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Рампа нишким радницима 

Аутор: Н. М.  

Неуспео поход на Београд двадесетак бивших упосленика фирми које су пропале. 
Нису могли ка престоници ауто-путем, а нису им дали ни да блокирају пругу 
 

НАМЕРУ двадесетак радника пропалих нишких предузећа да пешице стигну до Владе Србије 
осујетила је полиција на излазу из града. Непосредно пре укључења на ауто-пут, уз 
образложење да нису пријавили скуп, полиција је зауставила групу радника, а најупорнијима је 
запрећено и прекршајним пријавама. 

Радници су имали намеру да испред зграде Владе затраже од челника државе писмену потврду 
да ће им заостале зараде које потражују бити исплаћене. 

- Кад нам је речено да протестну шетњу не смемо да одржимо на ауто-путу, одлучили смо да 
нам алтернативна маршрута буде пруга, али смо схватили да то није безбедно. Ипак, хтели смо 
да барем блокирамо пругу, али док смо ми стигли до договореног места, кордон је већ био тамо 
и спречио нас да уопште и приђемо - каже вођа протеста Зоран Нешић. 

Према ранијим најавама челника Ниша, од укупно 6.212 пријављених, више од пет хиљада 
бивших радника у током ове недеље требало би да прими једнократну новчану помоћ од по 
десет хиљада динара. Што се исплате главнице дуга тиче, ресорна министарства требало би да 
одлуче до краја године. 

Инспекцијски надзор: Прво савет, па казна 

Аутор: В. Н.  

Примена Закона о инспекцијском надзору: Од инспекција се сада очекује да 
пружају више стручне и саветодавне подршке, као и да изричу превентивне мере 
како до незаконитости и штете не би дошло 
 

СВИ инспектори сада у надзор крећу по претходно усвојеном плану који се заснива на 
утврђеном стању и доброј процени ризика. При планираном надзору користе се контролне 
листе, а све инспекције су дужне да их објаве. Сами привредници ће моћи себе преко тих листа 
да преконтолишу и да унапред отклоне недостатке. 

Ово су неке од новина које доноси потпуна примена Закона о инспекцијском надзору која је 

почела од овог месеца. Од инспекција се сада очекује, напомињу у Министарству за државну 

управу и локалну самоуправу, да пружају више стручне и саветодавне подршке, као и да изричу 

превентивне мере како до незаконитости и штете не би дошло. 
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План надзора је новина за многе, али не за све инспекције – објашњавају у Министарству 
државне управе. – Надзор се, углавном до сада, заснивао на ’’спољним импулсима’’, пријавама 
грађана и привреде. Сада план мора да садржи учесталост и да обухвата вршење надзора по 
областима и сваком од степена ризика, планиране мере превентивног деловања, активности за 
спречавање деловања нерегистрованих субјеката и период надзора. 

 

Борислав Боровић: Како се заштитити од банкрота? 

Аутор: Борислав Боровић  

НБС мора да врати сувереност у односу на међународне финансијске институције. 
Економски раст се више не пројектује на продуктивности, иновативности и расту 
производње, већ на новим и све већим задуживањима држава 
 

Шта превентивно треба да ради Србија да би ублажила ефекте неке нове финансијске кризе 
коју многи светски економисти предвиђају наредних година? Шта треба да ураде монетарне 
власти Србије, јер је иначе стање у монетарној сфери код нас нестабилно? 

Узроци глобалног финансијског слома 2008. и европске дужничке кризе од 2012. нису 
отклоњени, већ су само одложени негативни ефекти интервенцијама централних банака 
десетинама хиљада милијарди долара у циљу спасавања финансијских институција. Погрешно 
је процењено да ће се тако кредитни систем опоравити и избећи нека нова рецесија. 

Али је она извесна и може бити разорнија и дужа него претходна, јер је јавни и приватни дуг 
нарастао са 180 одсто глобалног БДП у 2008, на 212 процената у 2013. и близу 280 одсто у 2015. 
години. Додамо ли томе небанкарске финансијске институције (70.000 милијарди долара), 
попут хеџ фондова, осигуравајућих кућа или приватних фондова, који су у сивој зони и нису 
уведени у билансе дугова, ствар добија своје најтамније нијансе и прети да докрајчи глобални 
финансијски систем. 

