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Од данас јавна расправа о измени Закона о стечају 
Извор:Танјуг 

 

Министарство привреде је данас започело јавну расправу о изменама и допунама Закона о 
стечају, која ће трајати до 30. октобра, а министар приведе Горан Кнежевић изјавио је раније да 
је циљ тих измена убрзавање процеса стечаја, што ће доринети бољем функционисању 
привреде. 
„Циљ нам је да се убрзају процеси стечаја, али и да се омогући свим повериоцима, који су до 
сада били изузетно оштећени у том процесу, да што више профитирају и што више монетирају 
своја потраживања”, рекао је министар Кнежевић Танјугу у суботу. 
Он је додао да се у Министарству ради на изменама и допунама Закона о стечају и да ће тај 
закон бити на јавној расправи у наредних тридесетак дана. 
„Желимо свима који имају неке примедбе, допуне, предлоге и решења да омогућимо да у 
наредних месец дана учествују у јавној расправи како би добили квалитетан закон”, рекао је 
Кнежевић, који очекује да после јавне расправе закон уђе у скупштинску процедуру и можда 
већ и до Нове године буде усвојен. 
Измене и допуне закона се предлажу у циљу унапређења пословног окружења тако да оно буде 
сигурно за пословање, саопштило је то министарство. 
Новим решењима превазилазе се проблеми у примени постојећег закона, побољшава положај 
поверилаца, уз заштиту интереса и очување положаја предузећа у стечају. 
Циљ је да стечај у пракси буде начин да предузеће превазиђе потешкоће, намири повериоце и 
стане на ноге, а у случајевима када то није могуће, намири повериоце и преосталу имовину 
прода неком ко ће је ставити у функцију. 
Изменама и допунама Закона о стечају осигурава се активно учешће поверилаца у поступку 
одлучивања од значаја занамирење њихових обавеза. 
Унапређује се и поступак продаје имовине и побољшавају процедуре. 
Министарство привреде позива представнике државних органа, судова, јавних служби, 
стечајне управнике, привреде субјекте и њихова удружења, стручну јавност, невладин сектор и 
друге заинтересоване да узму учешће у јавној расправи. (Танјуг) 
 

 

 
 

Чекајући новог купца за "АХА Муру - Први мај" 
Извор: РТС 
 
Како изгледа када се спасава једна фабрика од које практично зависи цео крај, односно више 
од хиљаду радника? Реч је о Пироту и текстилној индстрији "АХА Мура – Први Мај". На 
поновљеној аукцији, као једини купац јавила се компанија "Ferrari investment East Europe" из 
Бачке Паланке. Рок за полагање депозита истекао је у недељу. 
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Док се чекала продаја АХА "Муре – Први Мај", бившим радницима држава је обезбедила 
исплату девет минималних зарада из Фонда солидарности. Већина од 1.300 радника и даље је 
без посла. 
"Дуго времена чекамо, били смо на тржишту рада, то је прошло. Добићемо овај новац, 
раздужити дуговања и опет остати на нули", каже Владица Маринковић. 
Прва група од 184 радника добила је уговоре и ових дана на њихове текуће рачуне биће 
уплаћено око 188.000 динара. 
"За њих смо издвојили укупно 60 милиона динара. Поред дуга за зараду који ћемо им 
исплатити, ми уплаћујемо и доприносе за период последњих девет месеци", објашњава 
директор Фонда солидарности Јаблан Обрадовић. 
Уколико нови купац АХА "Муре – Први Мај" потпише купопродајни уговор, бивши радници се 
надају остваривању још неких права. 
"Продајом радници могу да очекују, према речима стечајног управника, да ће им бити повезан 
радни стаж за период за који није повезан, а то је према мојим информацијама негде око 22 
месеца", сматра Родољуб Ћирић из Самосталног синдиката. 
Саша Потић каже да купопродајни уговор још није потписан. 
"Очекује се да средства легну на рачун АХА 'Мура – Први Мај' и ми се надамо да ће то проћи 
како треба и да ћемо се вратити на радна места", каже Потић. 
Енглеско-словеначка фирма "АХА група" у септембру 2012. год купила је три производне хале 
"Првог маја" за 2,1 милион евра, а из буџета Србије добила је субвенције у вредности од 6,6 
милиона евра, односно 5,5 хиљада евра за свако новоотворено радно место. 
 
