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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. 
 

 

 
 

Високе дажбине и даље муче предузетнике 
Извор: РТС 
 
У Србији послује 350 хиљада малих и средњих предузећа која запошљавају 850 хиљада људи. 
Влада од њих очекује да буду носилац економског развоја и да до 2020. запосле још 100 хиљада 
људи. Пред крај године, која је проглашена годином предузетништва, процениће се урађено и 
видети шта треба мењати. Предузетници кажу да има побољшања, али се жале да им и даље 
рад отежава компликована администрација, превисоки порези и други намети, као и да често 
имају проблема да наплате испручену робу или услугу.  
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Да ли на домаћој зимници може да се заради, пре четири године одлучили су да провере 
Лазићи из околине Алексинца. И кажу - може. Ове године напунили су 140 хиљада тегли и 
боца киселе и слатке зимнице. Продају је на домаћем тржишту, а највише им смета то што нису 
сигурни да ће робу и наплатити. 
"Постоји много "фантом" фирми, уђемо у посао са њима а они нама оставе менице које касније 
нити можемо да наплатимо, морамо да их утужимо, они немају средстава да се то на суду 
заврши и онда смо ми тотално незаштићени", каже Зоран Лазић, предузетник из Мозгова код 
Алексинца. 
Без обзира на то да ли ће и када робу наплатити, порез држави морају да плате. 
"ПДВ се плаћа онда кад фактуришете робу а не онда кад је наплатите. Због лоше ситуације у 
привреде има велики број ненаплаћених потраживања, значи ем нисте наплатили 
потраживање а дали сте робу или пружили услугу, ем на то платите држави на то још 20 посто 
пореза иако немате од чега. То је нешто што људе који би кренули у бизнис спречева", каже 
Миливоје Јовановић из Организације за подршку предузетницима "Енеца". 
НАЛЕД има свој списак предузентичких мука. Једна од њих је то што банке неће да им дају 
кредите. У Влади кажу, на политику банака не могу да утичу, али зато они дају новац 
привредницима. 
"Ми смо интервенисали у 2016.  години кроз "Годину предузетништва" и око пола милијарде 
динара смо пласирали за стартапове и почетне послове и око пола милијарде за 
субвеницонисање кредита банка малим и средњим предузећима која су тражила. Држава није 
остала глува на захтеве привреде и колико год има злих језика да ствари нису добре да је 
пословни амбијент лош, мислим да се стври мењају", каже Драган Стевановић, државни 
секретар Министарства привреде. 
Електронска грађевинска дозвола и електронска пријава пореза - олакшале су пословање, али 
предузетници који су одлучили да паушално плаћају порез кажу - на решење чекају по годину 
и дуже. 
"У очекивању измене Уредбе о паушалу, Министарство финансија и Пореска управа настоје да 
изађу у сусрет пореским обвезницима и ускоро ће изаћи са решењем", наводи Министарство 
финансија. 
Највећи проблем предузетницима ипак су превисоки порези на зараде. 
"Ниже зараде су код нас доста заступљене и ми смо ту у европском нивоу. Неопходно би било 
смањити порезе и доприносе на минималне зараде и оно што је наш предлог да им се у првих 
шест месеци не наплаћује како би могли да стану на ноге", каже Иван Радак из НАЛЕД-а. 
"Оног тренутка кад буде прихватљиво да у скалду са фискалним кретањима, стањем у буџету да 
држава промени одлуку о висини стопа пореза на доприносе мислим да ће се за то и 
определити", каже Драган Стевановић, државни секретар Министарства привреде. 
На државне намете, стижу и локални намети којих према попису НАЛЕД-а има 247. Рачунају 
да ће до краја године бити завршен дуго најављивани Закон о накнадама, а онда и регистар, да 
би се знало ко их и како одређује и наплаћује. 
 
 

