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Радници преузимају фабрике 
С. БУЛАТОВИЋ  

Погоне "Прве петолетке" изнајмиће конзорцијум од 730 бивших запослених. Од 

отпремнина, свако улаже по 500 евра оснивачког капитала 

И СТЕЧАЈ је решење. У то ће се уверити најмање две фирме са списка 17 стратешких 
предузећа чије ће судбине бити разрешене до краја године. Том стазом ће "Група Застава 
возила" и "Прва искра" Барич. Фабрика мазива ће тражити нову шансу кроз унапред 
припремљен план реорганизације (УППР), "Прву петолетку" са седам зависних и два 
осамостаљена дела, ППТ "Сервоуправљачи" и ППТ "Заптивке", изнајмиће конзорцијум бивших 
радника. ПКБ Београд ће до краја године на тендер. Под заштитом државе до краја маја 
остаће још 10 предузећа. 

Чак 730 бивших радника "Прве петолетке" ће у Агенцији за привредне регистре уписати нови 

конзорцијум. Сваки до њих уложиће по 500 евра оснивачког капитала. Новац који су узели као 

отпремнине. Овако ће се решити проблем седам зависних и два осамостаљена предузећа из 

Трстеника. 

- Социјални програм је узело 1.500 од укупно 1.600 запослених - објашњава за "Новости" 

Љубисав Панић, директор Холдинга. - Свега четири радника се нису изјаснила за тај програм, 

а још стотинак није испуњавало услове да га добије. Конзорцијум је формирало нас 730. Идеја 

је да закупимо фабрику, простор и машине и наставимо производњу. Фирма ће започети да 

ради без наслеђених обавеза. Тако ћемо премостити период до приватизације. Решење "Прве 

петолетке" ће ићи процедуром коју предвиђа закон. На овом програму радимо већ два месеца 

са консултантима и представницима Министарства привреде. 

"Застава група" иде у стечај. Нада, међутим, није изгубљена за све. Надлежни тврде да 

постоји заинтересовани купац за погон у Сомбору - "Застава специјални аутомобили". Партнер 

би предузеће купио из стечаја. 

ОСТАЈУ ЗАШТИЋЕНИЗАШТИТУ државе од принудне наплате до краја маја 2016. године имаће 
још десет предузећа. То су ФАП, "Петрохемија", "Јумко", "Трајал", "Галеника", "Политика", 
"Икарбус", "Фабрика каблова" Јагодина. Најкрупнији залогаји за државу биће РТБ "Бор" и 
"Ресавица". Захтев ММФ је да престану дотације привреди, а ова два система запошљавају 
заједно око 10.000 радника, што држава неће моћи, а вероватни ни хтети да игнорише. 

Део имовине "Прве искре Барич" већ је продат како би се намирили дугови према радницима. 

Ова фирма такође иде у стечај, али би на њеном простору требало да се изгради нови погон. 

Заинтересована је кинеска компанија "Меита". 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:583202-Radnici-preuzimaju-fabrike
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Десетине предузећа ће силом закона отићи у стечај јер нису нашле купца. Према подацима 

Агенције за приватизацију, непродатих је 246 предузећа. Сва она која су друштвена од 1. 

јануара више не могу да постоје. Агенција за приватизацију покренуће стечај како би се тај 

процес окончао. 

ТРСТЕНИК: ДА ТО НИСУ ДИРЕКТОРИ? 

ПРЕДСЕДНИК општине Трстеник Мирослав Алексић затражио је разјашњење изјаве министра 

привреде Жељка Сертића да ће "три Петолетке" преузети радници. У отвореном писму наводи 

да очекује да се најхитније обуставе сви процеси који се у овом тренутку одвијају у вези са 

социјалним програмом и покретањем предстечајног поступка. 