 

Развојни програм Европског прогреса помаже мала предузећа 
Извор: РТС 
 
Мали бизнис кључан је за економски раст и повећање запослености. Како би се смањила 
регионална неједнакост и развијао југоисток и југозапад Србије, Развојни програм Европског 
прогреса, финансиран средствима Уније и Владе Швајцарске, помаже мала предузећа. 
Данијела Арсић је колаче правила из хобија. Пре три године, одлучила је да отвори занатску 
радионицу. Тренутно има једну радницу која јој помаже. Недељно у сезони припреми и до 
педесет торти. 
"Тражила сам расхладну комору, то ми је највећи проблем у сезони, велики сто са расхладним 
делом где ћу да чувам сировине, миксер, вентилацијa", каже Данијела. 
Пошто је изгубио посао, Зоран Јовичић је покренуо фирму која се бави прерадом дрвета.  
"Нисам очекивао да ће да има толико добар пролаз, међутим за ове три године колико радим 
указала се потреба не за оним капацитетом који ја правим него тростуко већим капацитетима. 
Потребна ми је сува даска и већа сушара за коју нисам имао средстава", објашњава Зоран.  
Занатска радња у Врању и предузеће у Ивањици два су од седамнаест које помаже Евроски 
прогрес. За набавку опреме опредељено је 254.000 евра. Приоритет су била предузећа која се 
баве производњом хране, одеће, прерадом дрвета, или инжењерским делатностима.  
"Ова предузећа односно њихови предлози пројеката су изабрани за најбоље у оквиру јавног 
позива од аппила до јуна месеца. Набавком ове опреме очекујемо да уведу одређене иновације, 
подигну продуктивност, а то ће значити да су конкурентни на тржишту. Најважније јесте да се 
отвори одређени број радних места, конкретно 43 радна места", истиче национални менаџер 
Европског прогреса Марко Вујачић. 
Вујачић каже да се привредници суочавају са доста проблема. 
"Кључан је приступ финансијама. Овај програм се односи на предузећа која су регистрована 
2013. и 2014. године зато зато што су прве године пословања најтеже. Њима је тешко да добију 
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кредит, ту смо видели одређену потребу. Управо је овај позив требало да им пружи прилику да 
у тим првим годинама релазују своје пословне идеје", додаје Вујачић. 
Један од услова конкурса је била спремност предузећа да буду друштвено одговорна. Поред 
основног пројекта привредници треба да реализују и мини-пројетак. Тако ће Основна школа 
"Милинко Кушич" у Ивањици добити опрему за школски парк, коју ће донирати Зораново 
предузеће.  
 

 
 

 

 

Јавна расправа о Закону о стечају 
Извор:ФоНет 
  
Министарство привреде Србије саопштило је да од данас, у поступку припреме закона којим се 
уређује стечај, спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 
стечају. 
Министарство наводи да се измене и допуне закона се предлажу у циљу унапређења пословног 
окружења тако да оно буде сигурно за пословање. Новим решењима превазилазе се проблеми у 
примени постојећег закона, побољшава положај поверилаца, уз заштиту интереса и очување 
положаја предузећа у стечају, додаје се у саопштењу. 
Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству привреде, Београд, Кнеза Милоша 
20 или електронским путем на е-маил адресу: стецај@привреда.гов.рс. 
Циљ је да стечај у пракси буде начин да предузеће превазиђе потешкоће, намири повериоце и 
стане на ноге, а у случајевима када то није могуће, намири повериоце и преосталу имовину 
прода неком ко ће је ставити у функцију, наводи Министарство привреде. 
Изменама и допунама Закона о стечају осигурава се активно учешће поверилаца у поступку 
одлучивања од значаја за намирење њихових обавеза, наводи се у саопштењу и додаје да се 
тиме унапређује и поступак продаје имовине и побољшавају процедуре. 
Министарство привреде позива представнике државних органа, судова, јавних служби, 
стечајне управнике, привреде субјекте и њихова удружења, стручну јавност, невладин сектор и 
друге заинтересоване да учествују у јавној расправи која ће трајати до 30. октобра. 
Нацрт закона и друге информације могу се погледати ОВДЕ. 
Презентације и расправе о предложеном Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 
стечају водиће се на округлим столовима, које ће организовати Агенција за лиценцирање 
стечајних управника и Привредна комора Србије, у градовима Србије. 
 

