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Са списка за стечај у поступку тек свака трећа фирма  
Аутори: Г. Влаовић - М. Н. Стевановић  
 
* Од 188 фирми које су Акционим планом биле предвиђене за стечај поступак 
отворен тек у 55 * За предузећа која могу да имају будућност или нису расписани 
позиви или нема заинтересованих  
 
Ни годину дана од усвајања Акционог плана, којим је требало да се до краја прошле године 
оконча приватизација у више од 500 друштвених или државних фирми, не назире се крај тог 
процеса. Осим што је послужио да Светска банка одобри 200 милиона долара за подршку 
државном буџету, од чега у марту прошле године половину а преостали део до краја 2015, по 
завршетку приватизације, како су са пуно оптимизма веровали у тој институцији, план владе је 
доживео крах, јер је мало фирми пронашло нове власнике. 
Подсетимо, Акциони план, усвојен 31. јануара 2015, био је састављен од три списка - први су 
чинила предузећа планирана за стечај, други она за које је требало расписати аукцију или 
тендер, а у трећој групи биле су фирме у реструктурирању. Са прве листе од 188 предузећа 
стечај, који је према плану требало да покрене или Пореска управа или Фонд за развој, отворен 
је тек у 55. Ако се узме у обзир да је готово половина од њих отишла "под лед" јер су зависна 
друштва која су на том путу пратила матичну фирму, онда је број отворених стечајева још 
мањи, износи свега 28. У предузећима са првог списка радило је укупно око 5.000 радника, али 
у 70 њих није било ниједног запосленог, па је нејасно зашто бар њихов статус до сада није 
решен.  
У другој групи од око 220 фирми очекивало се да ће бити заинтересованих инвеститора, 
стратешких партнера, купаца. Али, мало је за коју и расписан јавни позив, а под притиском 
рокова објављивано је да ће и оне отићи у стечај. У неколицини је так поступак и отворен, али 
се све остале налазе "ни на небу ни на земљи". Запослени очекују обећани социјални програм, 
али ни он не стиже, као ни зарада јер у већини нема производње, пошто се мало ко одлучује да 
од пропалих предузећа наручи робу или услугу.  
У трећој групи било је стотинак фирми у реструктурирању, чији је статус требало да се реши до 
31. маја прошле године, када је по одлуци Уставног суда истицао рок у коме су имале заштиту 
од поверилаца. Одлуком Владе издвојено је 17 предузећа, проглашених за стратешка, у којима 
је та заштита остала, односно нико није могао принудно да наплати од њих своје потраживање. 
Али, и та листа је већ ревидирана на десетак фирми, док ће остала да се придруже колони за 
стечај. Када ће он бити отворен, за сада се не зна, али ако је судити по досадашњој динамици, 
то може да се очекује тек за коју годину.  
Иначе, код Агенције за лиценцирање стечајних управника, којој је након гашења Агенције за 
приватизацију пребачен посао руковођења стечајем друштвених и фирми у реструктурирању, 
налази се укупно 209 предузећа, од којих је у 62 стечај покренут у периоду од 2003. до краја 
2014, дакле пре усвајања плана.  
- Број предузећа у којима је покренут стечајни поступак је недопустиво мали, а подаци показују 
да рокови које је Влада поставила нису испоштовани. Зашто је то тако, питање је за надлежне 
органе. Објективно гледано, тај посао је могао да се уради у задатом року. Једино могуће 
објашњење које може да важи за нека од предузећа јесте то да не испуњавају услове за 
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проглашење стечаја. Наиме, то што је неко предузеће друштвено, аутоматски не значи да је и за 
стечај, већ да би поступак био отворен, потребно је да испуњава један од три законом 
прописана услова - каже саговорник Данаса близак некадашњој Агенцији за приватизацију. Он 
тврди и да је могао да се спасе велики број предузећа одређен за стечај, као и она која ће се у 
њему наћи јер није било заинтересованих инвеститора, али да то није учињено.  
Вредна администрација  
Предлог за отварање стечаја у неким случајевима су привредни судови одбијали, јер он није 
био ваљано припремљен, а било је примера и да није добро процењена могућност фирме да 
"изађе на зелену грану", па је то изазвало протесте запослених. У медијима се, уз то, повремено 
оглашавају и инвеститори који тврде да су обавештавали надлежне како желе да уђу у неко од 
предузећа, има чак и потписаних меморандума, размењених писама о разумевању, али се жале 
да држава на то није реаговала.  
Дуг пут до закључења стечаја  
Од укупног броја од око 200 фирми чије је стечајеве јесенас од Агенције за приватизацију 
преузела Агенција за лиценцирање стечајних управника, поступак је окончан у десет предмета. 
Међу њима су стечајеви отворени од 2003. па надаље, а само у једном случају, у предузећу 
Копаоник плиус из Куршумлије, отвореном по Акционом плану прошле године, донето је 
решење о закључењу, чиме је поступак завршен.  
 