- Желимо да верујемо да под појмом преузимања "Прве петолетке" од стране радника, не 

подразумевате преузимање од стране актуелних директора који оснивају приватне фирме и 

који имају намеру да уђу у закуп "Прве петолетке" - наводи Мирослав Алексић, истичући 

спремност локалне самоуправе да се одрекне потраживања из фабрика на име очувања 

радних места и очувања компаније. - Желимо да верујемо да под појмом "три Петолетке", ви 

заправо мислите на "Прву петолетку" из Трстеника као највећег произвођача хидраулике и 

пнеуматике на Балкану и да је у питању само техничка грешка или лапсус, а не недовољно 

познавање сопственог ресора. 

 

Чак 730 бивших радника "Прве петолетке" ће у Агенцији за привредне регистре уписати нови 

конзорцијум. Сваки до њих уложиће по 500 евра оснивачког капитала. Новац који су узели као 

отпремнине. Овако ће се решити проблем седам зависних и два осамостаљена предузећа из 

Трстеника. 

- Социјални програм је узело 1.500 од укупно 1.600 запослених - објашњава за "Новости" 

Љубисав Панић, директор Холдинга. - Свега четири радника се нису изјаснила за тај програм, 

а још стотинак није испуњавало услове да га добије. Конзорцијум је формирало нас 730. Идеја 

је да закупимо фабрику, простор и машине и наставимо производњу. Фирма ће започети да 

ради без наслеђених обавеза. Тако ћемо премостити период до приватизације. Решење "Прве 

петолетке" ће ићи процедуром коју предвиђа закон. На овом програму радимо већ два месеца 

са консултантима и представницима Министарства привреде. 

"Застава група" иде у стечај. Нада, међутим, није изгубљена за све. Надлежни тврде да 

постоји заинтересовани купац за погон у Сомбору - "Застава специјални аутомобили". Партнер 

би предузеће купио из стечаја. 

ОСТАЈУ ЗАШТИЋЕНИЗАШТИТУ државе од принудне наплате до краја маја 2016. године имаће 
још десет предузећа. То су ФАП, "Петрохемија", "Јумко", "Трајал", "Галеника", "Политика", 
"Икарбус", "Фабрика каблова" Јагодина. Најкрупнији залогаји за државу биће РТБ "Бор" и 
"Ресавица". Захтев ММФ је да престану дотације привреди, а ова два система запошљавају 
заједно око 10.000 радника, што држава неће моћи, а вероватни ни хтети да игнорише. 
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Део имовине "Прве искре Барич" већ је продат како би се намирили дугови према радницима. 

Ова фирма такође иде у стечај, али би на њеном простору требало да се изгради нови погон. 

Заинтересована је кинеска компанија "Меита". 

Десетине предузећа ће силом закона отићи у стечај јер нису нашле купца. Према подацима 

Агенције за приватизацију, непродатих је 246 предузећа. Сва она која су друштвена од 1. 

јануара више не могу да постоје. Агенција за приватизацију покренуће стечај како би се тај 

процес окончао. 

ТРСТЕНИК: ДА ТО НИСУ ДИРЕКТОРИ? 

ПРЕДСЕДНИК општине Трстеник Мирослав Алексић затражио је разјашњење изјаве министра 

привреде Жељка Сертића да ће "три Петолетке" преузети радници. У отвореном писму наводи 

да очекује да се најхитније обуставе сви процеси који се у овом тренутку одвијају у вези са 

социјалним програмом и покретањем предстечајног поступка. 

- Желимо да верујемо да под појмом преузимања "Прве петолетке" од стране радника, не 

подразумевате преузимање од стране актуелних директора који оснивају приватне фирме и 

који имају намеру да уђу у закуп "Прве петолетке" - наводи Мирослав Алексић, истичући 

спремност локалне самоуправе да се одрекне потраживања из фабрика на име очувања 

радних места и очувања компаније. - Желимо да верујемо да под појмом "три Петолетке", ви 

заправо мислите на "Прву петолетку" из Трстеника као највећег произвођача хидраулике и 

пнеуматике на Балкану и да је у питању само техничка грешка или лапсус, а не недовољно 

познавање сопственог ресора. 

