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Ђорђевић: Желимо да Застава оружје буде окосница одбрамбене индустрије 
 
Извор: Бета  
 
Министар одбране Зоран Ђорђевић изјавио је током посете фабрици "Застава 
оружје" у Крагујевцу да је циљ Владе Србије да се пословање те фабрике, "које је до 
сада било испод њених могућности", у наредном периоду подигне на виши ниво 

Министар одбране Зоран Ђорђевић изјавио је данас током посете фабрици "Застава оружје" у 
Крагујевцу да је циљ Министарства и Владе Србије да се пословање те фабрике, "које је до сада 
било испод њених могућности", у наредном периоду подигне на виши ниво. "Желимо да 
крагујевачка 'Застава оружје' поново буде једна од окосница одбрамбене индустрије Србије", 
поручио је Ђорђевић који је разговарао са пословодством и представницима репрезентативних 
синдиката о проблемима и могућностима за њихово превазилажење као и о унапређењу рада 
фабрике. 

Ђорђевић је навео да је са пословодством фабрике договорено да се у наредном периоду реши 
конверзија дугова, дефинише план инвестиција, обезбеди запошљавање нових радника и реши 
статуса запослених којима није уплаћивано пензионо и социјално осигурање. 

"Осим тога, разговарали смо о унапређењу заштите на раду, што остаје једна од најбитнијих 
ствари. Такође смо предвидели да Министарство одбране и Влада Србије помогну да се дугови 
према 'Застави оружју' уплате и да се тај новац стави у функцију развоја фабрике", рекао је 
министар. 

Генерални директор "Застава оружје" Милојко Брзаковић рекао је да је фабрика прошле 
године раздужила кредите и дугове од преко четири милиона евра и инвестирала 1,3 милиона 
евра у нову опрему, редовно измиривала и плаћала порезе и доприносе и остварила добит од 
293 милиона динара. 

"У овом тренутку вредност уговора преосталих за реализацију износи око 70 милиона долара. 
Имајући у виду наследство које нас је оптерећивало из претходног периода, то су добри 
резултати", рекао је Брзаковић. 

Директор је додао да су фабрици, да би могла да конкурише на светском тржишту, ипак 

потребне инвестиције које повећавају продукцију, смањују трошкове производње, стварају 

боље услове за рад и стабилност која даје боље финансијске ефекте. 

"Планирали смо за ову годину инвестиције од пет милиона евра, од којих смо већ инвестирали 

скоро три милиона, за даље очекујемо помоћ државе и владе", рекао је генерални директор 

"Застава оружја". 

Поред Ђорђевића фабрику у Крагујевцу посетили су и помоћник министра за материјалне 

ресурсе Ненад Милорадовић и начелник Управе за одбрамбене технологије Сектора за 

материјалне ресурсе генерал-мајор Бојан Зрнић. 



3 

 

ФАМ успео да преживи 

С. БАБОВИЋ  

У Крушевцу где је забележено 27 стечајева са 11.000 радника спасена једна 
фабрика. УППР гарантује будућност. Уместо отпуштања, отворили нове погоне 

ВЕСТ да ће коначно једна овдашња фабрика преживети транзицију одјекнула је у Крушевцу, 
граду, где је од 2002. године у стечај отишло чак 27 предузећа са близу 11.000 радника! Решење 
Привредног суда у Краљеву о усвајању Унапред припремљеног плана реорганизације стигао је 
у управу Фабрике мазива. 

УППР подразумева да ће ФАМ у наредних 10 година са грејс периодом у наредне две, враћати 
22 милиона евра дуга према комерцијалним повериоцима, те да ће уколико им то успе, држава 
опростити 14 милиона евра. Укупни дугови ФАМ-а настали у време пре раскида приватизације, 
износили су чак 125 милиона евра. 

Огроман терет представљале су хипотеке, јемства, менице. 

- Схватили смо озбиљно целу ситуацију и чињеницу да нисмо никада добили помоћ од државе 
од 2011. године када је раскинута приватизација - износи за "Новости" Владица Петровић, 
директор ФАМ-а. - Успели смо да унутрашњим ресурсима извучемо максимом и више од 10 
месеци радили на најбољем решењу за УППР који је могао да гарантује позитивно пословање и 
враћање обавеза. 

Из фабрике су у протеклих пет година сервисирали све обавезе, осим камата насталих у 
спорном периоду. Кључно је било партнерство са Министарством правде и повериоцима, међу 
којима се више од 70 посто сложило са предложеним планом опоравка. 

- Нисмо хтели да жртвујемо раднике, већ смо сачували сва радна места а покренули нове 
производне линије: израду дезинфекционих средстава и добили први у региону дозволу за 
производњу АД БЛУ средства у експлоатацији тешких камиона најновије генерације - открива 
Петровић. 

