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"Икарбус" би дуг да врати на шест година 
П. Ж. - С. Б.  

Београдски произвођач аутобуса покренуо предстечајни поступак у нади да ће повериоци 

прихватити УППР. Идеја да потраживања од 3,8 милијарди динара конвертује у капитал. 

Производња не стаје 

"ИКАРБУС" је јуче покренуо претходни стечајни поступак. Београдски произвођач аутобуса, 
који дугује укупно 3,8 милијарди динара, нада се да ће највећи повериоци прихватити Унапред 
припремљени план реорганизације (УППР). Он предвиђа да се необезбеђена потраживања 
претворе у акције предузећа, а обезбеђени дуг репрограмира на шест година. Већински 
власник постала би држава, али тај план оставља шансу да се некадашњи гигант у 
међувремену - приватизује. Уколико наиђе заинтересовани улагач. 

Акције би, уколико се прихвати УППР, добили дужници класа Б, Ц и Д. Међу њима су 

запослени, порезници и остале државне институције, али је убедљиво највећи Фонд за развој. 

"Икарбус" му дугује 1,55 милијарди динара, а укупан износ дуга који би се конвертовао износи 

мало више од три милијарде динара. Повериоци класе А, међу којима је највећа Банка Интеза 

с потраживањем од 522 милиона динара, били би исплаћени током наредних шест година. 

- Искористили смо право и сами иницирали покретање предстечајног поступка, што је логичан 

след потеза - каже, за "Новости", Александар Вићентић, генерални директор "Икарбуса". - 

Израдили смо још раније УППР. Знамо шта нам је чинити у предстојећем периоду и верујемо 

да ћемо за месец, највише за месец и по, оставити садашње проблеме иза себе. 

МИНУС ЗА ДОПРИНОСЕУ КЛАСУ Б дуговања "Икарбуса" спадају обавезе према запосленима. Реч 
је о близу 24 милиона динара дуга на име доприноса. УППР предвиђа да се емитује укупно 
3.044.038 акција. Вредност дуга по акцији била би 1.000 динара. 

Њихов разлог за оптимизам заснива се на томе што "Икарбус" има све више поруџбеница. 

Десетак аутобуса из кооперације с "Мерцедесом" већ је продато, а и на улицама Београда вози 

се све више аутобуса који силазе с производних трака ове фабрике. Повећан је и број 

радника. Очекује се да ће наредне сезоне, када у "Икарбусов" аутобус са знаком "Мерцедеса" 

буду уграђивани мотори "евро 6", кренути продаја и у земљама региона и ЕУ. 

Директор Вићентић није желео да открива нове пословне планове некадашњег гиганта, али је 

чињеница да га је наш позив затекао на службеном путу у иностранству, где је у току завршна 

рунда преговора око продаје значајнијег контингента наших аутобуса.  
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:580230-Ministarstvo-Na-gradilistima-skoro-

cetvrtina-radi-na-crno 

Министарство: На градилиштима скоро четвртина 

ради "на црно" 
Танјуг  

У контролама које је Инспекција рада обавила на градилиштима у Србији, од 1.182 

затечена радника, њих 273 (23 одсто) је ангажовано "на црно", јер послодавци са њима 

нису закључили уговор о раду 

 
БЕОГРАД - У контролама које је Инспекција рада обавила на градилиштима у Србији, од 1.182 
затечена радника, њих 273 (23 одсто) је ангажовано "на црно", јер послодавци са њима нису 
закључили уговор о раду, нити су их пријавили на обавезно социјално осигурање. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:580203-Sertic-Gasimo-Agenciju-za-privatizaciju-u-

februaru-tender-za-Zelezaru 

Сертић: Гасимо Агенцију за приватизацију, у 

фебруару тендер за Железару 
Тањуг  

Агенција за приватизацију престаће да постоји до краја године, јер тада истиче рок за 

приватизацију, изјавио је данас министар привреде Жељко Сертић 

 
БЕОГРАД - Агенција за приватизацију престаће да постоји до краја године, јер тада истиче рок 
за приватизацију, изјавио је данас министар привреде Жељко Сертић и објаснио да то не 
значи да ће приватизација у будуће бити немогућа, али ће за такве случајеве бити задужено 
ресорно министарство. 