Кнежевић: Раст индустријске производње пет одсто 
Извор: Танјуг 
 
Министар привреде Горан Кнежевић изјавио је да је Србија на путу привредног препорода 
истичући да је привредни раст тренутно 2,9 одсто а да је суфицит у буџету већи од 300 милиона 
евра. 
"Желимо да привредни раст БДП-а буде преко три процента и да буде одржив у наредне 
четири године, како би успели да стандард наших грађана приближимо стандарду грађана 
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земаља ЕУ", рекао је Кнежевић на Конференцији о малим и средњим предузећима, коју 
организује Швајцарско-српска трговинска комора. 
Он је истакао да Србија има раст индустријске производње од пет одсто, као и да је охрабрујуће 
и то што извоз расте. 
Кнежевић је подсетио да је пре две године дефицит у буџету износио око две милијарде евра, 
док су сада сви мактроекоомски показатељи добри. 
"Незапосленост је смањена на 15,2 одсто, а очеујемо да у наредне три године буде смањена на 11 
одсто и да то буде одрживо у дужем периоду", нагласио је Кнежевић. 
"Србија је на добром путу привредног препорода", оценио је Кнежевић истичући "да Србија 
води правилну економску политику и да је широм отворила врата инвестицијама". 
У 2017. још више новца из буџета за предузетништво  
Кнежевић је изјавио да је у оквиру Године предузетништва од 16 милијарди динара до сада 
одобрено 9,5 милијарди и најавио да ће у наредној години бити издвојено још више новца из 
буџета за подршку предузетништву. 
"За следећу годину, а већ смо имали састанке са Министраством финансија и премијером 
Александром Вучићем, омогућићемо и знатно већа средства из буџета", рекао је Кнежевић. 
Кнежевић је, такође, рекао да Србија примењује Статегију за подршку развоју МСП и 
предузетништва од 2015. до 2020, као и да је циљ да се до 2020. отвори више од 100.000 нових 
радних места. 
"Можда то изгледа неком превише оптимистички, али очекујемо да сузбијемо сиву економију и 
тај резултат је врло остварљив", нагласио је Кнежевић. 
Министар привреде је казао да су у оквиру Године предузетништва у 2016. организоване 
бесплатне обуке за привреднике, које је прошло више од 11.000 полазника. То доказује, како 
каже, да је држава успела да их охрабри да се осмеле и узму судбину у своје руке и упусте се у 
бизнис. 
Он је подсетио да се од око 16 милијарди динара из буџета подршке предузетништву у 2016. 
години, око 4,4 милијарде динара даје бесповратно. 
"До сада је одобрено 9,5 милијарди динара, али имамо још захтева и до краја године ћемо 
успети да реализујемо сва средства", казао је Кнежевић. 
Он је навео да у Србији има око 350.000 малих и средњих предузећа са око 850.000 радних 
места. Кнежевић је рекао да је циљ да у Србији сектор МСП учествује, као што је то случај у 
Швајцарској, са више од 30 одсто у БДП-у. 
Ускоро регистар свих намета привреди 
Кнежевић је најавио да ће ускоро бити готов регистрар свих намета привреди и да би већ до 
краја године требало да буде спреман Закон о таксама и накнадама, који ће растеретити 
привреду. 
"Желимо већ у овој години, у сарадњи са Министарство за државну управу и Министарством 
финансија, изађемо са законом где ћемо пре свега евидентирати сва та непореска и 
нефискална давања, а затим покушати да их смањимо на разумну меру како би омогућили 
привреди да што боље и лакше функционише", рекао је Кнежевић. 
Министар привреде је истакао да је веома важно и да се малим и средњим предузећима олакша 
приступ финансирању. 
"То јесте рак рана наших малих и средњих предузећа и видећемо како она могу што лакше и 
безболније, али и са мање процедура, да дођу до финансијских средстава", нагласио је 
Кнежевић. 
Он је рекао да влада улаже велике напоре да се обезбеди регулаторни оквир за предвидив 
пословни амбијент за привреднике, смањење бирократских процедура. 
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Циљ је, како каже, да Србија још више напредује на Дуинг бизнис листи Светске банке о 
условима пословања него прошле године, подсетивши да смо у 2015. напредовали за 32 места - 
са 91. на 59. место. 
"Ове године ћемо направити још већи помак", истакао је Кнежевић додајући да је формирана и 
Развојна агенција Србије која ће побољшати инвестициону климу. 
Министар привреде је додао да Србија има вредне и образоване људе, као и најмање 
оперативне трошкове у региону, због чега смо тако актрактивна дестинација за инвеститоре. 
"Приводимо крају процес приватизације и треба да се окренемо најздравијим снагама у нашем 
друштву, а то су мала и средња предузећа, која имају велику снагу и потенцијал да буду 
окосница раста наше економије", рекао је Кнежевић. 
Ге: Снажан МСП сектор може да обезбеди привредни раст Србији 
Швајцарска жели да убрза и повећа инвестиције у Србији, која је веома атрактивна за 
инвесторе, као и да помогне сектору малих и средњих предузећа да постане кичма српске 
привиреде, поручили су данас амбасадор Швајцарске Филип Ге и председница Швајцарско-
српске трговинске коморе Јане Микхаилове. 
Амбасадор Ге је на конференцији о малим и средњим предузећима, у организацији Швајцарско 
- српске трговинске коморе, рекао да је снажан сектор МСП веома важан за привредни раст 
било које земље. 
Швајцарски дипломата је на скупу, коме је присуствовао министар привреде Горан Кнежевић, 
истакао да су мала и средња предузећа кичма привреде Швајцарске, с обзиром да чине 99 одсто 
свих предзећа, као и да су обезбедила просперитет средњем слоју становништва. 
"Веома важан услов за развој МСП сектора у Србији је предвидив регулаторни оквир за њихово 
пословање, али и добри услови финансирања и иновативност", рекао је Ге на скупу. 
Он је нагласио да Србија мора и образовни систем да прилагоди потребама тржишта рада. 
"Влада Србије је рекла да је један од приротета унапређење конкурентности и реформе, што 
подразумева и јачање приватног сектора и посебно малих и средњих предузећа", рекао је Ге. 
Он је истакао да ће Швајцарска наставити да помаже развој МСП сектора у Србији, подсетивши 
да је економска криза која је погодила Србију у претходних десетак година доста лоше утицала 
на МСП сектор, који је зато велики потенцијал за српсу привреду. 
Михаилова је рекла да је Србија веома атрактивна дестинација за инвестирања и да 
Швајцарско-српске трговинске коморе жели да повећа инвестиције у Србији. 
"Желимо да помогнемо јачање МСП сектора у Србији, који је важан у свакој економији, а 
Швајцарска има експертизу у тој области", рекла је она указујући да су МСП у Швајцарској стуб 
економије. 
Како истиче, у Швајцарској мала и средња предузећа учествују са 32 одсто у бруто домаћем 
производу Швајцарске. 
Она је нагласила да МСП може и Србији да обезбеди привредни раст. 
Швајцарско - српска трговинска комора постоји две и по године и има 77 чланова, углавном 
швајцарских инвеститора у Србији. 
 
