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15.000 без посла али то што њима треба - нема 
Извор: Бета 
 
Крушевац -- У Крушевцу је одржан Сајам запошљавања, на којем је 28 подслодаваца из 
Расинског округа понудило запошљавање 220 радника.  
"Ово је покушај да се заједничким радом пронађе посао за незапослене, којих према нашој 
евиденцији у Крушевцу тренутно има 14.783, а на Сајам смо циљано позвали око хиљаду и по 
радника из струка које су послодавци тражили", казао је директор крушевачке филијале 
Националне службе за запошљавање, Предраг Марковић.  
Он је навео да је у последње време повећана потреба за занатским занимањима, мада су 
послодавци тражили и машинске и електроинжињере, технологе, поготову оне који имају 
одређено радно искуство и специфична знања.  
Искуство са претходних крушевачких сајмова, показује да послодавци на тај начин успеју да 
попуне од 20 до 40 одсто потребних радних места.  
Марковић је казао и да се у протекла два, три месеца бележи пад незапослености, што је 
резултат активности на запошљавању али и стриктне контроле незапослених који се не јављају 
редовно, па је због тога у Расинком округу од почетка године из евиденције привремено 
избрисано 1.964 особа.  
Компанија "ДС Смитх", која се бави производњом картонске амбалаже, тражила је троје 
дипломираних економиста и по једног дипломираног машинског инжињера и 
електроинжињера, а многи су желели да предају свој ЦВ.  
Марјана Димитријевић, из службе за људске ресурсе, каже да је то зато што та компанија 
омогућава професионални развој, има добре и стабилне односе као добре и редовне зараде.  
Гужва се направила и око штанда компаније "Купер тајер", која производи гуме и тражи 
четири машинска и шест електроинжињера те по три електричара и механичара, а Драгана 
Васић из ХР службе каже да се увек са Сајма врате са макар 200 биографија и да у бази тог 
предузећа које запошљава 900 радника, има више од 10 хиљада радних биографија.  
Напомиње да су компанији сада потребни електро, машински и пројектни инждењери са 
искуством, јер се отварају нове службе, али да је такав кадар дефицитаран. 

 
Вучић обећао, па га моле: Упутите их на нас 
Извор:Танјуг  

 
Ниш -- Нишка Бања, место у којем су између два светска рата сви богати индустријалци из 
Ниша имали своје виле и које су посећивали краљеви.  

 