 
 
 

http://www.privreda.gov.rs/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-stecaju/
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Вујовић: Реструктуирање предузећа може да крене 
Пише: ФоНет 
 
Пре годину дана препреке су биле у прихватању програма реструктурирања великих јавних 
предузећа, а сада долазимо у фазу реализације, суштина је да програми треба да крену напред, 
рекао је вечерас министар финансија Србије Душан Вујовић. 
Он је то изјавио за РТС у Вашингтону, где су настављени разговори са Међународним 
монетарним фондом (ММФ), почети у сетпембру. 
"Велика предузећа треба да се оспособе да приме страни менаџмент, да хватају корак са светом 
у квалитету управљања ресурсима, да се оспособе да рефинансирају обавезе по нижим 
каматним стопама да би добиле корист од тога што је Србија битно смањила ризике и у свету се 
то кроз каматне стопе препознаје", објаснио је Вујовић. 
Он очекује да се то рефинансирање врши по много повољнијим условима и за предузећа и 
Србију у целини. 
Очекујем и да људи нађу свој интерес у новом приступу раду и да се остваре циљеви у 
реструктурирању и оптимизацији броја запослених у целом јавном сектору и јавним 
предузећима, рекао је он. 
"Са Светском банком смо разговарали о текућим пројектима и плану сарадње са Владом 
Републике Србије о дефинисању приоритета и мерењу реализације приоритета у првих 100 
дана нове владе", рекао је Вујовић. 
Вујовић је разговарао и са потпредседником Светске банке за Европу и централну Азију 
Сирилом Милером који је рекао да је задовољан трендовима на Западном Балкану, укључујући 
и Србију. 
Има и замерки да је спора реализација реструктурирања јавних предузећа. 
"Милер је приметио да је Западни Балкан једна од најдинамичнијих зона Европе. Јесу касније 
кренуле реформе, али се сада посвећују реформама и труде се да надокнаде време – Србија, 
Црна Гора, Македонија покушавају да ухвате корак и остваре ствари које су биле предмет 
земаља које су прошле декаде приступиле ЕУ", рекао је Вујовић. 
Он је истакао да Берлинска иницијатива улази у завршну фазу, договара се подршка трговини 
као основи развоја сарадње и транзита преко подручја где је инфраструктура један од 
најважнијих елемената, као и слободна трговина и пружање финансијских услуга које то 
омогућавају. 
Према њјеговим речима, предстојећа заједничка седница влада Србије и Албаније ће бити 
корак у правцу да се подржи инвестициони пројекат и сарадња као основа будућег развоја и 
перспективе за све земље у региону. 
Жеља Светске банке је, истакао је он, да се фокусирамо на препреке на које наилазимо у овој 
фази. 
На јесењем заседању је закључено да је у 2016. дошло до благог застоја БДП, али прогнозе за 
2017. су ипак мало боље. 
Очекује се оживљавање раста у Кини и земљама у развоју, повољнији услови за Србију, али то 
не уклања изазове. Наставља се са подржавањем отворености привреда, прихватањем промена, 
додао је Вујовић. 
Свидело му се што је Кристин Лагард цитирала Кејнза – 'никада нам нису недостајале идеје, 
већ решеност да се одрекнемо старих навика, лоших институција, лоших решења да бисмо 
ишли напред'. 
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"Мислим да то важи за Западни Балкан, Србију и за цео свет", закључио је Вујовић. 
 
 

