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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:582432-Drzava-opet-zalegla-za-Srbijagas 

Држава опет залегла за „Србијагас” 
М. Л. Ј. - Д. М.  

Србија ће, према Предлогу закона, и ове године преузети дугове свог највећег 

губиташког предузећа. Наплаћени трошкови за гас постаће јавни дуг. Још 20 милиона 

евра за гасификацију југа 

СВАКУ годину “Србијагас” завршава у минусу, али држава опет изнова гарантује за ово 
предузеће. У скупштинску процедуру ове недеље улазе два закона, а заједно ће гарантовати за 
210 милиона евра невраћених дугова наше оронуле гасне фирме. 

Далеко већи део је за враћање дуга за гас “Гаспрому”, па ће око 190 милиона евра неплаћених 

рачуна “Србијагаса”, наша земља преписати као - јавни дуг. Друга гаранција је за зајам од 20 

милиона евра за разводни гасовод који треба да снабде плавим енергентом јужни део земље, 

а иста ставка налазила се у прошлогодишњем предлогу буџета. 

Враћање дуга “Гаспрому”, односно НИС по новом принципу, најавио је и премијер Александар 

Вучић, након састанка са министром спољних послова Русије Сергејом Лавровом. Ради се о 

неплаћеним ратама за енергенте које је НИС у периоду од 2011. до 2013. испоручивао 

“Србијагасу”. Ово предузеће, стоји у новом акту, није могло да плати сировину јер се 

пословање одвијало у “неекономским условима”, услед социјалне цене гаса за привреду, а 

превасходно за ХИП “Петрохемију”. Зато ће неплаћени рачун “Србијагаса” постати - јавни дуг 

државе. 

Законско решење налаже да ће петина укупног дуга бити враћена до краја ове године, а 

остатак ће се исплаћивати у пет једнаких рата до 2019. године. 

Други акт гарантује зајам који је “Србијагас” узео од Сосијете женерал банке у износу од 20 

милиона евра за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови 

Пазар - Тутин. Ради се о магистралном гасоводу који би помогао да се гасификује највећи део 

јужне Србије и тако омогућио да плави енергент практично дође до свих делова земље, а 

укупна вредност пројекта је 65 милиона евра. Како се посао ради у фазама, ове и наредне 

године је предвиђено да “Србијагас”, односно држава издвоји по 20 милиона евра. Кредит је 

на пет година, а отплата је на свака три месеца. 

Нови план за враћање дуга “Гаспрому” је заправо промена прошлогодишњег, а да је он 

поштован, у 2016. годину бисмо ушли само са преостала 24 милиона долара, које треба да 

вратимо Русима. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:582432-Drzava-opet-zalegla-za-Srbijagas
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Крајем прошле године, премијер је договорио да ће дуг за гас бити исплаћен у три рате. 

Према прошлогодишњој рачуници, остало је око 224 милиона долара, од којих је 100 милиона 

долара требало да буде исплаћено до краја 2014. године, а других 100 милиона долара до 

краја 2015. године. Остатак од 24 милиона требало је да буде преостали дуг за 2016. годину. 

ОБАВЕЗНО ЧЛАНСТВО У КОМОРАМА 

По новом предлогу Закона о коморама, које ће од данас бити у скупштинској расправи, враћа 

се обавезно чланство привредницима. Досадашњим добровољним системом чланства 

разбијено је јединиство и комора је доста изгубила на заступању јединствених интереса. 

Предлогом закона конституише се нови начин организације коморског система, са обавезним 

плаћањем чланарина, који је укинут 2009. 

Мења се и Закон о приватизацији и Закон о бесплатним акцијама. Предлогом закона о 

изменама Закона о приватизацији гаси се Агенција за приватизацију, и прелази у надлежност 

Министарства привреде и других институција, како би се довршили започети послови 

приватизације. 

 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/sud-odbio-zahtev-za-pokretanje-stecaja-u-staklari-iz-paracina/ger02jl 

Суд одбио захтев за покретање стечаја у 
стаклари из Параћина 

Танјуг  

Привредни суд у Крагујевцу одбио је данас да покрене стечај у Српској фрабрици стакла (СФС) 

Параћин, који је захтевала фирма "Неопласт индустри" из Београда, речено је данас Тањугу у 

синдикату Стакларе. 

