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Кнежевић: Разговарамо са још пет фабрика о запошљавању људи 
Извор:Бета, Блиц 

 

Министар привреде Србије Горан Кнежевић изјавио је да Влада Србије разговара са пет 
компанија које послују на југу Србије, да у наредном периоду запосле 7.500 радника. 
Он је за данашњи Блиц казао да се Ниш полако опоравља, чему је допринео долазак великих 
компанија, али да је потребно још, како би поново био носилац развоја тог дела Србије. 
"Ниш има и кадрове и привредни потенцијал, научно-истраживачке институције, аутопут, 
аеродром, универзитетски центар. Дошли смо да видимо како све да увежемо и шта још да 
урадимо да отворимо нова радна места", рекао је Кнежевић. 
Он је казао, поводом навода да се радницима у страним компанијама не исплаћују минималац, 
ни прековремени рад и да су изложени мобингу послодавца, да захваљујући Закону о 
улагањима инвеститори извршавају обавезе. 
"Када то није случај, раскидамо уговоре и активирамо средства обезбеђења или банкарске 
гаранције", рекао је Кнежевић. 
Говорећи о судбини РТБ "Бор" и рудника "Ресавица", Кнежевић је рекао да ће Влада "уложити 
напор" да нађе најбоље решење за та предузећа, а до тада ће се трудити да њихово "текуће 
пословање буде стабилно". 
 

 

 

 
 

Закон о стечају опет на преправци 
Аутор: Александар Микавица 

 

У Министарству привреде верују да ће ново унапређење „стечајног оквира” допринети да се 

прекине зачарани круг дуговања између предузећа и да радници брже наплаћују своја 

потраживања 

После три измене Закона о стечају у последњих десет година, такозвани стечајни оквир Србије 
добио је високе оцене. На листи „Дуинг бизнис” Светске банке за 2015. годину, на којој је више 
од 190 земаља, дели од 12. до 16. места, а у прошлогодишњој анализи Међународног 
монетарног фонда записано је да је наш Закон о стечају, „уз одређене недостатке, у складу са 
најбољом међународном праксом”. Због „одређених недостатака” и „проблема у примени”, 
управо је почела процедура и четврте измене српског „стечајног оквира”. Јавна расправа о 
Нацрту измена и допуна Закона о стечају трајаће до 30. октобра. 
Зашто се, заправо, Закон о стечају опет „мења и допуњује”, на чији захтев и с којим циљем, 
питала је „Политика” Драгана Стевановића, државног секретара у Министарству привреде. 
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– Када је реч о стечајним поступцима, у протекле две године направљен је озбиљан помак и о 
томе говори статистика – каже Стевановић. – Али, измене су потребне како бисмо отклонили 
све оно што је у примени закона овај поступак оптерећивало и чинило га неефикасним. 
Основни циљ је да се унапреди положај обезбеђених поверилаца и сам процес учини бржим и 
ефикасним. Измене закона су важне и због наших договора са ММФ, али је још важније што 
њима додатно унапређујемо пословни амбијент и чинимо га извесним за пословање. 
У образложењу измена и допуна Закона о стечају предлагач, поред осталог, истиче да ће 
пресложене новине побољшати положај поверилаца, уз заштиту интереса и очување положаја 
предузећа у стечају. Циљ је да стечајем предузеће превазиђе потешкоће, намири повериоце и 
стане на ноге, а у случајевимa када то није могуће, намири повериоце и преосталу имовину 
прода неком ко ће је „ставити у функцију”. 
Предлагач указује да су нове промене Закона о стечају предложене ради унапређења пословног 
окружења, тако да оно буде извесно и сигурно за пословање. Намера је да се прекине „зачарани 
круг дуговања” између предузећа и њиховог ликвиднијег пословања, али и бољег положаја и 
заштите поверилаца – радника, других предузећа и државе. Измене ће омогућити и учешће 
такозваних разлучних, односно заложних поверилаца у поступку одлучивања о издавању у 
закуп или продаји обезбеђене имовине. Рачуна се и на скраћивање рокова за одлуке о 
банкротству и реорганизацији. Измене закона уводе и ефикаснији механизам за разрешење 
стечајног управника, а омогућавају и ефикаснију продају имовине која није од значаја за 
реорганизацију. 
Из министарства напомињу да је после измена закона 2014. године број отворених стечаја 
увећан са 210 у 2014. на 583 у 2015. години. У првих седам месеци 2016. отворена су 254 
стечајна поступка у државним и приватним фирмама. Број отворених поступака стечаја у 
последње две године повећао се прво зато што је држава одлучила да реши питање 236 
државних и друштвених предузећа из портфеља за приватизацију. С друге стране, знатно је 
олакшано покретање стечаја, тако што је судовима омогућено да у случају блокираних, и 
државних и приватних предузећа, лакше покрену овај поступак како би се наплатили 
повериоци. 
Од 4.546 поступака покренутих према Закону о стечају, без података о унапред припремљеним 
плановима реорганизације (УППР), 59 одсто је закључено или обустављено. Око 60 одсто 
стечајних поступака је закључено или обустављено у року од две године, а 70 одсто у року од 
три године. Ипак, осам одсто поступака траје више од пет година. При том је учешће 
друштвених предузећа у таквим поступцима знатно мање у односу на приватна предузећа и 
износи око 30 процената. 
Разлози дугог трајања стечајног поступка у овим случајевима често су објективни, кажу у 
министарству, јер окончање стечаја није могуће услед околности на које не може да се утиче. 
Реч је о проблемима око враћања имовине у процесу реституције или немогућности продаје и 
након вишеструког оглашавања. Али, има и случајева када стечајни управници и повериоци 
нису мотивисани и подстакнути да закључе поступак. На пример, уколико постоји закуп из ког 
се финансирају трошкови поступка, али и случајева неадекватних решења којима се регулише 
поступак продаје. 
Последице исувише дугих стечајних поступака посебно сносе „разлучни повериоци” који често 
нису могли битно да утичу на ток стечајног поступка. 
У Министарству привреде верују да ће измене и унапређење одредби закона допринети да се 
прекине зачарани круг дуговања између предузећа и да радници брже наплаћују своја 
потраживања. Поготову што значајан број запослених у таквим фирмама има статус заложних 
поверилаца. 
„Стечај не значи нужно и крај неког предузећа, а томе су доказ многе фирме које данас 
успешно послују у Србији”, тврде из Министарства привреде и додају да је намера да се 
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предложеним изменама Закона о стечају „уклони та негативна перцепција овог правно 
регулисаног поступка и искористи да се фирме које су доспеле у незавидан положај опораве и 
наставе нормално да послују”. 
Циници ће рећи да су све досадашње реформе „стечајног оквира” – нови закони из 2004. и 
2009, као и измене последњег 2014. године, имале за циљ да омогуће предузећима у кризи да 
превазиђу потешкоће, али су ретки срећници међу запосленима у таквим фирмама који су га 
дочекали и сачували своје редно место. Статистика је регистровала скраћење трајања стечајева, 
али је Србија остала без своје индустрије и стотине хиљада радних места. 
Број потврђених УППР се смањује 
После последњих измена и допуна Закона о стечају смањио се број потврђених Унапред 
припремљених планова реорганизације (УППР). У 2014. години број потврђених УППР је 80, 
док је у 2015. години 41 потврђен. 
УППР се као механизам у претходном периоду често користио за „куповину времена”, а не као 
начин да предузеће у проблемима, кроз договор са повериоцима плански измирује своје 
обавезе и на тај начин превазиђе потешкоће и врати дугове. Изменама из 2014. године, овакво 
понашање је онемогућено што је утицало на мањи број усвојених, али реалније планираних 
УППР-ова. 
Намирење поверилаца 

