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БЕТА 
 

Радници из Кине повређени у експлозији у Костолцу 

Три кинеска радника повређена су у експлозији две боце техничког гаса за заваривање 
на градилишту кинеске компаније "Цхина Мацхинерy Енгинееринг Цорпоратион" (ЦМЕЦ) у 
оквиру Термоелектране "Костолац Б" у Дрмну, потврдила је агенцији Бета пожаревачка 
полиција. 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да је до 
експлозије дошло око 14.10 када су радници, на платформи висине око 40 метара, заваривали 
цеви за одвођење дима на новом димњаку користећи у раду боце ацетилена и кисеоника.  

Додаје се да су инспектори изашли на лице места одмах по добијању пријаве о 
колективној повреди на раду, а да ће по утврђивању свих чињеница предузети законом 
прописане мере.  

На Институту за опекотине Клиничког центра Србије у Београду речено је за Бету да је 
један радник примљен са опекотинама које су захватиле 50 одсто његовог тела, док су двојица 
са лакшим повредама смештена у Општој болници у Пожаревцу.  

Кинеска компанија ЦМЕЦ ради на изградњи система за одсумпоравање у 
Термоелектрани "Костолац Б". 
 

 

 

Запослени у правосуђу: Штрајк по формирању нове владе 
Представници Синдиката запослених у правосудним органима Србије негодовали су јер запосленима у 
правосуђу није исплаћена обећана помоћ и зато што се путни трошкови не исплаћују у складу са 
законом.  

Председница синдиката Слађанка Милошевић рекла је на конференцији за новинаре да жели да 
подсети премијера Александра Вучића на обећање о исплати помоћи од 20.000 динара из два дела као и 
на споразум из 2013. године и којим је предвиђен другачији обрачун зарада. 

Она је поновила и да се није одустало од штрајка и да ће запослени у правосудној администрацији 
ступити у штрајк по формирању нове Владе, са захтевом да се повећају зараде и побољшају услови рада. 

Према њеним речима, председници судова и јавни тужиоци "лицемерно изигравају чуваре буџета" када 
одлучују о законским правима запослених, стављајући их у неравномеран положај са државом. 

Председница синдиката је рекла да су се због кршења закона и неиспуњавања обавеза обратили 
међународним институцијама од којих очекују да им помогну односно предузму одређене мере. 
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Милошевић је рекла и да је премијеру послала мејл, у коме га је обавестила да се масовно одбацују 
пријаве за утају пореза. 

"Потребно је да се затраже сви предмети о пореским утајама и установи колика је штета нанета буџету и 
види ко је омануо у тим поступцима", рекла је Милошевић. 

 

 

 
ПИО Фонд кажњен јер није дао податке о Вучићу и Николићу 

Повереник за информације од јавног значаја казнио је Републички фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање (ПИО фонд) са укупно 200.000 динара јер није доставио КРИК-у информације о радном 
стажу председника Томислава Николића и премијера Александра Вучића. 

Новинари Мреже за истраживање криминала и корупције –КРИК тражили су од ПИО фонда у 
новембру 2014. године податке о томе где су Николић и Вучић били запослени и у ком периоду 
позивајући се на Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Захтев је тада био 
одбијен уз образложење да споменуте особе нису дале сагласност да се њихови подаци дају трећим 
лицима. 

Новинари су се жалили канцеларији Повереника који је затражио од фонда да поступи по захтеву. 

ПИО фонд је по други пут одбио да достави податке уз напомену да су они пословна тајна. 

Повереник је поништио и ову одлуку фонда. “Када су у питању највиши државни функционери, 
информације о њиховим биографијама су, ван сваке сумње, информације у погледу којих постоји 
интерес јавности да их зна“, наводи се у образложењу решења Повереника. 

С обзиром на то да се фонд оглушио о решења Повереника, кажњен је двема новчаним казнама – у 
износима од 20.000 и 180.000 динара. 

Уколико ПИО фонд не достави документа у року од два дана, Повереник ће се обратити Влади Србије. 
Обраћање Влади са захтевом да обезбеди достављање докумената је крајња законска мера коју 
Повереник може да изрекне. 
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Откривена црна листа српских привредника 
АПР-а је јуче објавио списак, на ком се углавном налазе непознати локални бизнисмени, власници и 
директори који су својим пословањем уништили предузећа 

На црној листи лоших власника, директора и менаџера, које је јуче јавно објавила Агенција за 
привредне регистре (АПР), нашло се педесетак имена. Реч је углавном о локалним бизнисменима, који 
су непознати широј јавности, а који су својим пословањем уништили предузећа, преварили партнере 
или запослене. 