Јавна расправа о Закону о стечају 
Пише: Фонет 
 
Министарство привреде Србије саопштило је да од данас, у поступку припреме закона којим се 
уређује стечај, спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 
стечају. 
Измене и допуне закона се предлажу у циљу унапређења пословног окружења тако да оно буде 
сигурно за пословање. Новим решењима превазилазе се проблеми у примени постојећег 
закона, побољшава положај поверилаца, уз заштиту интереса и очување положаја предузећа у 
стечају. 
Циљ је да стечај y пракси буде начин да предузеће превазиђе потешкоће, намири повериоце и 
стане на ноге, а у случајевима када то није могуће, намири повериоце и преосталу имовину 
прода неком ко ће је ставити у функцију. 
Изменама и допунама Закона о стечају осигурава се активно учешће поверилаца у поступку 
одлучивања од значаја за намирење њихових обавеза, наводи се у саопштењу и додаје да се 
тиме унапређује и поступак продаје имовине и побољшавају процедуре. 
Министарство привреде позива представнике државних органа, судова, јавних служби, 
стечајне управнике, привреде субјекте и њихова удружења, стручну јавност, невладин сектор и 
друге заинтересоване да учествују у јавној расправи која ће трајати до 30. октобра. 
Нацрт закона и друге информације могу се погледати на хттп://www.привреда.гов.рс/јавна-
расправа-о-нацрту-закона-о-изменама-и-допунама-закона-о-стецају/ 
Презентације и расправе о предложеном Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 
стечају водиће се на округлим столовима, које ће организовати Агенција за лиценцирање 
стечајних управника и Привредна комора Србије, у градовима Србије. 
Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству привреде, Београд, Кнеза Милоша 
20 или електронским путем на е-маил адресу: стецајЖпривреда.гов.рс. 
 
 

Запослени коначно постали власници РТВ Врање 
Пише: В. Р. 
 
Решењем Министарства привреде које је потписао министар Горан Кнежевић, регионална 
Радио-телевизија Врање приватизована је стопостотним преносом акција без накнаде 
запосленима у овој медијској кући. 
Директор ове медијске куће Нинослав Смиљковић је добио решење о бесплатној подели сто 
одсто капитала новинарима, сниматељима, монтажерима и медијској администрацији. 
Решењем из септембра прошле године које је донела Агенција за приватизацију две трећине 
капитала припадало је држави, а само једна запосленима. Због неодрживог решења и 
оштећених медијских радника, медијско јавно предузеће у Врању поднело је тужбу Управном 
суду у Београду против Агенције за приватизацију. 
Министарство привреде је због спорног решења о расподели капитала покренуло надзор над 
Агенцијом за приватизацију која је ове године укинута, па је и случај РТВ Врање прешао у 
надлежност Министарства привреде. 
Шеснаест запослених који су остали на позицијама у ТВ и радио Врању, сада су добили 
могућност регистрације предузећа у АПР, чији су потпуни власници, што су и захтевали од 
почетка процеса приватизације. Због нерешеног статуса запослени у РТВ имали су досад 
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проблеме са пословањем, због чега су и касниле зараде. РТВ има као електронски медиј 
дозволу за регионално емитовање ТВ и радијског програма, а из сопствених улагања ова 
медијска кућа емитује сигнал у дигиталном формату. 
Према подацима УНС, још седам медијских кућа у Србији очекује решење имовинског статуса 
након започетог процеса приватизације. 
 

 

 
 

Министар Вујовић у Вашингтону: Одлични резултати Србије  
Извор:ФоНет  

 

Министар финансија Душан Вујовић оценио је, после састанка Комитета за равој, да Србија 
одличним резултатима наставља да обезбеђује пуну професионалну и финансијску подршку 
ММФ и Светске банке 
Министар финансија Душан Вујовић оценио је данас, после састанка Комитета за равој, да 
Србија одличним резултатима наставља да обезбеђује пуну професионалну и финансијску 
подршку Међународног монетарног фонда (ММФ) и Светске банке али и других финансијсих 
институција, саопштило је Министарство финансија. 
На Комитету за развој борда гувернера ММФ и Светске банке констатовано је да је глобални 
економски раст у 2016. години и даље успорен али да се у 2017. години очекује скок. 
Групације Светске банке и ММФ позване су да заједно раде са земљама и допринесу синергији 
између монетарне, фискалне и структурне политике реформи, стимулишу раст, стварање нових 
радних места и јачање добити од мултилатерализама за све. 
Развој инфраструктуре је од великог значаја за развој, наглашено је на Комитету. Подржана је 
улога Светске банке у сазивању, повезивању и координацији између влада УН, ММФ, 
Мултилатералних развојних банака и Светске трговинске организације. 
Овај скуп недвосмислено је потврдио подршку медународних финансијких инстутуција и свих 
земаља чланица прихватању одрживих циљева развоја за наредних 15 година као основе за 
борбу против сиромаштва засновану на пуном активирању укупних људских и ресурсних 
потенцијала у свету, наведено је у саопштењу Министарства. 
Наглашено је да је приватни сектор од суштинског значаја за стварање нових радних места и 
испоруку вишег животног стандарда. Јавне политике побољшавају управљање и регулацију 
тржишне конкурентности и повећавају отвореност и предвидивост што су уједно предуслови за 
веће инвестиције и боље резултата развоја. 
Речено је и да Интернационална банка за реконструкцију и развој (ИБРД) очекује повећање 
капитала како би могла да одговори захтевима земаља на средњем нивоу дохотка али и да 
Интернационална развојна агенција (ИДА) достиже навиши ААА рејтинг и убудуће ће, поред 
донација, моћи да прикупља ресурсе и на финансијским тржиштима. 
На Комитету је посебно истакнут значај Платформе која представља одговор на глобалну кризу 
а која је најављена на Самиту о избеглицама и мигрантима одржаног у септембру 2016. Њеном 
применом очекује се систематска и боље координисана подршка у кризним ситуацијама 
укључујући и оне које произилазе из присилног расељавања, природних 
катастофа и пандемија.  
Наредни састанак Комитета за развој заказан је за 22. април 2017. године. Овај скуп окупља 
водеће лидере из области економије и финансија и одржава у оквиру годишње скупштине 
ММФ и Светске банке у Вашингтону, закључрно јер у саопштењу Министарства финансија. 
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ВОЗАЧИ БЕЖЕ ИЗ СРБИЈЕ Саобраћајна предузећа не могу да нађу 
раднике  
Аутор:Б. Вучковић 
 