 
 

 
 
 
Договор Владе и синдиката: За исти рад - иста плата  
Аутор:Марко Петровић   
 
Закон о платама наћи ће се у Скупштини највероватније крајем наредне недеље, јер су 
синдикати и Влада постигли договор о спорним члановима. 
Права запослених у јавном сектору, како је речено на конференцији за новинаре после 
јучерашње седнице Социјално - економског савета, нису умањена овим законом, већ су у неким 
сегментима и увећана. Седници савета присуствовао је и премијер Александар Вучић. 
Потпредседница Владе Кори Удовички рекла је, да би Влада требало да усвоји Нацрт на 
наредној седници, а одмах после тога, већ следеће недеље, Предлог закона ће бити упућен 
Скупштини. 
- Договорили смо се о начину како ћемо у наредном периоду, а највише у наредној години, да 
уредимо однос зарада у јавном сектору који покрива око 500.000 запослених у државној 
управи, јавним службама и другим органима, али без јавних предузећа. То није био мали 
задатак - рекла је она. 
Према њеним речима, претходних недеља се разговарало о томе како да се обезбеди већа 
праведност. 
- То не важи само за плате. Мора да се уведе ред и у статус запослених и дефиницији јавних 
служби - навела је она додајући да су отклоњене дилеме у формулацијама у четири члана 
закона. Два члана мењана су само у нијансама, док се, како каже, суштина није мењала. 
Када је реч о регресу и топлом оброку, договорено је да се они исказују посебно, а не у 
коефицијенту, са могућностима буџета у будућности. Подсетимо, идеја министра финансија 

3 

 



Душана Вујовића била је да се ова примања исказују у коефицијенту, против чега су били 
синдикати. 
Председник Синдиката јавне управе Његош Потежица изјавио је да су најважнија питања 
усаглашена у интересу предлагача и у интересу синдиката, те да су чланови СЕС-а разговарали 
и о основицама за исплату зараде, односно како да се постигне да сви запослени у јавном 
сектору за исти рад имају једнаку плату. 
- Најважније је да смо формулисали и обавезу исплате топлог оброка и регреса, јер годинама то 
право не остварујемо - рекао је Потежица. 
На седници су учествовали и министри Кори Удовички, Александар Вулин, Душан Вујовић, 
Жељко Сертић, Златибор Лончар, Срдјан Вербић, Иван Тасовац и Никола Селаковић. 
Откази касне  
Отпуштања у јавном сектору касне, јер је, како каже Удовички, рок од 60 дана за 
рационализацију у старту био тесан. План је био да се до краја јануара број запослених у јавном 
сектору смањи за 14.000. 
 
 
 
 

 
 