Тиме је почела примена прописа рогобатног имена (Закона о централној евиденцији привремених 
ограничења права лица регистрованих у АПР-у) који први пут на једном месту објављује имена 
привредника којима је држава забранила или ограничила обављање делатности. 

Најзвучније име на списку лоших предузећа је „Ист медија група”, сувласник „Политике новина и 
магазина”, иза које стоји бизнисмен Мирослав Богићевић. Немачки „Вац” је преко „ОСТ холдинга” још 
29. јуна 2012. године закључио уговор о купопродаји свог удела у ПНМ са „Ист медија групом” из 
Москве. Тиме је ова руска фирма, иза које стоји српски капитал, стекла власништво над 50 одсто удела у 
ПНМ-у, који издаје дневни лист „Политика” и „Спортски журнал”. 

Зашто се „Ист медија група” нашала на овом списку није објављено на сајту АПР-а, али су надлежни из 
ове агенције најавили да ће наредних дана јавности бити доступна документа на основу којих су  фирме, 
одоносно њихови власници и директори доспели на црну листу. 

„Ист медија група” основана је јануара 2012. са оснивачким капиталом од 10.000 рубаља. Званично, као 
оснивач и стопостотни власник регистрован је Александар Трбовић, а као генерални директор Урош 
Стефановић. Мирослав Богићевић и сам се неколико пута декларисао као власник „Политике”. 
Међутим, трећу рату купопродајног уговора још није уплатио. 

АПР је током јучерашњег дана неколико пута ажурирао црну листу, па је списак лоших власника и 
директора са првобитних 30 порастао на 50. Звонко Обрадовић, директор АПР-а, јуче је на 
конференцији за новинаре рекао да има неколико стотина ограничења која ће постепено бити 
објављивана. 

Наредних дана биће објављени и електронски подаци о решењима, пресудама, као и друга документа на 
основу којих су државни органи донели мере којима су забранили располагање новчаним средствима и 
уделима у привредним друштвима. 

На црној листи лоших директора је Изабела Фејеш (32), власница компаније „Тренд инвест”. Њено име 
се и раније појављивало у медијима у негативном контексту. Она и њен брат Томас, из туристичке 
агенције „Томас компани“, ухапшени су прошлог лета због сумње да су узимали новац за аранжмане 
које нису реализовали. 

Полиција је, како је тада саопштено, ухапсила Изабелу због сумње да је оштетила грађане за 1,5 
милиона динара. Осумњичена се терети да је у периоду од 19. новембра 2014. до 29. маја прошле године 
преузимала новац у готовини, путем рачуна или чекова грађана, а оштећене држала у заблуди да ће 
испунити свој део уговора. 

Међутим, када су туристи отпутовали у Грчку, тамо их је дочекала вест да аранжман није уплаћен. 

Такође, на списку се налази и име Јовице Станојковића, власника предузећа „Технотренд” из Ниша. 
Како су објавиле „Јужне вести”, Станојковић је ухапшен 2011. године заједно са још неколико власника 
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приватних предузећа и неколико пореских инспектора. Они се, пише овај портал, терете за злоупотребу 
положаја, фалсификовање службених исправа и прање новца. Према полицијском саопштењу 
осумњичени су од јуна 2007. до јула 2010. године у Нишу и другим градовима „својим утицајем на 
пословне структуре у банкама добијали кредите, користећи при томе фиктивно сачињену 
документацију” у чему су им порески инспектори помагали. Сумња се да су на овај начин прибавили 
противправну корист од преко 260 милиона динара. 

Према речима министра привреде Жељка Сертића овај регистар ће бити добар алат, помоћу којег ће 
моћи да се прати свако ко је прекршио закон. Кључна порука је, према његовим речима, да свако ко, 
примера ради, не измири пореске обавезе, неће моћи да буде активан учесник економског живота, а 
казнени критеријуми ће бити дефинисани кроз судске пресуде. 

 „Ово је важан закон који нам омогућава да имамо евиденцију свих који учествују у економском животу, 
а нарушили су правила понашања. Омогућили смо да амбијент буде добар и да привредници могу да 
раде и да буду успешни, али за нас је важно и да избалансирамо права и обавезе”, рекао је Сертић 
додајући да таква правила постоје свуда у свету. 

