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ЕПС: Профит 2015. године 2,5 милијарди динара, без повећања плата 
Извор: РТС 
 
Јавно предузеће "Електропривреда Србије" саопштило је да је у 2015. позитивно пословало и да 
је остварило профит од 2,5 милијарде динара. 
"Електропривреда Србије" (ЕПС) није узимала средства из буџета Србије ни у 2015. години, већ 
је по основу пореза, доприноса и такси у буџет уплатила 65 милијарди динара, што чини седам 
одсто републичког буџета, наводи се у саопштењу ЕПС-а. 
Наглашава се и да су зараде у ЕПС-у током прошле године исплаћиване у висини средстава 
планираних у Годишњем програму пословања за 2015. годину на који је сагласност дала Влада 
Србије и да је висина средстава за зараде планирана у складу са Законом о буџетском систему и 
смерницама Министарства привреде за израду годишњих програма пословања. 
"Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у 
јавним предузећима, Министарство привреде, Министарство финансија и Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања контролишу ЕПС и прате исплате зарада 
сваког месеца", додаје се у саопштењу. 
Наводи се и да је информација о укупним дугорочним обавезама ЕПС-а од милијарду евра 
познати податак и да су то укупне обавезе по кредитима и то чине репрограмирани кредити 
настали пре 1990. године, пројектни зајмови и зајмови од комерцијалних банака. 
"Указујемо и да у 2016. години доспева око 300 милиона евра од тих милијарду евра, од чега ће 
200 милиона бити рефинансирано под повољнијим условима у складу са уговором 
склопљеним са Европском банком за обнову и развој, а остатак од 100 милиона евра биће 
враћен у овој години", пише у саопштењу. 
Председник Фискалног савета Павле Петровић изјавио је да су највећи проблем ЕПС-а велики 
трошкови за запослене односно велики број запослених и високе плате. 
Рекао је да постоје наговештаји и да су плате у ЕПС-у чак и повећане у 2015. години, иако је 
требало да буду смањене, као и да је велики проблем дуг ЕПС-а од око милијарду евра и да би 
било неодрживо, ако би то пало на буџет Србије. 
 
 
 

 
 
 
Радници ФАП-а траже директора из Београда 
Аутор:Маријана Авакумовић  
 
У Министарству привреде сматрају да је такав захтев штрајкача ирационалан и неодговоран 
Ми смо се уторак увече договорили, а тај договор за представнике ФАП-а важи само док не 
изађу из министарства. Када напусте нашу зграду све се промени, каже Драган Стевановић, 
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државни секретар у Министарству привреде поводом најаве запослених да ће штрајковати 
глађу. 
Договорили су се у Министарству привреде о социјалном програму, повезивању радног стажа и 
смение руководства фабрике. 
– Рекли смо им да предложе новог директора и истог дана ће га влада именовати. Међутим, 
они имају ирационалан захтев, да ми одавде дамо директора, што је у принципу неодговорно. 
Зашто би неко из Београда ишао да буде директор у ФАП-у, као да ФАП нема кандидата за 
директора. То оптерећује договоре у овом тренутку – објашњава Стевановић за „Политику”. 
Што се тиче судбине 650 радника, Министарство привреде планира да део њих настави да ради 
за Војску, а део да пређе код новог инвеститора „Бекто прецизу” у Горажду, који је озбиљно 
заинтересован за делове фабрике и планира да у ФАП-овој фабрици производи ауто-
компоненте. 
Следеће недеље би требало да се састану са представницима Министарства одбране и 
прецизирају колико људи би радило на пословима ремонта војних камиона. Стевановић 
очекује да на тим пословима буде ангажовано око 200 људи. 
Према његовим речима босанска фирма озбиљно је заинтересована да запосли 200 до 400 
радника. Истина та фирма нема исти програм као ФАП, али је сличан. 
– Део људи би прешао на терет локалне самоуправе. Градска топлана ради у оквиру ФАП-а па 
бисмо је издвојили и била би јавно предузеће, каже државни секретар и наводи да би 
преосталих двадесетак радника наставило да ради у новој индустријској зони. 
За оне који нису заинтересовани за оно што им држава нуди постоји социјални програм и 
повезивање радног стажа. Радницу су тражили 300 евра по години стажа, али Стевановић каже 
да не могу очекивати више од 200 евра, колико су добили остали радници. 
Он негира могућност отварања стечаја у прибојском гиганту и подсећа да им заштита траје до 
31. маја 
– Тада и да хоћемо не можемо да их уведемо у стечај – каже Стевановић. 
Он каже да разговори са потенцијалним купцем финском компанијом „Сису” нису прекинути. 
Они траже да им држава да субвенције од 30 до 50 милиона евра, а неће да положе никакву 
гаранцију за то, што је за државу у овом тренутку неприхватљиво. 
 
Поскупљење струје за веће плате 
Аутори: Ј. Петровић-Стојановић - А. Телесковић 
 
На основу статистичких података Фискални савет закључио да је током 2015. било повишица, а 
у ЕПС-у то негирају 
Постоје озбиљне индиције да је Електропривреда Србије (ЕПС) новац од поскупљења струје 
искористила за повећање плата запосленима, упозорили су чланови Фискалног савета. Лако је 
могуће да је ово повећање зарада, уколико се заиста десило, „појело” раст прихода ЕПС-а, које 
је било резултат поскупљења цене струје, и тако поништило једну од ретких реформских мера 
из 2015, односно вратило све на почетак, оцењује се у извештају Савета. 
Посредну потврду да је повећања зарада у ЕПС-у током 2015. заиста било, члановима 
Фискалног савета дали су статистички подаци о кретању просечних зарада у области 
снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и експлоатацији угља, у 
којима је ЕПС доминантан. Статистички подаци показују да је просечна плата у овим 
секторима прво у децембру 2014. године смањена за око 10 одсто, због свеобухватног умањења 
зарада у јавном  сектору, али је 2015. просечна плата у овом сектору поново почела да расте, 
уместо да остане замрзнута. 
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„Могуће је да је део умањења зарада од 10 одсто надокнађен повећањем коефицијената и 
променом класификације послова”, претпостављају у Фискалном савету. 
У ЕПС-у негирају наводе Фискалног савета. Бранко Ковачевић, председник Надзорног одбора 
ЕПС-а, био је непријатно изненађен оваквом оценом Савета. 
– Није ми јасно о каквој статистици је реч. Није тачно да су плате повећаване. Оне су целе 
прошле године биле исте, а и ове године су запослени примили плату из јуна прошле године 
када је она била најнижа. Немогуће је било повећавати плату, јер то није било предвиђено ни 
планом ЕПС-а за прошлу годину, а ни новим за ову годину, који је усвојен тек прошле суботе. 
На констатацију да није можда реч о 13. плати или наградама какве је ЕПС умео да дели 
запосленима, Ковачевић за „Политику”, каже, да је то последњи пут било пре две године. 
– Нико не говори о повећању плата, нити је говорио. Предмет свих прича у ЕПС-у су захтеви 
ММФ-а и Светске банке за повећање цене струје, која је по њима, далеко од тржишне, каже он. 
За разлику од Ковачевића, за премијера Александра Вучића ова информација, чини се, није 
изненађење. Још 26. јуна прошле године, председник владе изразио је сумњу да је у ЕПС-у 
било повећања коефицијената. Премијер је тада експлицитно рекао да су се у „РТС-у и ЕПС-у 
заиграли са коефицијентима”. 
„Они ми увек пријаве да су смањили плате, а онда подигну коефицијенте и то је та игра” – 
рекао је тада Вучић. 
Ово није једина критика коју су на рачун ЕПС-а изнели чланови Фискалног савета. Пословање 
ЕПС-а оптерећено је сувише великим бројем запослених, али се са решавањем овог проблема 
већ касни, истичу. ЕПС је предузеће са највећим бројем запослених у земљи – 36.000 радника. 
Од тога је вишак најмање пет до десет хиљада, процењују у Фискалном савету.  
– Чули смо да су проблем отпремнине и да су радници прво тражили 1.200, па 900 евра по 
години стажа. ЕПС те паре нема, а акумулирани губитак овог предузећа већи је од милијарду 
евра. То значи да би то био директан трошак за грађане Србије. При том у остатку привреде 
отпремнине су 200 евра – истиче Павле Петровић, председник Фискалног савета. 
Према објашњењу Бранка Ковачевића питање вишка запослених треба да се реши планом 
пословања ЕПС-а. 
– Сваке године, до 2020. године, треба да се отпусти око 1.000 радника. Како то урадити 
најбезболније и под којим условима, с којим отпремнинама? То су питања око којих се ломе 
копља са синдикатима који траже нереално високе отпремнине. Због тога су у преговоре 
укључени министри енергетике, финансија и привреде, али и сам премијер –  каже Ковачевић. 
На питање откуд идеја синдикату да тражи отпремнине веће од 1.000 евра, када је законом 
прописано 200 евра по години стажа, Ковачевић објашњава, да су се синдикати ЕПС-а повели 
примером „Телекома” који је договарао отпремнине од 1000 евра, али „Телеком” на крају није 
продат. Пошто је ЕПС производно предузеће и не троши паре из буџета, већ га пуни, онда они 
очекују да ово јавно предузеће из сопствених прихода може толико пара да исплати радницима 
– закључује Ковачевић. 
 