Овога пута, у банкрот више неће ићи само банке него, масовно, читаве државе. А то је извесно, 
јер нема начина да се то спречи. Наравно, ако се не промени овај неподношљив модел 
финансијских шпекулација, попут "надувавања балона" концентрисања хипотека од стране 
банака које су куповане кредитима и претварања у "колатералне дужничке обвезнице". 
Операција је доведена до апсурда, где се дешавало да на крају круга, једна некретнина постаје 
залог самој себи! 

Шта је прави узрок овог поступања које доноси невоље свим државама, привреди, и на крају и 
обичним људима? Па у томе што је неко негде зацртао мегаломанске профите који се преко 
производње и потрошње не могу остварити. Зато је формиран модел који је профит "нашао" у 
шпекулативним финансијским радњама попут овог финансијског система у сенци, који су и те 
како толерисале и толеришу готово све земље у свету. 

Економски раст се више не пројектује на продуктивности, иновативности и расту производње, 
већ на новим и све већим задуживањима држава. 
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Иако је потпуно јасно да се ти дугови никада не могу вратити (што кредитори и не желе), ланац 
дугова се не прекида... до потпуног преузимања свега вредног на планети.Зато кредитори по 
правилу хвале владе које повећавају сопствени дуг, а нападају и обарају оне који би да тај дуг 
врате. 

Дакле, шта нам је чинити да не бисмо дошли у ситуацију да нам кредитори на крају "покупе" 
све вредно, стварано генерацијама, и буквално постану власници наших живота? 

Пре свега, хитна реформа монетарног система. Прво, НБС мора вратити сувереност у односу на 
међународне финансијске институције. Свакако и у односу на извршну власт, а контролу треба 
да врши Скупштина Србије. Посебно треба да постане суверена у односу на банке које раде у 
Србији. Банкама се мора одузети право, практично, примарне емисије новца које сада раде. 
НБС мора одлучивати колико новца може бити у оптицају. 

Принцип количине новчане масе би био однос према БДП (тренутно је на нивоу 15%, а 
неопходно је бар 60%). Раст новца мора бити у складу с растом привреде, и тада бојазни од 
инфлације нема, уз претходно достизање поменутог недостатка новца у нашем систему. 

Секундарна емисија би била препуштена банкама у оквирима које НБС одреди. Битно је, дакле, 
креирање новца као средства плаћања и ослобођеног дуга и онемогућавање да банке 
позајмљују новац који немају. Или имају, као стање на рачунару банке без икаквог упоришта у 
реалним билансима. Потпуно је јасно да се ствара неодрживи дуг који клијенти не могу 
вратити. Ниво ненаплативих кредита код нас иде преко 22% (3,5 милијарди евра), који ће се на 
крају свалити на терет државе. У ову меру спада и спречавање банака да стварају виртуелни 
новац преко финансијских деривата без подлоге у новцу којим располажу. 

У супротном, дуг ће расти, генерисати буџетски дефицит, наметати рестрикције потрошње, 
смањење плата, повећање пореза и очајан стандард грађана и општег стања привреде. Задатак 
НБС је и деевроизација финансијског тржишта, а једна од мера је укидање валутне клаузуле. 
Истовремено, централна банка мора упозорити Владу да нема потребе за инозадуживањем,јер 
имамо драматично малу количину новчане масе, дакле и слободне изворе финансирања преко 
НБС без бојазни од инфлације. Оно што НБС мора да уради је и контрола (изменити неке 
законе) девизног пословања и одливања девизних средстава из земље, али и контрола платног 
промета слична улози некадашњег СДК. 

На крају, раздвајање класичног банкарског пословања (платног промета и штедње) и 
такозваног инвестиционог пословања специјализованих банака и фондова. 

Са трансакцијских рачуна, банке новац не могу користити за инвестиције или кредите, чиме би 
тај новац био потпуно заштићен од ризика, уз гаранцију централне банке. На инвестициони 
рачун, правна и физичка лица свесно полажу новац који банке инвестирају у циљу осигурања 
додатне добити, али и свесни ризика и губитка уложених пара. У суштини, идеја је да банке не 
могу да дају кредите или инвестирају новац који немају. Тиме би била избегнута шпекулативна 
улагања туђим новцем и у крајњој линији преузимање таквих дугова од стране државе. 

