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Одложен тендер за приватизацију Застава ковачнице 
Пише: З. Р. 
 
Радници верују да продаја фабрике није угрожена 
Тендер за продају Застава ковачнице у банкроту, који је био заказан за први дан минулог 
викенда, привремено је одложен. У Ковачници још не објашњавају зашто је дошло до тога, али 
кажу да верују како одлагање тендера неће озбиљније да угрози нову приватизацију те 
крагујевачке фабрике отковака. 
Тендерску документацију Ковачнице у предвиђеном року откупиле су, као што је наш лист већ 
писао, три компаније из исте делатности - једна из Србије, друга из Чешке и трећа из Босне и 
Херцеговине. 
Почетна продајна цена крагујевачке фабрике отковака је 2,65 милиона евра, односно 50 одсто 
од њене процењене вредности (5,3 милиона евра). Застава ковачница ће компанијама које су 
откупиле тендерску документацију бити понуђена као правно лице, што значи као комплетна 
фабрика, а не у деловима, како се готово уобичајено продају бакротиране фирме. 
За разлику од највећег броја случајева те врсте, у којима банкрот фирме аутоматски 
подразумева прекид производње и свих пословних активности, те избацивање радника на 
улицу, а потом и одуговлачење са поступком коначног решавања судбине предузећа (углавном 
због развлачења преостале имовине), Застава ковачница је имала другу судбину. Она је 
отковцима наставила да снабдева домаће и иностране пословне партнере и након стечаја, у 
којем се нашла због неуспеле претходне приватизације, због чега је и у фебруару ове године 
одлучено да се стечајни поступак оконча банкротом.  

 

Индијци заинтересовани за ИМТ и Галенику 
Пише: БВК 
 
* Србија очекује стратешког партнера за Петрохемију 
Привредници из Србије, атрактивне инвестиционе дестинације у Југоисточној Европи и 
Индије, најбрже растуће економије и највећег светског одредишта за улагања, састају се данас у 
Београду на првом Индијском бизнис форуму. 
- Како би се билатерални трговински и инвестициони односи одвијали у правом смеру, 
предлажем покретање Пословног форума који би био општа платформа српским предузећима 
заинтересованим за индијско тржиште, али и индијска у Србији - поручила је амбасадорка те 
земље Нариндер Чохан уочи скупа у хотелу "Ројал плаза". 
Привреда Индије, друге најмногољудније земље на свету (преко 1,25 милијарди становника) је 
седма највећа мерено номиналним (када се не одбије инфлација) укупним домаћим 
производом (БДП), али и трећа највећа према паритету куповне моћи (сходно тржишним 
ценама, ППП). 
У 2015. је билатерална трговина између Индије и Србије достигла 145,6 милиона долара. Извоз 
из те земље је вредео 140 милиона, а увоз из Србије 5,6 милиона. Мада је садашњи ниво 
трговине низак, постоје велике могућности за њено повећање, оцењују у амбасади Индије у 
Београду. 
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Међу робама које се из Индије извозе у Србију најзаступљенији су фармацеутски и хемијски 
производи, гвожђе и челик, текстил и обућа, кафа и сусам, те индустријске машине. Из Србије 
се у Индију извозе цигарете, хемијски производи, индустријске машине, јединице спољне 
меморије и пластика. 
Од индијских инвеститора у Србији се налази Ембассy Гроуп са 20 милиона долара у парку 
информатичких технологија (ИТ) у Инђији, која планира да Србија постане ИТ чвориште у 
региону. Индијски произвођачи пољопривредних машина су присутни у Србији укључујући 
Махиндра трацторс, Соналика трацторс, ТАФЕ трацторс и компанију Ђаин која производи 
машине за наводњавање. Лекови представљају највећи део билатералне трговине између 
Индије и Србије. "Индијска улагања у фармацеутски сектор у Србији су приоритет", кажу у 
Амбасади Индије. 
Према амбасади, индијске компаније су дале озбиљне понуде за приватизацију ИМТ и 
Галенике. Наводи се да је Србија већ тражила стратешког партнера из Индије за ХИП 
Петрохемија из Панчева. 
  