 

(С. Б.) 

 

 
 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/sertic-resenja-za-sedam-preduzeca-u-restruktuiranju/czng0br 

Сертић: Решења за седам предузећа у 
реструктуирању 

Танјуг  

Министар привреде Жељко Сертић изјавио је данас да је држава надомак решења за седам од 

17 предузећа и најавио да ће се такса од 150 динара за РТС и РТВ наплаћивати преко рачуна за 

електричну енергију. 

- Када говоримо о приватизацији, ову годину смо почели са више од 500 нерешених предузећа, 

а завршавамо са десет. Надомак смо решења за седам од 17 предузећа. То су Фабрика ауто-

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/sertic-resenja-za-sedam-preduzeca-u-restruktuiranju/czng0br
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мазива из Крушевца, три Петолетке које предузимају радници, затим "Прва Искра" Барич, 

Застава група иде у стечај и до Нове године објављујемо јавни позив за Пољопривредни 

комбинат Београд - рекао је Сертић за РТС. 

Он је навео и да ће од седам предузећа два отићи у стечај. 

"То је "Прва Искра" Барич и Застава група у својим одређеним деловима", објаснио је Сертић. 

Министар је рекао да ЋЕ закон о јавним предузећима бити усвојен на влади до Нове године. 

- Тим законом биће строжа контрола и морају се имати стандарди и оквири у којима се ради. 

Највећа јавна предузећа смо у сарадњи са ММФ-ом успели да реформмишемо и остаје сад 

фискална консолицација, а са овим законом ћемо обухватити и јавна предузећа на локалу - 

објаснио је Сертић. 

Финансирање РТС и РТВ стабилно 

Он је истакао и да је за грађане веома важно да РТВ и РТС имају стабилан извор финансирања 

и додао да ће се такса од 150 динара наплаћивати преко рачуна за електричну енергију. 

- Половина или већи део финансирања РТВ-а и РТС-а ићи це преко буџета, а други део кроз 

таксу од 150 динара. Ми ћемо ту таксу наплаћивати уз електричну енергију - навео је он. 

Министар привреде је рекао да Србија годину завршава са импресивним резултатима на 

многим пољима. 

- Отворили смо 27 километара ауто-пута од Врања до Владичиног Хана, следеће недеље 

отварамо 23 километара ка Пироту, почела је изградња брзе пруге од Београда ка 

Будимпешти. Влада показује колико су јој сви грађани важни - нагласио је Сертић. 

Министар је додао и да је смањена сива економија, да је ове године уговорено око 18.000 

радних места, а да је повећање инвестиција у износу од 25 одсто. 

Влада, како је рекао, покушава да спаси свако радно место. 

- Држава неће ниједном предузећу висе помагати, два проблема велика остају до маја месеца, 

а то су РТВ Бор и Расавица рудници и имамо одређене предлоге - рекао је Сертић. 

Он је истакао и да се настављају преговори са кинеском компанијом око "Железаре Смерево". 

"У јануару ћемо највероватније имати обостране посете и можемо очекивати реално у 

фебруару месецу објаву тендера", рекао је Сертић. 
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http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/prosecna-plata-u-srbiji-u-novembru-44166-dinara/mgxs7k2 

Просечна плата у Србији у новембру 44.166 
динара 

Бета  

Просечна нето зарада у Србији исплаћена у новембру 2015. године износила је 44.166 динара, 

што је номинално за 0,1 одсто више него у октобру, а реално је повишица од 0,2 одсто, 

саопштио је данас Републички завод за статистику. 

Та исплата је у поређењу са новембром прошле године номинално мања за 0,1 одсто, а реално 

за 1,4 процента. 