Саобраћајна предузећа и аутопревозници у Суботици, Новом Саду, Београду, Нишу, Пожаревцу 
и другим градовима суочени су с недостатком возача. 
Да Србији недостају искусни и квалификовани шофери и да су једно од најдефицитарнијих 
занимања, потврђују у ЈП "Суботицатранс", које превози путнике у градском, приградском, 
међуградском и међународном саобраћају. 
- Имамо 153 возача од којих су троје по уговору о привременим пословима и тај број возача 
није довољан за обим нашег посла. У Суботици велики број људи има двојно држављанство и 
њима је лакше да се запосле у земљама Европске уније, а млади када заврше школу са 18 
година треба да чекају још шест година, да напуне 24 године, да би стекли право да полажу за 
Д категорију и наравно да за то време нађу други посао - каже Милан Васовић, помоћник 
директора "Суботицатранса". 
Васовић напомиње да су узроци мањка возача мале зараде, а потребу за више запослених у 
свим саобраћајним предузећима повећале су и измене Закона о саобраћају, које строго 
дефинишу радно време возача и време одмора због чега су потребне вишечлане посаде. 
За разлику од Суботице, где возачи у јавном превозу зараде и више од 500 евра, у градовима на 
југу Србије су им плате једва веће од 200 евра. Зараде возача камиона и шлепера су дупло веће, 
али и они напуштају Србију и одлазе у Словенију, Хрватску, Аустрију, Немачку и друге земље 
ЕУ, Америку и Канаду. 
- Шофер у Суботици заради 600 евра, а у Словенији без проблема добије 1.800 до 2.000 евра - 
каже Дарко Антељ, председник Секције аутопревозника при Удружењу занатлија. 
У Групацији за превоз путника у друмском саобраћају и аутобуске станице Привредне коморе 
Србије кажу да су возачи најтраженија струка не само у Србији већ у региону. 
 