 
 

 
 
Пријављивање за добровољни одлазак из "Фијата" до 8. јула 
Извор: РТС 
 
У "Фијатовој" фабрици аутомобила у Крагујевцу почело је пријављивање заинтересованих 
радника за добровољни одлазак из фирме. Председник Самосталног синдиката Зоран 
Марковић за РТС каже да би, на основу договора који је постигнут између Синдиката фабрике, 
пословодства и Владе Србије, изјашњавање требало да траје до 8. јула. 
Добровољни пакет социјалног програма подразумева законску отпремнину, накнаду за случај 
незапослености коју исплаћује компанија, да запослени који се одлуче за добровољни одлазак 
могу да рачунају и на фиксни део у износу од 3.000 евра уз накнаду за неискоришћени 
годишњи одмор и регер за ову годину. 
У "Фијатовој" фабрици у Крагујевцу запослено је око 3.200 радника. 
 
 

 

За државу и даље ради 40.000 радника 
Аутор:Д. Мл. 
 
Приватизација преко 500 непродатих друштвених предузећа укључујучи и она стратешка у 
реструктруирању је формално завршена и то с делимичним успехом. 
Фискални савет је оценио да је приватизација само делимично испунила очекивања, јер је 
решен статус предузећа која ангажују мање од половине укупног броја запослених, па од 
80.000 људи колико их је радило, за државу и даље ради око 40.000. 
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Две трећине остало је да ради у десетак стратешких предузећа, и још пар крупних као што су 
Симпо, Ласта, Азората, МСК. 
Ако цена бакра уместо да расте крене да пада, РТБ Бор би већ у идућој години имао проблем са 
око 10 милиона евра недостајућих средстава, изјавио је  члан Фискалног савета Владимир 
Вучковић. „Уколико цена бакра буде само стабилна Бор би имао губитке и у наредних седам 
година држава би морала да их покрије са око 60 милиона евра”, рекао је Вучковић на 
конференцији Фискалног савета у НБС. 
Он је, говорећи о стратешким предузећима са којих је држава скинула заштиту од поверилаца 
од овог месеца, рекао да би било боље да се РТБ Бор припреми за смањивање трошкова зарада, 
за неповољнији сценарио, него да дође у ситуацију да држава мора да покрива његове губитке. 
Сада, подсетио је, план је пуно коришћење капацитета топионице, раст цене бакра и садржаја 
бакра у руди. 
Оптимистичке процене резултата предузећа, рекао је он уносе сумњу у одрживост УППР-а и 
будућег пословања. Фискални савет, како је навео, уочава ризике да се поново држава стара о 
предузећима која нису приватизована.  Он је указао да се не предвиђа убудуће никаква 
подршка државе, али да остаје да се види да ли се ради само о намерама. 
Исто тако не треба бежати од тога да се поједини делови предузећа угасе и добију стесаније 
фирме, које би биле интересантније за инвеститоре. Вучковић је подвукао да нема фискалног 
простора да држава дотира предузећа. 
Ткође је оценио да конвертовање задуживања у власништво државе није добро, као и да УППР-
овима недостају пословни планови. Вучковић је казао да је могуће да у овој години неће бити 
директног буџетског ефекта, јер УППР даје краткорајни предах, пошто је обезбедио почек, а и 
због средстава из Фонда за развој којим су потпомогнута нека предузећа како би направила 
резерве ликвидности. Такође је указао да се неки пословни планови заснивају на томе да 
држава буде главни купац производа, али је то краткорочно, јер не треба исупсуртити из вида 
да се трошкови плаћају из буyета. 

 

Стандард у Србији на 45 одсто просека ЕУ 
 
Наша земља је на 69 одсто европског просека, а у региону, намирнице су јефтиније само у 
Македонији. Стандард у Србији је на 45 одсто просека Европске уније, у Црној Гори је на 52 
одсто, Македонији 40, а у БиХ на 38 одсто, објавио је „Еуростат”. Закључак најновијег 
извештаја европске статистике је да су се бивше југословенске републике, прошле године, 
приближиле такозваној стварној појединачној потрошњи која је, сматрају стручњаци, најбољи 
показатељ куповне моћи. Подаци, заправо, говоре колико је новца потребно у свакој држави 
појединачно да би се задовољио исти животни стандард. 
– То значи да је у Србији потребно 45 одсто мање пара него у некој другој држави која се сматра 
просеком ЕУ. Ако је тамо за задовољење свих тих потреба потребно 1.000 евра код нас је 
довољно 450 евра – објашњавају у Републичком заводу за статистику. 
„Еуростат” је до ових резултата стигао тако што је праћен ниво потрошачких цена у 38 
европских држава. Користили су јединствену методологију. У ову статистику укључене су не 
само цене хране већ 400 различитих група производа међу којима и цене здравствених услуга, 
транспорта, становања, комуналија, беле технике и других услуга које су потребне 
домаћинству. 
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Раст БДП-а од четири одсто је први корак у будућност 
Аутор:Д. Вујошевић 
 