Заједно са порезима и доприносима просечна зарада је износила 60.913 динара, што је 

номинално 0,2 одсто више него у октобру, а реално за 0,3 одсто. У односу на новембар 2014. 

године, минимално смањење је 0,1 одсто, а реално 1,4 одсто. 

Просечна нето зарада исплаћена од јануара до новембра 2015. у поређењу са истим периодом 

прошле године номинално је мања за 0,5 одсто и реално за 1,9 одсто, док је просечна бруто 

зарада номинално мања за 0,8 одсто и реално за 2,2 одсто. 
 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/povezivanje-staza-zahtev-podnelo-7715-radnika/hfgvz1g 

ПОВЕЗИВАЊЕ СТАЖА Захтев поднело 7.715 
радника 

Бета , Танјуг  

Захтеве за повезивање радног стажа до сада је поднело 7.715 радника, изјавио је данас 

министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, подсећајући 

да рок истиче до краја године. 

Вулин је новинарима у Гроцкој рекао да је држава и на тај начин показала да је социјално 

одговорна. 

Од тог броја, како је прецизирао, највећи број - 6.608 је из предузећа у стечају, 914 је из 

предузећа у процесу приватизације и 33 особа са инвалидитетом из одговарајућих заштитних 

радионица. 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/prosecna-plata-u-srbiji-u-novembru-44166-dinara/mgxs7k2
http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/povezivanje-staza-zahtev-podnelo-7715-radnika/hfgvz1g
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- Апелујем да се настави са овим поступком да се и ових неколико дана колико имамо 

искористи. Ово је добра прилика, држава је социјално одговорна, тако се и поншамо и хоћемо 

да помогнемо радницима - рекао је Вулин. 

Вулин: 5.298 војних пензионера одустало од тужž бе према дрž жави 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 

данас да је 34.983 војна пензионера затражило усклађивање пензија и одговарајуће 

надокнаде, а да је од тога 5.298 одустало од тужбе према држави. 

То ће, како је објаснио, значајно смањити трошкове држави и исправити неправду према 

војним пензионерима. 

- Пензије су већ увећане и у јануару ће моћи да добију целокупан износ дуга у једној јединој 

рати што је мало ко и очекивао и што је урађено на директан захтев председника владе. Влада 

је смогла снаге да уради нешто што пре ње нико није радио - рекао је Вулин новинарима у 

београдској општини Гроцка. 

Вулин се захвалио војним пензионерима на поверењу и што су и овај пут доказли да им је 

стало до државе. 
 

 

http://www.politika.rs/scc/clanak/346125/Srbiji-potrebna-veca-stopa-rasta-Zelezara-kljucna-u-konsolidaciji-javnih-

preduzeca 

Србији потребна већа стопа раста, Железара 
кључна у консолидацији јавних предузећа 

Председник Савета гувернера НБС-а Небојша Савић изјавио је да се у 2016. години очекује 
подстицај развоја приватног сектора и поручио да је Србији потребна већа стопа привредног 
раста. 

Он сматра да ће 2016. година бити наставак започетих фискалних реформи из ове године. 

Према његовим речима, мораће да се штеди и доврши оно што је започето, а реформе у 
структурном делу би требало да се спроведу у првој половини идуће године. 

„Треба дати шансу људима који су радили у јавном сектору да уђу у приватни сектор и да се 
даље развијају”, рекао је Савић за РТС, додајући да би држава требало да им помогне и да их 
охрабри у идеји да почну да се баве приватним бизнисом. 

http://www.politika.rs/scc/clanak/346125/Srbiji-potrebna-veca-stopa-rasta-Zelezara-kljucna-u-konsolidaciji-javnih-preduzeca
http://www.politika.rs/scc/clanak/346125/Srbiji-potrebna-veca-stopa-rasta-Zelezara-kljucna-u-konsolidaciji-javnih-preduzeca
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Када је реч о консолидацији јавних предузећа, Савић је истакао да је једна од кључних ствари 
Железара Смедерево. 