Нишка Бања налази се на југоистоку Србије, поред магистралног правца Ниш-Софија. Лежи у 
подножју Коритњака, огранка Суве Планине, на надморској висини од 248 метара, а удаљена 
је од Ниша 10 километара и 250 километара од Београда. Лековите воде у тој бањи извиру са 
извора Главно врело, Сува бања, Школска чесма, Бањица и Пасјача, а њихова просечна 
температура је од 36 до 38 степени Целзијуса. 
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Сада годишње има свега неколико хиљада ноћења која се бележе највише у Институту Нишка 
Бања и у приватном смештају, јер ни један од три од некадашња позната хотела не раде.  
Назнаке и наду да ће се нешто променити и да ће бања поново постати 
"туристички цвет", како су, кажу мештани, Нишку Бању некада звали, дао је 
премијер Александар Вучић најавом да ће то ускоро бити место са највише 
инвестиција, што је рекао након разгова са председницима општина и пет округа са југа 
Србије а у оквиру седмице у којој је Влада Србије заседала у Нишу.  
Председник општине Нишка Бања Дејан Јовановић каже за Тањуг да та најава премијера пуно 
значи становницима бање, јер су сви једногласни да је коначно дошло време да она добије 
место које јој припада.  
Каже и да су најаве премијера већ почеле да се спроводе у дело, тиме што су 
отпочели радови на уређењу спортско рекреативне пословне зоне на Лозном 
калему, која се простире на 15 хектара, а на коју се чекало 16 година.  
Наглашава да су већ потписани и меморандум о разумевању са филипинском фирмом "Имми", 
која у тој зони према насељу "Никола Тесла" планира да гради фабрику електронских 
компоненти за аутомобиле, и са још једним инвеститором који је заинтересован за изградњу 
аква парка.  
"Остаће нам још доста земљишта инфраструктурно и комунално опремљеног које ћемо да 
нудимо инвеститорима, и молимо премијера да инвеститоре који желе да граде неке хотеле 
или спортско рекреативне садржаје упути на нас", поручио је Јовановић.  
Додаје да се радови на изградњи водоводно канализационе мреже на локацији Лозни калем 
финансирају са око 19 милиона динара из буџета, док ће другу половину средстава, јер је 
укупна вредност тих радова око 38 милиона динара, обезбедит локална заједница.  
Након завршетка тог посла, како тврди, планирана је у тој зони и изградња приступних путева, 
као и изградња приградске аутобуске станице и пијаце, а око 0,9 хектара је предвиђено да се 
остави за слетање параглајдера.  
Јовановић наводи да се Нишка Бања определила за развој туризма, те да у том смислу догађаји 
попут организовања првенства у прелету параглајдером, планинских бициклистичких трка, 
трка ободом планине Коритњак, могу да привуку већи број млађих туриста у тај крај, а они су 
веома значајни гости, јер је њихова ванпансионска потрошња већа.  
Тренутно, како каже, у Нишкој Бањи највише бораве гости који долазе на 
рехабилитацију, јер је та бања позната за лечење кардиоваскуларних и реуматских 
болести и да су они смештени у Институту Нишка Бања који једино функционише 
у бањи , а чији је капацитет 560 лежаја.  
"У институт долазе људи са упутом из РФЗО и то су особе на рехабилитацији и њихова 
ванпансионска потрошња је мала", додао је Јовановић.  
Осим Института у бањи ради још неколико мањих приватних хотела и хостела, али ни један 
нема конференцијску салу нити услове за масовнији туризам.  
Јовановић је подсетио да је Нишка бања некада имала три велика хотела,који су 
припадали угоститељском предузећу Србијатурист, те да су приватизовани 
почетком 2000-тих, а сада су затворени.  
Како каже, ти хотеле сада не раде, али је хотел "Србија" почео да се реновира, мада је нови 
власник прекинуо радове јер није имао новца да настави тај посао и сада је некада најпознатији 
хотел у овом месту разрушена зграда која је ругло бање.  
"Тренутно смо у разговорима са власницима хотела Озрен и Партизан, али они не желе да 
их продају, већ да их сами реновирају. Држимо их за реч и чекамо следећу сезону да видимо да 
ли ће бар један од њих бити у функцији", навео је он.  
Јовановић је појаснио и да Нишка бања није изгубила званично статус бање, али да је прошле 
године изузета из пројекта Министарства туризма за доделу ваучера за бесплатан одмор, због, 
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како тврди, "лоше комуникације између тадашње власти бање и Министарства туризма".  
"Ове године ваучера је било, али није било неког великог интересовања, свега 70 њих. Важно 
је да имамо подршку Министарства и да људи на тај начин могу да долазе и проводе одмор 
у Нишкој Бањи", каже Јовановић.  
Бању, иначе, највише људи посећије у јулу и августу, а у просеку годишње се оствари око 
12.13.000 ноћења. Осим домаћих гостију долазе највише гости из Бугарске и Македоније. 
 

 

 

 
 

Словаци сваког месеца по 200 радника воде у Европу 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Грађани Србије који су спремни да се запосле ван граница наше земље сада ће то, захваљујући 

агенцији „Едимакс” из Словачке, моћи да ураде далеко једноставније и свакако сигурније. 

Наиме, преко те агенције за запошљавање у Словачкој, али и другим земљама Европске уније, 

до сада је посао годишње добијало око 200 људи, а по речима власника „Едимакса” Марека 

Кухте, планира се значајно повећање – односно да толико запослених буде сваког месеца. 