Председник Самосталног синдиката Живојин Матејић изјавио је Тањугу да "не зна више 

детеља, знаће их сутра", а председник суда Бранислав Јовановић, кратко је рекао новинарима 

да је захтев "Неопласт индустри" суд одбио јер рачун фабрике није у блокади дужој од месец 

дана. 

Јовановић је навео да је СФС "тренутно ликвидна". 

Раније је из СФС саопштено да је измирена главница дуга према Неопласт индустри за 

инвестиционе радове на објекту водоснабдевања од 112 милиона динара, али су остале спорне 

камате о којима ће одлучити суд у парничном поступку. 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/sud-odbio-zahtev-za-pokretanje-stecaja-u-staklari-iz-paracina/ger02jl
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Рочиште је одржано у Привредном суду у Крагујевцу. 
 

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/otpustanja-udovicki-videti-prvo-bez-kojih-poslova-se-moze-a-onda-sledi-

ocenjivanje/x7zexwg 

ОТПУШТАЊА Удовички: Видети прво без којих 
послова се може, а онда следи оцењивање 
запослених 

РТС  

Министарка државе управе и локалне самоуправе Кори Удовички рекла је за РТС да је 

најважније да се прво идентификују радна места без којих се може. Први критеријум за 

смањење броја запослених у јавном сектору је оцењивање, а потом социјални критеријум, 

истакла је Кори Удовички. 

Од 6. децембра на снази је одлука о максималном броју запослених у систему јавне управе и 

локалне самоуправе која мора да се спроведе у року од два месеца. 

Министарка државе управе и локалне самоуправе Кори Удовички рекла је за РТС да је 

најважније да се прво идентификују радна места без којих се може. Први критеријум за 

смањење броја запослених у јавном сектору је оцењивање, а потом социјални критеријум, 

истакла је Кори Удовички. 

Од 6. децембра на снази је одлука о максималном броју запослених у систему јавне управе и 

локалне самоуправе која мора да се спроведе у року од два месеца. 

Министарка државе управе и локалне самоуправе Кори Удовички рекла је гостујућу у Дневнику 

РТС-а, да је државна управа спремна за саме преговоре, али и за велики посао који треба да 

се уради. 

- Сама припрема јавне управе није поглавље по себи. Очекују се одређени стандарди 

професионалности, али оно што нама највише треба је капацитет и ми треба да имамо кадрове 

који могу да упијају све оне европске фондове који могу да спроводе нове стандарде - каже 

Удовички. 

Према њеним речима, потребна је једна врста планирања и сарадње на нивоу не само од 

Владе, већ до нивоа локалних самоуправа и све заједно захтева посао који је најсложенији од 

оног што нас очекује и са којим ћемо да журимо у смислу припреме наредне године. 

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/otpustanja-udovicki-videti-prvo-bez-kojih-poslova-se-moze-a-onda-sledi-ocenjivanje/x7zexwg
http://www.blic.rs/vesti/drustvo/otpustanja-udovicki-videti-prvo-bez-kojih-poslova-se-moze-a-onda-sledi-ocenjivanje/x7zexwg
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Говорећи о плану рационализације броја запослених у јавном сектору, Удовички је рекла да се 

цео процес не заснива на појединцима. 

 Ми често чујемо да је било партијског запошљавања или кадрови су овакви или онакви. 

Најважније је прво да се идентификују радна места без којих се може и то је урађено одозго 

до доле.Кори Удовички 

Према њеним речима, усвојен је акт који иде све до нивоа корисника јавних средстава. 

- Сада поредимо ко је изнад неких стандарда, ко је пробијао прописе, инспекцијске службе 

смо заштитили, водили смо рачунма по први пут да стварно гледамо на структуру - каже 

Удовички. 

Деси се да нека радна места имају више извршилаца, каже министарка. Сада је и на 

руководиоцима да између тих извршилаца бирају по врло јасним критеријумима  - а  први је 

перформанса, оцењивање у претходном периоду. 

Како је рекла, оцењивање је било доста слабо у смислу да су сви добијали добре оцене. 

Удовички каже да је следећи социјални критеријум и ради се на томе да се упознају сви 

запослени са оним шта је регулатива. 

- Врло је важно да се држимо прописа да не буде никаквих личних преференци. Морамо 

схватити да ово није посао исправљања греха у смислу некадашњег партијског запошљавања 

зато што би то значило да се опет партијски ради - каже Удовички. 

Како је истакла, партијско запошљавање се исправља тако што се дају јасни задаци и јасне 

перформансе и што се проверава како ко ради. 