 

 
 
Кредит за рефинансирање постао улазница за стечај  
Аутор: Зорица Миладиновић 
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* У Јуциту тврди да им је АИК банка "злоупотребом" кредитног аранжмана нанела 
штету од 40 милиона евра * У банци кажу да Јуцит неоснованим оптужбама 
настоји да избегне "неспорне" кредитне обавезе  
Ниш - Судски спорови између АИК банке и компаније за трговину возилима Јуцит поводом 
спорног кредитног аранжмана улазе у десету годину, а при том се додатно компликују новим и 
озбиљним оптужбама. Оснивачи Јуцита оптужују АИК банку да је "злоупотребила" спорни 
кредит ради стицања користи, при том се служећи и "фалсификатима", те тиме испровоцирала 
одлазак компаније у стечај, док АИК банка судски спочитава Јуциту да неоснованим 
оптужбама "избегава обавезно враћање регуларног кредита". 
Све је почело 7. јула 2006. године, када је АИК банка одобрила спорни, рефинансирајући 
кредит од 99,2 милиона динара компанији Јуцит, како би она измирила обавезе из две 
претходне позајмице, у истом укупном износу, због којих је њен рачун био у блокади од марта 
те године. Обезбеђење за нови кредит била је хипотека на објекат Јуцита у Новој Пазови и 
залога власничких удела Јуцита у њеној "ћерки фирми" Стрејт јуциту, као и уступање доспелог 
потраживања Јуцита од Стрејт јуцита на име закупнине у износу од 225.000 евра и свих 
будућих месечних закупнина од 15.000 евра, до наплате целокупног кредитног потраживања. 
Рок за враћање кредита био је 7. септембар 2006. године.  
Одмах по потписивању уговора започело је безмало деценијско спорење да ли Јуцит треба да 
враћа АИК банци рефинансирајући кредит, што сматра банка, или два претходна кредита, у 
шта верује Јуцит. Изазвала га је пре свега чињеница да АИК банка није стварно уплатила 
рефинансирајући кредит на рачун фирме, већ је по компензацији коју је потписао директор 
продаје Јуцита Марко Лакета одобреним средствима затворила ("пребила") два претходна 
потраживања у својим пословним књигама. Компензација је потписана на 93,9 милиона 
динара, пошто је, како наводе у АИК банци, фирма Ирва инвестиције Ђорђија Ницовића, у 
својству јемца, "најавила" и касније измирила дуг Јуцита до пуног кредитног износа од 99,2 
милиона. Ницовић је истовремено био и један од оснивача Јуцита и један од акционара АИК 
банке.  
У пословним књигама Јуцита, међутим, и даље су се водиле обавезе према АИК банци по 
претходна два, а не по новом кредиту. Уз то, и поред одобрене позајмице, АИК банка није 
повукла блокаду рачуна Јуцита по претходним кредитима, што су у тој компанији очекивали, 
већ је по истеку уговореног рока за његово враћање подигла тужбу против Јуцита и Стрејт 
јуцита пред Привредним судом у Нишу, како би га наплатила. Као основ за наплату навела је 
уговор о уступању потраживања, закључен између АИК банке и Јуцита, по којем Јуцит уступа 
тој банци доспела потраживања од Стрејт јуцита на име доспеле закупнине, као и све будуће 
месечне закупнине Стрејт јуцита до износа од 99,2 милиона динара. Стрејт јуцит је после овог 
утужења престао да плаћа закупнине Јуциту, што је додатно допринело његовој "трајној 
инсолвентности". По захтеву банке, Јуцит је у јулу 2010. отишао у стечај.  
- Штета коју је АИК банка плански и свесно нанела Јуциту, како би остварила противправну 
корист, достигла је већ 40 милиона евра. При том је у читавом послу било низа крајње 
озбиљних неправилности. На уговору о уступању је наводно мој потпис, а реч је о фалсификату 
јер га ја нисам потписао и први пут у животу сам га видео уз тужбу АИК банке против Јуцита и 
Стрејт јуцита. Такође, овакав уговор је ништаван и због тога што по Закону о платном промету, 
фирме које су у блокади не могу да закључују уговоре о уступању. Кривотворен је, такође, 
уговор о залози власничких удела, на којем су се у односу на оригинални уговор, који се налази 
у архиви суда, волшебно нашли још по један печат АИК банке и Јуцита - тврди за Данас Драган 
Бранковић, оснивач и директор Јуцита, који овакве оптужбе покушава да докаже у неколико 
судских поступака. 
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Он прецизира да је изјаву о компензацији потписало неовлашћено лице у Јуциту док је он био 
у иностранству, а да је том службенику представник АИК банке наводно рекао да је реч само о 
комплетирању кредитне документације. Банка је уз то одмах посегла за измирењем кредита не 
само кроз хипотеку и залогу власничких удела, већ и кроз уступање потраживања "које је у 
уговору о спорном кредиту наведено само као алтернативни начин измирења дуга, у случају да 
претходна два обезбеђења не функционишу". 
Одговорност за овакве "кардиналне неправилности" Банковић приписује члановима Управног 
одбора АИК банке Љубиши Јовановићу и Јелици Марјановић, председнику Извршног одбора 
банке Владану Ђорђевићу, као и заступници АИК банке Сузани Илић и вештаку графологу 
Лазару Цвејићу, које сумњичи за кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица. У току 
је предистражни поступак у циљу провере вероватности навода из те кривичне пријаве, рекао 
је за наш лист заменик вишег јавног тужиоца Иван Симоновић. 
- Ми смо озбиљна банка која послује регуларно. Наводи у кривичној пријави потпуно су 
неосновани и ми то можемо да докажемо документацијом и другим аргументима. Такође, 
доказаћемо и неспорну исправност нашег кредитног потраживања. Уз то не желимо да 
реметимо судске поступке који су још у току и рад надлежних државних органа. Уговори наших 
клијената могу бити и професионална тајна, те и због тога не би волели да овакве информације 
буду објављене - речено је Данасу у управи АИК банке, која међутим није конкретно 
одговорила на питања која су јој упућена. 
У својим тужбама и жалбама АИК банка је истицала да компензација представља дозвољен и 
легалан начин плаћања обавеза, баш као што је то и фактички пренос средстава на рачун. 
Компензација је обављена у складу са Законом о платном промету, који тада није предвиђао да 
је она недозвољена уколико су фирме у блокади, већ су то прописале тек измене тог закона у 
мају2011. За разлику од мултилатералних компензација, промет финансијских средстава у 
билатералним односима, који је постојао између Јуцита и АИК банке, не мора бити 
евидентиран на рачунима свих учесника, па тако не и на рачуну Јуцита. Директор продаје 
Јуцита Лакета био је овлашћен да потпише изјаву о компензацији јер је његов потпис био на 
картону депонованих потписа за потписивање инструмената плаћања, наводи се у 
представкама АИК банке и другим судским документима. 
И даље нејасно 
Спорови између Јуцита и АИК банке воде се пред Привредним судовима у Нишу и Београду, 
као и пред београдским Апелационом привредним судом, а од прошле године пријаве су 
поднете Вишем јавном тужилаштву у Београду, односно Нишу. Резултати поступања су 
различити по странке у спору, а нису ретка и поништења судских одлука и враћања на поновно 
одлучивање. 
Солидан извозник све до стечаја 
Компанију Јуцит је основало 1995. године пет физичких лица, у сарадњи са компанијом 
"Аутомобилес Цитроен" из Париза. Бави се трговином аутомобила и делова француских 
компанија Цитроен и Пежо, али и других. Остваривала је добре извозне резултате, тако да је 
2005. имала извоз од осам милиона евра, а до марта 2006, када је блокирана, извоз је износио 
3,5 милиона евра од за ту годину укупно планираних 14 милиона. 
 