„Железара је једна од кључних ствари у консолидацији јавних предузећа у Србији и добро би 
било да се решење добије у првој половини, а прича се да ће то бити у марту”, истакао је 
Савић. 

Стопа привредног раста која, како је истакао, није довољна за отварање нових радних места. 

„Кад говоримо о стопи раста, Србији дугорочно треба стопа раста од пет, шест одсто. Србија је 
дуго била под санкцијама, па је уследила криза на глобалном нивоу”, подсетио је Савић. 

По његовом мишљењу, у 2015. години су постављење основе за обезбеђивање дугорочног 
раста. 

„Потребан је одржив раст. Ова, 2015. година, поставила је основе за обезбеђивање дугорочног 
раста, а 2017. и 2018. би могли даље да повећавамо стопу раста”, рекао је Савић. 

Он сматра да геополитика има велики утицај на економију. 

„Геополитика је данас кључ свега. Све што се дешава у економији је везано за геополитику. 
Ту постоје и ризици и шансе а на нама је да ризике претворимо у шансе,„ рекао је он. 

Према његовим речима, домаће политичке околности иду у корист реформама. 

„Кључна порука јесте да издржимо реформе јер смо прошли трећину. Потребно је да 
издржимо још две године штедње и добићемо резултат”, закључио је председник Савета 
гувернера. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/sr/clanak/346029/Resavicu-potapaju-dugovi 

„Ресавицу” потапају дугови 

Судски извршитељи најавили да ће 29. децембра испразнити канцеларије да би наплатили 

потраживања рудара. – У надлежним министарствима не виде решење за девет рудника угља 

Аутор: Александар Микавица 

Судски извршитељи и адвокати најавили су директору и заменику директора Јавног предузећа 
за подземну експлоатацију угља „Ресавица” да ће им 29. децембра испразнити канцеларије. 
Доћи ће са пресудама судова да попишу имовину која ће бити однета и продата у бесцење. 
Тако би се рударима исплатио неплаћени сменски рад, а адвокати би наплатили своје 
хонораре. Челници два синдиката су о овом проблему прошлог понедељка упознали министра 
енергетике и рударства Александра Антића на састанку у Београду. Присуствовало је цело 
пословодство „Ресавице”, са директором Стеваном Џелатовићем и приватизациони саветник 
Викторина Дунић. 

http://www.politika.rs/sr/clanak/346029/Resavicu-potapaju-dugovi
http://www.politika.rs/sr/autor/896/Aleksandar-Mikavica
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Постављено је, кажу, много питања, али одговора и договора није било. Ако извршитељи 
однесу све рачунаре и осталу опрему из 11 канцеларија „Ресавице”, настаће хаос. Они који су 
тужили фирму можда ће, мање или више, да наплате своја потраживања на која чекају 
годинама, али тако угрожавају и оне које нису тужили. 

ЈП ПЕУ „Ресавица”, које обједињује девет јамских рудника угља у Србији, једно је од 17 
предузећа које држава од поверилаца штити до 30. маја 2016. године. До тог рока ове 
неприватизоване фирме би требало коначно да буду продате. У њима је укупно 21.500 
радника, половина од тог броја је у РТБ „Бор” и „Ресавица”. 

Ако купаца не буде – следи им стечај. 

– Немамо решење без помоћи државе – и овом приликом су завапили представници 
пословодства и синдикалци „Ресавице”. 

У Министарству привреде су најавили решење за седам од 15 предузећа под заштитом од 
поверилаца до краја године, што би требало да значи да ће за њих бити купаца, али међу 
њима сигурно неће бити „Бора” и „Ресавице”. Да су рудници „кост у грлу” влади Александра 
Вучића зна и ММФ, а то не крије ни премијер. 