ФАМ је практично најуспешнија домаћа фабрика за производњу мазива, моторних 
индустријских уља и средстава за обраду метала. Технолошки су потпуно модернизована 
фабрика. Просечна плата у фабрици износи 67.000 динара. 

- Годишње имамо око 9.000 тона готових производа, обим производње и извоз заједно смо 
увећали за три посто, а заузимамо више од 25 посто домаћег тржишта и планирамо да узмемо 
још 10 посто - износи директор. - Обновили смо сарадњу са РТБ Бор, Железаром Смедерево, 
Електропривредом Србије, Војском, МУП, Југословенским речним бродарством, 
хидроелектранама, Железницама Србије. 

Извози се чак трећина годишње производње. Присутни су на тржиштима Мађарске, Румуније, 
Словеније, Албаније, Бугарске, Македоније, Русије, Новог Зеланда, Чешке. 

- Међу запосленима више нема страха, дата нам је шанса да опстанемо и ми ћемо се борити - 
каже за "Новости" Радица Јовановић, председница Савеза самосталног синдиката у Фабрици 
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мазива. - Дугови нису мали и мораћемо још више да радимо, али међу запосленима влада 
оптимизам. 

ПРОЦЕС 

НЕПРАВОСНАЖНОМ пресудом Специјалног суда Мило Ђурашковић и још шест лица у 
обавези су да ФАМ-у солидарно врате више од три милијарде динара, али овај поступак чека 
окончање, напомиње директор Владица Петровић. 

ЧЕКАЈУ НОВУ ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

У ФАМ-у наводе да нису одустали од идеје да формирају раднички конзорцијум, али да 
подвлаче да је приоритет био решавање судбине саме фабрике. Како је сада она подржављена, 
у сарадњи са Министарством привреде, одлучиваће се о будућем моделу приватизације. 

 

 

Савић: Расту индустријска производња и извоз, Србија се враћа у фазу 
опоравка 

Извор: Танјуг 

Председник Савета гувернера Народне банке Србије Небојша Савић изјавио је данас да очекује 

да ће ова и следећа година бити са позитивним стопама раста који ће Србију вратити у фазу 

опоравка. 

Савић је на РТС-у рекао да делегација ММФ долази крајем недеље у Београд, када почиње 

њихова техничка посета, а званична у понедељак. 

Он је прецизирао да су од почетка године у порасту индустријска производња и извоз, да је 

Европска комисија је кориговала цену раста српске привреде на више, на два одсто, а Народна 

банка на 2,5 одсто. 

Према његовим речима, кључно за раст су структурне реформе са којима с екренуло када је 

усвојен нови Закон о раду. 

"Ми сада улазимо у друго полувреме реализације програма са ММФ и ту фазу треба да 

обележавају структурне реформе", оценио је Савић. 

Он је објаснио да смо до сада имали реформе у делу макроекономских политика, монетарне и 

фискалне политике, фискалне стабилизације, повећање јавних прихода, смањивање јавних 

расхода и да је то сада на одрживом нивоу. 
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"Сада је важно да дође до промене у суштинском ткиву привреде. Да се решава проблем 

импулса који треба да добију мала и средња предузећа која треба да повуку раст с једне стране 

и с друге стране да се затвори једна црна књига српске привреде у којој се налази неколико 

предузећа која представљају баласт", казао је Савић. 

Председник Савета гувернера НБС је додао да структурне реформе нису само отпуштања већ 

отварање новог простора. 

"Мислим да ће ова мисија бити добро завршена, али кључно је да обезбедимо одрживи раст и 

развој у овој и следећим годинама", закључио је Савић. 
 

Економисти: ММФ ће се фокусирати на фирме у реструктурирању и 
јавни сектор, ту смо застали 

Извор: Танјуг 

Фокус пажње Мисије ММФ-а приликом предстојеће посете Србији биће решавање проблема 

предузећа у реструктурирању и броја запослених и јавном сектору, изјавио је данас економиста 

Стојан Стаменковић, уз оцену да би ММФ могао да похвали и остварене резултате у погледу 

привредног раста и фискалне консолидације. 

"Они ће (ММФ) јако да похвале фискалну консолидацију, то чак иде боље од оног што су они 

предвиђали, као и привредни раст. Оно на шта ће они фокусирати своју пажњу, то ће свакако 

бити структурне промене, пре свега решавање питања предузећа у реструрирању којима сада 

престаје субвенционисање државе и на број запослених у јавном сектору. Ту смо, изгледа, 

највише застали", рекао је Стаменковић новинарима на представљању новог броја МАТ-а. 

Стаменковић сматра да ће ММФ свакако на томе инсистирати. 

Економиста Миладин Ковачевић рекао је да је фокус циљева које је поставио Меморандум 

поред фискалне консолидације и реструктурирање једног броја предузећа. 