Производња сигурна до краја априла 
Аутор: З. Радовановић 
 
Иако банкрот Застава ковачнице, који би како најављују у крагујевачком Привредном суду 
требало данас да буде проглашен, није у потпуности неочекиван с обзиром да је фабрика у 
стечају већ готово годину и по дана, ипак је затекао стручну јавност и пословне партнере те 
фирме, пре свега, Заставину фабрику оружја, у којој је производња немогућа без отковака. Они 
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се уграђују у све категорије оружја, почев од пиштоља, преко ловачких карабина, 
малокалибарских и војних пушака, до митраљеза и другог. 
- Управо разматрамо новонасталу ситуацију везану за банкрот Ковачнице, која, колико нам је 
познато, неће одмах да обустави производњу. Фабрика има и залихе отковака за наредних шест 
месеци, тако да производња оружја неће одмах бити угрожена. Има и других фабрика отковака 
у Србији, али је ова Заставина за нас била најбоље решење. Најпре због тога што сарађујемо 
дуже од 160 година, што има алате и освојену производњу отковака за уградњу у наше артикле, 
доказани квалитета и што је ту, поред наше фабрике - рекао је за Данас директор Заставе 
оружја Милојко Брзаковић, наглашавајући да је о судбини Ковачнице још током јучерашњег 
дана разговарао са надлежнима у Министарству одбране и државном предузећу за промет 
оружја СДПР.  
Бивши директор Заставе оружја Драгољуб Грујовић, који слови за једног од најбољих домаћих 
познавалаца војне индустрије, тврди да Застава ковачница, због стратешког значаја за домаћу 
привреду, а посебно за производњу оружја, не сме да буде угашена. Он истиче да, без обзира на 
најављену одлуку суда о банкроту, држава мора да нађе правни модел за очување производње у 
тој фабрици.  
Међутим, стечајни управник Застава ковачнице Предраг Јанковић тврди да не постоји правни 
модел који би омогућио да Ковачница настави са пословањем након проглашења банкрота. 
Стечајни судија је, додуше, према његовим речима, омогућио Ковачници да, због обавеза 
према домаћим и иностраним партнерима, настави производњу до краја априла, након чега ће 
пословање те фабрике дефинитивно бити обустављено. 
- За разлику од западних земаља, у којима је могуће да и банкротиране фирме наставе са 
пословањем, код нас та могућност не постоји. Напротив, у Србији се предузеће у банкроту нуди 
на продају као правно лице, или у деловима, и то је основни задатак стечајног судије и 
стечајног управника банкротиране фирме. Очекујем да ће конкурс за продају Ковачнице да 
буде расписан за два месеца, чему ће претходити нова процена вредности имовине те фабрике - 
истиче Јанковић. 
И Џенерал моторс је био у банкроту 
Један од најпознатијих примера наставка пословања и успешног опоравка банкротиране 
компаније везује се за амерички Џенерал моторс, који се са јапанском Тојотом смењује на месту 
највећег произвођача аутомобила на свету. ЏМ је, подсетимо, услед глобалне финансијске и 
економске кризе, банкротирао крајем претходне деценије, али је из банкрота изашао 
захваљујући томе што је америчка држава преузела његове дугове и у компанију "упумпала" 
милијарде долара... Џенерал моторс је данас поново један од два највећа произвођача 
аутомобила на свету. 
Глува држава 
Драгољуб Грујовић, бивши директор Застава оружја, подсећа да је пословодство те фабрике 
2005. године, приликом аукцијске продаје Ковачнице, тражило од надлежних државних 
органа да поједини делови фабрике отковака, управо због производње оружја, буду изузети из 
поступка приватизације. Држава се, наравно, оглушила о тај захтев. Заставина Ковачница у 
целости је продата Бугарину Валентину Захаријеву, који је, пребацујући профит предузећа у 
Бугарску, а остављајући његове дугове у Крагујевцу, пре годину и по дана довео фабрику до 
банкрота. 
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Дијалог социјалних партнера 
Аутор:М. Мр. 
 
КИКИНДА: Споразум о формирању Социјално-економског савета у Кикинди потписали су 
председник општине Павле Марков, председник Међопштинског одбора Савеза самосталних 
синдиката Илија Дрљић и председник Регионалне привредне коморе Кикинда Тибор Шебек. 
Овим је озваничена иницијатива покренута још пре десетак година. 
Социјално-економски савет ће имати девет чланова, по три представника сваког потписника, а 
све одлуке доносиће се консензусом. Решавање свих социјално-економских проблема који су од 
виталног значаја за креирање бољег привредног амбијента, а такође и подстицање 
интензивнијег дијалога између социјалних партнера, биће у фокусу рада Социјално-
економског савета. Споразумом је предвиђено да се формира о седам радних тела за разне 
области које ће поспешивати рад. 
Председник Међуопштинског СССС Илија Дрљић наглашава да је и до сада било успеха када је 
у питању колективно преговарање, јер на овом подручју има преко 60 посто потписаних 
колективних уговора, а у добром делу постоји шанса да се то доведе до неопходног нивоа. 
Дрљић напомиње да у тим настојањима значајну улогу треба да има и Социјално-економски 
савет, у оквиру којег ће се седам радних тела, свако понаособ бавити широким спектром 
питања од значаја за живот локалне самоуправе, радно правне статусе, безбедност на раду, 
екологију и друге области. 
  