Разлучни повериоци у просеку намирују 56,5 одсто својих потраживања када је вредност 
реализоване предметне имовине преко милион динара. 
У 140 поступака разлучни повериоци су били у потпуности намирени, док је у још 30 поступака 
намирење било веће од 75 одсто. 
Ови подаци говоре, кажу у министарству, да је дошло до увећања просечног намирења у односу 
на период пре усвајања последњих измена и допуна закона. 
Иако је наплативост потраживања пресудна за степен намирења, положај разлучних 
поверилаца је могуће побољшати тако да се истовремено омогући и бржи и ефикаснији 
стечајни поступак. 
 

 

 

 
 

БГ: Било је нула, сад има 34 фирме 
Извор: Танјуг 

 
Београд -- Број незапослених у Београду смањен је испод 100.000, изјавио је члан Градског 
већа Драгомир Петронијевић.  
Петронијевић је рекао да је смањење броја незапослених у Београду резултат заједничког рада 
града и републике, као и директне комуникације са корисницима Националне службе за 
запошљавање.  
"Све субвенције од сада иду једним каналом, без обзира на то да ли је реч о приватном сектору, 
републичкој или градској институцији, уз стално побољшање услуга за све наше кориснике", 
каже Петронијевић, који је и председник Савета за запошљавање Града Београда.  
Петронијевић сматра да ИТ сектор представља једну од развојних шанси града Београда и 
Србије.  
Подсетио је да у Научно технолошком парку на Звездари ради 450 младих и талентованих 
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људи, распоређених у 34 компаније.  
"Пре само годину дана тај број је био на нули и док се као нова градска власт нисмо укључили у 
тај пројекат, он није функционисао више од 10 година", поручио је Петронијевић посетиоцима 
сајма.  
Како је саопштила Служба за информисање Градске управе, директор београдске филијале 
Националне службе за запошљавање Синиша Кнежевић подсетио је да је за првих девет 
месеци ове године преко те службе запослено 62.000 особа, што је омогућило да се број 
незапослених у Београду коначно спусти испод 100.000 људи. 
 