- Скоро 14.500 људи о којима је донета одлука се односе на број у односу на почетак 2015. 

године, велики део тих људи су се већ пензионисали или су врло близу пензије - каже 

Удовички. 

Навела је да се број смањења запослених од 14.500 о коме се говори односи на број у односу 

на почетак 2015. године. 

- Велики број тих људи су пензионисани или су близу пензије. Тај број је с локалним јавним 

предузећима, али без републичких - казала је Удовички. 

Кори Удовички је рекла да ту није реч о отпуштању или пензионисању већ о промени 

организације посла и о уштеди. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/penzije_se_nece_vratiti_na_staro_.4.html?news_id=313169 

Павле Петровић, председник Фискалног савета у интервјуу за Магазин Бизнис 

Пензије се неће вратити на старо 

АУТОР: Е. Д. 

Београд - Најважније би било да се настави привредни опоравак који треба да 
постане одржив, базиран на инвестицијама и извозу, па онда да се приватна потрошња 
уздиже, а тек на крају и државна потрошња. То је једини могући редослед, који би кроз 
неколико година могао да доведе до високог привредног раста и до убрзаног сустизања 
окружења и неких историјских репера - изјавио је председник Фискалног савета Павле 
Петровић у интервјуу за Магазин Бизнис, који је данас изашао из штампе. 

Он је, процењујући које године ће бити видљив опоравак, односно када ће 
привреда бити развијенија а стандард становништва виши, објаснио да би до тога могло да 
дође, али "кључно је искористити 2016., па и 2017. годину за "рашчишћавање терена", јер са 
постојећим препрекама висок привредни раст неће моћи да се успостави". 

- Зато је потребно ставити јавне финансије под контролу, реформисати јавна 
предузећа, решити судбину предузећа у приватизацији, поправити пословни амбијент, да се 
омогуће услови за брз раст приватног сектора. Онда би знатан раст животног стандарда за 
већину грађана могао да уследи од 2018. године, али негде је то могуће и нешто раније. Неке 
индикације су да је фонд плата у приватном сектору почео да расте већ у 2015. години и то је 
један од разлога што потрошња није пала колико се очекивало - прецизирао је Петровић. 

Он је на новинарско питање да ли то значи да се плате и пензије више никада 
неће вратити на ниво пре смањења, јер људи имају илузију да ће се после три године 
фискалне консолидације та примања вратити на ниво који су имала пре смањења, подсетио да 
је "један од циљева фискалне консолидације да се спусти учешће пензија на 11 одсто БДП-а и 
плата на седам одсто БДП-а". 

- Влада је планирала, заправо усвојила и Закон о буџетском систему, који каже да 
ће до остварења тог циља, а то се не може десити пре 2018. године, плате и пензије бити 
замрзнуте. Од замрзавања се делимично одустало у 2016, али нису промењени средњорочни 
циљеви за смањење учешћа плата и пензија у БДП-у, што значи да ће у наредним годинама 
плате и пензије бити замрзнуте, или можда као у 2016. да нешто порасту, у сваком случају, 
спорије од раста БДП-а - рекао је Петровић. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/privreda_srbije_u_finansijskoj_komi_.4.html?news_id=313168 

Привреда Србије у финансијској коми 

АУТОР: МИЛАН КНЕЖЕВИЋ 

Славодобитна еуфорија због смањења буџетског дефицита не престаје. 

Административне мере о смањењу плата и пензија дају резултате. Ко је платио цену 

административним "генијалностима" којима је смањен буџетски дефицит? Највећим делом 

привреда, али и грађани којима је у прошлој години значајно пао стандард. Ни држава није 

прошла боље, јер је морала повећати јавни дуг. 

Губици привреде су повећани, према подацима АПР-а, четири пута, финансијски 
расходи, који су већ били високи и у претходном периоду, увећани су за 51 одсто, губитак по 
основу финансирања повећан је чак 2,3 пута. Укупни губици привреде износе 3.282.375 
милиона динара и 13 одсто су већи него у прошлој години. Даље, 1.438.962 милиона динара 
чине губици изнад висине капитала и увећани су у односу на прошлогодишње за 25 одсто. 

Укупне губитке исказало је 42.098 друштва. Са губицима изнад вредности 
капитала пословало је 24.079 друштава. Финансијски расходи увећани су 51 одсто. Расходи за 
камате повећани су за 14 одсто. Негативни обртни капитал већи је за 55 одсто него прошле 
године. О дубини финансијске коме у којој се налази привреда, сведочи и чињеница да су 
20.424 привредна друштва била у блокади дужој од 90 дана а носе четвртину укупних губитака 
и прикривају драму 146.893 радника који су запослени у тим предузећима и стрепе због 
извесног губитка радних места. 