Петровић: Плате и пензије замрзнути још три године 
Аутор:С. Глушчевић 
 
Председник Фискалног савета Павле Петровић каже да се фискална консолодиација и реформе 
заустављају, а још увек нису остварени циљеви за оздрављење економије.  
– Учињен је само половичан учинак – казао је Петровић на конференцији за новинаре. – 
Једино се значајно смањио дефицит, и то је велики успех Владе. Али 3,7 одсто је још увек 
велики дефицит и не обезбеђује оздрављење. 
Истакао је да у трогодишњем плану Владе не постоје кредибилне мере којим би се тај дефицит 
смањио да би се и јавни дуг смањио. 
– Када је реч од отпуштању 75.000 људи за три године – то је нереална мера, што се већ 
показује по оном што је до сада урађено, тако да та мера неће донети успех – навео је он. 
Такође, како је казао, потребно је да се плате и пензије држе под контролом, односно да остану 
замрзнуте у наредне три године да би се ишло ка оздрављењу економије јер то је сада једина 
конкретна мера штедње. Петровић је навео да током 2015. једва да су почеле реформе код 
јавних предузећа, једино се нешто радило код „Железница Србије”.  
– ЕПС и „Србијагас” и даље су у проблем. Када је реч о предузећима у реструктурирању, по 
нашој оцени решена је тек трећина проблема – каже он. 
Петровић је казао да се прво морају решити проблем ЕПС-а и „Србијагаса”, наводећи да се 
морамо суочити с тим и кренути да их решавамо. 
Што се тиче приватизације, он сматра да нема разлога за одлагање решења за предузећа као 
што је „Железара Смедерево”. 
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– У тим проблематичним предузећима има 55.000 запослених, одлагање тих проблема ствара 
дефицит у неким другим средствима. Можда се у овој години може решити судбина 35.000 од 
тих 55.000 – сматра први човек Фискалног савета. 
Петровић не мисли да ће се ове године наћи решење за „Железару” и РТБ „Бор”, али наводи да 
у случају „Србијагаса” чак није урађено ни оно што је најбезболније. 
– „Железница” је нешто светлија тачка. Јесте велики проблем, али је направљен 
професионално добар план и креће се у његову реализацију – казао је шеф Фискалног савета. 
У ЕПС-у чак и плате повећали 
– ЕПС има гомилу проблема, али су највећи – број запослених и велике плате, које су, изгледа, 
још и повећане у 2015. – каже председник Фискалног савета Павле Петровић. – То повећање 
плата сигурно није зарађено у ЕПС-у него ће и оне на крају да се превале на леђа грађана 
Србије. 
То би се, како каже, могло догодити и с отпремнинама за 1.000 људи који треба да оду из ЕПС-
а, а који траже од 900 или 1.200 евра по години стажа. 
– Предвиђа се отпуштање 1.000 људи, а то је број оних који треба да оду у пензију, а чак и ти 
људи имају проблем јер није потписан колективни уговор, траже велике отпремнине и није 
јасно како ће и да ли ће отићи – навео је Петровић. 
 
Кад се дају милиони да се не ради за минималац 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Србија се прошле године вратила на субвенције инвеститорима да би привукла улагаче. Та 
пракса била је прекинута више од године, али показало се да без подстицаја за новозапослене 
ипак не може. Једноставно, инвеститори, поред свих погодности које Србија нуди, ипак очекују 
и да добију новац за сваког новозапосленог. Субвенције предвиђају подстицаје производним 
фирмама, али и предузећима чије услуге могу бити предмет међународне трговине, као и 
компанијама које су укључене у стратешке пројекте. По радном месту, у зависности од 
развијености општина и обима инвестиција, предузећа могу рачунати на износ од 3.000 до 
10.000 евра. 
Економисти сматрају да су субвенцији потребне јер пословна клима није довољно унапређена 
да би инвеститори долазили без њих. Саша Ђоговић из Института за тржишна истраживања 
објашњава да субвенционисање радних места није решење које лечи привреду и друштво, али 
је решење, бајпас, који ће омогућити прилив капитала у реални сектор. 
Прве субвенције за радна места додељене су 2007. године, а странци су тада инвестирали 2,5 
милијарде евра. Седам година касније, 2014, странци су инвестирали упола мање – 1,2 
милијарду евра. Упола мање инвестирање у знатно бољим привредним условима, али без 
субвенционисања радних места, било је довољан сигнал да се мора вратити оном „бајпасу” и 
одрешити кеса да би се гомили незапослених обезбедило радно место. Но, нико није направио 
тачну статистику о томе колико је тачно у протеклих осам година држава дала за 
субвенционисање радних места, колико је компанија добило новац за свако радно место, да ли 
су све оне којима је држава дала позамашне суме по запосленом заиста толико незапослених и 
упослиле, као и колико би новца требало да се због неизмирених обавеза врати у државну касу. 
Последњи подаци из 2013. године показивали су да велики део компанија које су добиле 
државне субвенције за новоотворено радно место нису имале ни половину обавезног броја 
радника. Тако је држава остала и без радних места и без пара. 
Посебна прича су плате које добијају радници који су на основу субвенционисања радних места 
дошли до посла. Јер, услов за добијање државне помоћи био је да плата радника не сме бити 
мања од минималца као и да мора бити најмање 20 одсто већа од њега. Подаци из компанија, 
као што су „Јура”, „Бенетон”, „Yонсон електрик” и других говоре да радници често нису 
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добијали ни минималац, односно да су добијали мање од износа који је држава утврдила као 
најнижу цену рада. Но, субвенције од државе за пријем радника добијала су и мања предузећа, 
која такође нису отворила сва нова радна места за која су често добијала по 8.000, 9.000 па и 
10.000 евра. 
Тачно је да су све те субвенције за радна места делиле претходне власти, али од прошле године 
то исто чини и ова влада Србије. Међутим, ни сада нема података о томе да ли сви инвеститори 
који добијају државне паре за свако отворено радно место то и учине, као ни колике су плате 
запослених у тим компанијама. Чак и када се инвеститори контролишу, више се гледа да ли 
отпуштају раднике него колике плате им исплаћују. Радници који су у тим компанијама добили 
посао, осим задовољства што су најзад нашли радно место, често истичу да су њихове нове 
газде од државе добиле милионе, а да они раде за минималац, односно за 22.000 динара. 
То признају и они који одлучују о давању субвенција и све чешће се чује да није добро да 
држава даје велики новац инвеститорима а да радници имају тако мале плате. Тако је недавно 
председник Скупштине општина Рума Александар Мартиновић, најављујући нове инвеститоре 
у румској општини који ће овог пролећа започети производњу, а који су добили субвенције за 
радна места, обећао да ће се општина залагати за то да радници имају плате веће од 
минималца. Обећао је да ће од оних којима је држава Србија дала све, а не само субвенције за 
радна места, тражити да плаћају раднике тако да они од свог рада могу да живе. 
 Строга контрола запошљавања 
На питање како ће држава реаговати ако инвеститори који су добили субвенције ипак отпусте 
део радника, као што је то учинило „Горење”, које је добило 10.000 евра по запосленом, а 
отпустило неколико стотина људи, министар привреде Жељко Сертић одговорио је да ће 
држава строго контролисати да се све одредбе уговора испоштују. 
– Строго водимо рачуна о свим елементима уговора, а сарађујемо и с Националном службом за 
запошљавање – рекао је Сертић. – У свим случајевима када дођемо до сазнања да је уговор 
прекршен, можемо активирати гаранције које је фирма приложила да би добила субвенције. 
 