Шта ће бити са „Ресавицом” није јасно ни члановима Фискалног савета. До 2011. држава је 
годишње „Ресавицу” помагала са две милијарде динара, а у последње три са 4,5 милијарди. 
Субвенције тачно покривају фонд зарада. Ове године држава је привреду помогла са 13,6 
милијарди, а за 2016. је планирано 14,5 милијарди. Од те суме „Ресавици” је догодине 
намењено 4,47 милијарди динара, колико и прошле године, што ће, као и ранијих година, 
бити потрошено за плате и одржавање. 

У Транспарентности Србија су, анализирајући прошле године финансијске извештаје јавних 
предузећа, нашли да се „Ресавица” понашала расипнички. Тако је у 2013. години вишеструко 
премашила планиране издатке. Уместо предвиђених 450.000 динара, ово предузеће дало је 3,4 
милиона динара за спонзорства, уместо планираних 500.000 динара за поклоне, потрошено је 
2,2 милиона динара. На репрезентацији се баш није штедело. Чашћавало се, јело и пило у тој 
години чак за 23 милиона динара, што је три пута више од збира: донаторство, спонзорства, 
реклама, хуманитарне активности. 

Економисти неолибералног опредељења лако би ослободили Александра Вучића несанице због 
„Ресавице”. Продали би је за један евро, а у случају да њених девет рудника са 4.100 
запослених нико неће – уследио би им катанац. Али, катанац на „Ресавици” покренуо би сеобу 
из источне и из западне Србије. Рудници „Ресавице” се простиру од Зајечара до Сјенице. 

Министар рударства и енергетике Александар Антић поручио је летос рударима „ Ресавице” да 
је држави стало да то предузеће са девет рудника сачува „јер је стратешки интерес Србије”. 

Да ли ће држава у томе успети до краја маја 2016. – остаје да се види. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ko_preuzima_prvu_petoletku.4.html?news_id=313515 

Локалне власти Трстеника упутиле отворено писмо министру привреде 

Ко преузима Прву петолетку 
АУТОР: Е. Д. 

Трстеник, Београд - - Локалне власти Трстеника јуче су, након изјаве министра привреде 

Жељка Сертића да три Петолетке преузимају радници, упутиле отворено писмо у коме 

изражавају задовољство што „Прва петолетка“ са свим зависним и независним друштвима не 

спада у групу оних које ће отићи у стечај, али и да затраже одговоре на питања: ко су радници 

који преузимају „три Петолетке“, под којим условима, на основу ког критеријума и по ком 

законском основу они то чине. У писму општине Трстеник наглашава се да након те 

ексклузивне изјаве"очекују да ће се најхитније обуставити сви процеси који се у овом тренутку 

одвијају у вези са социјалним програмом и покретањем предстечајног поступка, као и да ће, у 

најкраћем року, добити детаљно упутство Министарства за преузимање Прве петолетке. 
У Трстенику, наводи се у писму, желе да верују "да се под појмом преузимања Прве петолетке 
од стране радника не подразумева преузимање од стране актуелних директора који оснивају 
приватне фирме и који имају намеру да уђу у закуп" фабрике. 
- Уколико Ваша изјава подразумева да три Петолетке преузимају сви њени радници, као 
локална самоуправа изражавамо спремност да подржимо такав концепт. Како Прва петолетка, 
за разлику од других предузећа на списку, има занемарљива комерцијална дуговања и како 90 
одсто њених дуговања чине дуговања према држави и локалној самоуправи, спремни смо да 
се, у оквиру подршке овом концепту, одрекнемо својих потраживања зарад очувања радних 
места, континуитета производње и саме Прве петолетке - наводи се у отвореном писму. 
Министар Сертић је гостујући на РТС-у изјавио да је држава надомак решења за седам од 17 
предузећа у реструктурирању. 
- То су Фабрика ауто-мазива из Крушевца, три Петолетке које преузимају радници, затим "Прва 
искра" Барич, Застава група иде у стечај и до Нове године објављујемо јавни позив за 
Пољопривредни комбинат Београд - рекао је и нагласио да држава неће ниједном предузећу 
више помагати, као и да до маја месеца остају два велика проблема, РТБ Бор и Расавица. 
Сертић је рекао да се настављају преговори са кинеском компанијом о Железари Смедерево и 
да се у јануару очекују посете, а потом у фебруару вероватно и објава тендера. 
 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ko_preuzima_prvu_petoletku.4.html?news_id=313515
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=12&dd=25&nav_id=1078562 