 

Србија прва у Европи по ризику од сиромаштва 
Извор: Бета  

 
Београд -- Канцеларија Европске мреже против сиромаштва упозорила је да је у Србији ризику 
од сиромаштва изложена четвртина становништва, док трећина сматра да тешко живи.  
Како се наводи, поводом Међународног дана борбе против сиромаштва 17. октобра, са стопом 
ризика од сиромаштва 25,4 одсто Србија је прва у Европи.  
Због тога Европска мрежа против сиромаштва позива Владу Србије да смањење сиромаштва 
постави као приоритетни циљ и да хитно унапреди политике запошљавања и социјалне 
заштите, како би се спречило даље сиромашење грађана.  
Ризик од сиромаштва највећи је међу домаћинствима која чине две одрасле особе са троје или 
више деце, где стопа ризика износи 35,8 одсто, као и међу самохраним родитељима са једним 
или више издржаване деце - 35,4 одсто.  
"За четворочлано домаћинство са двоје одраслих и двоје деце узраста до 14 година праг ризика 
од сиромаштва износи око 31.000 динара, док је за једночлано домаћинство тај праг око 
15.000", наводи се у саопштењу.  
Поред Србије, високу стопу ризика од сиромаштва имају Румунија (око 22 одсто), Бугарска, 
Грчка и Шпанија.  
Подаци о стопи ризика од сиромаштва у Србији добијени су истраживањем Републичког 
завода за статистику у марту ове године, на основу анкете о приходима и животном стандарду. 
 

 

 

 
 

Укидање разних намета отвара 100.000 радних места 
Аутор:Љ. Малешевић 
 

Ускоро треба да буде завршен регистар свих намета привреди, а до краја године и закон о 

таксама и накнадама, који ће растеретити привреду. По речима министра привреде Горана 

Кнежевића, у сарадњи с министарствима државне управе и финансија, припрема се регистар у 

којем ће се евидентирати сва непореска и нефискална давања, а затим ће држава покушати да 

их смањи на разумну меру да би омогућила привреди да што боље и лакше функционише. 