У ФАП-у штрајк, Министарство поручује да је договорена већина 
захтева 
Извор:Танјуг 
 
Радници Фабрике аутомобила Прибој (ФАП) започели су данас штрајк глађу до испуњења 
захтева, очекујући да у фабрици остане да ради свих 650 радника, као и да им се исплате 
заостале зараде и да им се повеже стаж, рекао је за Танјуг председник штрајкачког одбора 
ФАП-а Мирослав Мршевић. 
У међувремену из Министарства привреде поручују да су спремни и отворени за нове разговоре 
о било ком питању о коме би представници ФАП-а хтели да разговарају, тврдећи да радници 
пртактично "куцају на отворена врата" јер је, како кажу, на јучерашњем вишесатном састанку у 
Министарству са представницима прибојског ФАП-а, постигнута сагласност о већини захтева 
који су представници радника изнели. 
И док Мршевић наводи да су и јучерашњи, али и прекјучерашњи састанци били 
"неорганизовани, јер се ишло с теме на тему, а без конкретних решења", у саопштењу 
Миникстарства привреде наводи се да је сагласност постигнута кад је у питању повезивање 
радног стажа и овера здравствених књижица, а да су представници ФАП-а разумели предочене 
могућности државе у вези с исплатом зарада. 
 Такође, како се наводи, постигнута је сагласност и прихваћен предлог за смену менаџмента 
предузећа и констатовано да се у наредних седам дана усагласи предлог о новом руководству. 
Договорен је и састанак с представницима Министарства одбране почетком наредне седмице, 
како би се сагледали захтеви и могућности Војске Србије, која ће дати допринос у очувању 
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делатности и неопходног броја радних места у ФАП-у.       
Министарство привреде предложило је да се кроз све процесе и проблеме заједно пролази и да 
се заједно решавају, кроз међусобно разумевање и подршку, како би се нашло најбоље решење 
које је одрживо, свеобухватно и од ког ће Прибој имати користи. 
"На жалост, и поред свега наведеног, део радника се определио за штрајк глађу и на тај начин 
довео у питање све напоре који се заједно улажу да се проблем превазиђе", констатује се у 
саопштењу. 
У Министарству привреде зато сматрају да су жеље и потребе радника за сигурним послом на 
месту, те да се решења морају тражити и препознати у законским оквирима, реформском курсу 
Владе Србије и, пре свега, економски одрживим принципима. 
Мршевић, међутим, у изјави Танјугу, тврди да је радницима из владе поручено да не могу 
очекивати да свих 650 радника настави да ради, као и да социјални програм за оне који остану 
без посла не може бити бољи, него за сва остала предузећа у реструктурирању. 
"Ми кажемо да тиме нисмо задовољни, јер је овде то више пута одбијено и тражимо примену 
Закона о раду", рекао је Мршевић и нагласио да ће радници да штрајкују глађу до испуњења 
захтева. 
Према његовим речима, они ће прекинути штрајк уколико им влада испуни захтеве или ће 
привремено да прекину протест у случају да влада постави професионални менаџмент, и то 
како би "тим људима дали времена да реше проблем". 
Мршевић иначе каже и да раднике преко посредника, председника општине, зову у Владу 
Србије, али тврди да није дефинисано о чему би се разговарало, где би евентуално биле тачке 
попуштања, или тачке око којих би се могли сложити. 
Као кључни проблем и даље види захтев да на радним местима остане  свих 650 људи, јер, како 
каже, влада томе не може да удовољи, па сада остају питања шта ће бити са радницима и ко 
одређује ту разлику. 
  
Инспекција „запослила” 12.250 радника 
Аутор:Љ. М. 
 
– Борба против сиве економије траје и биће приоритет ове и сваке будуће владе – изјавио је 
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.  
Он је, на округлом столу „Сузбијање рада на црно и примена превентивних мера у области 
безбедности и здравља на раду”, рекао да инспекција проналази већи број радника који раде на 
црно не зато што их има више, већ зато што инспекција више ради и проналази већи број оних 
који покушавају да избегну закон. 
– То је све теже, мање исплативо и желим да се захвалим послодавцима који након наших 
инспекција веома брзо и много чешће него до сада испуне одговарајуће решење, пријаве 
радника, као и онима који не чекају више да им дође Инспекција рада, већ то ураде одмах – 
рекао је Вулин. 
Он је нагласио да држава води рачуна о томе да се борба против сиве економије свакако 
настави. Говорећи о Закону о безбедности и здрављу на раду, Вулин је рекао да је, када су 
доношене његове измене и допуне, то рађено да би се модернизовало наше законодавство и 
прилагодило се одговарајућим директивама из Европске комисије. 
– Али, више од тога, да обезбедимо могућност и послодавцу и раднику да води рачуна о свом 
здрављу, животу. Све што радимо – и надам се да се то примећује по једном другачијем односу 
Инспекције рада према свом послу – радимо не да бисмо неког казнили, већ да поногнемо 
једни другима, да, поштујући прописе, поштујемо сами себе – каже Вулин. 
Додао је да је Закон о безбедности и здрављу на раду тек почео да се примењује те да нема још 
упоредних података, али и да се свакако види да је озбиљност значајно повећана. 
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– Ми смо изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду затражили виши 
капацитет за оне којиих спроводе, вишу образовну структуру, не може свако да има предузеће 
које се бави обуком и води рачуна о безбедности и здрављу на раду, већ се виде помаци, а брзо 
ћемо имати упоредне податке – рекао је Вулин. 
Инспекција рада протекле године у области безбедности и здравља на раду обавила је 58.750 
инспекцијских надзора, при чему је затечено 16.408 особа које раде на црно, што је 181 одсто 
више него у 2014. 
Након спроведених надзора, послодавци су засновали радни однос с 12.250 особа. 
Рад на лизинг 
Вулин је додао да се ради на још једном веома важном закону о регулисању положаја радника 
који су запослени преко агенције за привремени рад, тзв. рад на лизинг. 
– То су веома важни закони, који ће, када их донесемо након избора, у потпуности заокружити 
област радних односа и у потпуности регулисати положај радника, од сезонског рада, преко 
борбе против сиве економије и свих осталих уговора из области радних односа – истакао је 
министар рада. 
 
 

 
 
 
Војни пензионери: Држава нас је издала, протест 15. марта 
Извор: Н1  
 
Војни пензионери који тврде да су изложени дискриминацији јер им као осталим 
пензионерима у Србији од 1. јануара 2008. године, пензије нису увећане за 11,06 одсто, 
најавили су да ће 15. марта организовати протест на улицама Београда. 
Јован Тамбурић, пуковник у пензији и председник Удружења синдиката пензионисаних војних 
лица, изјавио је у Новом дану телевизије Н1 да неусклађивање пензија 2008. године није 
једини разлог незадовољства војних пензионера. Он каже да су војни пензионери, као и остали 
пензионери, дискриминисани доношењем Закона о привременом уређуњу начина исплата 
пензија којим су њихова примања смањена.  
Тамбурић подсећа да је Уставни суд одбио иницијативу да оцењује уставност тог 
закона, јер, како сматра, није имао снаге нити смелости да закон прогласи неуставним. 
“Пензије су по Уставу имовинско право, сви грађани су власници имовине”, подсећа гост Новог 
дана и додаје да пензионери пристају да се одрекну дела имовине зарад напретка државе, али 
да тај терет једнако и равномерно поделе са свим осталим грађанима Србије.  
Он поручује да ће војни пензионери инсистирати да се спорни закон којим су пензије умањене, 
поништи и да се одузети новац врати грађанима.  
Када је реч о ванредном усклађивању пензија, односно повећању за 11,06 одсто, 1. јануара 2008. 
године, Тамбурић подсећа да су војни пензионери тада изостављени из рог повећања, због чега 
су се обраћали и Уставном и Управном суду који су пресудили у њихову корист. Влада 
Републике Србије је међутим војним пензионерима понудила исплату дуга умањено за редовно 