 

Вучковић: Нису се стекли услови за корекциjу плата и пензиjа 
Извор: Танјуг 
 
Члан фискалног савета Владимир Вучковић изjавио jе да корекциjа плата и пензиjа ниjе ствар 
нечиjе воље, већ да jе прописана законом. 
"Oпредељење Владе Србиjе jе да се плате и пензиjе не мењаjу док се не достигне jедан нижи 
ниво мерен према бруто домаћем производу, а таj ниво jош нисмо достигли", каже Вучковић.  
Додаје да још имамо превелике захвате масе зарада и пензиjа. 
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Према његовим речима, рачунице показуjу да jе потребно jош годину дана да би се маса 
пензиjа и зарада пала на довољно низак ниво, коjи неће оптерећивати приватни сектор. 
Вучковић jе додао да jе Влада Србиjе наговестила да ће се о кориговању плата и пензиjа 
разговарати са Mеђународним монетарним фондома краjем октобра и да треба сачекати да се 
види да ли ће та институциjа пристати на ту промену, jер то ниjе било предвиђено почетком 
године. 
"У мери у коjоj дође до пораста плата или пензиjа оцењиваћемо колико jе то крупан ударац за 
jавне финасиjе", навео jе Вучковић прецизираjући да маса плата и пензиjа треба да падне за 
око jедан процентни поен. 
Србиjа не треба да одустане од пута ка EУ 
Србиjа не треба да одустане од пута ка Eвропскоj униjи, jер jе таj пут jедан од елемената 
стабилности државе, изjавио jе Вучковић. 
Oн jе Танјугу казао да инвеститори када гледаjу с ким имаjу посла и у коjу земљу долазе воде 
рачуна да ли jе држава стабилна на том путу. 
''У том смислу jе важно да се од пута ка EУ не одустане'', нагласио jе Вучковић. 
Вучковић jе додао да jе мање важно да ли ће се до тог циља стићи за пет или 10 година, али да 
jе то правац коме Србиjа треба да тежи. 
 
 

Није уплаћен новац за "АХА Муру Први мај" 
Извор: РТС 
 
Продужени рок за уплату депозита у износу од 126 милиона динара за куповину компаније 
"Аха мура Први мај" из Пирота, истекао је јуче.  
Стечајни управник ове компаније, Мирољуб Димитријевић, рекао је да нови власник "Ferrari 
investment East Europe" из Бачке Паланке, није уплатио депозит због тога што је целе прошле 
недеље био државни празник у Хонг Конгу. 
Због тога, из техничких разлога није могла да се обави уплата депозита у банци у Кини. 
Стечајни управник је нагласио да има уверавања да ће новац бити уплаћен до краја ове недеље. 
 