"Агенција престаје да постоји до краја године, а нама остаје 17 стратешких предузећа за 
ресавање. Седам смо се обавезали да ћемо да решимо до краја године и то ћемо брзо да 
објавимо", рекао је Сертић за ТВ Пинк. 
 
Према његовим речима, остаје један део предузећа у којима држава има власништво. 
 
"То не значи да процес приватизације неће трајати и у наредним годинама, али ћемо то 
контролисати на потпуно другачији начин. За то ће искључиво бити задужено Министарство 
привреде", рекао је он. 
 
Говорећи о предузећима која нису нашла стратешког партнера, Сертић је приметио да су људи 
годинама живели у заблуди да држава има чаробни штапић и да ће неко да дође и реши 
њихове проблеме. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:580230-Ministarstvo-Na-gradilistima-skoro-cetvrtina-radi-na-crno
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:580230-Ministarstvo-Na-gradilistima-skoro-cetvrtina-radi-na-crno
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:580203-Sertic-Gasimo-Agenciju-za-privatizaciju-u-februaru-tender-za-Zelezaru
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:580203-Sertic-Gasimo-Agenciju-za-privatizaciju-u-februaru-tender-za-Zelezaru
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ТЕНДЕР ЗА ЖЕЛЕЗАРУ У ФЕБРУАРУ 

Сертић је изјавио да би тендер за Железару Смедерево могао да буде објављен у фебруару 

2016. године, а да је тренутно понуда кинеског "Хибиса" најозбиљнија. 

Министар је додао да током децембра "екипе већ раде, да треба да стигне комплетан 

инвестициони програм и до краја припремљен бизнис план". 

У јануару би, додао је, требало да се заврше све друге преговарачке ствари, број запослених, 

разговор са синдикатима и менаџментом. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-vece-plate-i-penzije-treba-100-miliona-evra 

За веће плате и пензије треба 100 милиона евра 

Да би запослени у просвети, здравству, полицији, Војсци и пензионери наредне године 
добили обећано повећање, посланици Скупштине Србије морају по хитном поступку 
усвојити 

измене и допуне Закона о буyетском систему. 

Од измена тог законског акта зависи и забрана запошљавања током наредне године. 

Пошто су мере финансијске консолидације спровредене ове године ојачале јавне финансије и 
дале резултате боље од очекиваних, створила се могућност за повећање пензија и плата у 
делу јавног сектора. 

Међутим, до повећања пензија од 1,25 одсто, плата у полицији и Војсци од два, установама 
основног и средњег образовања и ученичког стандарда од четири, високог и вишег 
образовања од два, предшколским установама од четири и установама социјалне и 
здравствене заштите од три одсто не може доћи док се постојећи Закон о буyетском систему 
не измени и не створи могућност за исплату. 

Влада Србије израчунала је да  за повећање плата и пензија из буyета Србије наредне године 
треба издвојити 11,8 милијарди динара. То је нешто мање од 100 милиона евра. 

Влада напомиње да ће, с друге стране, 2016. године бити остварене значајне уштеде у буyету 
Србије применом Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору, којим и држава, и покрајина и општине треба већ на почетку наредне године да 
смање број запослених за 14.500, а до краја 2016. за још 20.000 запослених. 

Део запослених ће отићи у пензију, али ће она, по рачуници, бити мања од плате коју су 
примали у државној служби, док ће већи део добити отпремнине из Транзиционог фонда, који 
је планиран и ове године, али је остао непотрошен, и отићи на евиденцију незапослених. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-vece-plate-i-penzije-treba-100-miliona-evra
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Они који добију државне отпремнине због тога што су проглашени вишком неће имати право 
на новчану надокнаду Националне службе за запошљавање па самим тим неће бити додатних 
трошкова за њих. 

Очекује се да измене Закона о буyетском систему буду усвојене по хитном поступку и да одмах 
ступе на снагу. 

Љ. Малешевић 
  

Забрана запошљавања у јавном сектору 
Изменом Закона о буyетском систему треба и да се потврди решеност државе да ни наредне 
године нема запошљавања у јавном сектору, што је опет у складу са Законом о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. 