Професор Економског факутета у Београду Драган Ђуричин сматра да је висока стопа 
привредног раста, коју је најавио мандатар за састав нове Владе Србије Александар Вучић, и 
реална и потребна Србији, и додаје да први корак да се она оствари јесте - да то и замислимо. 
„Ако то не замислимо, онда не можемо ни да остваримо”, каже Ђуричин . На питање да ли је 
реално да Србија има највећу стопу раста у Европи, Ђуричин указује да је нормално да раст од 
два до 2,5 процената у Немачкој, у апсолутном смислу значи много више него раст од четити 
или четири и по процента у Србији, јер је база различита. 
„Немачка је једна од најразвијенијих економија у свету, један од највећих извозника. Висок 
проценат БДП-а је у извозу, односно у сектору размењивих производа. Србија је микроскопска 
економија, са многим структурним проблемима”, навео је Ђуричин. Зато је, како истиче, 
Србији и неопходна висока стопа раста би као економија преживела, да би се нашла на путањи 
одрживог и инклузивног економског развоја. 
„Ми смо преко чевтрт века у кашњењу, у регресији”, рекао је  Ђуричин за Тањуг и додао је и да 
су нам високе стопе раста бруто домаћег прозвода (БДП) потребне да бисмо елиминисали све 
структурне неравнотеже које произилазе пре свега из дефицита текућег рачуна, и из дефицита 
буџета. 
„Земља која троши више него што производи и више увози него што извози, мора да се 
задужује да би одржала спољну и унутрашњу ликвидност...и те високе стопе раста могу касније 
бити основа просперитета, али сада су нам потребне да бисмо преживели”. У економској 
теорији се 4,0 процента сматрају, како додаје, стопом одрживог развоја националне економије, 
под претпоставком да је инфлација ниска и стабилна. „Србија, уколико би остварила такву 
стопу у 2016. години, то би био први корак у добром правцу, с обзиром да остварење ефекта 
конвергенције у дохотку са Европском унијом, према пројекцијама Међународног монетарног 
фонда, значи да би Србија морала до 2030. сваке године да има такозвану сложену стопу раста 
од 6,0 процената”. Зато, мишљења је он, „стопу раста од 6,0 процената данас могу само агенти 
наде да изјаве, односно добри политичари”. 
„Главно питање је како то остварити? Ако то не замислимо, пошто нам је потребно да бисмо 
као нација и држава преживели, онда то не можемо ни остварити. Ако смо само у депресивном 
моду, кукамо, тражимо да нам се да више од онога што још није створено, онда нема шансе да 
преживимо и просперирамо”, наводи Ђуричин. Додаје да су за реализацију таквог циља 
потребне вишеколосечне, интелигентне реформе, које се базирају на индустријским 
политикама, секторима размењивих производа и на новим макроекономским политикама, које 
подржавају индустријске политике и секторе размењивих производа. 
„Када Србија смањи незапосленост младих и општу незапосленост, и када смањи индекс 
зависности, у смислу да много више људи ради а много мање је издржавано, ми ћемо се наћи 
на путањи инклузивног и одрживог економског развоја. Први корак је да то замислимо”, 
закључио је Ђуричин. 
Боље од очекиваног 
Финансијски аналитичари Ерсте банке очекују да се у предстојећем периоду 2016. у Србији 
наставе позитивна економска кретања и процењују раст бруто домаћег производа (БДП) 
између 2,3 и 2,5 одсто на међугодишњем нивоу. 
Раст БДП-а у првом кварталу је, како кажу, надмашио њихова и тржишна очекивања, јер је 
стопа износила солидних 3,5 процената на међугодишњем нивоу. На ту стопу је, наводи се у 
документу, утицао наставак снажних резултата екстерне тражње, при чему је раст извоза 
износио 11,5 одсто међугодишње наспрам раста увоза од 4,7 одсто међугодишње. 
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По две плате само за рате  
Аутор:С. Моравчевић 
 