– „Едимакс” има веома развијену мрежу клијената, чак око 200, а у земљама Европске уније, 
пре свега Словачкој, потребе за радном снагом има тако да, будући да у Србији има доста 
незапослених, очекујемо добре резултате – рекао је Кухта приликом отварања агенције у 
Новом Саду. – Наша агенција је једна од водећих у региону и до сада је, уз наше посредовање, 
запослено више од 80.000 радника. 
По његовим речима, радници из Србије ће посредством „Едимакса” одлазити да раде у земље 
ЕУ, пре свега у Словачку. Он истиче да они који се одлуче да преко „Едимакса” заснују радни 
однос ван Србије могу бити уверени у то да ће имати иста права као и радници из земље-
домаћина јер се приликом радног ангажмана обезбеђује сви потребни документи и радници 
имају поптуно легалан статус, боравишну и радну дозволу за земље ЕУ. 
– Словачка има веома развијену ауто-индустрију и потреба за радном снагом расте, а 
досадашња искуства наших клијената с радницима из Србије су изузетно добра. За сада је 
највећа потражња за рад у фабрикама аутомобила „рено” и „пежо”, али уколико буде интереса 
наших клијената, могући је и ангажман радника других струка – ИТ инжењера, медицинских 
радника... – рекао је Кухта. 
По његовим речима, у Србији има доста агенција за запошљавање које се баве истим послом 
као и „Едимакс”, али је извесно да ће се, и поред велике конкуренције словачких фирми на 
српском тржишту, „Едимакс”, захваљујући квалитету услуге и сигурности коју прижа 
радницима из Србије, добро позиционирати. У свим земаљама у којима „Едимакс” има 
представништва, указао је Кухта, сарађује се с државним институцијама па је тако и у Србији. 
Радници из Србије спремни су да се запосле у земљама Европске уније, а како каже Марек 
Кухта, грађани Србије који имају пасош неке од држава ЕУ могу посао добити за око седам 
дана, док је за оне који пут земаља ЕУ крећу с пасошима Србије, потребно око месец дана. Све 
инфорамције о томе могу се добити у агенцији „Едимакс” на Булевару ослобођења 47.  
Отварању представништва „Едимакса” присуствовао је и директор Покрајинске службе за 
запошљавање Небојша Кукић, који је указао на то да је сарадња с том агенцијом на 
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партнерском нивоу, који доприноси да радници из Србије, приликом радног ангажмана ван 
земље, имају правну и радну сигурност.  
Плата од 500 до 900 евра 
Сигурно је да запошљавање и одлазак на рад ван Србије није лака одлука, али је исто тако 
сигурно да је за многе то решење јер посла у Србији нема довољно. При томе, добар мотив је, уз 
сигурност радног места и ангажмана, и зарада, јер се у Словачкој она креће од око 500 па до 
око 900 евра, што зависи од радног места. Уз то, поједини послодавци обезбеђују смештај и 
превоз до Словачке. 

 
На дневном реду и плате, осигурање, банка... 
Аутор:Е.Дн. 
 
Мисија Међународног монетарног фонда, с Вејмсом Руфом на челу, стигла је у Београд, а 

званични разговори с министрима о шестој ревизији стенд-бај аражмана „из предострожности” 

почеће у понедељак. 

Мисија ће током посете, која ће трајати до 1. новембра, оценити фискалне резултате и 
закључити разговоре о буyету за 2017. 
Како је раније најавио стални представник ММФ-а у Србији Себастијан Соса, у разговорима са 
српским званичницима биће размотрен напредак реформи у финансијском сектору, 
процењено напредовање у спровођењу кључних структурних реформи, а биће речи и о новим 
структурним условима за 2017. 
Осим оног што се званично најављује, на дневном реду разговора биће и повећање плата у 
јавном сектору и пензија, као и будућност две важне српске финасијске институције. Како 
преносе медији, ММФ ће тражити да српске власти до краја године дефинишу стратегију за 
консолидацију Дунав осигурања и Поштанске штедионице, и то ће бити услов за шесту 
ревизију аранжмана с том финансијском иснтититуцијом. 
Посебно кратак рок Београд има у вези с Дунав осигурањем јер ће до краја новембра морати да 
јасно дефинише стратегију његове приватизације, и то искључиво на основу процене независне 
ревизорске куће. Осим тога, званичници ММФ-а провераваће и шта је урађено на 
реорганизацији Поштанске штедионице, која, по њиховој визији, не може више бити сервис за 
кредитирање великих државних предузећа већ би своју оријентацију требало да усмери на рад 
са становништвом и малим и средњим предузећима. 
Иначе, све претходне ревизије ММФ-а у Србији завршене су успешно. 
Борд извршних директора ММФ-а је у септембру, приликом закључења комбиноване четврте и 
пете ревизије стенд-бај аранжмана са Србијом, оценио да је економски опоравак Србије 
превазишао очекивања, и да економски раст наше земље јача уз подршку инвестиција и раста 
нето извоза. 