13 

 

http://rs.n1info.com/a95214/Vesti/Ustavni-sud-odlucio-Smanjenje-penzija-u-skladu-sa-Ustavom.html
http://rs.n1info.com/a95214/Vesti/Ustavni-sud-odlucio-Smanjenje-penzija-u-skladu-sa-Ustavom.html
http://rs.n1info.com/a95214/Vesti/Ustavni-sud-odlucio-Smanjenje-penzija-u-skladu-sa-Ustavom.html


увећање пензија од 4,21 одсто које су војни пензионери имали 2007. година када су још били 
под Министарством одбране.  
“Фонд ПИО је узео себи за право да око 6.000 пресуда Управног суда којима им је наложено да 
ускладе (војне пензије) за 11,06 они одбијају, тако да смо присиљени по три пута да идемо у 
круг”, каже он.  
Влада окреће јавност против војних пензионера 
Влада Србије, како каже, војним пензионерима није признала судске трошкове нити законске 
затезне камате. На вансудско поравнање је, према његовим речима, пристало око 28.000 
војних пензионера, који су се, како каже, одрекли повећања од 4,21 одсто, нису им исплаћени 
судски трошкови, а многи су морлаи чак и да плате таксе за одустајењ од судског спора.  
“Није тачно да су добили просечно 305.000 динара. У сиромашној Србији говорити како смо 
добили тај новац, како се војни пензионери бахате и протестују је спиновање и окретање 
јавности против војних пензионера”, истиче Тамбурић.  
Тамбурић је најавио и да ће војни пензионери протестовати испред Врховног савета судства, јер 
Управни суд не чини ништа да спроведе одлуке које доноси, али и испред РТС-а јер на јавном 
сервису нема простора за проблеме пензионера и војних пензионера. “Говоре да су војни 
пензионери мала група, а када (министар рада Александар) Вулин и председник Владе 
(Александар Вучић) говоре о војним пензионерима имају све термине и приступ - имамо право 
да будемо обавештени о свему, али немамо право да кажемо све што мислимо и што нам 
смета”, каже гост Новог дана.  
Тамбурић каже да је држава издала војне пензионере и да су војна лица и њихове породице 
највеће жртве ратова у бившој Југославији. “Радили смо у интересу државе, нисмо били у стању 
да заштитимо претходну државу, али смо се сви ставили у службу држава које су формиране и 
тада смо им сви били потребни и пожељни”, подсећа он.  
 
 
Фискални савет: Реформе половичне, дефицит неодржив 
Аутор:Ана Каплиј 
 
Реформе и фискална консолидација у Србији се заустављу пре времена, јер главни циљеви још 
нису остварени, а у тренутку када се очекују нови избори, резултат је половичан, упозорио је 
Фискални савет Србије, који очекује да техничка влада настави реформе како јавне финансије 
Србије не би експлодирале. 
Чланови Фискланог савета су указали да је дефицит буџета, иако смањен, и даље неодржив и 
још је међу највишима у Европи, а реформе јавних предузећа једва да су почеле, при чему су 
највећи ризик за јавне финансије ЕПС и Србијагас, због чега је опасност од кризе јавног дуга 
само привремено одложена. 
Председник Фискалног савета Павле Петровић је рекао да су, без обзира на технички мандат 
који влада има после расписивања избора, рокови за реформе зацртани, постоје планови за 
Железнице Србије, за ЕПС и Србијагас, и не види разлог да се од тога одступи. 
ЕПС, према речима Петровића, има огромне трошкове за запослене, односно велики број 
запослених и високе плате."Тај проблем у 2015. години није ни дотакнут. Ове године план је 
смањивање броја запослених за 1.000, а то је број оних који одлазе у пензију. Па чак и тих 1.000 
који треба да оду у пензију се појављу као проблем, јер није потписан колективни уговор", 
рекао је Петровић на конференцији за новинаре и додао да у ЕПС-у има између 5.000 и 10.000 
запослених. 
Он је истакао да се сада говори и да су главни проблем отпремнине и да радници траже 1.200 
евра по години стажа, односно 900 евра. "Репер за отпремнине у Закону о раду је 100 евра, а за 
предузећа у реструктурирању је подигнуто на 200 евра по години стажа и то су величине и у 
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осталом делу привреде", истакао је он и додао да то није новац који ЕПС има и да су ће то пасти 
на терет грађана Србије. 
Он је рекао да постоје наговештај и да су плате у ЕПС-у чак и повећане у 2015. години, иако је 
требало да буду смањене."Ако се то стварно десило, ви имате резултат да је са једне стране 
повећана цена струје, а са друге стране ви дозволите повећање плата. Ако то предузеће послује 
са губитком, то није зарађено у ЕПС-у, него ће да се превали на грађане Србије", рекао је он. 
Петровић је нагласио и да је велики проблем дуг ЕПС-а од око милијарду евра и да би било 
неодрживо, ако би то пало на буџет Србије. 
 
 

 
 
 
Судске таксе ћемо плаћати маркицама  
Аутор:С. Лакић  
 
Судске таксе до 5.000 динара грађани ће убудуће плаћати таксеним маркама, док ће таксе 
скупље од 5.000 динара плаћати кешом. 
Таксене марке биће у апоенима од десет динара до пет хиљада динара, а нова пракса значајно 
ће уштедети време и новац грађанима који имају посла у судовима, потврдили су за "Блиц" у 
Министарству правде. 
- Један од најбитнијих разлога за наплату судских такса преко таксених марака јесте уштеда 
времена грађана. Уместо да најмање три пута чекају у реду (да виде, рецимо, колико износи 
судска такса, да оду да је уплате и на крају да се врате да донесе потврду), грађани ће одласком 
у пошту и куповином таксене марке уштедети време. Друга значајна бенефиција јесте уштеда 
новца, јер се у поштама неће наплаћивати провизија на таксене марке - навели су у 
Министарству. 
Још додају да се због олакшица које грађанима доноси овакав начин плаћања очекује и 
повећање прихода од наплате судских такса. 
Изменама Закона о судским таксама дефинисана је и продаја таксених марки. Оне ће се 
продавати у свим судовима где постоје шалтери "Пошта Србија", али и у свим другим њиховим 
пословницама. 
- Пуна примена Закона о судским таксама очекује се током марта месеца, а грађани ће бити 
благовремено обавештени о новом начину плаћања судских такса - поручили су у 
Министарству. 
Само се судимо  
У Србији се највише судских спорова води због накнаде штете, и то за осигурање возила, 
пропусте државних органа и накнаду за увреде и клевете. Људи у нашој земљи склони су, 
иначе, да се суде по сваку цену, а адвокати често кажу да се из праксе види да у Србији и даље 
важи парола "да комшији цркне крава". 
 
 
 
 
 

15 

 



РАДИКАЛИЗАЦИЈА ПРОТЕСТА У ФАП-У Штрајк глађу док Вучић не 
дође у Прибој  
Аутор:В.Л.  
 