 

 

Кнежевић: Рекордна средства за мала и средња педузећа 
Извор:ФоНет  

 

Влада Србије је у Години предузетништва определила око 16 милијарди динара за подршку 
малим и средњим предузећима у 2016, а за следећу годину обезбедиће знатно више, рекао је 
министар привреде Горан Кнежевић. 
Око 350.000 малих и средњих предузећа (МСП) запошљавају око 850.000 људи. Кнежевић 
каже да је због њихове важности и потребе да се подрже држава је определила никад већа 
финансијска средства. 
"Од 16 милијарди, 4,4 милијарде динара у овој години су неповратна средстава. До сада је 
одобрено 9,5 милијарди динара, али још имамо захтеве и претопостављам да ћемо до краја 
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године реализовати сав новац за МСП", рекао је Кнежевић на конференцији о малим и 
средњим предузећима коју је организовала Швајцарско-српска трговинска комора. 
Према његовим речима, више од 28 државних и европских институција и удружења учествује у 
Години предузетништва. 
Кнежевић је оценио да је српска економија на правом путу, наводећи да је буџетски суфицит 
300 милиона евра, а привредни раст 2,9 одсто, уз раст индустријске приоизводње од пет 
процената и раст извоза. 
"Наша жеља је да раст буде три одсто у наредне четири године, како бисмо успели да стандард 
наших грађана бар приближимо стандарду земаља Европске уније", рекао је министар 
привреде. 
Напоменуо је и да је стопа незапослености смањена на 15,2 одсто, а очекује се да у наредном 
периоду буде спуштена на 11 одсто. 
Инвеститорима је поручио да Србија нуди сигурно и извесно пословно окружење, уз уређен 
регулаторни оквир, наводећи да је Швајцарска међу 10 највећих инвеститора у Србији у 
протеклој деценији, са уложених 500 милиона евра. 
Амбасадор Швајцарске у Србији Филип Ге указао је да МСП чине 99 одсто компанија у 
Швајцарској и напоменуо да су јака МСП основа за еконосмки развој и раст. 
Он је указао на изазове бизниса, са којим су суочена швајцарска предузећа која послују у 
Србији - приступ изворима финансирања, владавина права, флексибилност радног 
законодавства и ефикасност јавне администрације. 
 

 

 
 

Није лако, али је лепо бити предузетница 
Пише: С. Ковач  
 

Много препрека на путу од добре идеје до изласка на тржиште 

Чланице два удружења, Жене на прекретници и Пословне жене Србије, покушавају, 
заједничким снагама, да повећају број фирми, компанија или предузетничких радњи чији су 
власници - даме. 
Колико спајање успешних жена, које су се већ избориле за место на тржишту и оних које 
размишљају о властитом бизнису, може бити корисно за предузетничку мапу Србије потврдила 
је и радионица Удружења "Жене на прекретници" одржана крајем септембра у Кући људских 
права у Београду. Била је то прилика да се даме, од којих је већина старија од четрдесет пет 
година и без сталног посла, сусретну са чланицама Удружења пословних жена Србије које су 
им, онако женски прецизно, објасниле шта их чека на путу од (добре) пословне идеје до 
пробоја на тржиште. Мирјана Лукић, директорка Агенције за запошљавање "Мирна кућа", 
Мирослава Јовановић, власница фирме за производњу кожне галантерије Новекс и 
холистички терапеут Татјана Јевђовић, које су биле спремне да поделе своја искуства са 
учесницама радионице, потврдиле су да пут у приватни бизнис није лак, али не и немогућ. 
Изазови су велики, одговорност такође, а највећи ризик је то да сте сами и да вас нико не 
подржава. Суочићете се са недостатком простора и новца, не можете рачунати на субвенције, 
конкуренција ће да вас саботира, изостаће помоћ пријатеља. У најкраћем, тако би могла да 
изгледа листа проблема на које су успешне предузетнице указале женама које размишљају о 
покретању сопственог бизнису. Но, баш као што су готово истоветне њихове листе проблема са 
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којима су се суочиле у започињању и развијању посла, успешне пословне даме биле су 
једногласне и у подршци за приватни бизнис. "Све препреке је, уз добро осмишљен план рада, 
могуће савладати и напредовати у послу. Није лако, али је лепо бити предузетница", заједничка 
је порука сада већ успешних пословних жене. 
А оне на прекретници, које се тек суочавају са питањем: Шта и како даље, оцениле су да се 
напокон и њима "отписанима" неко обратио. Удружење Жене на прекретници основано је у 
децембру 2015. са намером да утиче на родну неравноправност и оснажи и повеже жене 
старости 45 плус које су остале без посла.  
 