 
Вулин: Ко је здрав, мора да заради социјалу 
 

Министар за рад Александар Вулин изјавио је да је једини аргумент да ли ће примаоци 

социјалне помоћи радити или не то да ли су здрави или болесни.   

– Није аргумент „то није моја стручна спрема”, аргумент је да ли сам здрав или нисам здрав – 
рекао је Вулин, одговарајући на питање да ли је у реду да држава тражи да они који примају 
социјалну помоћ раде и послове који су испод нивоа њихове стручне спреме. – Па и сада има 
много оних који раде испоед своје стручне спреме. 
Он је казао да они који неће да раде не кажу: „Нећу социјалну помоћ испод мог нивоа”, него 
кажу „Нећу да радим испод свог нивоа”. 
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Вулин је, следећи аргументацију премијера Србије Александра Вучића, побројао све износе на 
које имају парво примаоци социјалне помоћи, и поновио да не види ништа лоше у томе да неко 
о коме држава на тај начин води рачуна, нешто и ради. 
На питање који ће то послови бити, Вулин је навео да ће то договарати Национална служба за 
запошљавање и локалне самоуправе. 

 
Изменама закона ефикаснији поступак стечаја 
Извор:Танјуг 
 
Помоћник министра привреде за приватизацију и стечај у Влади Србије Драган Угричић данас 

је у Новом Саду на јавној расправи представио измене и допуне Закона о стечају наводећи да ће 

оне скратити и поступак стечаја учинити ефикаснијим. 

Угричић је рекао новинарима да је предмет данашње јавне расправе одржане у просторијама 
Привредне коморе Војводине упознавање јавности са основним суштинским стварима због 
чега се мења закон о стечају и шта се тим изменама постиже. 
"Скраћује се поступак стечаја, привредници и сви они који желе да купују имовину стечаја 
моћи ће то да ураде брже и ефикасније, а за сам стечај је важно да се побољшава положај 
разлучних и заложних поверилаца, то су повериоци који имају обезбеђење на имовини која је 
тренутно у власништву стечајног дужника, јер ће моћи лакше и брже да утичу на поступак 
стечаја и да доносе одлуке које се тичу продаје такве имовине", рекао је Угричић. 
Он је додао да ће се на лакши и ефикаснији начин разрешавати стечајни управници и 
именовати нови када се у поступку стекну услови за тако нешто, односно када се утврди да 
стечајни управници нису оправдали положај.    
"У Агенцији за лиценцирање стечајних управника, која је под ингеренцијама Министарства 
привреде, постоји значајан број предузећа која нису нашла купца у претходном периоду 
приватизације. За та предузећа постоје заинтересовани купци и ми једноставно морамо да тим 
купцима омогућимо да у кратком року купе те имовине, да запосле људе и на тај начин ту 
нефункционалну имовину ставе у функцију", истакао је Угричић. 
Током јавне расправе пре свега је појашњено да је стечај поступак према предузећу које је 
неспособно да намири своје обавезе и које се може спровести као реорганизација у циљу 
оздрављења тог предузећа или као банкроство када оздрављење није могуће. 
"Основни циљ стечаја је да заштити права повериоца (радника, предузећа и државе) и то кроз 
банкротство када се повериоци намирују продајом имовине стечајног дужника, или кроз 
реорганизацију на начин и под условима предвиђеним планом реорганизације уз договор 
дужника и повериоца о динамици и начину исплате дуговања", речено је јавној расправи. 
Први закон о стечају донет је 2009. године, а унапређен је изменама и допунама усвојеним 
2014. године које су, како је истакнуто, ојачале положај поверилаца, уредиле садржину плана 
реорганизације, обезбедиле ефикасност у вођењу стечаја и тиме скратиле трајање поступка, те 
обезбедиле додатну транспарентност у вођењу поступка и унапредиле професију и статус 
стечајног управника. 
На скупу у Новом Саду је истакнуто да се према индексу квалитета стечајног оквира Србија 
налази на деоби од 12. до 16. места међу више од 190 земаља, а да је, након доношења измена 
закона 2014. године, број отворених стечајних поступака повећан са 210 поступака у 2014. 
години на 583 поступка у 2015. години, док је у првих седам месеци 2017. године отворено 254 
стечајна поступка. 
Данашња јавна расправа била је друга  коју је на ту тему организовало Министарство привреде, 
прва је одржана у Лесковцу, а планирано је да буду одржане још две јавне расправе пре него 
предлог измена и допуна закона о стечају не уђе у скупштинску процедуру.   
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Научноистраживачки пројекти чекају нови испит 
Извор: РТС 
 