Јутро после преговора са министром Жељком Сертићем о судибни ФАП-а и његових радника, 
запослени у овом предузећу најављују штрајк глађу који ће отпочети данас у подне. 
- У 11 сати је збор, сат касније ћемо се повући у управну зграду и радикализовати протест. Око 
30 колега се добровољно пријавило за штрајк глађу и у томе истрају док премијер Вучић не 
дође у Прибој. Сертић нас је упозорио да ћемо штрајком глађу нашкодити сами себи, али 
немамо избора - каже за „Блиц“ Мирослав Мршевић, председник штрајкачког одбора. 
Штрајк глађу био је најављен и за јуче, али је одложен на молбу председника општине Лазара 
Рвовића који је за синоћ успео да 
издејствује састанак са министром привреде. 
Како Мршевић објашњава, разговори са Сертићем донели су одређени напредак, а то је 
обећање да ФАП неће отићи у стечај после 31. маја. 
- Много битнија питања нису договорена. Највећи камен спотицања је ремонтни завод који 
држава планира да отвори у погонима ФАП-а, а у коме ће бити посла за само 100 људи. Ми 
тражимо посао за свих 650 радника, - наводи Мршевић. 
Остала су отворена питања исплате осам заосталих плата, повезивање 5,5 година радног стажа 
и висине отпремнине за оне које не буде места у ремонтном заводу. 
- Наш захтев је да ако држава не може да обезбеди посао за сав кадар онда нека нас све 
прогласи технолошким вишком и испоштује закон о раду, а он налаже исплату свих плата, 
повезивање радног стажа и отпремнине - јасан је Мршевић. 
 
 
 

 
 
Почетнике ослободити свих дажбина  
Аутор:С. Б.   
 
Привредници поручују да им је потребно финансијско растерећење и помоћ приликом извоза. 
Очекују брже институције, микрофинансирање, много стимулативнији порески систем 
ВЛАДА Србије и Министарство привреде представили су пакет мера подршке предузетницима. 
У Години предузетништва циљ државе је развој конкурентне привреде која ће почивати на 
идејама приватне иницијативе. Власници малих предузећа чекају олакшице на које ће моћи да 
рачунају ове године, а поручују да им ја најважније финансијско растерећење, подршка при 
извозу, али и ефикасније дражвне институције. 
Стара Пазова је годинама уназад синоним предузетништва. Тамо сада послују друге и треће 
генерације власника радњи и малих производних предузећа. 
- Мера којом су изједначени домаћи са страним инвеститорима је изузетно важна. Многе 
колеге су искористиле могућност субвенционисане набавке опреме - објашњава Цвико Крунић, 
председник Удружења предузетника Старе Пазове. 
- Ми сада говоримо о Години предузетништва и мој је утисак је да су многе мере досад биле 
много приступачније средњим и великим предузећима, него малим. Нама треба 25 до 30 
хектара индустријске зоне за 100 малих фабрика. И ми то не можемо три године да 
обезбедимо. Мислим да треба направити озбиљну студију о перспективи предузетника и из 
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тога извући низ ситних конкретних мера. Верујем да човек који би сада да уђе у предузетничке 
воде првих неколико година не би требало скоро ништа да плаћа држави од дажбина. 
Форум малих и средњих предузећа и предузетништва упозрава на лош утицај нелојалне 
конкуренције, предузећа која послују у сивој и црној зони. 
- Представницима микро, малих, средњих предузећа и предузетницима је потребно омогућити 
хитна растерећења, смањити и укинути велики број парафискалних намета и изменама закона 
- каже Алекснадар Грачанац, координатор Форума МССП Привредне коморе Србије. - 
Потребно је омогућити новим законским решењима нове микрофинансијксе институције за 
финансирање овог сектора. Потребно је још стимулативнији порески систем, али и 
дисциплиноване државне институције.  
ПО МЕРИ ВЕЛИКИХ 
ПРИВРЕДНА комора малих и средњих предузећа напомиње да је увек важно да се програми не 
праве по "мери" великих предузећа. 
- Ми понављамо да је важно да пореска оптерећења за мале буду знатно мања - сматра Синиша 
Бундало, директор Коморе МСПП. - Ко има годишњи промет до 50.000 евра не би требало 
држави да даје више од десет одсто профита.  
 
Влаховић:Предузећа у реструктурирању одавно изгубила своју 
позицију на тржишту  
Извор:Бета  
 
Предузећа у реструктурирању, а која су на листи заштићених, велики су проблем за Владу 
Србије, јер је већина њих одавно изгубила своју позицију на тржишту, изјавио је председник 
Савеза економиста Србије Александар Влаховић 
БЕОГРАД - Предузећа у реструктурирању, а која су на листи заштићених, велики су проблем за 
Владу Србије, јер је већина њих одавно изгубила своју позицију на тржишту, изјавио је данас 
председник Савеза економиста Србије Александар Влаховић. Влаховић је новинарима на 
конференцији на којој је најављен Бизнис форум који ће се од 8. до 10. марта одржати на 
Копаонику, казао да за велики број тих предузећа која су до 31. маја под заштитом државе од 
наплате поверилаца, неће бити уопште интересовање. 
"Ценим напоре које Влада Србије улаже не би ли ови проблеми били решени, али се они не 
могу, на жалост, решити преко ноћи. Та предузећа, односно већина њих су одавно изгубила 
своју позицију на тржишту, а нека се налазе у оним гранама у којима текући трендови не иду 
баш на руку", казао је Влаховић. 
Он је нагласио да је завршетак процеса реструктурирања предузећа једна од реформских мера 
које се морају реализовати на путу отклањања структурног дефицита. 
"Лако је рећи да нешто мора да оде у стечај и буде ликвидирано, али је веома тешко донети 
такву одлуку, јер се сва та предузећа налазе у градовима где друга индустрија није нарочито 
развијена па самим тим и апсорпција тих људи који би били отпуштени у нека друга предузећа 
би ишла много теже. У сваком случају неки рок за завршетак реструктурирања или 
приватизације је одавно истекао", навео је он. 
На списку од 17 стратешки значајних предузећа, која су до 31. маја изузета од обавезе 
измиривања дугова према повериоцима су: Фабрика мазива Фам Крушевац, ФАП Прибој, АД 
Петрохемија из Панчева, ПКБ Корпорација, Предузеће за подземну експлоатацију угља 
Ресавица, памучни комбинат Јумко из Врања, произвођач гума Трајал из Крушевца, АД 
Галеника, АД Политика, АД Икарбус, РТБ Бор, Прва петолетка Трстеник, Прва искра Барич, 
ППТ-сервоуправљачи Трстеник, Група застава возила Крагујевац, ППТ-заптивке Трстеник и 
Холдинг индустрија каблова Јагодина. 
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"Србијагас дели бонусе, а ми им плаћамо дуг" 
Извор:Б92  
 