 
Уговор о Железари у априлу, напади равни издаји земље 
Извор:Танјуг 
 
Члан Надзорног одбора Железаре Смедерево Бојан Бојковић изјавио је данас да се у априлу 
може очекивати потписивање уговора са кинеским инвеститором о приватизацији те српске 
челичане и оценио да су напади на ту фабрику уочи тако важног момента равни издаји земље. 
"Ми смо пред потписивањем уговора који ће спасти не само Железару, већ и привреду Србије. 
Инвестиција је магнитуде од скоро милијарду долара и инвеститори са којима се преговара 
гледају све што иде у јавности, а сви који нападају Железару, преговоре, визију у тренутку пред 
потписивањем, по мени треба заиста да престану да раде то, јер је то равно издаји земље", 
истакао је Бојковић у изјави за Танјуг. 
Бојковић је прецизирао да ће тендер за приватизацију Железаре Смедерево највероватније 
бити расписан 29. фебруара, да ће трајати око месец дана, да ће се након тога прегледати све 
понуде и сести са најбољим понуђачем, са којим ће се преговарати 15-20 дана. 
"Потписивање уговора се може очекивати пре краја априла месеца, односно од половине до 
краја месеца. Имајући на уму како преговори теку са потенцијалним инвеститорима, ја сам 
апсолутно уверен да ће до тог потписивања доћи и до решења питања Железаре", истакао је 
Бојковић, који је и члан Радне групе за преговоре са стратешким партнером. 
Бојковић је напоменуо да је још пре две и по године тадашњи први потпредседник владе 
Александар Вучић оформио тим на челу са њим, који је ушао у девастирану Жележару, празних 
магацина, без производње, угашених пећи, без икакве будућности. 
"Подршка током две године тадашњег првог потпредседника, а данашњег премијера, је била 
толика да су чак и два министра која су била у влади отишла из владе, с обзиром колику је 
подршку давао Железари Смедедрево, имајући визију, а то је визија боље Железаре и боље 
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Србије", напоменуо је Бојковић и додао да је као аполитична личност и професионалац који је 
дуго радио у иностранству дошао да помогне и видео ту визију и да је тај циљ остварив. 
Железара, према његовим речима, запошљава 5.000 људи и индиректно 18.000 људи, са 
потенцијалом да то покрене читаву привреду. 
"Радници Железаре имају будућност, нису је имали пре две и по године, када нису имали шта 
да раде, иако су високо обучени и мотивисани. Садашњи премијер им је дао визију, циљ и 
будућност и за отпирлике месец-два ће бити кулминација са коначном приватизацијом 
Железаре", поручио је Бојковић. 
Све се то, како је напоменуо, дешава у индустријског грани у којој се железаре по целој Европи 
гасе - само у задњих месец и по дана су угашене две велике железаре, једна у Великој 
Британији, друга у Шпанији, али и у моменту када је цена челика у задњих годину дана пала 
више него у задњих 25 година. 
"У таквој тржишној утакмици и амбијенту да ви успете да приватизујете Железару и привучете 
толико велику и огромну инвестицију се мери само са нечим што потврђује један огроман 
даноноћни рад и велику енергију која је употребљена да се за целу привреду Србије нађе 
решење", истакао је Бојковић. 
Смедеревска железара је под именом Сартид продата 2003. америчком Ју-Ес стилу за 23 
милиона долара и до почетка 2012. је била велики извозник и обухватала до 13 одсто укупног 
извоза Србије. 
Влада Србије је у јануару 2012. године откупила Железару Смедерево од америчког Ју-Ес-Стила 
за симболичан један долар. 
Први тендер за продају Железаре расписан је априла 2012. године, а други у децембру 2014. и 
након неуспешних преговора са америчким Есмарком на тендеру за управљање Железаром је 
победио ХПК Инжењеринг, који је у априлу 2015. преузео управљање српском челичаном на 
челу са Петером Камарашом и Џоном Гудишем. 
Премијер Вучић раније је изјавио да би, уколико договор са кинеском ХБИС групом буде 
закључен у мају, раст БДП-а Србије у 2016. могао захваљујући томе да буде чак 2,5 одсто, а у 
2017. више од четири одсто.  
 
