два пута донела овакву меру. У очекивању судског 
расплета, производња и ремонт погона Пиваре, које је најавио нови власник, обустављени су.  

Није било неправилности и дискриминације 

Никола Карановић, заступник нишке Пиваре, негирао је оптужбе да је у процесу куповине ове 
фирме било икаквих неправилности, а други понуђач дискриминисан. Он је јуче рекао 
новинарима да је "право питање" зашто се Лус инвестмент уопште појавио са понудом од 135 
милиона када, како тврди, није знао за понуду "Капиталних инвестиција". Карановић је казао 
да ће и нови власник Пиваре правду потражити на суду, уз очекивање да ће "Србија показати 
да је правна држава и да је капитал инвеститора безбедан". 
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