У Србији послује 350.000 малих и средњих предузећа, која запошљавају 850.000 радника, а 
Влада од њих очекује да буду носилац економског развоја који ће до 2020. године запослити 
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још 100.000 људи. Међутим, толика очекивања од малих и средњих предузећа држава не прати 
одговарајућим прописима који би им олакшали рад, већ их „гуше” стотине намета. Наиме, у 
Србији постоји готово 250 непореских такси, а за сваку пету привредници не знају колико ће да 
плате наредни пут јер се оне разликују од општине до општине. 
По речима извршне директорке НАЛЕД-а Виолете Јовановић, привредници и грађани Србије 
плаћају стотине намета чија цена варира у зависности од града и општине, а Међународни 
монетарни фонд тражи од наше државе да те таксе уједначи и да оне буду на једном месту. 
Додаје да студија о парафискалним наметима, коју је НАЛЕД израдио у сарадњи с УСАИД-
овим БЕР пројектом, утврдила је 371 непореско давање, од чега су најмање 179 парафискални 
намети. 
– Том темом се бавимо већ пет година и имамо конкретна решења која смо предложили Влади 
Србије – рекла је Виолета Јовановић. – Предлажемо реформу у пет корака, пре свега увођењем 
јавног регистра и закона о таксама. Парасифкални намети су допринели томе да Србија лане 
изгуби 13.580 малих и средњих предузећа и 35.290 предузетничких радњи. 
Она истиче да постоји отпор локалних самоуправа за укидање општинских парафискалних 
намета, што је, како каже, очекивано јер у томе виде губитак сигурног прихода од којег пуне 
општинске касе. Међутим, неке средине су право да одређују износе парафискалних намета 
привредницима злоупотребиле па су фирмарине вишеструко повећале. Закон о таксама и 
накнадама требало би да уједначи износ накнада на нивоу општина и уведе правило по којем 
би се за једну услугу плаћала једна такса. У Министарству финансија најављују до краја ове 
године значајне промене у тој области, које ће најзад уједначинити висину накнада које 
локалне самоуправе наплаћују привредницима и укинути значајан број намета. Први пут ће та 
област бити регулисана једним законом, а сада је предмет десетина републичких прописа и 
бројних подзаконских аката. Тим законом груписаће се накнаде, начин утврђивања њихове 
висине, контролисаће се наплата и омогућити виши степен финансијске дисциплине. На крају, 
он ће стати на пут локалним самоуправама, које су неретко уводиле скривене порезе којима су 
додатно пуниле буџете. 
Сада највише таксе, чији су износи шестоцифрени, плаћају компаније које послују у секторима 
производње и промета наоружања и експлозивних материјала, транспорта, заштите, заштите 
животне средине, рударства и ауторских права. Сви привредници, без обзира на то чиме се 
баве, сада плаћају таксу за наводњавање. Или, еколошку таксу, осим привреде, плаћају и 
школе, али само приватне. Најмања републичка административна такса тренутно износи 70 
динара, а највећа 748.720. Уколико у називу фирме или радње има и реч „Србија”, власници за 
то плаћају додатних 474.800 динара. Привредници се жале и на то што плаћају неколико пута 
скупље прикључење на гасоводну мрежу, грејање, струју, воду... 
Шест предлога НАЛЕД-а 
НАЛЕД предлаже уређење правног система кроз оснивање јавног регистра непореских намета, 
укидање дуплих такси, односно плаћања више такси по истом основу, усклађивање висине 
такси с ценом пружене услуге, доследну примену Закона о буџетском систему, увођење јасног 
механизма контроле за прописивање нових намета, елемената тих намета и трошења новца 
прикупљеног по том основу и враћање прихода локалним самоуправама који им по природи 
ствари припадају. 
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Коме се понуди посао мораће да засуче рукаве 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Државни секретар Министарства за рад, запошљавање, социјалну и борачку политику Ненад 
Иванишевић најављује да ће грађани Србији од средине наредне године морати да раде да би 
зарадили социјалну помоћ.  
Износи податак да у Србији тренутно има 175.000 радно способних људи који примају ту 
помоћ. 
– Мађарска је направила одличан модел по којем 250.000 људи ради да би добијало социјалну 
помоћ. Ми планирамо да почнемо да спроводимо сличан модел, по којем ће 175.000 радно 
способних људи који примају социјалалу бити запослено на разноразним пословима. 
Примаоци социјалне помоћи по том моделу могли би радити на пословима у пољоприведи, 
одржавању путева и хигијени. Уз рад, они ће ићи на курсеве из разних заната да би у 
будућности могли лакше да нађу сталан посао – рекао је Иванишевић. 
О намери државе да радно способне кориснике социјалне помоћи „натера” да је, када за то 
постоји могућност, зараде, прича се већ дуже, али пракса је показала да они нису претерено 
заинтересовани за било какав посао нити радно активирање. Недавно је министар Александар 
Вулин израчунао да социјална помоћ за четворочлану породицу месечно изађе 22.000 динара, 
односно колико заради и запослени радник на минималцу, а таквих је у Србији више од 
400.000. 
– Осим износа од 8.000 динара, који леже на рачун носиоца социјалне помоћи, на половину 
тог износа има право други одрасли члан породице, док је за децу обезбеђено по 2.350 динара, 
плус дечји додатак, који се, у зависности од категорије, креће од 2.650 до 3.450 динара – 
објаснио је Вулин. – Када се све то сабере, дође се до цифре од 22.000 динара, колико је и 
зарада радника који прима минималац. Држава сада планира да примаоце социјалне помоћи 
радно активира. 
Да би се корисници социјалне помоћи натерали да се радно активирају, потребно је мењати 
Закон о социјалној заштити и управо у њега увести новину која ће значити да се мења начин 
стицања новчане социјалне помоћи и увести радно ангажовање као критеријум за њено 
добијање. 
– Морамо их вратити у живот, то није ништа страшно и већ функционише у свету – истиче 
Вулин. – Здрав и способан човек не треба да остане на маргинама друштва, већ мора да ради и 
да се образује. Боље је да га уведемо у систем, а не да живи од данас до сутра и очекује месечну 
помоћ. 
Да је великом делу корисника социјалне помоћи драже да чекају социјалну помоћ него да 
засучу рукаве и нешто раде и зараде, показало се ове године и у Србобрану, када се за 
спровођење јавних радова определило 11 од 20 корисника новчане помоћи, само зато што су 
сматрали да је надокнада мала. Деветоро корисника социјалне помоћи одбило је да ради за 
плату од 18.000 динара и 1.500 динара за путне трошкове па је тако испало да је лакше не 
радити ништа и примати социјалну помоћ, него радити и зарадити износ који је близак ономе 
који држава даје и када се ништа не ради. 
Влада Србије јесте 2014. године донела Уредбу по којој, да би неко остварио право на социјалну 
помоћ, треба да се образује или укључи у друштвено користан рад, али тај акт није обавезујући 
и резултати су од општине до општине различити. Но, општа оцена локалних самоуправе је да 
је мало прималаца социјалне помоћи који су спремни да раде и прихвате понуђене привремене 
и повремене послове, као и обуку или доквалификацију јер су задовољни оним што добију од 
државе не радећи ништа.  
Нема помоћи док се не заради 
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У неколико локалних самоурпава већ се спроводи одлука да се једнократна социјална помоћ не 
може добити без друштвено корисног рада. Почело је у Ади, а онда су се прикључили Нови 
Бечеј, Пландиште и Пећинци. Део европског пројекта постали су и Рума и Сремска Митровица, 
а ускоро би требало да буду отворене још четири канцеларије у Житишту, Бојнику, Црној Трави 
и Власотинцу. 
– Ми радимо оно што би Министарство рада спровело кроз законе – објашњава председница 
УГ „Дуга” у Ади Весна Циврић. – Последњих шест година радимо активацију, иако она не 
постоји на државном нивоу. Корисници који се обрате за једнократну помоћ, рецимо, за 
плаћање неког рачуна, не добијају новац, већ то морају да одраде. 
  
 

 

 

 
 

Потребно више стручњака за бржи развој ИТ сектора 
Припремила Ана Шувалија Пешић 

 
 