 
Парола „чекам посао” постоји само у Србији 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
У Години предузетништва, којом је 2016. прогласила Влада Србије, посебно место заузимају 
млади и њихово укључивање у бизнис.  
 Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж поручује младима да морају да се обуче 
за будуће потребе тржишта рада и морају постати свесни значаја предузетништва. Илуструјући 
податак колики је недостатак свести о предузетнштву у Србији, он је указао на то да само код 
нас постоји изрека „чекам посао”, која, како је приметио, није преводива ни на један језик. 
У Србији више од половине незапослених чине особе старе до 35 година. Најновији подаци 
Републичког завода за статистику показују да је на тржишту рада Србије незапослено 90.000 
младих од 20 до 24 године и 100.000 оних старих између 25 и 29 година. Стопа незапослености 
у Србији у другом кварталу прошле године износила је 17,9 одсто, а међу младима старим 
између 15 и 30 година тај проценат је готово 50 одсто. Јасно је да су шансе да се та армија 
младих запосли код других послодаваца веома мале, поготово што то зависи од инвеститора и 
њихове спремности да отварају нова радна места у Србији. Због тога је држава одлучна да 
младе стимулише у предузетништву, што укључује и стварање законског оквира и 
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подстицајних мера за оснивање омладинских компанија. Реч је о форми омладинске компаније 
која постоји у ЕУ  и предвиђа олакшице за младе почетнике у бизнису. 
Директорка сектора Привредне коморе Србије за привредни систем Нермина Љубовић 
објашњава да је за оснивање омладинских компанија важно стварање законског оквира и 
увуђење подстицајних мера. 
– Европа је одавно препознала омладинско предузетнштво као значајан ресурс, посебно за 
самозапошљавање младих – рекла  је Нермина Љубовић. – То предвиђа и Стратегија „Европа 
2020”. Тај модел је присутан у земљама ЕУ с висоом незапосленошћу. Државне институције и 
ПКС треба да подрже младе у оснивању привредног друштва, агенције, самосталне трговачке 
радње, али и њихов развој и излазак на тржиште. 
Министарство омладине и спорта, како је казала помоћица министра Снежана Клашња, 
подржава иницијативу за успостављање правних могућности за оснивање омладинских 
компанија, додајући да је младима потребна помоћ државе кроз субвенционисање таквих 
компанија. 
– Усвајањем посебне форме за младе предузетнике смањила би се препрека која је оцењена као 
највећа, а то је страх од неуспеха – оценила је Снежана Клашња. 
Како до финансирања? 
Младима је, такође, потребна помоћ и у избору извора и модела финансирања и ПКС је развио 
портал „Пословање” који је намењен предузетницима и предузетништву младих. На том 
порталу се могу наћи подаци о изворима финансирања и прописима, обавезама и другом што 
чека младе преузетнике. 
 
 
 
 

 
 
 
Слога:Прикривена куповина социјалног мира  
Извор:ФоНет  
 
Удружени синдикати Србије "Слога" тврде да договор о платама у јавном сектору на Солијално 
економском савету представља прикривену куповину социјалног мира до завршетка ванредних 
избора. 
Договор о кључним питањима у вези Нацрта закона о систему плата у јавном сектору и 
састанак такозваних "репрезентативних" синдиката са премијером и члановима владе није 
донео ништа ново, осим прикривене куповине социјалног мира до завршетка ванредних 
парламентарних избора, саопштили су данас Удружени синдикати Србије "Слога". 
Удружени синдикати Србије "Слога" оцењују бесмисленом тврдњу о некаквом договору 
синдиката, владе и послодаваца око регреса, топлог оброка и минулог рада, будући да је 
највећи проблем предложеног нацрта то што ће се тек по усвајању закона приступити изради 
подзаконских аката који ће прецизније одредити колика ће бити тачна зарада запосленог. 
Шок за запослене у јавном сектору тек треба да уследи, а то су дуго најављивана отпуштања 
14.000 људи, који ће се након јучерашњег договора о пролонгирању наћи на улици по 
завршетку ванредних парламентарних избора, будући да би откази у овом тренутку урушили 
рејтинг актуелне Владе која не одустаје од систематизације и рационализације у јавном 
сектору, на чему се, уосталом, и меморандумом обевезала са ММФ. 
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Свесни да ћемо и овога пута изазвати бес оних који нас редовно неаргументовано етикетирају 
привезком политичке партије, још једном указујемо да је највећи камен спотицања свих 
радника у Србији све осетније сиромаштво, мала основица и мизерна зарада, било да је она у 
приватном или јавном сектору, те је свако решење које је у супротности са начелима правичне 
и достојанстве зараде за рад, за нас у Удруженим синдикатима Србије "Слога" неприхватљиво 
решење, наведено је у саопштењу.  
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