Ковачевић је навео да није сигуран да се сви задати рокови могу испоштовати. 

"То су предузећа која захтевају одређено време и труд, и ако се то гледа мало флексибилније, 

решења се могу ту и наћи, јер нису то предузећа која немају ресурсе...По мом мишљењу, рок не 

би ребало да буде стриктно дефинисан и очиглендо ће се наставити рад на томе", рекао је он. 

Он је навео као пример РТБ Бор где се како је казао, судбина тог предузећа не може решити за 

два, три или пет месеци. 
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"Што се тице смањења броја запослених у јавном сектору, то је једним делом урађено. Није 

достигнута цифра која је дефинисана, али рационализација је процес који тече", додао је 

Ковачевић. 

Економиста Иван Николић истиче да су таргети постављени управо да остваре коначан 

резултат- а то је нижи дефицит, односно уравнотеженији буџет. 

"То иде јако добро, и не само да смо у прошлој години више штедели већ и мајски подаци су на 

линији као за прва четири месеца и нема дилеме да иако није остварено све што је био таргет 

да на неки начин то треба релативизовати јер је коначан циљ испуњен", истиче Николић. 

ММФ је, како каже Николић, увек на томе инсистирао, односно да није битно на који нацин то 

остварити, већ да се циљ оствари. 

Делегација Међународног монетарног фонда (ММФ) стиже у Београд у четвртак, 9. јуна, а у 

њеном фокусу биће реформа јавног сектора и јавних предузећа, рекао је раније данас за Тањуг 

шеф Мисије те међународне финансијске институције за Србију Џејмс Руф. 

Предвиђено је, каже, да посета мисије траје око две недеље. 

"Тада ћемо разговарати и о наредној ревизији стенд бај аранжмана из предострожности који је 

Србија закључила са ММФ-ом", рекао је Руф. 

Кључна питања приликом ове посете, каже, биће макроекономска и фискална ситуација, 

реформа јавног сектора, реформа јавних предузећа и оних у реструктурирању. 

 
 

 

Научници сад траже и поништавање Правилника о вредновању рада 
истраживача 

Аутор: Сандра Гуцијан 

Просветне власти тврде да је откако је пре месец дана поништен конкурс за 

научноистраживачке пројекте одржана серија појединачних састанака са научницима, али без 

формалних предлога. – Истраживачи кажу да састанака није било, да чекају новог министра и 

да ће њему предочити своје предлоге 

Месец дана од обарања конкурса Министарства просвете за нови циклус научноистраживачких 
пројеката, научна заједница Србије је и даље у неизвесности. На новом конкурсу се ради и не 

http://www.politika.rs/scc/autor/903/Sandra-Gucijan
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ради, зависно од тога кога питате, а утисак је да је све стало у ишчекивању новог министра 
просвете и формирања Националног савета за научни и технолошки развој. 

– Државни секретар др Вера Дондур и ресорни помоћници министра просвете имали су серију 
појединачних састанака са научницима. Међутим, осим захтева за оставкама, није изнет 
ниједан формални предлог. Осим тога, заједнички став на првом састанку био је да се сачека 
формирање новог Савета за науку и технолошки развој – кажу за наш лист у Министарству 
просвете. 

Наши саговорници из научне заједнице тврде да никаквих састанака осим једног није било и 
да се у очекивању новог министра, непрекидно ради на изради модела институционалног 
финансирања. Они паралелно захтевају и поништавање „Правилника о поступку, начину 
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резулта истраживача” који је 
усвојен у марту ове године. 

Овим Правилником, тврде, „ниподаштавају се хуманистичке науке, у првом реду оне које се 
баве националним истраживањима: историја, историја уметности, етнологија, археологија и 
музикологија и свесно умањује значај историјског и културног наслеђа Републике Србије, што 
неминовно води ка гашењу многих хуманистичких дисциплина”. 

– Тренутно је статус кво, чекамо формирање новог Министарства. То, међутим, не значи да ми 
не радимо, хуманистичке науке завршавају модел институционалног финансирања, јер је то 
једини начин да се институти заштите од честих промена. Са тим предлогом ћемо дочекати 
новог министра – каже др Александра Павићевић из Етнографског института Српске академије 
наука и уметности. 

Она додаје да упоредо траје и притисак да се, као и конкурс, поништи Правилник о 
вредновању, о чему су писмом обавештени министар Срђан Вербић, Заједница института 
Србије, Конференција универзитета Србије и Покрет „Спасимо науку”. У овом допису, који је 
потписао др Вујадин Иванишевић, председник Научног одбора за историју, археологију и 
етнологију, наводи се да је основни проблем у односу Министарства просвете према 
хуманистичким наукама и вредновању научноистраживачког рада у хуманистици. 