У наредних пет година, пет пута више инжењера за информационе технологије је предвиђено 
новом владином стратегијом. Показало се да су ИТ стручњаци најтраженији и да их најмање 
има. Како усагласити захтеве компанија и капацитете факултета и школа?  
У Србији недостаје 15 хиљада стручњака за информационе технологије. Највише недостају 
програмери, али је оскудица и других профила. То је оно што кочи развој ИТ сектора. 
"Знам случајеве где стране фирме, рецимо, хоће да отворе 200 радних места, па нису сигурне да 
ли могу да добију толико стручњака. Па неке ризикују, неке не ризикују. Као друштво треба да 
радимо на томе да за 10 година имамо десет пута више свега и 'Мајкрософта' и 'Нордеуса', али и 
људи који праве сајтове и целог спектра", каже заменик директора развојног центра 
"Мајкрософта" у Србији Милан Новаковић. 
Ако наставимо овим темпом, тек за деценију и по имаћемо број стручњака који нам је већ данас 
потребан. Годишње са факултета изађе тек 1.000 инжењера. На Електротехничком факултету 
већ је двоструко више студената. Уз проширење простора, повећање квота, недостаје још 
штошта. 
"Ту наставу треба неко да изведе. Не учи се то на табли, то је вештина, умеће, та деца морају да 
имају радно место. Неко мора да ради са том децом цео дан, ми сад користимо демонстраторе", 
каже декан Електротехничког факултета у београду Бранко Ковачевић. 
А изнад свега су неопходни добри планови и програми студирања. 
"Решење је школовање ИТ стручњака. Треба направити школски систем који је квалитетан, 
диплома сама по себи не значи ништа. Морају да имају то релевантно знање, да играју 
тржишну утакмицу", поручује Ковачевић.  
Из Министарства трговине и телекомуникација стиже прва стратегија која треба да 
упетостручи број инжењера до 2020. године. Уз могуће повећање квота за упис на факултете, 
разговара се о увођењу информатике још у основној школи, али и преквалификацијама или 
додатном образовању.  
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"Доквалификација значи за млађе људе који нису завршили ИТ школе и факултете кроз разне 
институције као што је Научно технолошки парк, ИЦТ хабови, да усаврше своје знање и 
покрену сопствени бизнис", наводи Сава Савић из Министарства трговине и телекомуникација.  
А како добру идеју неретко коче финансије, држава би и у том случају могла да помогне, 
најављују из ресорног министарства. 
"Као мере подршке су предвиђена и кредитна средства у износу од 50 одсто иновативног 
пројекта или у максималном износу од 25 хиљада евра", истиче Сава Савић.  
У писању стратегије је учествовала и Привредна комора. О документу сада разговара 
министарски ИТ тим, а најбољу верзију, која ће ићи на усвајање, очекују за месец дана.  
 

 

 

 
 

ЕМПС: Први по стопи ризика од сиромаштва 
Пише: ФоНет 
 
Европска мрежа против сиромаштва - Србија (ЕМПС) саопштила је данас да се у Србији у 
ризику од сиромаштва налази 25,4 одсто становника (1,8 милиона људи) наспрам 17,3 одсто у 
Европи. 
Чак 33 одсто становништва има субјективан осећај да тешко саставља крај са крајем, док У 
Европи тај осећај има њих 10 одсто. 
У саопштењу поводом Међународног дана борбе против сиромаштва, 17. октобра, ЕМПС се 
позива на најновије податке о ризику од сиромаштва у Србији које је у марту ове године 
објавио Републички завод за статистику на основу Анкете о приходима и животном стандарду 
(СИЛЦ) из 2015. године, по којима је у Србији се у ризику од сиромаштва 25,4 одсто 
становника, као и годину дана раније. 
Подаци Еуростата говоре да је ово знатно више од стопе у ЕУ која износи 17,3 одсто. Овако 
високу стопу ризика од сиромаштва има и Румунија, а нешто нижу, око 22 одсто имају 
балтичке државе, Бугарска, Грчка и Шпанија. 
Праг ризика од сиромаштва (релативна линија сиромаштва) у 2015. години је износио 
14.920,00 динара месечно за једночлано домаћинство. 
За четворочлано домаћинство с двоје одраслих и двоје деце старости до 14 година праг ризика 
од сиромаштва је износио 31.332,20 динара, тј. за четворочлана домаћинства која су имала 
месечне приходе веће од овог износа се сматрало да нису у ризику од сиромаштва. 
У периоду негативног демографског раста и константно ниске стопе наталитета, ЕМПС истиче 
да су ризиком од сиромаштва посебно погођена деца и млади. 
Ова организација констатује да се у Србији последњих неколико година готово ништа није 
променило у политици смањења сиромаштва и неједнакости. 
ЕМПС позива Владу Србије, надлежна министарства и друге релевантне органе јавне управе да 
смањење сиромаштва поставе као приоритетни циљ у све развојне стратегије, као и да хитно 
унапреде политике запошљавања и социјалне заштите и њихову примену, како би се спречило 
даље осиромашење грађана и остварио одржив развој по мери човека.   
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Празна каса и магацини 
Пише: Р. Поповић 
 