Директор АПР-а Звонко Обрадовић објаснио је да ће у регистар бити уписани они који су учинили, 
примера ради, кривично дело пореске утаје, привредне преступе, дуговања и све за шта суд осуди једно 
лице, али и истакао да забране нису аутоматске. 

Обрадовић је додао да у регистру неће бити доступни лични подаци из казнених евиденција, док су 
јавно доступни подаци о правним лицима, и то због заштите података о личности. 

Реализацију регистра помогла је и Краљевина Норвешка са 79,2 милиона динара за софтвер, док је АПР 
учествовао у пројекту за хардвер са 10,5 милиона динара. 

 

 

 

Помоћ државе за већу конкурентност малих предузећа 
Предузетници и власници малих предузећа могу да конкуришу за кредите за набавку опреме, за које 
увек влада највеће интересовање. У години предузетништва, Министарство привреде и банке пласираће 
више од две милијарде динара у опремање домаћих фирми и повећање њихове конкурентности. Јавни 
позив отворен је док се средства не утроше, а четвртину новца привредници добијају бесповратно. 

Ваљевски произвођач пећи и металне кућне галантерије за две деценије стигао је на тржишта 
двадесетак европских земља. Седамдесет одсто прозвода купују Пољаци, Мађари, Украјинци... 

Каже да му је 2,5 милиона динара, које је прошле године добио од државе, помогло да се одлучи за 
кредит и набавку неопходне машине. 

"Ти купци су сваке године све захтевнији и захтевнији, што се тиче квалитета и цена и то нас тера да 
сваке године нешто радимо са производњом", каже Александар Блажић из предузећа "Блист Доо" у 
Ваљеву. 

На овај начин могућа је куповина опреме вредне до десет милиона динара. Држава четвртину новца 
даје бесповратно, пет одсто средстава привредник обезбеђује као учешће за кредит.  

Гаранција коју тражи банка је залога на купљене машине. 
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"Нису све банке које су се јавиле на конкурс изабране већ само четири са најбољим условима, а каматне 
стопе за наше услове и за сегмент привреде су повољне и крећу се од 3,5 процента са валутном 
клаузулом, па навише", каже Катарина Обрадовић Јовановић, помоћник министра привреде. 

Привредници захтеве подносе банкама, а први пут то могу и код две лизинг компаније. Они који су 
такве кредите већ одобравали кажу да проблема са враћањем нема и да је јачање предузећа и њихов 
интерес. 

"Стратегија наше банке и лизинга су пружање подршке домаћој економији и вољни смо да учествујемо у 
сваком програму и иницијативи која има за циљ унапређење пословања малих и средњих предузећа", 
каже Зоран Ристић из "Уникредит" банке. 

За бесповратну помоћ држава је обезбедила 542 милиона динара, најнижи износ на који може да 
рачуна предузеће је 250.000, а највиши два и по милиона динара. 

Седамдесет одсто средстава привредник добија повољним кредитом. Међутим, ако жели да купи опрему 
скупљу од 10 милиона динара, остатак новца мора да обезбеди из других извора. 

На тај начин могућа је куповина нове опреме, али и машина које нису старије од пет година. 

 

 

 

ФАМ постигао договор са повериоцима 
Фабрика мазива у Крушевцу треба да у наредних десет година комерцијалним повериоцима врати 22 
милиона евра, а држава јој под тим условима опрашта дуговање од 14 милиона евра, рекао је за агенцију 
Бета генерални директор ФАМ-а, Владица Петровић. 

То је предвиђено "Унапред припремљеним планом реорганизације" (УППР) који су најпре прихватили 
повериоци, а потом решењем потврдио Привредни суд из Краљева. 

"На УППР-у смо радили десет месеци, тражили смо решење како да искористимо све унутрашње 
ресурсе и веома смо поносни на то што је за тај план гласало више од 70 одсто наших поверилаца", 
рекао је Петровић. 

Дуговања ФАМ-а, настала пре 2011. године, када је раскинута приватизација, а фабрика ушла у процес 
реструктурирања, износе 125 милиона евра, да се држави дуговало 14 милиона евра, а комерцијалним 
повериоцима 111 милиона евра. 