После годину и по дана паузе, Србија поново има Национални савет за науку и технолошки 
развој. Међу најважнијим питањима о којима ће расправљати нови сазив, јесте нови конкурс за 
пројекте. Заједница института Србије, Синдикат науке и покрет "Спасимо науку" траже да се 
настави финансирање постојећих пројеката док се не среди стање у науци. 
На констититивној седници отворена су питања акредитације научноистраживачких 
организација, жалбе на решења о именовању у различита звања. О конкурсу за нове 
научноситраживачке пројекте у наредне четири године детаљно ће се тек говорити. Да 
подсетимо - претходни Конкурс поделио је научну јавност, а Влада га је у мају поништила. 
Академија наука је сматрала лошим продужетак постојећег стања.  
Академик Зоран Поповић, председник Националног савета за науку и технолошки развој каже 
да су млади људи у међувремену докторирали.  
"Они су остали у истој категорији у којој су били раније, значи према њима се ради један лош 
поступак, који их дестимулише да остану у земљи и вредно раде као до сада. И поред тога, 
пројекти који су до сада финанисрани, су били орјентисани на стратегију која је одавно истекла 
и ми сада имамо нову стратегију научно-истраживачког рада тако да ми настављамо 
финанисрање пројеката који нису у складу са новом стратегијом него су у складу са стратегијом 
која не постоји", каже Поповић. 
И у синдикату науке се позивају на нову стратегију и тврде да се годинама залажу за 
комбиновано институционално - пројектно финансирање. 
"Ми се боримо за то да статус истраживача у Србији буде изједначен са статусом колегама на 
универзитету. Не само по звањима, јер Закон о науци познаје и препознаје еквиваленцију 
звања. Међутим, Закон о високом образовању је не препознаје. А онда се заједно боримо за 
пројекте", каже Ђурђица Јововић, председница Синдиката науке. 
Академик Зоран Поповић каже да се њихове институције не финанисрају за бављење научним 
радом, већ кроз пројекте. 
"Тако да та ситуација мора да се промени и добра је прилика да то буде што скорије, а Влада је 
већ донела акциони план да то буде решено у наредне три године", каже Поповић. 
Научници су од министра Шарчевића затражили и да се направи регистар научних радника и 
публикација. Јер кажу, на пројектима је тренутно нешто више од дванаест хиљада 
истраживача, а према подацима изнетим у мају, за нови пројектни циклус могло би да 
конкурише око 18.000 потенцијалних истраживача. 
 