Вујовић: Очекујем ниже каматне стопе  
Извор:Танјуг 
  
Велика предузећа треба да се оспособе да приме страни менаџмент, да хватају корак са светом 
и да се оспособе да рефинансирају обавезе по нижим каматним стопама, изјавио је вечерас 
министар финансија Душан Вујовић. 
Он је у Вашингтону рекао да су настављени разговори са ММФ-ом који су започети у септембру 
у Београду, а завршавају се последње декаде октобра, такоде у српској престоници. 
- Са Светском банком смо разговарали о текућим пројектима и плану сарадње са Владом Србије 
о дефинисању приоритета и мерењу реализације приоритета у првих 100 дана нове владе - 
рекао је Вујовић за РТС. 
Према његовим речима, српска делегација је присуствовала састанцима који су показали куда 
се креће међународна заједница у препознавању проблема развоја, њиховом финансирању и 
фокусу међународних организација, о томе како елиминисати сиромаштво, смањити разлике 
меду земљама и припремити свет да апсорбује шокове нових технологија. 
Вујовић је разговарао и са потпредседником Светске банке за Европу и централну Азију 
Сирилом Милером који је рекао да је задовољан трендовима на Западном Балкану, укључујући 
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и Србију, али има и замерке које се односе на спору реализацију реструктурирања јавних 
предузећа. 
- Милер је приметио да је Западни Балкан једна од најдинамицнијих зона Европе. Јесу касније 
кренуле реформе, али се сада посвећују реформама и труде се да надокнаде време - Србија, 
Црна Гора, Македонија покушавају да ухвате корак и остваре ствари које су биле предмет 
земаља које су прошле декаде приступиле ЕУ - рекао је Вујовић. 
Он је истакао да Берлинска иницијатива улази у завршну фазу, да се договара подршка 
трговини као основи развоја сарадње и транзита преко подручја где је инфраструктура један од 
најважнијих елемената, као и слободна трговина и пружање финансијских услуга које то 
омогућавају. 
Предстојећа заједничка седница влада Србије и Албаније ће бити корак у правцу да се подржи 
инвестициони пројекат и сарадња као основа будућег развоја и перспективе за све земље у 
региону, навео је Вујовић. 
Министар је пренео и жељу Светске банке - фокус на препреке у овој фази. 
- Пре годину дана препреке су биле у прихватању програма реструктурирања великих јавних 
предузећа, а сада долазимо у фазу реализације тога. Суштина је да програми треба да крену 
напред, велика предузећа треба да се оспособе да приме страни менаџмент, да хватају корак са 
светом у квалитету управљања ресурсима, да се оспособе да рефинансирају обавезе по нижим 
каматним стопама да би добиле корист од тога што је Србија битно смањила ризике и у свету се 
то кроз каматне стопе препознаје - додао је Вујовић. 
Он очекује да се то рефинансирање спроведе по много повољнијим условима и за предузећа и 
Србију у целини. 
- Очекујем да људи нађу свој интерес у новом приступу раду и да се остваре циљеви у 
реструктурирању и оптимизацији броја запослених у целом јавном сектору и јавним 
предузецима - указао је Вујовић. 
На јесењем заседању је закључено је да је у 2016. години дошло до благог застоја БДП-а, али 
прогнозе за 2017. су ипак мало боље, додао је. 
- Очекује се оживљавање раста у Кини и земљама у развоју, повољнији услови за Србију, али не 
уклања изазове. Наставља се са подржавањем отворености привреда, прихватањем промена. 
Свидело ми се што је Кристин Лагард цитирала Кејнза - 'никада нам нису недостајале идеје, 
вец решеност да се одрекнемо старих навика, лоших институција, лоших решења да бисмо 
ишли напред. Мислим да то важи за Западни Балкан, Србију и за цео свет - закљуцио је 
Вујовић. 
РТС подсећа да је подршка економским реформама Србије потврђена још једном на јесењем 
заседању Светске банке и ММФ-а у Вашингтону и цењено је да је Западни Балкан 
најдинамичнија зона Европе, а предстојећа заједницка седница влада Србије и Албаније као 
позитиван пример сарадње у региону 
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"Унапредити социјално-економска права" 
Извор:Бета  

 

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић изјавила је да је скуп који је 
организован данас у Београду битан јер ће се на њему покренути креирање индикатора и 
капацитета за следећу годину како би платформа за унапређење социјално - економских права 
била делотворнија. 
"Показало се у Србији да се највећи број грађана жали на дискриминацију у поступку 
запошљавања, пре свега на основу пола, физичког изгледа, чланства у политичким и 
синдикалним партијама. Грађани треба да користе овај механизам заштите и обрате се 
институцији повереника ради заштите", рекла је Јанковић гостујући на РТС-у. 
Према њеним речима, институција увек реагује у складу са овлашћењима када се грађани 
обрате за помоћ. 
Повереница ће се у 9.00 сати у Палати Србија на Новом Београду састати с представницима 
надлежних институција о социјалним и економским правима. 
 