Грађани Србије дугују банкама по 909 евра, што је знатно мање од европског просека, али и те 
како велики терет за примања која су, према статистици, међу најнижима у региону  
СВАКИ грађанин Србије дугује банкама по 909 евра или нешто више од две просечне плате. 
Према подацима Кредитног бироа, укупни дугови за све врсте зајмова премашују 741 
милијарду динара или око шест милијарди евра. Грађани су највише узели стамбених и 
готовинских кредита, а најмање потрошачких и кредитних картица. Становништво Европске 
уније је 16 пута задуженије од нас, али су и њихове просечне плате далеко веће од наших. Да су 
наши грађани и превише задужени у односу на примања говори и податак да већ месецима 
стагнира задуженост, а да се једино рефинанцирају готовинске позајмице, да би се дошло до 
кеша. 
Становништво је до сада узело од банака 234 милијарде динара готовинских кредита, што је у 
односу на крај прошле године повећање од 14 милијарди динара, а пораст стамбених позајмица 
је само две милијарде динара и износи 376,8 милијарди динара. Иако су каматне стопе на 
кредите за куповину станова веома ниске и крећу се већ од 2,76 одсто, готово да их нико и не 
узима, јер су већ задужени или се плаше да не остану без посла. Док се пре избијања 
финансијске кризе месечно одобравало и по неколико хиљада стамбених кредита, сада је тај 
број сведен на 400-500 ових зајмова. 
Управо грађани који имају стамбене кредите највише су и задужени. Уколико зарађују око 
40.000 динара, 70 одсто издвајају сваког месеца за дажбине банкама. Тако, ако имају стамбени 
кредит од 50.000 евра, морају да одвоје најмање 27.000 динара. Уз то већина користи и 
дозвољени минус, што је месечни трошак од око 1.200 динара. Ако су узели и кредитну 
картицу, морају најмање месечно да одвоје од 2.500 до 3.000 динара. Када се све ово сабере, 
нису далеко од дужниког ропства. Лакше им је само ако још један члан породице ради или 
имају пензионера. 
БЕЗ УЧЕШЋА ДА би привукле клијенте, неке банке нуде и стамбене кредите без учешћа и 
без осигурања код Националне корпорације. Такође су камате веома ниске, али и поред свих 
попуста, интересената нема много. Такође се ретко ко и одлучи и за рефинансирање ових 
зајмова, иако су камате знатно ниже него у периоду када су се задуживали пре пет, шест или 
осам година, јер су пратећи трошкови ипак скупи за наш џеп. 
Управо због овако велике задужености, грађани имају и кашњење са враћањем узетих кредита. 
Тако је, према подацима Народне банке Србије, ниво кредита који не могу да се врате достигао 
88,3 милијарде динара или нешто више од 11 одсто од укупно одобрених зајмова. Грађани 
највише нису могли да врате потрошачке зајмове, кредитне картице и дозвољени минус. Са 
отплатом стамбених кредита каснило је 9,5 одсто корисника. 
Грађани који користе стамбене позајмице највише и страхују да их неће вратити, јер ако 
закасне са ратом 90 дана, могу и да остану без крова над главом. Та претња се увећава уколико 
буде донет и пропис који би банкама дозволио да фондовима продају кредите које не могу да 
наплате. Томе треба додати и закон који би регулисао грађанско банкротство, када би 
практично презадужени добили старатеља. Све то утиче на свест грађана да се све мање 
задужују, чак и ако у овом тренутку за то имају простора у платама. 
Становништво се за последњих десет година дупло више задужило по глави становника, али 
већина плата није пратили тај раст. Тако смо 2006. године дуговали по 401 евро по становнику, 
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2008. године 689, 2011. године 807 евра. Свих наредних година раст задуживања се кретао 
много спорије, да бисмо дошли до садашњих 909 евра. 
СКОК "ШВАЈЦАРЦА" 
ЗБОГ изласка Велике Британије из Европске уније, све валуте су забележиле скок. Оно што би 
могло да забрињавава наше грађане који су задужени у швајцарским францима је јачање ове 
монете.  
Тако је јуче ујутру швајцарски франак вредео 116 динара или за око 2,5 динара више него у 
петак. 
Иначе, ова валута јача још од краја маја када је вредела 111 динара. Садашњи ниво од 116 
динара практично је повећао месечну рату за пет динара. Уколико је некоме рата била 400 
франака или 44.400 динара, у понедељак ће бити 46.400 динара или за 2.000 динара више. 
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