Наравно, у свему има изузетака па ће посла у том сектору свакако бити тамо где то држава 
процени да је неопходно и где се запошљавати мора. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/uslov-2016-za-starosnu-penziju-zena-je-61-godina-zivota 

Услов 2016. за старосну пензију жена је 61 
година живота 

Сви запослени који имају услове за пензионисање по условима за 2015. треба своје 
захтеве филијалама Фонда ПИО да поднесу до 30. децембра да би се они решавали по 
правилима који важе за ову годину. 

Сви захтеви поднети по истеку децембра улазе у наредну годину и на њих ће се примењивати 
другачији услови, односно они који су законом утврђени за 2016.Ни наредне године не мењају 
се услови за старосну пензију мушкараца. Они су, као и сада, 65 година живота и најмање 15 
година пензијског стажа. Но, зато ће жене догодине морати да имају пола године живота 
више. Наиме, услов 2016. за старосну пензију жена је 61 година живота и најмање 15 
пензијског стажа, што значи да ће им требати пола године више него 2015. 

Услови за превремену старосну пензију догодине се мењају и за мушкарце и за жене. Тако ће 
мушкарци 2016. са 40 година радног стажа моћи отићи у превремену старосну пензију само 
сако имају 55 година и осам месеци живота. Женама ће 2016. требати 55 година живота и 37 
година пензијског стажа. То је осам месеци живота и стажа више него 2015. Важно је 
напоменути да се преивремене старосне пензије трајно умањују 0,34 одсто за сваки месец пре 
навршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију, с тим што износ 
умањења за превремену пензију максимално може износити 20,4 одсто. 

Догодине се мењају и услови за породичну пензију. Тако ће удовице, да би оствариле право на 
породичну пензију, морати имати најмање 52 и по године живота, док ће удовцима требати 57 
година и шест месеци. Промена нема када су у питању деца која испуњавају услове за 
породичну пензију: она безусловно припада свој деци млађој од 15 година, затим ако наставе 
школовање у средњој школи до 20 година, а ако се одлуче на факултетско образовање она им 
припада све до 26. године живота. Продужење је могуће само због болести. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/uslov-2016-za-starosnu-penziju-zena-je-61-godina-zivota
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Они запослени који имају бенефицирани радни стаж, а то су пре свега припадници МУП-а, 
МИП-а, БИА, ВБА, ВОА, Управе за извршење кривичних санкција, Пореске полиције и Војске 
Србије, 2016. морају имати 54  године и четири месеца живота и 22 године пензијског стажа, с 
тим што ефективно морају имати проведено 12 година на радним местима на којима се стаж 
увећава. 

Остали полицијски службеници могу 2016. отићи у пензију с 57 година и четири месеца живота 
и 25 година пензијског стажа, од којег 15 на бенефицираном радном месту. У Војсци Србије 
подофицири и официри, до чина пуковника, могу отићи у пензију с 53 године живота и 40 
година пензијског стажа, а пуковник с 54 године живота и 40 година пензијског стажа. 
Специјалци у БИА, ВБА и ВОА морају имати најмање 53 године живота и 20 година ефективно 
провредених на тим пословима. 

Љубинка Малешевић 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/brze-do-posla 

Брже до посла 

Представници Националне службе за запошљавање и 85 локалних самоуправа у Србији 
потписали су споразуме о отварању 40 нових клубова за тражење посла. Отворено је и 
десет 

центара за информисање и професионално саветовање и 80 самоуслужних радних станица, 
који ће у наредном периоду бити успостављени уз финансијску помоћ ЕУ. 

Реч је о пројекту „ЕУ помоћ теже запошљивим групама” који помаже незапосленима да 
унапреде знање и вештине за активно тражење посла и да на тај начин постану конкурентнији 
на тржишту рада, речено је приликом потписивања споразума. 

ЕУ је за тај пројекат издвојила 6,5 милиона евра, а НСЗ суфинансира с 3,6 милиона евра. 
Додатни 1,2 милион ЕУ улаже у техничку помоћ за тај пројекат. 

Министар за рад запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин истакао је том 
приликом да укључивање локалних самоуправа у тај пројекат показује да локалне самоуправе 
препознају проблем незапослености и желе да га реше. 

Он је казао да је ове године за мере активне политике запошљавања опредељено 2,8 
милијарде динара и још 550 милиона за особе с инвалидитетом. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/brze-do-posla