"Успели смо са банакама да договоримо да не враћамо сва дуговања, односно да не враћамо камате", 
објаснио је Петровић.  

Неправоснажном пресудом Специјалног суда предвиђено је да су Мило Ђурашковић и још шест особа, 
који су том пресудом оглашени кривима за злоупотребе у ФАМ-у, обавезни да фабрици солидарно врате 
више од три милијарде динара.  

Напоменуо је да фабрика након 2011. године уредно сервисира све обавезе те да није ни у једном 
тренутку користила никакве државне субвенције. 

"Фабрика мазива годишње произведе око девет хиљада тона готових производа, мазива, моторних и 
индустријских уља и средстава за обраду метала, у овој години обим производње је повећан за три 
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одсто, око 30 одсто укупне производње извозимо на тржишта Мађарске, Румуније, Бугарске, Словеније, 
Русије, Македоније, а производе пласирамо и на тржиште Косова", рекао је Петровић.  

ФАМ сарађује са великим системима - РТБ "Бор", Железара Смедерево, ЕПС, Војска, полиција, 
"Железнице", заузима око 25 одсто домаћег тржишта, а план је да освоји још десетак одсто.  

У Фабрици мазива запослено је 227 људи, просечна нето плата је око 66 хиљада динара, а Петровић је 
истакао да УППР-ом није предвиђено отпуштање радника.  

"Успели смо да одржимо корак са технологијом, добили смо дозволу за производњу средстава 
намењених тешким камионима најновије генерације, кренућемо и са новим производима - средствима 
за дезинфекцију која је раније радио 'Фам Фарм', имамо одржив посао, технолошки нисмо застарела 
фабрика, пратимо све иновације", истакао је Петровић.  

Говорећи о идеји радничког конзорцијума у процесу приватизације, о коме се раније говорило, рекао је 
и да се од тога није одустало, али да је примарно било да повериоци прихвате УППР, а да ће се о моделу 
приватизације одлучивати у сарадњи са Министарством привреде односно државом, која је сада 
стопостотни власник Фабрике мазива. 

 

 

 

Фирме решиле да повежу стаж 
За само три месеца, у Србији су стаж новцем из државне касе повезала 6.832 радника. То је седам пута 
више него током целе прошле године, када су се на овај корак одлучила свега 953 запослена. Уредба 
Владе је, тврди министар рада Александар Вулин, сада много озбиљније схваћена, а држава је за то 
издвојила више од милијарду динара. 

Очекује се да ће и преосталих 5.000 радника повезати стаж до краја године, те да ће сви на које се 
уредба односи моћи да оду у пензију и заштите своју егзистенцију. До сада је за ове намене потрошено 
више од милијарду и по динара. 

Међутим, Зоран Михајловић, секретар Савеза самосталних синдиката Србије, тврди да највећи број 
људи којима је стаж повезан то и не зна, јер су послодавци сами, без њихове сагласности, поднели 
захтев ПИО фонду. 

- Радио сам у "Застави", која ми својевремено није уплатила доприносе за годину и по - каже 
Михајловић. - Нисам ни знао да имам "рупу" у стажу, који је сада, без мог знања, повезан на 
минималац. Ја на то не пристајем. То је вероватно случај и са осталима, јер су послодавци то сами 
урадили, па људи и не знају за то. Стаж је повезан на минималац, што ће се одразити касније на висину 
моје пензије. Фирма је прво кршила закон тада јер ми није уплаћивала доприносе, а сада га крши ПИО 
фонд. 

Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката Србије, сматра да је оволико 
повећање броја радника који су се одлучили за повезивање стажа резултат тога што су коначно 
схватили да нема ништа од многобројних покушаја за спас предузећа. 

- Очекивали су да ће се појавити купци и чували су радно место, али ништа од тога се није догодило - 
каже Савићева. - Упркос многобројним покушајима, не знам да је ишта спасено, једино се за 12 
предузећа пролонгира време утврђивања њиховог статуса и одласка у стечај. Унапред припремљени 
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план реорганизације, којим покушавају сви да изађу из понора, само је куповање времена, да не оде 
одједном у стечај 50 фирми, пошто је ово наизглед мање болно. 

Наша саговорница објашњава да програм подразумева да руководство направи план како је могуће 
изаћи из кризе, а о реалности њихове процене одлучује Привредни суд. У плану они покушавају да 
увере повериоце да направе репрограм, процењују извесност добијања нових послова... До сада, 
међутим, на суду није прошао ниједан такав програм.  