Борислав Боровић, Форум независних економиста 
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Продужен тендер за Галенику 

Извор: Бета  

Рок за подношење пријава за учешће на тендеру за куповину 25 одсто капитала 
фармацеутске компаније Галеника из Београда продужен је до 27. маја 
 
БЕОГРАД - Рок за подношење пријава за учешће на тендеру за куповину 25 одсто капитала 
фармацеутске компаније Галеника из Београда продужен је до 27. маја, речено је данас у 
Министарству привреде Србије. 
 
Заинтересовани купци тендерску документацију могу да откупе до 10. маја. 
Тендер за избор стратешког партнера за Галенику који ће докапитализацијом стећи 
власништво од 25 одсто у Галеници, по цени од најмање седам милиона евра, објављен је 4. 
априла. 
Рок за поношење пријава за учешће на тендеру био је 4. мај, а заинтересоване компаније дужне 
су да уплате депозит од 100.000 евра. 
 
Изабрани стратешки партнер ће имати обавезу да обезбеди најмање пет стручњака који ће 
управљати Галеником у периоду трајања стратешког партнерства, а који имају најмање 10 
година радног искуства, од чега пет година на руководећим местима у фармацеутским 
компанијама.  
Право учешћа на тендеру имају компаније или конзорцијум који су у 2015. години имали 
приход од најмање 50 милиона евра или имовину у вредности већој од 100 милиона евра. 
Понуде ће бити рангиране на основу понуђеног износа за докапитализацију и минималног 
броја запослених у Галеници у периоду трајања стратешког партнерства.  
 
Власници Галенике су држава Србија са улогом од 70 одсто, Акционарски фонд има одео од 15 
одсто, а остали акционари 15 одсто. Галеника је на списку предузећа у реструктурирању чија 
заштита од поверилаца истиче 31. маја. Дугови те комп аније су премашили 200 милиона евра. 
 

Сви касне са плаћањем, само локал испашта 

Аутори: Д. И. К. - С. Б.  

После више од две године примене Закона о роковима плаћања, привреда не 
осећа његове ефекте. Буџетска инспекција обуставила исплату дела пореза за 98 
градова и општина 
 

РЕПУБЛИЧКЕ установе дугују скоро 8,3 милијарде динара приватном сектору. Бележе чак 
172.455 неизмирених "рачуна". Да ли је неко од њих кажњен, нисмо сазнали од Министарства 
финансија, али јесмо да је кажњено 98 општина у Србији. "Локал", према последњим подацима 
из регистра неплатиша, дугује око две и по милијарде динара кроз 208 неплаћених наруџбина. 

Закон о роковима плаћања новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама на снагу је 
ступио крајем 2012. године, а прилагођавање је трајало до 2014. Анкете међу привредницима 
показују да приватни сектор нема утисак да се рокови поштују. - Претпостављам да никад нико 
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није кажњен. Не само у јавном сектору, него ни у приватном - каже, за "Новости", Драгољуб 
Вукадиновић, председник Управе "Металца". - Тај закон је био добра идеја, али је, нажалост, 
остао само мртво слово на папиру. То је макар мој утисак. 

Од Министарства финанасија смо чули како санкционишу општине и градове који се не држе 
закона. 

- Буџетска инспекција по закону обуставља припадајући део пореза на зараде оним јединицама 
локалне самоуправе чији корисници не измирују своје обавезе - објашњавају у Министарству 
финансија. - Такође, на основу Закона о буџету, и Сектор буџета Министарства финансија не 
преноси ненаменски трансфер уколико постоји доцња. Према нашим подацима, у јануару је 
обустављен трансфер за 43 јединице локалне самоуправе, у фебруару за 30, а у марту за 25. 

Да ли су поједине установе и корисници републичке касе били кажњени, покушали смо да 
сазнамо и од државних ревизора. У досадашњим проверама нису успели да сазнају да ли је 
неко контролисао спровођење закона. 

- У поступку спровођења ревизија, Државна ревизорска институција није дошла до сазнања да 
ли су надлежне институције вршиле надзор над спровођењем Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Чули смо појашњење од Радослава 
Сретеновића, генералног државног ревизора. 

 

КАМАТЕ ЗА СВАКИ ДАН КАШЊЕЊА 

Када би се закон спроводио, казне не би биле безначајне. Најпре дужник треба да плаћа 
затезну камату за сваки дан кашњења, судски спорови би требало да су хитни, а новчаник би 
морали да одреше и одговорни у свакој установи и предузећу. 