До краја године 6.600 радних места 
Пише: Фонет 
 
На седници Савета за економски развој Владе Србије донета је одлуку о додели подстицаја за 
улагање неколико предузећа која ће отворити 6.600 радних места у Београду, Сомбору, Нишу, 
Крушевцу, Прокупљу, Сечњу и Пећинцима, а укупан износ инвестиција износи више од 90 
милиона евра. 
Подстицајна средства држава додељује у складу са Законом о улагањима у циљу подстицања 
нових инвестиција и отварања радних места. 
Одлуке о додели доносе се на предлог Савета за економски развој који чине министри 
привреде, финансија, рада и запошљавања, представници Привредне коморе Србије и Развојне 
агенције Србије. 
Данашњој седници присуствовали су министар привреде Горан Кнежевић, министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, председник Привредне коморе 
Србије Марко Чадеж и представници Развојне агенције Србије, саопштило је Министарство 
привреде. 
 

 

 
 

Нити ради нити се школује 150.000 младих  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА 

 

У Србији свака друга особа између 19. и 24. године нема запослење, али и не подижу сопствену 
квалификацију. Посматрано од 2009. године до данас, на тржишту рада сад је број 
незапослених омладинаца најмањи 
ЧАК 150.000 младих у Србији нити ради, нити се образује. У њиховим професионалним 
биографијама ставка радно искуство не постоји, а дипломе су им једва средњошколске. 
Статистика, с друге стране, бележи да је у односу на прошлу годину готово 10 одсто мање имена 
на евиденцији Националне службе за запошљавање, а посматрано у периоду од 2009. године 
до данас на тржишту рада тренутно је најмањи број незапослених "омладинаца". 
Четвртину особа без посла које су на листи НСЗ чине млади. Поредак на листи, по свему 
судећи, неће се ускоро променити, с обзиром на то да је њихово образовање на врло ниском 
нивоу. Само 15 процената особа од 15 до 29 година је са високом стручном спремом, док је 
највише носилаца средњошколске дипломе - више од 97.000. 
Др Нада Новаковић, из Института друштвених наука, сматра да је за то крива неусклађеност 
образовног система са потребама и могућностима друштва. 
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- Невоља је што је стопа незапослености младих у Србији вишеструко виша од оне у развијеним 
земљама, посебно Европске уније - каже она. - Свака друга особа између 19 и 24 године је без 
посла. Међу њима је званично 150.000 младих који не раде, а и не школују се. То је само по 
себи доказ лошег образовног система, лоше политике запошљавања и ниског привредног 
раста.  
Наша саговорница наглашава да не постоји одговорна политика запошљавања. У првом плану 
су профит, приватни интерес, богаћење... 
РАЗЛОЗИ ЗА ПРОБИРЉИВОСТ У НСЗ наглашавају да су некада, и када има посла, 

омладинци пробирљиви. Најчешћи разлози за одбијање понуђених посредовања налазе се у 

опису послова, као и у понуђеним условима рада дефинисаним од стране послодаваца. - Као 

оправдано одбијање понуђеног запослења сматрамо плату и рад испод стандарда за занимање, 

неплаћен прековремени рад, нередовну исплату, неплаћене доприносе, удаљеност места рада, 

постојање опасности од повређивања, професионалних или других врста обољења... - кажу у 

НСЗ. 

- Осуђивати младе који не раде и не школују се за њихов положај неосновано је и бесмислено, 
јер већина њих није то вољно изабрала - истиче наша саговорница. - Они нису криви што после 
средње школе у земљи нема посла или што не могу да наставе школовање. 
Издвајања државе за образовање и науку у Србији су испод европских стандарда.  
- Једна од добрих мера била би да се средње образовање прогласи обавезним, како је то давно 
урађено за основно - сматра др Новаковић. - У том случају проценат деце која не настављају 
школовање би се смањио. То би допринело и бољем квалитету живота, а смањио би се јаз 
између најмање и највише образованих грађана. 
Филип Радојичић, млади предузетник из Чачка, док је био млађи имао је став да не жели да 
ради за малу плату, међутим, временом је променио мишљење и сматра да би требало да 
радити за нижу зараду. 
- Уколико се не школују, а притом и не раде, млади ће временом стећи животне навике које ће 
их онемогућити да посматрају ствари око себе на позитиван начин и управо због тога неће 
препознати прилике и могућности које пролазе поред њих - каже Радојичић. - С друге стране, 
уколико се запосле негде могу стећи искуство, могу видети како неко други ради и како је неко 
други покренуо свој бизнис. То све може изазвати код тих младих људи ефекат "ако је он то 
могао, онда могу и ја". 
Пошто је понуда посла недовољна, у већини случајева млади зависе од родитеља. Већина 
младих нема на располагању средства да започне сопствени бизнис. 
- Држава је дужна да улаже у младе људе и сноси ризик тих улагања - каже наш саговорник. - 
Родитељи свакако могу да помогну и допринесу, а ту пре свега мислим на моралну подршку.  
 