Научници указују и на то да је последица оваквог третмана хуманистичких наука и 
онемогућавање развоја часописа као регионалних и међународних публикација и њихово 
гашење. О овоме су се изјаснили чланови одбора за историју, археологију и етнологију на 
састанку крајем маја. 

Конкурс није питање живота и смрти, већ квалитета пројекта и науке уопште, а услов за 

то је увођење институционалног финансирања, онако како је то регулисано у свим 

земљама ЕУ, каже др Душко Благојевић, председник Заједнице института Србије 

– Занемаривање других научних радова важних за хуманистичке науке, попут монографија, те 
великог броја хуманистичких научних часописа из европских земаља који се не налазе на 
листама Wеб оф сциенце, представља чин уништавања квалитета научног истраживања у 
области хуманистике, који може довести до гашења бројних дисциплина – наводи се у овом 
писму. 
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Научни одбори су, иначе, тела Министарства просвете и има их 17 (десет у области основних 
истраживања и седам у области технолошког развоја), а чине га представници института и 
факултета. 

Подсетимо, за ових месец дана од обарања конкурса, у Министарству је одржан само један 
званичан састанак са представницима научне заједнице. Тај састанак је изазвао револт научне 
јавности, јер нису били позвани најгласнији критичари конкурса. Постављено је и питање по 
којем критеријуму су људи позивани у Министарство и изражена сумња да се ништа неће 
променити ни у новом тексту конкурса уколико га ради „стара екипа”. 

– Заједница института Србије (ЗИС) била је позвана на тај први састанак, али од тада више 
није било позива. Заједнички став тад је био да се, ништа не чини док се не формира Савет, јер 
је његово мишљење пресудно. Конкурс није питање живота и смрти, већ квалитета пројекта и 
науке уопште, а услов за то је увођење институционалног финансирања, онако како је у свим 
земљама ЕУ и у окружењу – рекао је јуче за „Политику” др Душко Благојевић, председник ЗИС. 

Он подсећа и да је Заједница пре неколико дана послала допис Влади Србије у којем се указује 
на постојање проблема у функционисању пројеката који су у току, а који су, одлуком владе, 
продужени до краја ове године. У овом допису, указано је на проблем замене истраживача на 
пројектима, јер поједини престају са радом због пензионисања или одласка у иностранство. 
Захтеви за замену се подносе, али се – не одобрава. 

Поновљен је и захтев да се објави комплетна база референци (свих категорија радова) и њена 
провера и допуна, прво од стране руководилаца пројеката. После верификације одбора, 
комплетна база би била јавно видљива. 

Синдикат науке, који није имао представника на првом састанку у Министарству просвете, 
такође нема никаквих, нових информација од обарања конкурса. Др Ђурђица Јововић, 
председница Синдиката науке за наш лист каже да нису до сада добили ниједан позив за нови 
састанак у Министарству. 

 

РТВ 

Повезивање стажа у Сремској Митровици 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА -  

Закључак Владе Републике Србије од 2015. и 2016. године, омогућава повезивање 

стажа запосленима и бившим запосленима у субјектима приватизације, стечајним 

дужницима над којима је исти отворен у 2015. и 2016. години и предузећима за 

професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Да ли се 

подносе захтеви за повезивање стажа, на основу овог закључка, на територији 

Филијале ПИО Фонда Сремска Митровица. 
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Повезивање радног стажа за одређена лица, на основу закључка Владе Србије, даје могућност 

за одлазак у пензију без већих проблема. Односно, како истичу представници Самосталних 

синдиката Града Сремска Митровица, држава је изашла у сусрет, нудећи решење за проблем 

неповезаног радног стажа појединих запослених. 

"У Митровици, у овом моменту нема таквих предузећа, која могу да користе ову ситуацију, али 

уколико се појави неко предузеће, позваћемо наше синдикалце да у тој причи учествују 

максимално и да изгурају у позитивном смеру целу причу и искористе могућност коју је држава 

дала" каже Наташа Сапун председница ССС града Сремска Митровица. 

Према наводима директора митровачке Филијале ПИО Фонда, која покрива укупно седам 

општина на територији Срема, по новом закључку поднета су укупно два захтева од којих је 

један решен, а други и даље у поступку решавања. 

"Имамо у Сремској Митровици једно предузеће, које је поднело захтев за два запослена за 

укупан период повезивања од шест година два месеца и 22 дана. Тај поступак је окончан, а 

други који је у току односи се на предузеће у Шиду за два запослена и период повезивања од 

два месеца и 4 дана", навео је Зоран Бережни, директор Филијале ПИО Фонда Сремска 

Митровица. 

Како је објашњено овом приликом, није познат тачан број лица која имају право повезивања 

стажа на територији Сремске Митровице, јер послодавци имају обавезу за подношење овог 

захтева, уколико испуњавају услове које прописује закључак Владе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