Катастрофални трендови у прошлогодишњем пословању привреде проузроковани 
су смањењем агрегатне тражње, слабљењем инвестиционе и кредитне активности, високих 
издатака за камате, лоше рочности кредита, смањењем извоза, изостајањем пореских 
реформи, као и због сивог тржишта и парафискалних намета... Рачуни свих непромишљених 
потеза испостављени су полумртвој привреди, чије интересе више нико и не заступа. Уместо 
да се спашава што се спасити може, привреда се оптерећује новим наметима. Повећава се 
порез на имовину правних лица, акцизе на струју, изгласано је повећање акциза на ангажовану 
електричну снагу, гориво... Из привреде се кроз казне и таксе извлаче огромна средства. 
Трошкови књижења повећани су за 100 милиона евра. 

Дугови привреде банкама у земљи и иностранству достижу 17 милијарди евра. 
Износ међусобних дуговања привредних друштава не зна се ни колики је, као ни дуговања 
према држави и државе према привреди. Расте број ненаплативих кредита. Под хипотекама је 
велики део и приватне имовине. 

Буџетом су планиране државне капиталне инвестиције у износу 49 милијарди 
динара а реализовано је до краја октобра свега 17 милијарди. Држава је одлучила да штеди 
тамо где једино не би смела - у јавним инвестицијама. Тиме је додатно смањила ионако малу 
куповну моћ грађана. О негативним последицама буџетског уравнотежења ни речи од 
политике и струке. Оно што додатно брине је потпуно одсуство интереса свих државних 
структура за стање у привреди. Заћутали су сви произвођачи интелектуалне магле. 

Шта привредници очекују у новој 2016. години? Ништа добро. Сви негативни 
трендови ће се радикализовати и биће знатно горе него ове године. Привредници су 
пословање финансирали изузетно скупим краткорочним позајмицама, губицима на пословној 
супстанци и капиталу. Сад то пристиже на наплату. Привреда може остварити раст БДП-а и три 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/privreda_srbije_u_finansijskoj_komi_.4.html?news_id=313168
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одсто, али ако тај раст финансира из задуживања и продаје имовине, такво пословање само 
убрзава њен финансијски колапс. Стопа раста БДП-а не одражава стање у целој привреди. 

Без намере да кварим славље због "великих" резултата актуелне владе, јављам да 
је привреда Србије је у потпуном колапсу. Њена судбина и судбина огромног броја 
запослених, ушла је у драматичну фазу кад опоравак великог броја предузећа више није 
могућ. Одавно привреда клечи на коленима али нико, још увек, не нуди ни решења а ни 
оставке. 

* Аутор је представник Асоцијације малих и средњих предузећа 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mora-da-se-zna-ko-je-unistio-preduzeca 

Мора да се зна ко је уништио предузећа 

Годинама се обећава да ће се на једном месту наћи сви послодавци који не испуњавају 
своје обавезе, било према држави, било према радницима. Даље од обећања није се 
отишло. 

Пословање није ход по жици с које се лако падне 

Међутим, Влада Србије усвојила је Предлог закона о централној евиденцији привремених 
ограничења права послодаваца, по којем ће се на једном месту наћи све „лоше газде” па ће се 
у сваком тренутку знати који шта не испуњава и који се не придржава закона. Пред 
посланицима Скупштине Србије поменути предлог наћи ће се на усвајању по хитном поступку. 

По њему ће бити успостављен централни регистар, у којем ће на једном месту бити 
систематизовани прикупљени подаци о оним привредним субјектима, односно њиховим 
власницима, директорима и члановима надзорних одбора или других органа, чије је 
пословање санкционисано изрицањем кривичних, прекршајних или управних санкција. 
То је не само потреба да се раздвоје добре газде од лоших већ и битан услов за 
транспарентност пословања свих привредних субјеката у Србији и повећање степена 
сигурности правног промета свих његових учесника.Тако ће, од 1. јуна наредне године, 
власник, чланови надзорног одбора и други законски заступници, као и генерални директор 
моћи добити привремену забрану обављања пословања, али и оснивање нових фирми и 
располагања новцем. Основ да би се нечији подаци уписали у електронску базу података биће 
кривичне, прекршајне или управне санкције изречене од привредних, прекршајних и других 
судова, Пореске управе, надлежних инспекција. 