Београд -- Кључ за трајно оздрављење економије су реформе, али се оне нису значајно 
помериле у 2015, рекао је у Кажипрсту председник Фискалног савета Павле Петровић.  
Те реформе се, према његовим речима, односе прво на јавна предузећа, предузећа у 
реструктурирању и на рационализацију броја запослених. 
Када је реч о великим гигантима, њихов проблем, истиче, мора да се реши како због јавних 
финансија тако и због привредног раста који би та предузећа требало да вуку.  
"До сада су само минималне ствари урађене у том смислу. На пример, у ЕПС-у 
је цена струје повећана, али постоје индиције да су плате повећане, што је 
супротно закону да се плате смање за 10%“, рекао је Петровић.  
Говорећи о најављеном отпуштању у том предузећу, први човек Фискалног савета каже да 
постоје одређени отпори код 1.000 људи за које је планирано отпуштање.  
"Траже отпремнине које су ван свих могућности државе, јер је максимум по 
закону 300 евра по години стажа, а они траже 900 - негде те паре ЕПС би 
морао да нађе“, истиче он.  
ЕПС и Србијагас су, како каже, примери да нема чврсте контроле односно намере да се крене у 
реформе.  
"Код Србијагаса се не дешава ни оно најбезболније, а камоли реструктурирање. Цена гаса је 
пала, наплата је повећана, њихови приходи су повећани, а то није искришћено 
него су подељени и неки бонуси, а ми отплаћујемо њихов дуг“, каже Петровић.  
Он додаје да је светла тачка план за реформу Железница, али да не треба да се стане пред 
првим великим залогајем као што је отказ за 2.700 запослених, колико је планриамо у том 
предузећу.  
Фискални савет, каже Петровић, сматра великим успехом то што је држава успела 
да смањи трајно дефицит са 6,6% на 3,7 одсто, али каже да не виде кредибилне 
мере којима би се даље смањио тај дефицит и зауставио јавни дуг.  
"Све може да се доведе у неки консолидовани оквир, али за то су потребни велики политички 
и професионални напори“, рекао је председник Фискалног савета. 
 
 

 
 
 
Фап Прибој: Синдикат тражи нови менаџмент и наставља штрајк 
Извор:Танјуг 
 
Штрајкачи ће прекинути штрајк уколико им влада испуни захтеве или ће привремено да 
прекину протест у случају да влада постави професионални менаџмент,каже председник 
штрајкачког одбора ФАП-а Мирослав Мршевић 
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Радници Фабрике аутомобила Прибој (ФАП) започели су данас штрајк глађу до испуњења 
захтева, очекујући да у фабрици остане да ради свих 650 радника, као и да им се исплате 
заостале зараде и да им се повеже стаж, рекао је за Тањуг председник штрајкачког одбора 
ФАП-а Мирослав Мршевић. 
Мршевић у изјави Танјугу, тврди да је радницима из владе поручено да не могу очекивати да 
свих 650 радника настави да ради, као и да социјални програм за оне који остану без посла не 
може бити бољи, него за сва остала предузећа у реструктурирању. "Ми кажемо да тиме нисмо 
задовољни, јер је овде то више пута одбијено и тражимо примену Закона о раду", рекао је 
Мршевић и нагласио да ће радници да штрајкују глађу до испуњења захтева. 
Према његовим речима, они ће прекинути штрајк уколико им влада испуни захтеве или ће 
привремено да прекину протест у случају да влада постави професионални менаџмент, и то 
како би "тим људима дали времена да реше проблем". Мршевић иначе каже и да раднике 
преко посредника, председника општине, зову у Владу Србије, али тврди да није дефинисано о 
чему би се разговарало, где би евентуално биле тачке попуштања, или тачке око којих би се 
могли сложити. Као кључни проблем и даље види захтев да на радним местима остане свих 650 
људи, јер, како каже, влада томе не може да удовољи, па сада остају питања шта ће бити са 
радницима и ко одређује ту разлику. 
У међувремену из Министарства привреде поручују да су спремни и отворени за нове разговоре 
о било ком питању о коме би представници ФАП-а хтели да разговарају, тврдећи да радници 
пртактично "куцају на отворена врата" јер је, како кажу, на јучерашњем вишесатном састанку у 
Министарству са представницима прибојског ФАП-а, постигнута сагласност о већини захтева 
који су представници радника изнели. 
И док Мршевић наводи да су и јучерашњи, али и прекјучерашњи састанци били 
"неорганизовани, јер се ишло с теме на тему, а без конкретних решења", у саопштењу 
Миникстарства привреде наводи се да је сагласност постигнута кад је у питању повезивање 
радног стажа и овера здравствених књижица, а да су представници ФАП-а разумели предочене 
могућности државе у вези с исплатом зарада. Такође, како се наводи, постигнута је сагласност и 
прихваћен предлог за смену менаџмента предузећа и констатовано да се у наредних седам дана 
усагласи предлог о новом руководству. Договорен је и састанак с представницима 
Министарства одбране почетком наредне седмице, како би се сагледали захтеви и могућности 
Војске Србије, која ће дати допринос у очувању делатности и неопходног броја радних места у 
ФАП-у. Министарство привреде предложило је да се кроз све процесе и проблеме заједно 
пролази и да се заједно решавају, кроз међусобно разумевање и подршку, како би се нашло 
најбоље решење које је одрживо, свеобухватно и од ког ће Прибој имати користи. "На жалост, и 
поред свега наведеног, део радника се определио за штрајк глађу и на тај начин довео у питање 
све напоре који се заједно улажу да се проблем превазиђе", констатује се у саопштењу. У 
Министарству привреде зато сматрају да су жеље и потребе радника за сигурним послом на 
месту, те да се решења морају тражити и препознати у законским оквирима, реформском курсу 
Владе Србије и, пре свега, економски одрживим принципима. 
 
 

  
 
Радницима "14 октобра" незаконито исплатили камату на заостале 
плате 
Извор:Б92 
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Око 40 бивших радника ИМК "14.октобар" сумња да им камата на заостале плате није 
обрачуната на законит начин и да је свако у просеку ускраћен за 100.000 динара. Због тога су 
затражили помоћ градског Самосталног синдиката. 
Бивши радници су на састанку у синдикату казали да су, када су видели каматне обрачуне кој је 
урадио стечајни управник, утврдили да је камата обрачуната од дана када су кроз социјални 
програм напустили предузеће, од децембра 2014. године, односно од јула 2015. године, у 
зависности од тога када је ко отишао, а да је требало да се рачуна од онда када је требало да им 
буду исплаћене те плате. 
"Реч је о две године неисплаћених зарада, за 2013. и 2014. годину, и четири године 
неуплаћених доприноса, с тим што они који су отишли у јуну имају још две неисплаћене 
зараде", казао је некадашњи председник Самосталног синдиката у ИМК Љубиша 
Велимировић. 
Њему предузеће на име заосталих плата дугује 1,2 милиона динара, од чега је, према обрачуну 
стечајног управника, камата 145.000 динара. 
Руководилац стручне службе у крушевачком Самосталном синдикату Зорица Савић Николић 
рекла је да такав обрачун камата није у складу са Законом о стечају. 
Она је објаснила да се у Закону каже да у први исплатни ред спадају неисплаћене нето зараде 
запослених и бивших запослених у износу минималних зарада за последњу годину рада пре 
стечаја са каматом од дана доспећа до дана отварања стечаја, те неисплаћени доприноси ПИО 
за последње две године. 
Објаснила је да дан доспећа за, на пример, јануарску плату јесте 1. март и да се од тог дана за ту 
плату обрачунава дневна камата. 
Председник крушевачког Већа Савеза Самосталних синдиката Миленко Михајловић најавио је 
да ће сутра бити одржана ванредна седница Председништва Већа и да ће након тога синдикат о 
том проблему обавестити ресорног министра, премијера, јавност и да ће затражити смену 
стечајног управника. 
ИМК "14.октобар" је у већинском државном власништву. До краја маја прошле године био је 
под заштитом државе, у јулу је ушао у предстечајни поступак, стечај је уведен у јануару, а 
недавно је донето решење о банкроту. 
Крајем 2014. кроз социјални програм фабрику је напустило око 690 радника, а средином 
прошле године још 750, када је остало око 30 радника. 
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