Продају ''Ласту'' и Луку Нови Сад, до краја године држава приватизије 

13 фирми  
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ 

 

Од 174 српска предузећа, мало је оних која су довољно привлачна потенцијалним купцима 
КУПЦИМА су нуђени и по десетак пута, а многи су се под државно окриље вратили после 
неуспешних продаја. У надлежности Министарства привреде остала су још 174 предузећа, али 
мало је њих довољно привлачно за приватизацију. До краја године на продају би требало да се 
огласи њих 13, а међу њима ће бити "Ласта" и "Лука Нови Сад". У следећем кругу 
приватизације, процењују стручњаци, наћи ће се бање и - јавна предузећа. 
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У Министарству привреде објашњавају да су међу значајнијим субјектима приватизације, за 
које тек следи спровођење поступка, "Галеника", РТБ "Бор група", "ПКБ корпорација", 
"Петрохемија", "Симпо" и "Славија хотели". На Влади је да донесе одлуку о преговорима са 
јединим кандидатом који је остао у трци за стратешко партнерство са "Галеником". Реч је о 
британско-руском конзорцијума "Фронтир-Петровакс". 
- Влада ће моћи да донесе коначну одлуку о "Галеници" тек по окончању преговора када ће се 
дефинитивно знати да ли је пронађен стратешки партнер или не - објашњавају у 
Министарству. - Приватизацији јавних предузећа би требало приступити са посебним опрезом. 
Доношењу коначне одлуке о томе претходи детаљна анализа свих позитивних и негативних 
аспеката. Сва предузећа у приватизационом портфолију сада послују по тржишним условима и 
морају да измирују обавезе према повериоцима. Такође, осим "Ресавице", ниједно предузеће не 
добија никакву државну помоћ. 
Економисти од предузећа која су годинама уживала заштиту државе, међутим, не очекују 
значајне приходе. Ни до сада није било много успеха у потрази за њиховим новим газдама. 
- Од свих предузећа која су била у реструктурирању, тешко да ће се било које продати, па чак и 
да се бесплатно нуди - сматра Љубомир Маџар, професор Економског факултета. - Те фирме су 
веома задужене. Предузећа нису само зграде и опрема, него биланс стања. Ако су дугови већи 
од имовине, онда су то проблематична предузећа. 
Држава је још прошле године, избором консултанта за продају, озбиљно почела да припрема 
приватизацију бања. У портфолију Министарства их је десет. На основу заједничког предлога 
Министарства здравља и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
планира се приватизација њих три - "Гејзер", "Врањске Бање" и "Бујановац". Све су, међутим, у 
спору. ПИО Фонд и држава пред судом утврђују колико коме припада, па и продаје нема без 
њиховог договора. С друге стране, ЕПС почиње да пописује имовину, мада они одговарају да то 
не значи да се спрема продаја. 
- Бање би могле најпре да се продају јер немају тако велики утицај на стандард грађана - сматра 
професор Маџар, указујући да би оне могле да се продају и пре јавних предузећа. 
Маџар додаје да идеја о продаји ЕПС постоји дуго, али да не верује да ће се догодити у догледно 
време. 
- Продаја ЕПС би значила повећање цене електричне енергије, што свакако није популарно ни 
за једног политичара - истиче Маџар.  
ПРЕКО СТЕЧАЈА ДО ВЛАСНИКА 
КАДА је последњи пут мењан Закон о приватизацији, и она орочена на крај прошле године, без 
приватног власника било је укупно 526 предузећа која су запошљавала 90.000 радника. Од 
тада је 236 предузећа ушло у стечајни поступак, за 71 је обустављен поступак продаје, а 43 су 
"удомљена". У 174 непродата ради 53.000 радника. 
- Од 500, остала је 174 предузећа у нашој надлежности. При Агенцији за лиценцирање 
стечајних управника је око 700 предузећа и биће их још више наредних година. Стечај је 
најефикаснији пут да та имовина добије новог власника - каже Драган Стевановић, државни 
секретар у Министарству привреде. 
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НОВИ ИНЦИДЕНТ У ЈУРИ Српски радници клече пред корејским 
газдама (ВИДЕО)  
Извор:Ало!  
 
Најновији видео снимак из фабрике Јура у Лесковцу изазвао је бројне реакције грађане Србије. 
Након прича да у овој корејској фабрици раднике терају да носе пелене, како не би ишли у 
тоалет током радног времена, на Интернету је освануо снимак на ком се види како радници 
клече пред руководством компаније. 
Делује да је снимак настао као шала, будући да се радници, док машу српским заставама смеју. 
Међутим, грађанима Србије ни мало се није свидела ова пошалица. 
Екипа Ало! покушала је у Јури да добије одговор на питање како је настао овај снимак, и зашто 
су радници клечали, али се на бројеве познате редакцији нико није јављао. 
 