 

За недељу дана погинуло седам радника 
Извор:Танјуг, РТВ 
 
Од 25. септембра до 2. октобра ове године, седам радника је изгубило живот, зато што се није 
довољно водило рачуна о ономе што закон прописује, упозорио је данас министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин. 
"У непрекидној борби да се постигну рокови, да се стигне урадити нешто на време, људи 
једноставно забораве да брину о ономе што је најважније, а то је безбедност и здравље на раду", 
рекао је Вулин током ванредног надзора градилиста "Београд на води" са инспекторима за рад. 
Он је упозорио послодавце и раднике да се закон мора стриктно поштовати и стриктно 
спроводити и да ниједна одредба у закону није донета случајно, да је свака одредба ту управо да 
би заштитила најважније- здравље и живот сваког од учесника у радним односима. 
"Тражим од послодаваца да спроводе закон, тражим од радника да га се придржавају, а 
Инспекција рада ће наставити и са већим напором да се закон стриктно поштује и спроводи и 
да бар број повреда буде мањи", рекао је Вулин Танјугу. 
Министар наглашава да је у току 2015. забележено 38 смртних повреда и тешких повреда на 
раду са смртним исходом, а за мало више од девет месеци ове године, број смртних повреда и 
тешких повреда на раду са смртним исходом је 40. 
"Све ово сведочи о повећаној привредној активности, али то, нажалост, са собом носи и тешке 
последице, када је у питању безбедност и заштита на раду. Не води се рачуна о основним 
законским мерама, не штити се довољно радник, не води се рачуна да његово радно место мора 
да буде сигурно и безбедно", истакао је министар. 
Вулин је навео да је Инспекција рада од 1. јануара до 30. септембра извршила 40.787 
инспекцијских надзора, од тога 10.100 надзора из области безбедности и здравља на раду, 
оценивши да је 2015. била добра година за Инспекцију рада и да се може рећи да су до тада 
постигнути и оборени сви дотадашњи рекорди, али да је ова година, што се тиче Инспекције 
рада, далеко боља. 
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"Ове године смо у раду на црно затекли 13. 180 особа, прошле године их је било 10. 401, што је 
повећање од 26 одсто, а што је још важније, послодавци су на основу решења наших 
инспектора запослили значајно већи број особа него што је то урађено прошле године, тако да 
смо ове године, на основу решења наших инспектора, пријавили, запослили, увели у легалне 
токове 10. 975 особа, а прошле године их је било 6. 183", рекао је министар. 
Он је апеловао на послодавце и раднике да стриктно поштују закон и одредбе о безбедности и 
здрављу на раду и истакао да је свака одредба ту управо да би заштитила најважније- здравље и 
живот сваког од учесника у радним односима. 
Радови на "Београду на води" пример добре праксе 
Радови на "Београду на води" одвијају се у најбољем могућем реду и може са задовољством да 
се каже да је "Београд на води" пример добре праксе, где су радници пријављени и где се води 
рачцуна о безбедности и заштити на раду, изјавио је Вулин. 
Он је нагласио да Инспекција рада врло пажљиво проверава све велике инвеститоре и посебно 
све велике радове, где је ангажован велики број радника. 
"Наше првенствено интересовање свакако јесу безбедност и заштита на раду", рекао је Вулин и 
додао да се на градилишту "Београда на води" води рачуна да се права радника свакако 
поштују, да су радници пријављени и што је, како је истакао, најважније - да се води рачцуна о 
безбедности и заштити на раду. 
"Волели би када би и остали могли да се поведу за примером 'Београда на води', рекао је 
министар и затражио од свих послодаваца да спроводе закон, од радника да га се придржавају 
и напоменуо да ће Инспекција рада наставити и са већим напором да се закон стриктно 
поштује и спроводи и да бар број повреда буде мањи. 
 
 

На продају Петрохемија и Лука Нови Сад 
Извор:Танјуг  

 

У Србији би до краја године на продају требало да буде оглашено 13 предузећа, од 174 која су 
остала у надлежности Министарства привреде, након неуспешних продаја, пишу данас 
"Вечерње новости". 
Како наводи лист, међу тих 13 фирми су Саобраћајно предузеће "Ласта" из Београда и "Лука 
Нови Сад", а у следећем кругу приватизације биће бање и јавна предузећа, наводи лист. 
Међу значајним субјектима приватизације, за које следи спровођење поступка продаје су и 
"Галеника", "РТБ Бор група", "ПКБ Корпорација", "Петрохемија", "Симпо" и "Славија хотели". 
За приватизацију бања, пише лист, Министарство привреде је на основу заједничког предлога 
министарстава здравља и за рад и борачка и социјална питања предвидело три бање - "Гејзер", 
"Врањске Бање" и "Бујановац", али су све у спору и ПИО Фонд и држава пред судом утврђују 
колико коме припада, па продаје нема без њиховог договора. 
Према писању Вечерњих новости, на крају 2015. без приватног власника било је укупно 526 
предузећа која су запошљавала 90.000 радника, а од тада је 236 отишло у стечај, за 71 је 
обустављен поступак продаје и 43 су "удомљена". 
У 174 непродатих предузећа ради 53.000 радника. 
 