Пословање предузећа оптерећено дуговањима од скоро 18 милиона динара, 

мањком погонских радника, као и недостатком репроматеријала и готових 

производа 

Вишемилионска дуговања, празни магацини и мањак производних радника кључни су 
проблеми у пословању нововарошког предузећа АД “Слога“. 
У протекле готово три деценије тржиште је запуштено, технологија застарела, али је фирма 
упркос бројним негативним референцама, са ценама конкурентна и то захваљујући изузетно 
јефтиној радној снази. 
Финансијска ситуација јесте комплексна, пословање бременито проблемима, али предузеће 
има перспективу посебно ако се узме у обзир могућност продора на тржиште Руске Федерације, 
истиче дипломирани машински инжењер Зоран Ђокић, генерални директор нововарошког 
предузећа за производњу ауто делова “Слога”. Он је именован на ову функцију пре два и по 
месеца одлуком Надзорног одбора фирме, која је од прошле године у већинском власништву 
тројице београдских бизнисмена. 
Некадашња индустријска узданица у златарском крају, која је до почетка 90-тих имала више од 
350 запослених, данас је “на коленима”, али у пословодству и колективу не одустају од намере 
да се боре за њен опоравак, унапређење производног програма и освајање нових тржишта. У 
“Слоги” данас ради 53 људи, од којих су њих 38 радници у производњи. "Недостатак мајстора, 
пре свих стругара и глодача, угрожава будућност предузећа. Нисмо оптерећени вишком 
администрације, структура запослених је у том смислу више него задовољавајућа, али 
забрињава чињеница да ћемо у наредне две године остати без радника у производњи. Њих 
шест је на прагу пензије, а младог кадра нема. Зато апелујем на школе да у своје образовне 
профиле поново уврсте машинску струку", каже Ђокић, који је, иначе, од 1985. до 2004.године 
до када је радио у “Слоги”, био технички директор, помоћник директора за управљање 
квалитетом, конструктор технологије, руководилац производње и контроле… 
Дуговања од скоро 18 милиона динара “омча су око врата” овом предузећу, истичу у новом 
руководству. Финансијску дубиозу продубили су тако кредитно задужење од 6,5 милиона 
динара, дуг према добављачима од око пет милиона динара, за неисплаћена четири лична 
дохотка, репрограм доприноса за пола године од око 3.600.000 динара, струју и друге сличне 
обавезе. 
-Ситуацију додатно компликује чињеница да су магацини репроматеријала и готових 
производа празни, а потражње има. Потребна нам је хитна финансијска “ињекција” како бисмо 
обезбедили потребне количине челика и осталих сировина, а потом у перспективи и 
проширили лепезу прозводног програма и модернизовали машине и опрему. Тражићемо зато 
што повољније дугорочне кредитне аранжмане или средства из фондова за развој како бисмо 
задовољили потребе тржишта, а њих на сву срећу још увек има, каже нови генерални директор 
“Слоге” и истиче да шансу види у извозу на руско тржиште. "На том пољу има и конкретних 
помака. Близу смо потписивања уговора са тамошњим потенцијалним партнерима, који су 
заинтересовани да им испоручујемо значајне количине 11 врста цилиндара, што би за “Слогу” 
била “сламка спаса” у овом тренутку". 
У пословодству фирме истичу да неће запоставити ни досадашње тржиште, како домаће, тако 
ни пословне аранжмане раније склопљене са иностраним партнерима, али под условима да 
уговорне обавезе не иду на штету “Слоге” као што је то била пракса у неком ранијем периоду. 
- Обуставићемо продају по бесмислено ниским ценама како бисмо зауставили даље пропадање 
и кренули узлазном путањом. Императив ће бити економско исплативи послови, а не продаја 
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по сваку цену, одлучан је Ђокић. Он напомиње да је месечни обим производње око четири 
милиона динара, а да се у “Слоги” тренутно производе амортизери за теретна возила, 
хидрауличне дизалице, вучни уређаји (куке), различите врсте цилиндара…У складу са 
потребама купаца, прошириваће се и лепеза производног програма, а чим предузеће стане на 
здраве ноге, планирано је и инвестирање у модернизацију производње, кажу у пословодству 
фирме, која је, иначе, крајем 80-тих и почетком 90-тих производила месечно око, рецимо, 
1.100 телескопских подизача, а сада чак ни стотину. Суноврат предузећа, иначе, које је са радом 
почело крајем 1968.године, почиње током деведесетих, када је “Слога” услед међународне 
изолације, изгубила готово комплетно тржиште и борбу са конкуренцијом. У новом 
пословодству сматрају да је период након тога обележен и бројним лошим потезима тадашњег 
менаџента, али да од “накнадне памети” нема вајде, те се ваља окренути будућности у нади да 
ће она бити боља већ у наредних пар година.  
 
 

Штрајкачи у "Застави ИНПРО" у све тежем стању 
Пише: Фонет 
 
Здравствено стање 25 радника предузећа "Заставе ИНПРО", који већ шести дан штрајкују 
глађу, се нагло погоршава, а лекари лужбе Хитне помоћи данас су још једном штрајкачу дали 
упут за лечење у Ургентном центру, што је он одбио. 
Председник Штрајкачког одбора Стеван Пушоња рекао је ФоНету да већина радника, који су 
инвалиди рада друге и треће категорије, има озбиљне последице због дуготрајног гладовања и 
да се њихово здравствено стање погоршава из часа у час. Двоје радника је, на инсистирање 
лекара и колега, због изузетно тешког здравственог стања, прекинуло штрајк и упућено на 
кућно лечење, а један је хоспитализован у Ургентном центру Клиничког центра Крагујевац 
(КЦК). 
"Скоро сви смо потпуно малаксали, иммао вртоглавицу, повраћање, болове у стомаку и 
мишићима и висок пририсак. Лекара покушавају да инфузијама, ињекцијама и другим 
облицима терапије помогну најугроженијим радницима, али и поред њиховог залагања, опште 
стање штрајкача глађу је алармантно", рекао је Пушоња. У међувремену директор предузећа 
"Застава ИНПРО" Бранко Вељовић, поднео је писмену оставку, штоје био један од захтева 
штрајкача, али они најављују да ће наставити штрајк до испуњења свих 10 захтева, укључујући 
затев за исплату заосталих зарада. 
"Није нам јасно због чега Министарство за рад и социјалну политику и друга надлежна 
министарства још увек не реагује на наше захтеве и да још нико није покушао да разговара са 
нама. Зар је боравак Владе у Нишу важнији од наших живота", каже Пушоња. 
 