Од 100.000 до два милиона динара је казна за предузеће, од 10.000 до 500.000 динара за 
предузетника, а од 10.000 до 150.000 динара за власника пољопривредног газдинства. Казна 
од 5.000 до 150.000 динара прети одговорном у предузећу, а од 5.000 до 150.000 заступнику 
привредног друштва. 

Радници у знак протеста спавају у гробовима 

Извор: ФоНет  

Радници ЈКП Горица Ниш", из сектора Ново гробље и чланови Синдиката "Слога", 
због неисплаћених вишемесечних зарада, од вечерас ће остати на својим радним 
местима и ноћи ће провести на гробљу и спавати у ракама 
 

Радници Јавног комуналног предузећа Горица Ниш", из сектора Ново гробље и чланови 

Синдиката "Слога", због неисплаћених вишемесечних зарада и новца за превоз, од вечерас ће 

остати на својим радним местима и уместо одласка кући ноћи ће провести на гробљу и спавати 

у новоископаним ракама, саоопштио је тај синдикат. 
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Новоископане раке су од вечерас "наша кућа ", будући да смо месецима живи закопани и да 

полако са нашим породицама умиремо од глади, рекли су радници, наводи се у саопштењу. 

 

Радници ЈКП Горица кажу да нису више у могућности да одлазе и долазе на посао и своје 

време проводиће и спавати на радном месту. Напомињемо да ово није штрајк, већ потез 

очајника којим исказујемо лојалност фирми, али не и менаџменту који нас је довео у овај 

положај, саопштила је Слога. 

 

 

 
КАКО ДО ПЛАТЕ ОД 1.000 ЕВРА Преквалификације воде ка доброј 
заради 

Аутор: Марко Ташковић | 

Иако звучи као научна фантастика, уз преквалификацију, и то бесплатну на интернету, могуће 

је да имате плату око 120.000 динара у Србији. 

 

 

Ова зарада вас чека у области информационих технологија, интернет маркетинга и продаје. 
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За почетак довољни су добро познавање енглеског језика и воља. Наиме, портал који се бави 

запошљавањем урадио је истраживање - како до плате од 1.000 евра, којем је било обухваћено 

3.500 фирми. 

На основу занимања у поменутим областима за којима је велика потражња понуђени су 

програми на интернету с којима можете да се преквалификујете, као и време потребно да их 

савладате. 

- Најлакше преквалификације су могуће у ИТ индустрији због популарности професије и 

количине бесплатних информација на интернету. За друге је вероватно једноставније да се 

преквалификују у комерцијалисте или продавце на онлајну пошто су ове професије у 

савременом свету у тренду - објашњава Александар Трнинић, један од аутора истраживања. 

- Заинтересовани за бесплатну обуку преко интернета морају познавати довољно енглески 

језик да би знали које информације да траже и да би их разумели. Добра стартна тачка код нас 

је гледање холивудског филма без превода - објашњава Трнинић. 

 Најлакше преквалификације су могуће у ИТ сектору због количине бесплатних информација 

на интернету. 

Како каже, за преквалификацију се мора жртвовати слободно време. 

Сан многих може постати јава ако се устреме на најтраженије међу најплаћенијим занимањима 

- “Јава софтwаре енгинеер”, које се тиче, пре свега, одржавања и развоја софтвера. 

- То је убедљиво најтраженија позиција код нас где је могуће доћи до плате од 1.000 евра, а 

интернет је пун туторијала, видеа и књига. Међутим, то није за свакога пошто захтева доста 

пожртвовања. Ко не може себе да замисли да по цео дан гледа у екран, потенцијална плата му 

неће бити довољна мотивација. Иначе, потражња за овим занимањем је огромна, па 

специјални сертификати нису потребни - каже Александар Трнинић. 

ОНЛАЈН ПРОДАЈА 

Ко себе не сматра талентованим за ИТ област, може срећу да окуша и у маркетингу и онлајн 

продаји. 

- Продавати локално у држави где је куповна моћ мала не доноси пуно. Међутим, нудити своје 

услуге странцима који продају онлајн производе може добро да се исплати. Обука је бесплатна 

и доступна на интернету, а конверзација и лепо писање на енглеском језику се подразумевају - 

наглашава Трнинић. 
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ОТКРИВАМО План за "Ресавицу": Катанац на четири рудника, 1.500 
радника остаје без посла 

Ауторка: Слађана Вукашиновић  

Четири рудника која послују у саставу јавног предузећа „Ресавица“ за подземну експлоатацију 

угља ускоро ће бити затворена, док ће најмање 1.500 радника остати без посла, сазнаје „Блиц“. 