Та евиденција требало би да спречи лоше послодавце да униште предузеће, оштећују 
приватне и државне повериоце и да након тога оснују ново предузеће и несметано наставе да 
послују. Другим речима, они који су једном „ојадили” неко предузеће и оставили га у 
огромним дуговима више неће моћи да крену из почетка  кроз нови бизнис, већ ће их оно што 
је записано у централном регистру стално пратити и спречавати да опет учине исто. 

Централни регистар о „лошим газдама” водиће Агенција за привредне регистре. Уласком у 
евиденцију, добијаће се комплетнија слика о пословању привредних субјеката, а она ће бити и 
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помоћни алат државним органима за доношење различитих одлука.Све казнене мере изречене 
послодавцима мораће да буду у централној евиденцији. Тако ће се први пут на једном месту 
видети и информације о нивоу пословне и професионалне поузданости, али и одговорности 
привредних субјеката према држави и запосленима. 

Из коначног Предлога закона који је Влада Србије проследила посланицима на усвајање по 
хитном поступку изостао је предлог да се у регистру нађу и они директори предузећа чији су 
рачуни блокирани дуже од 120 дана.Образложење Министарства привреде је да закон 
предвиђа могућност привремене забране располагања новцем за конкретне власнике и 
директоре, а да би нека подзаконска акта могла регулисати и ту проблематику. 

Љ. Малешевић 
Статусни регистар 
Поменутим законом се, иначе, први пут у правни систем Србије уводи појам статусних 
регистара. Дефинисано је да су статусни регистри базе података о физичким и правним 
лицима које воде агенције или надлежни државни органи, у којима се региструју подаци. 
Законом се јасно прописују критеријуми, односно основи за настанак и престанак привременог 
ограничавања права, што гарантује висок ниво правне сигурности. 

 
 http://www.dnevnik.rs/ekonomija/privrednike-siva-zona-vise-boli-nego-porezi 

Привреднике сива зона више боли него порези 

Година за нама делимично је испунила очекивања привреде у погледу сузбијања сиве 
економије, показују резултати новог истраживања ставова привреде о сивој економији 
које је 

  Привредној комори Србије представио НАЛЕД.Истраживање потврђује тренд раста поверења 
у рад инспекцијских органа, али и на чињеницу да ће држава, барем у почетку, морати да се 
ослони на сопствене снаге и у потпуности примени усвојени Програм за сузбијање сиве 
економије јер половина привредника (48 одсто) сматра да то није њихов посао, као ни да 
указују на нелојалну конкуренцију (59 одсто испитаника не би пријавило фирму у сивој зони). 

Више од половине испитаника (54 одсто) није задовољно резултатима Владе Србије и 
надлежних институција у смањивању обима сиве зоне. У односу на децембар 2014, повећан је 
број привредника који примећују да у њиховој делатности постоје предузећа која нису 
регистрована. Они верују да свака трећа фирма послује у сивој зони и да сваки четврти радник 
није пријављен, што нелојалној конкуренцији даје предност док њима умањује промет и 
угрожава рад. 

Ипак, Влади Србије наруку иде то што последњу годину није изгубила подршку привреде, с 
обзиром на то да чак 58 одсто привредника верује у одлучност извршне власти да се избори са 
сивом зоном.По оцени привреде, сузбијање сиве економије избило је на прво место корака 
које би Влада требало да предузме ради побољшања услова пословања – то сматра четвртина 
привредника, док 20 одсто као приоритет издваја смањење пореза и доприноса. 

Привредници су у још једном таласу истраживања показали високу свест о штетности сиве 
економије. Чак 68 одсто анкетираних фирми сматра да пословање у сивој зони није оправдано, 
81 одсто сагласно је с оценом да сива економија угрожава здравље и безбедност потрошача, 
70 одсто да умањује приходе државе, а 58 одсто препознаје да је реч о организованом 
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криминалу.Истраживање ставова привреде о сивој економији спровела је агенција Ипсос 
стратеyик маркетинг” за потребе НАЛЕД-а, уз подршку УСАИД-а, као део двогодишњег 
Пројекта јачања конкурентности Србије. 

Д. У. 
  
Први корак 
Први корак у системском решавању тог горућег проблема домаће економије учињен је крајем 
новембра, када је Координационо тело Владе Србије усвојило Нацрт националног програма за 
сузбијање сиве економије с акционим планом за 2016. и 2017. 