 
 

 
 

Вучић: Жестоко ћемо се обрачунати са мафијом  
Извор:Бета 

 

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је вечерас у Нишу да ће од 1. јануара идуће године 
плате припадницима Министарства унутрашњих послова Србије бити повећане 
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Премијер Србије Александар Вучић изјавио је вечерас у Нишу да ће од 1. јануара идуће године 
плате припадницима Министарства унутрашњих послова Србије бити повећане. 
"Они својим радом заслужују то повећање због сложености посла који обављају... Имаће пуну 
подршку Владе Србије за набавку још савременију опрему", рекао је Вучић новинарима у 
Градској кући у Нишу. 
Вучић није могао да прецизира колико ће бити повећане плате припадницима МУП-а, зато 
што, како је навео, предстоје преговори с Међународним монетарним фондом. 
Вучић је рекао да је Србија захваљујући ангажовању припадника МУП-а једна од најсигурнијих 
земаља не само у региону Балкана, него у целој Европи. 
ВУЧИЋ О ХАПШЕЊУ У ЦРНОЈ ГОРИ И ОБРАЧУНУ С МАФИЈОМ 
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је вечерас у Нишу да још нема званичног 
обавештења из Црне Горе поводом хапшења 20 држављана Србије у тој земљи, и најавио 
жесток обрачун са мафијом. 
"Ми ћемо се без обзира на цену, жестоко обрачунати са свима онима који мисле да им је 
Београд прћија", рекао је Вучић новинарима у Градској кући у Нишу. 
Вучић је додао да "не могу они који долазе из других држава да путују с 'калашњиковима' по 
Београду". 
Црногорска Управа полиције саопштила је раније данас да је прошле ноћи ухапшена група од 
20 држављана Србије који су ушли у Црну Гору наводно с намером да вечерас нападну 
полицију и друге институције, и највише званичнике Црне Горе. Ухапшена група је приведена 
Државном тужилаштву на саслушање. Црногорска полиција трага за још једном особом. 
 

 

Инвалиди "Заставе ИНПРО" који штрајкују у све тежем су стању  
Извор:ФоНет 

 

Здравствено стање 25 радника предузећа "Заставе ИНПРО", који већ шести дан штрајкују 

глађу, се нагло погоршава 

Здравствено стање 25 радника предузећа "Заставе ИНПРО", који већ шести дан штрајкују 
глађу, се нагло погоршава, а лекари лужбе Хитне помоћи данас су још једном штрајкачу дали 
упут за лечење у Ургентном центру, што је он одбио. 
Председник Штрајкачког одбора Стеван Пушоња рекао је ФоНету да већина радника, који су 
инвалиди рада друге и треће категорије, има озбиљне последице због дуготрајног гладовања и 
да се њихово здравствено стање погоршава из часа у час. 
Двоје радника је, на инсистирање лекара и колега, због изузетно тешког здравственог стања, 
прекинуло штрајк и упућено на кућно лечење, а један је хоспитализован у Ургентном центру 
Клиничког центра Крагујевац (КЦК). 
"Скоро сви смо потпуно малаксали, иммао вртоглавицу, повраћање, болове у стомаку и 
мишићима и висок пририсак. Лекара покушавају да инфузијама, ињекцијама и другим 
облицима терапије помогну најугроженијим радницима, али и поред њиховог залагања, опште 
стање штрајкача глађу је алармантно", рекао је Пушоња. 
У међувремену директор предузећа "Застава ИНПРО" Бранко Вељовић, поднео је писмену 
оставку, штоје био један од захтева штрајкача, али они најављују да ће наставити штрајк до 
испуњења свих 10 захтева, укључујући затев за исплату заосталих зарада. 
"Није нам јасно због чега Министарство за рад и социјалну политику и друга надлежна 
министарства још увек не реагује на наше захтеве и да још нико није покушао да разговара са 
нама. Зар је боравак Владе у Нишу важнији од наших живота", каже Пушоња. 
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Синдикати "Слога" најавили протест  
Извор:Бета  
 
Удружени синдикати Србије "Слога" организоваће у четвртак, 20. октобра, испред фабрике 
"Геокс" у Врању први у низу протеста у градовима Србије на којима ће исказати солидарност са 
запосленима и захтевати хитну промену синдикалне политике. 
Протест у Врању испред фабрике "Геокс" у четвртак у подне биће организован у знак 
солидарности са отпуштеним радницима те компаније, а наредни протест биће испред 
јужнокорејске компаније "Јура" у Нишу. 
На протестима у градовима Србије биће затражена хитна промена политике синдикалног 
деловања, право на синдикално удруживање и право на штрајк када су права радника 
угрожена, наводи се у саопштењу те синдикалне организације. 
- Хитно је потребна промена садашње политике синдикалног деловања и прелазак са пасивног 
"глуматања социјалног дијалога" на легитимно супротстављање онима који крше основна 
права запослених - оценио је синдикат "Слога". 
 