Истовремено, дуг овог јавног предузећа од 11 милијарди динара пашће на плећа грађана 

Србије. Ово је сценарио који ће радна група Министарства привреде и Министарства 

енергетике и рударства, појачане експертима са Рударско-геолошког факултета, предочити 

Влади Србије до 31. маја. 

Тада би требало да се дефинише статус ове компаније која је сврстана у 17 привилегованих 

предузећа заштићених од стечаја. 

Четири рудника чије рудне резерве су на издисају - Вршка Чука, Боговина, Ибарски и Сењски 

рудници - ставиће катанац на своја врата. Извор „Блица“ из Владе каже да је ово опција која је 

најреалнија како компанија не би отишла у стечај. 

- Идеја је да се здрави делови компаније сачувају, а да се болесни одстране, јер само тако 

„Ресавица“ може да преживи. Субвенција државе више неће бити јер то не дозвољава ММФ, а 

стратешких партнера нема на видику - каже наш саговорник. 

 Жељко Сертић за „Блиц“: Све активности се воде у договору са ММФ и Светском банком, а 

до 31. маја изаћи ћемо са решењем за руднике. 

Дуговања од 11 милијарди динара биће претворена у јавни дуг. 

- Предложено је да се у предузећу формирају две целине, једна која има перспективу и друга 

којој следи затварање. У ту другу били би пребачени прекобројни радници, а цео процес 

требало би да се заврши до краја године. Целине би имале и два рачуна - тврди наш извор. 

 

Сазнања „Блица“ индиректно је потврдио и в. д. директора „Ресавице“ Стеван Џелатовић. 
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- Тачно је да је формирана радна група која ће мора да дефинише платформу о исплативости 

производње. Не можемо више да послујемо са рудницима који нису исплативи. Што се тиче 

вишка радника, о бројевима не желим да причам. Све се сагледава, а држава је максимално 

спремна да нам помогне - каже Џелатовић за „Блиц“. 

И министар привреде Жељко Сертић потврђује да се траже решења. 

- Координатор процеса је Министарство енергетике и рударства, али и наше министарство је 

укључено у радну групу. Све активности се воде у договору са ММФ и Светском банком, а до 31. 

маја радна група ће изаћи са решењем за „Ресавицу“ - каже Сертић за „Блиц“. 

СИНДИКАТ ТРАЖИ ВЕЋЕ ОТПРЕМНИНЕ 

Небојша Миленковић, председник Самосталног синдиката „Ресавице“, каже да „постоје 

индиције да ће велики број радника након 31. маја“ остати без посла. 

- Радна група која решава судбину фирме наложила је да се до тада заврши нова 

систематизација. Чули смо да треба неки рудници да се затворе, али сматрамо да је боље да се 

рудари из тих рудника пребаце у друге јаме које остају. Прекобројнима треба обезбедити 

пристојну отпремнину. Ми ћемо преговарати о висини, јер је 200 евра по години стажа мало за 

рударе - каже Миленковић за "Блиц" 

 

Покренут стечај у кикиндској фабрици слаткиша "Банини" 

Извор: Танјуг 

У кикиндској фабрици слаткиша "Банини" покренут је стечајни поступак, на основу одлуке 

Привредног суда у Зрењанину, потврђено је данас Тањугу у тој фабрици. 

Стечајни поступак, како је речено, обухватио је и фабрику слаткиша "Банини" и 

специјализовано предузеће за трговину и дистрибуцију "Банини трејд". 

Како преноси новосадски Дневник, прво наредно поверилачко рочиште требало би да буде 

одржано у року од 40 дана, када би требало да буде формиран одбор поверилаца, док би 

стечајни управници "Банинија" и "Банини трејда" требало суд и повериоце да упознају о стању 

у тим фирмама. 

Рачун "Банинија", некада једне од највећих фабрика слаткиша у Србији, блокиран је још у 

децембру прошле године за износ од 258 милиона динара, а од тада је у блокади и рачун 

"Банини трејда". 
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"Банини" је упошљавао око 500 радника, а у финансијске проблеме запао је 2010. године због 

кредита подигнутих ради изградње нове фабрике са циљем проширења капацитета. 

 
 