 
Подршку Влади у том послу пружили су привредници и инвеститори окупљени у НАЛЕД-овом 
Савезу за фер конкуренцију. 

 

ГЛАС ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 

http://www.glaszapadnesrbije.rs/vest819343.html 

Чачак – Представници репрезентативних 
синдиката свих јавних комуналних предузећа у 
граду најављују штрајк упозорења 

уколико оснивач не буде прихватио њихове захтеве. Они су на данашњој конференцији за 
новинаре у Градском већу Самосталног синдиката у Чачку најавили такву могућност јер се, 
како кажу, не поштује и не примењује Колективни уговор који је потписан 30. јуна ове године 
између синдиката ЈКП и оснивача. Тврде да су се обратили градском руководству дописом још 
2. децембра у коме су тражили да се поштује КУ, као и захтев за проширење масе за исплату 
појединих ставки из уговора. 

„Оно што ми тражимо није повећање плата, већ изједначавање износа за топли оброк, регрес, 
минули и ноћни рад“, рекао је Слободан Велисављевић председник Самосталног синдиката у 
ЈКП „Водовод“. Он је нагласио да синдикати нису били питани приликом израде буџета, а 
посебно су незадовољни тиме што њихов захтев за увећање масе за исплату ових ставки није 
стављен у планове пословања предузећа за следећу годину. Они такође тврде да немају 
проблем у комуникацији са директорима већ са стручним службама у градској управи које су 
њихове захтеве о повећању масе из сопствених прихода одбили као неосноване. 

Најтежа ситуација је у ЈКП „Комуналац“ и ЈКП „Градско зеленило“ где дневна надокнада за 
топли оброк износи 50 динара. „ Радници у ова два предузећа су у најтежој ситуацији, 
разговарали смо са њима и замолили да сачекају са тужбама јер би у том случају дошло до 
блокаде рачуна и не бисмо могли да примамо плате“, рекао је Павле Павловић, председник 
синдиката „Независност“ у ЈКП „Комуналац“. Он каже да у ЈКП „Комуналац” недостаје, по 
поменутом основу, око 18 милиона динара за годину, или четири до пет хиљада динара по 
раднику сваког месеца. 

http://www.glaszapadnesrbije.rs/vest819343.html
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Ненад Алексић председник Самосталног синдиката у ЈКП „Градско зеленило“ истиче да је у 
овом предузећу 40 % радника већ потписало најављене тужбе уколико не буду усвојени њихови 
захтеви. 

Могући једночасовни штрајк упозорења ступио би на снагу 25. децембра од 10 до 11 часова, а 
ако и после тога не буду испоштовани захтеви синдиката, најављују и генерални штрајк.      

Глас западне Србије 

ШУМАДИЈА ПРЕС 

http://sumadijapress.co.rs/rudnici-magnohroma-idu-u-stecaj/ 

Рудници “Магнохрома” иду у стечај 
 
 извор: Глас западне Србије 

 
Самостални синдикат радне јединице “Шумадија” фабрике “Магнохром”, у оквиру које 
послују четири рудника, оптужује челнике Чачка и Горњег МИлановца да нису ништа 
учинили да спасу предузеће. 

Наиме, Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем 

ради продаје имовинске целине “Рудници и индустрија ватросталног материјала и 

електротермицких производа Магнохром Краљево”, прогласила је поступак неуспешним. 

Како је наведено, до истека рока одређеног јавним позивом за достављање пријава, Агенцији 

за приватизацију није достављена ниједна пријава за учешће у поступку. 

У оквиру “Магнохрома” се налази радна јединица “Шумадија” Чачак која обухвата сепарацију у 

Трбушанима, рудник у Милићевцима, Ковиљачу у Горњој Горевници и Брезак у Прањанима. 

Јавним позивом је била понуђена имовина и право на експлоатацију руде магнезита. 

– Мислим да се нико из државе и локане самоуправе Чачка и Горњег Милановца није 

интересовао за судбину овог предузећа, будући да се никада нису појавили нигде да траже 

инвеститоре. Предузећу које је запошљавало и до 500 радника, следи стечај 31. децембра а 

штета за сеоске средине из којих су долазили рудари и хранили на стотине породица је 

непроцењива – рекао је Зоран Новаковић, повереник Самосталног синдиката у радној 

јединици “Шумадија” Чачак. 
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