"Утва” преживела и без заштите државе и без купца 
Београд -- До краја године панчевачка "Утва” могла би ући у стратешко партнерство с ЈП 
"Југоимпорт СДПР” и на тај начин сачувати и производњу и 230 запослених. 

ИЗВОР: ДНЕВНИК  

"Измиче контроли, плене шта год могу" 

Седамдесет осам година рада 

„Утва” је била фабрика авиона и једрилица још пре Другог светског рата. Основана је 5. јуна 1937. 

године као „Једриличарско друштво Утва–Земун” и као таква саградила је једрилице „врабац” и 

„чавка”. Данашњи назив добила је 1939. године, а наредне се преселила у Панчево. До рата, 1941. 

године, произвела је 39 једрилица различитих категорија, стране и домаће конструкције. Укупан број 

ваздухоплова произведених у тој компанији је више од 900. 

Како је за "Дневник” рекао преседник Синдиката металаца Војводине Слободан Костић, 32 
радника "Утве” јавила су се добровољно за социјални програм, док остали запослени чекају 
решење о судбини компаније. 

Још маја 2008. године Агенција за приватизаицју дала је сагласност "Утви”, која је била у 
реструктуиррању, за потписивање уговора с ЈП "Југоимпорт СДПР” за производњу 20 авиона за 
инокупца. Тај уносан посао донео је повећање упослености производних капацитета "Утве”, 
побољшао њен финансијски положај, а истовремено је утицао и на очување и даљи развој 
ваздухопловне индустрије Србије.  
 
Тај посао је додатно оснажио "Утву”. Међутим, држава је "Утву” у јуну ове године оставила без 
заштите и она се није нашла међу 17 стратешких и за државу важних предузећа чија је 
приватизација остављена за наредну годину. С дугом од око милион евра, без оглашене 
приватизације, "Утва авио-индустрија” дочекала је крај и последње заштите укинутим 
реструктурирањем. Без обзира на то, плате за око 260 радника биле су редовне, а повериоци 
нису блокирали рачун па "Утва” још није у стечају. 
  
Но, осим дуговања, "Утва” има и знатну имовину. Костић је објаснио да је одавно у Агенцији за 
приватизацију направљен уговор, и то тако да је трећина фабрике одвојена, катастарски, па је 
могла бити продата. Ту је и 17 хектара земље у граду од старог аеродрома, који припада 
"Утви”, и још неки објекти ван фабрике. Костић додаје да је Агенцији годинама нуђено да то 
распрода и да се намире дугови, али да она ниједног тренутка није огласила продају. 
  
"С дуговима, вишком имовине, у стратешком загрљају „Југоимпорта” и без заштите од 
поверилаца, „Утви” су летос у Влади Србије предложена алтернативна решења да би рачун 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=12&dd=25&nav_id=1078562
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=12&dd=27&nav_id=1079272
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био на неки начин заштићен",рекао је Костић. – Предлози су предстечајни поступак и израда 
унапред припремљеног плана реорганизације.  
 
Протеклих недеља вођени су дуги преговори с "Југоимпортом” и ових дана би они морали бити 
приведени крају, односно мора се знати са чиме ће "Утва” ући у наредну годину и да ли ће 230 
радника сачувати радна места.  
 
Подсетимо, прошле године је и компанија "Мубадала” из Уједињених Арапских Емирата 
најавила инвестирање у „Утву” и запошљавање нових радника. 
 

 

 

 