 

НЕЋЕ БИТИ ЛЕКАРА, ИНЖЕЊЕРА НАСТАВНИКА... Постови докторке 
Данице Грујичић протресли Србију  
Аутор:А. Ђокић  
 
Проф. др Даница Грујичић свакодневно оперише туморе и спасава животе пацијентима. 
Недавно је одлучила да покуша да отклони бољке друштва, укорењене у економији, политици 
и здравству. Начелница Центра за неуроонкологију Клинике за неурохирургију Клиничког 
центра Србије на Фејсбуку говори о проблемима данашњице, посебно о проблемима младих. 
- Ја заиста не могу да гледам како нам деца одлазе. Толико добре деце одлази, па чак и она која 
нису толико добра, то су ипак наша деца. Зар је могуће да њима ова земља не може да обезбеди 
стан, посао, ауто и да оду једном годишње на одмор? Зар је то толико много - каже за "Блиц" 
Даница Грујичић. 
Зар је могуће да младима ова земља не може да обезбеди стан, посао, ауто и да оду једном 
годишње на одмор? Зар је то толико много? Даница Грујичић  
Према њеним речима, сва снага Србије је у младима и управо зато је одабрала Фејсбук како би 
им се обратила. 
- Осећала сам потребу да се вапајем обратим младима. На Клиници имам сјајне младе људе 
који себи не могу да обезбеде ни новац за одлазак на конгрес. Млади доктори ће отићи и ја се 
стварно тога плашим. Не да неће имати ко мене да лечи, него неће бити лекара, инжењера, 
просветних радника. Ако сви одемо ова земља ће се препустити неком другом - апелује др 
Даница Грујичић. 
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Вучић: Полицији од 1. јануара 2017. веће плате  
Аутор:В. Торовић 
 
Премијер Србије Александар Вучић најавио је вечерас у Нишу да ће плате припадницима 
МУП-а од 1. јануара бити повећане. 
Премијер није могао да одговори колико ће им плате бити повећане јер предстоје преговори са 
Међународним монетарним фондом. 
- Они својим радом заслужују то повећање због сложености посла који обављају. Имаће пуну 
подршку Владе Србије за набавку још савременије опреме. Србија је захваљујући ангажовању 
припадника МУП-а једна од најсигурнијих земаља не само у региону Балкана, него у целој 
Европи - оценио је Вучић. 
Вучић је са министром унутрашњих послова Небојшом Стефановићем присуствовао 
презентацији људска и опреме. Премијер је био у прилици да види де опреме којом располаже 
Полицијска управа у Нишу. 
Вучић је видео оклопна возила, најмодерније аутомобиле, мотоцикле и квадове. Најмлађим 
Нишлијама посебно су били занимљиви квадови,а Вучић је позвао два дечака да седну у ова 
специфична возила. 
Премијер је обишао и припаднике Ватрогасно-спасилачке јединице из Ниша. Заједно са 
ватрогасцима Вучића је дочекала и керуша белгијског малиноа Ди, која је задужена за 
проналажење људи у елементарним непогодана. Биле су постројене и јединице Жандармерије 
и САЈ-а, 
Неколико стотина грађана било је одушевљено што је била постројена и коњичка јединица 
МУП-а. 
На презентацији је био и министар одбране Зоран Ђорђевић, директор полиције Владимир 
Ребић, команданти Жандармерије и САЈ-а Зоран Драговић и Спасоје Вулевић, начелник 
сектора за ванредне ситуације Предраг Ђорђевић.. 
 

 

 
 
Кнежевић: Посао за 7.500 људи у фабрикама на југу Србије 
Извор:Бета 

  

Министар привреде Србије Горан Кнежевић изјавио је да Влада Србије разговара са пет 
компанија које послују на југу Србије, да у наредном периоду запосле 7.500 радника. 
Он је за данашњи Блиц казао да се Ниш полако опоравља, чему је допринео долазак великих 
компанија, али да је потребно још, како поново био носилац развоја тог дела Србије. 
"Ниш има и кадрове и привредни потенцијал, научно-истраживачке институције, аутопут, 
аеродром, универзитетски центар. Дошли смо да видимо како све да увежемо и шта још да 
урадимо да отворимо нова радна места", рекао је Кнежевић. 
Он је казао, поводом навода да се радницима у страним компанијама не исплаћују минималац, 
ни прековремени рад и да су изложени мобингу послодавца, да захваљујући Закону о 
улагањима инвеститори извршавају обавезе. 
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"Када то није случај, раскидамо уговоре и активирамо средства обезбеђења или банкарске 
гаранције", рекао је Кнежевић. 
Говорећи о судбини РТБ "Бор" и рудника "Ресавица", Кнежевић је рекао да ће Влада "уложити 
напор" да нађе најбоље решење за та предузећа, а до тада ће се трудити да њихово "текуће 
пословање буде стабилно". 
 

 