 

ПОВЕЗИВАЊЕ НА МИНИМАЛАЦ 

ПРЕМА рачуницама Фонда ПИО и Министарства привреде, радни стаж требало би да се повеже за око 
13.000 радника. Међутим, и овога пута, као и претходних година, стаж би се радницима повезивао на 
основу минималне основице за обрачун доприноса, што значи да ће сви радници којима се на тај начин 
повезује стаж добити исто, без обзира на то колику су стварно зараду примали на радним местима. 

 

 

 
Пензионери и незапослени „победили” запослене 

Републички завод за статистику објавио је ревидиране податке из Анкете о радној снази за 2014. и 2015. 
годину, с обзиром на то  

да је од почетка ове године промењен систем оцењивања због усаглашавања с еропским стандардима. 

Пре ревизије, у прошлој години је у Србији било 2.060.500 запослених, а након измена, Републички 
завод за статистику дошао је до прошлогодишњег просека од 2.050.200. У исто време, по подацима 
Централног регистра обавезног социјалног осигурања, просек запослености за прошлу годину износи 
1.995.800. Док би Централни регистар обавезног социјалног осигурања – јер због тога и постоји – морао 
да има тачне и прецизне податке о броју запослених у Србији, остаје нејасно на основу којих 
критеријума је Анкета о радној снази РЗС-а показала већу запосленост јер разлика од 54.400 
запослених није мала. 

Но, без обзира на то да ли се узму подаци Анкете о радној снази РЗС-а или Централног регистра 
обавезног социјалног осигурања, више је него јасно да је Србији хитно потребно веће запошљавање јер 
постојећи број запослених тешко да може да „издржава” постојеће пензионере, незапослене, примаоце 
социјалне и друге државне помоћи. Наиме, на  евиденцији Фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
на крају прошле године било је 1.735.942 пензионера. Дакле, нешто мање него запослених. У исто 
време, на евиденцији незапослених било је 743.518 људи. Како управо запослени из својих примања 
издвајају доприносе и за пензијско и инвалидско осигурање, али и за незапосленост, произлази да – 
нешто више, или мање у зависности од извора – око два милиона запослених треба да издваја новац за 
2.479.460 пензионера и незапослених јер се толико добије када се саберу они који примају пензију и они 
који су без посла. Другим речима, на издвајања запослених чека око пола милиона људи више него што 
Србија има укупно радника. У више од трећине општина у Србији тренутно има више пензионера него 
радника јер су многи некадашњи гиганти претходних деценија пропали, а запослени спас потражили и 
нашли у Фонду ПИО. 

Већ годинама је јасно да је пензијски систем Србије неодржив и да га је тешко поправљати све док на 
једног пензионера „дође” један радник, а о онима који су без посла или чекају помоћ државе да се и не 
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прича. Сви решење виде у већем запошљавању, али оно годинама измиче и уместо да се повећава број 
радника, повећавају се евиденције Фонда ПИО и НСЗ-а. У таквој ситуацији не чуди податак да су 
примања пензионера у Србији постала основни извор потрошње и да сваки трећи динар у кући долази 
управо од пензије. Примања најстаријих грађана у Србији месечно достижу 31,5 одсто укупног кућног 
буyета. 

Мада је просечна пензија упола мања од просечне плате у Србији, подаци показују да су пензионери и 
најредовније платише комуналних производа и услуга, али и да готово половина њих издржава децу, па 
и унучад, чак и ако не живе заједно с њима. Помажу и деци која су запослена а примају минималну 
плату или месецима раде а не добијају зараду. Једноставно, постаје одрживо само оно домаћинство у 
којем има и пензионера јер су пензије постале једина сигурна примања, која редовно стижу два пута 
месечно. 

Дакако, постојећи број запослених не може да уплати довољно новца у пензијску касу за исплату и тако 
малих просечних пензија, због чега се из буyета Србије издваја 50 одсто издатака за пензију. 
Међународне финансијске организације траже од Србије да зарад буyетског дефицита смањи учешће у 
исплати пензија, али то би значило да се доведу у питање и тако мала примања српских пензионера. 
Дотације Фонду ПИО за редовну исплату пензија могла би смањити само повећана запосленост, а она 
зависи од много чега, а пре свега од инвестирора који ће отварати нова радна места. 
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