 
 
 



12 

 

 
 

Јапанци заобишли Крушевац, иду на другу локацију 
Извор: Вечерње новости 
 
Београд -- Потврдила су се нагађања да ће Крушевљани остати без вредне инвестиције јапанске 

фирме "Јазаки", која производи електронику за пренос информација у возилима.  
Популарним Чарапанима сада преостаје само да се питају ко је и где погрешио.  
Градоначелник Драги Несторовић је још средином септембра - током састанка са 
представницима синдиката - рекао да се проблем крије у проналажењу погодне локације за 
индустријску зону у којој би фабрика пословала, пишу Вечерње новости.  
“Поједина предузећа која су у стечају, а налазе се на атрактивним просторима не оглашавају 
њихову продају. Између осталог, и недостатак погодне локације одбија домаће и иностране 
инвеституре”, прецизирао је Несторовић.  
Подсетимо, фирма "Јазаки" је одлучила да отвори погоне у Шапцу, а први човек града на Сави 
Небојша Зеленовић је објаснио да су свему претходила три круга селекције, Јапанци су 
анализирали понуде чак осам градова у Србији, а у најужем избору су били и Крушевљани.  
У Градској управи на Расини напомињу да је локална самоуправа била у обавези да обезбеди 
локацију, па су били спремни да конкуришу за земљиште Фабрике уља у стечају, али оглас за 
продају није ни расписиван. У међувремену су се појавили немачки инвеститори из фирме 
"Кромбер и Шуберт".  
“До тренутка када се јавила компанија која производи делове за аутомобилску индустрију, 
"Јазаки" се није изјаснио ни према нама, ни према Шапцу, а били су поставили услов да нико 
на овим просторима не сме да производи сличне артикле. С обзиром на то да до тада нисмо 
имали званичну одлуку јапанске компаније, одлучили смо да, уколико се у међувремену појаве, 
останемо уздржани”, прецизира градоначелник Несторовић.  
Крушевљанима - међу којима има око 15.000 незапослених, а посао траже у граду у којем је 
само током последње две године, од осам предузећа у реструктурирању, њих шест отишло у 
стечај - остаје да чекају најављени долазак немачке фирме и изградњу погона на локацији 
Коњички клуб.  
По информацијама из Градске управе, тај инвеститор планира да изгради фабрику од 20.000 
квадрата у првој, те исто толико и у другој фази, па да до 2018. упосли 2.500 радника. Иначе, 
"Кромбер и Шуберт" послује на 30 локација у свету и радно ангажује око 50.000 људи.  
Спекулише и о упошљавању у страним компанијама које већ послују на овим просторима, али 
званичних најава отварања њихових погона у Крушевцу још нема. Извесно је, међутим, да 
долази "Лидл" јер се Скупштина града недавно сагласила са отуђењем две локације код Старог 
аеродрома, па је овај трговински ланац излицитирао 105,5 милиона динара за један хектар.  
Како су "Новости" већ објавиле, шабачка скупштина је усвојила одлуку о додели 2,4 милиона 
евра регионалне државне помоћи јапанској корпорацији "Јазаки" која би до краја 2019. у граду 
на Сави требало да запосли око 1.700 радника. Тамошња локална самоуправа очекује да ће се 

Обећања 
Да се остварио бар део обећања различитих гарнитура градских власти о доласку инвеститора 
у последњих 15 година, у Крушевцу би се већ производиле турске чарапе, кубански лекови, 
амерички каблови, разна сточна и брза храна, ПВЦ столарија, трактори... и у тим фабрикама 
би радило више од 3.000 људи. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:629234-Lokacija-odvratila-Japance
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укупан износ подстицаја, кроз приходе од зарада, у градску касу вратити за 28 месеци. Иначе, 
Јапанци су најавили да ће током наредне три године у шабачкој Слободној зони купити готово 
седам хектара земљишта за изградњу производних погона, те у ту куповину, али и изградњу 
магацина са пратећим садржајима уложити 25 милиона евра. 
 

 