 

Радници Застава ИМПРО који имају инвалидитет најавили штрајк 
глађу  
Извор:Бета  

 

Група радника са инвалидитетом, запослених у предузећу Застава ИНПРО, најавила је за сутра 
почетак даноноћног штрајка глађу у фабрици због неисплаћене зараде за август и 
забринутости за свој статус у фирми. 
Како је саопштено, почетак штрајка глађу подржало је потписима 28 радника. 
Радници са инвалидитетом одлучили су се на штрајк глађу јер им је у августу исплаћен само 
део зараде за август иако је држава уплатила Застава ИНПРО 75 одсто потребног новца за 
њихове плате. 
- Директор нас је обавестио да је те паре расподелио и на друге раднике. Ја сам примио око 
11.000 динара за август, а требало је око 34.000 динара - рекао је Бети радник Стеван Пушоња. 
Он је додао да су радници забринути за своја радна места и опстанак фабрике после продаје 
дела имовине иностраном партнеру. 
Директор Застава ИНПРО Бранко Вељовић је рекао да су у предузећу остала 132 радника, после 
недавне продаје око 20 одсто опреме за производњу приколица француском партнеру Тригано 
приколице и преузимања једног броја запослених. 
Вељовић је у разговору за Бету потврдио да је радницима са инвалидитетом исплаћен део 
зараде за август, али да се у овом случају ради о другим разлозима за незадовољство групе од 
око 30 радника. 
"Реч је о радним местима за које више не постоји потреба, као што су гардеробер или сервирка, 
као и о радницима који не могу више да одговоре радним задацима. Око 30 радника ће бити 
проглашено за технолошки вишак, они су се препознали и сада покушавају да скрену пажњу на 
свој статус", рекао је Вељовић. 
Како је додао, групи од 30 радника понуђен је социјални програм као и за све остале запослене, 
али они то не прихватају и траже социјални програм за инвалиде који подразумева исплату 
минималне зараде до стицања услова за пензију. 
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Он је најавио да ће сутра да разговара са радницима, а у среду ће у фабрику доћи представник 
Министарства рада да објасни услове за социјални програм. 
Према његовим речима, у Застава ИНПРО је преостао погон за шивење, металну галантерију, 
производњу платформи за особе са инвалидитетом, ногара за столове и столице, приколице. 
"Урађен је план реорганизације који ћемо да доставимо Министарству за рад уз предлог за 
технолошки вишак од 30 радника и захтев да се предузеће 'подржави' јер једино тако видимо 
опстанак фабрике која запошљава особе са инвалидитетом", рекао је Вељовић. 
 

Министарство: До краја године још 6.600 нових радних места  
Извор:Танјуг 

  

На седници Савета за економски развој Владе Србије данас донета је одлука о додели 
подстицаја за улагање неколико предузећа која ће отворити нових 6.600 радних места у 
Београду, Сомбору, Нишу, Крушевцу, Прокупљу, Сечњу и Пећинцима, саопштило је 
Министарство привреде. 
Укупан износ инвестиција је већи од 90 милиона евра. 
Подстицајна средства држава додељује у складу са Законом о улагањима, а у циљу подстицања 
нових инвестиција и отварања нових радних места. 
Одлуке о додели доносе се на предлог Савета за економски развој који чине министри 
привреде, финансија, рада и запошљавања, представници Привредне коморе Србије и Развојне 
агенције Србије. 
На петој седници Савета за економски развој Владе Србије, учествовали су министар привреде 
Горан Кнежевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар 
Вулин, председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж, као и представници Развојне 
агенције Србије. 
 

 

 
 
Кнежевић: Србија на путу привредног препорода 
Извор:РТВ, Танјуг 

 

Србија жели да мала и средња предузећа буду главна окосница привредног раста земље, због 
чега ће Влада наставити да подржава тај сектор, рекао је министар привреде Зоран Кнежевић 
на конференцији Швајцарско-српске трговачке коморе. Казао је и да предузетници у Србији 
наредне године могу очекивати већа финансијска средства из буџета како би унапредили 
пословање, те да је план Владе да до 2020-те у том сектору буде запослено око 100 хиљада 
људи.    
Министар привреде Горан Кнежевић изјавио је данас да је Србија на путу привредног 
препорода истичући да је првиредни раст тренутно 2,9 одсто и да је суфицит у буџету већи од 
300 милиона евра. 
"Желимо да привредни раст БДП-а буде преко три процента и да буде одржив у наредне 
четири године, како би успели да стандард наших грађана приближимо стандарду грађана 
земаља ЕУ", рекао је Кнежевић на Конференцији о малим и средњим предузећима, коју 
организује Швајцарско-српска трговинска комора. 
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Он је истакао да Србија има раст индустријске производње од пет одсто, као и да је охрабрујуће 
и то што извоз расте. 
Кнежевић је подсетио да је пре две године дефицит у буџету износио око две милијарде евра, 
док су сада сви мактроекоомски показатељи добри. 
"Незапосленост је смањена на 15,2 одсто, а очекујемо да у наредне три године буде смањена на 
11 одсто и да то буде одрживо у дужем периоду", нагласио је Кнежевић. 
"Србија је на добром путу привредног препорода", оценио је Кнежевић истичући "да Србија 
води правилну економску политику и да је широм отворила врата инвестицијама". 
 
 

Министарство: До краја године још 6.600 нових радних места 
Извор:Танјуг 

 

На седници Савета за економски развој Владе Србије данас донета је одлука о додели 
подстицаја за улагање неколико предузећа која ће отворити нових 6.600 радних места у 
Београду, Сомбору, Нишу, Крушевцу, Прокупљу, Сечњу и Пећинцима, саопштило је 
Министарство привреде. 
Укупан износ инвестиција је већи од 90 милиона евра. 
Подстицајна средства држава додељује у складу са Законом о улагањима, а у циљу подстицања 
нових инвестиција и отварања нових радних места. 
Одлуке о додели доносе се на предлог Савета за економски развој који чине министри 
привреде, финансија, рада и запошљавања, представници Привредне коморе Србије и Развојне 
агенције Србије. 
На петој седници Савета за економски развој Владе Србије,  учествовали су министар привреде 
Горан Кнежевић,  министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар 
Вулин, председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж, као и представници Развојне 
агенције Србије. 
 

 

 
 

КГ: Без посла у Фијату, сад их тражи Тојота 
Извор: Вечерње новости  

 
Крагујевац -- На Сајму запошљавања у Крагујевцу највеће интересовање је владало за рад у – 
иностранству.  
Крагујевачка филијала Националне службе за запошљавање је у простору "Шумадија сајма" 
организовала Сајам запошљавања на којем је 37 послодаваца понудило око 240 нових радних 
места за незапослене са овог подручја.  
Највише су се тражили производни радници, мада је привреда исказала потребе и за 
машинским инжењерима или економистима, на пример, пишу Вечерње новости.  
Међу већим фирмама са овог подручја - попут компаније "Форма идеале" која производи 
намештај - велико интересовање је владало за производним радницима са средњом стручном 
спремом, иако је слободних радних места било и за висококвалификоване стручњаке...  
“Због повећаног обима посла потребни су нам пре свега обучени кадрови за рад у производњи 
и број није лимитиран”, поручују из фирме "Форма идеале", док је предузеће "Стублине" из 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:628985-Sumadinci-odose-na-rad-u-Poljsku
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села Стојник код Аранђеловца, које се бави производњом широког спектра, а акцентом на 
окове за алуминијумску столарију, тражило и електроничаре, али и стручњаке за хортикултуру.  
Мање фирме и занатске радње - судећи по стању на манифестацији - оскудевају у шивачима, 
столарима, продавцима...  
На Сајму је, притом, био не само велики број Крагујевчана, већ и незапослених из околних 
места у Шумадији. Један од њих је и Саша Гвозденовић (38) који каже да је већ дуго без посла, 
па покушава да дође до било каквог пристојнијег радног ангажовања...  
Иначе, у оквиру овогодишњег Сајма запошљавања је представљен и новоотворени Центар за 
информисање и професионално саветовање, део пројекта за помоћ теже запошљивим групама.  
“Имам 52 године и спадам управо у ову категорију. Некада сам радио у "Застави", а онда остао 
без посла... Тешко је годинама бити без прихода, упорно покушавам да нађем неко запослење и 
редовно се пријављујем на разне конкурсе, али још безуспешно”, каже Берислав Радовановић.  
Можда је и стога највише интересовања и пријава било за рад у Пољској. Једна посредничка 
фирма из града на Лепеници тражи већи број радника са искуством у аутоиндустрији за рад 
управо у овој земљи, конкретно у тамошњој "Тојотиној" фабрици. Кажу да има потребе за више 
стотина квалификованих људи и не крију да су се већ пријавили многи бивши радници 
овдашњег "Фијата", који су летос остали без посла у фабрици у Крагујевцу. 
 

 