 

Костић: Власт треба да саслуша другачија мишљења 
Извор:Танјуг 
 
Председник Српске академије наука и уметности Владимир Костић саветовао је људе на власти 
у Србији да "отворе прозоре" и саслушају оне који мисле другачије, како нас и даље не би 
"гушила партократија". 
Владимир Костић сматра да ако држава буде способна да разговара са различитим групама и 
неистомишљеницима, она ће добити идеје и за сопствену будућност. 
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"Ми морамо да ширимо просторе демократије кроз независне институције. Овако, бојим се да 
ће нас и даље гушити партократија која нас је гушила од оснивања Србије и није се много ту 
шта променило до сада", рекао је Костић у интервјуу за Магазин Бизнис. 
Костић истиче да држава има више могућности за деловање, а пре свега може да окупи 
капацитете који могу да стварају бржи економски и друштвени развој. 
"Али, у овом тренутку бојим се да партократија још увек води читав низ елемената одлучивања, 
па и оријентације. Неки од њих се и нескривено понашају као војници сопствене партије, што је 
погрешно, о било којој партији да је реч. И то не важи само за последњу политичку генерацију, 
иако можда неке ствари тек сада долазе на видело", указао је Костић. 
Упитан како види економске проблеме српског друштва данас, Костић је оценио да је 
неопходно завршити транзицију, као и утврдити неколико приоритета. 
"Неопходан је завршетак транзиције, јер се у овом садашњем статусу 'ни риба ни девојка' нико 
не осећа посебно пријатно. Требало би да нађемо три или четири приоритета, онако како је 
Ирска урадила, на којима можемо да градимо нашу компетентност", нагласио је Костић. 
Навео је и да постоји идеја да Академија направи једну врсту одбора или центра при свом 
Техничком институту где би компетентни људи у договору са људима из привреде могли да 
помогну. 
Костић је поновио мишљење да је Србија подељена на "острва, групе, кланове, који су у тој 
мери у некаквој ентропији да међусобно не комуницирају нити се познају", да се помало стресе 
када се помене израз "српска бизнис елита", али и да сматра да постоје успешни људи у 
различитим димензијама и областима посла. 
"Бизнисмени су дужни култури и традицији из које су потекли"  
"Са којим правом бих могао ја да презирем некога ко запошљава стотину или чак десетине 
хиљада људи? Са којим правом може неко да се поспрдно односи према онима који су успели 
да створе неку врсту капитала, сем ако нису правили кривична дела, али то је питање за 
тужилаштво, а не за председника Академије", напомиње Костић. 
Каже и да има право да као бирократа Акладемије подсети бизнисмене да су дужни, не само 
банкама, него култури и традицији земаља из којих су потекли. 
"У том смислу ја немам ни стрепњу ни проблем да разговарам на најразличитијим нивоима са 
најразличитијим групама у Србији, јер себе не сматрам ни сувише профаним, али ни сувише 
узвишеним да бих бирао саговорнике", навео је председник Академије. 
Напомиње и да му је сан да у САНУ направи Институт за стратешка истраживања, који би био 
девети институт Академије и истиче да ће урадити све да то и оствари. 
"Ми се неким стратешким областима континуирано бавимо. Тај нови институт би разматрао 
сва друштвена и економска питања и био би место на коме ће неке забринуте и умне главе, које 
нису свеприсутне у Академији, моћи да се сусретну са стратешким изазовима који изненађују 
целу цивилизацију, а не само нашу Србију", објаснио је Костић. 
Тврди и да не постоји институција као САНУ која поред озбиљности не може да понуди брзе 
одговоре на нека хитна питања које друштво у Србији треба да реши. 
Председник САНУ каже и да га погађа одлив младих из Србије и сматра да је неопходно 
креирање позитивне атмосфере, макар то значило и како каже, неку врсту позитивне 
дискриминације према младим људима, како спорт не би остао наш једини извозни артикал. 
Верује и да би генерације које долазе требало да знају да је Србија у закашњењу и да их треба 
учити да се закашњење може сустићи идејом да смо, као што уче Јапанце, сиромашни, мали и 
да ова земља нема никог другог сем нас. 
"Ако ми не будемо запели више него што запињу у Холандији, Француској, Русији или било 
где, Србија неће имати великог изгледа сем да буде маргина и периферна нација", напомиње 
Костић. 
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Говорећи о 5. октобру 2000. године каже да је био "прва и једина политичка победа његове 
генерације", али да је његова генерација ту политичку победу "разменила у банкнотама 
компромиса и малих ситних угађања коегзистенције за коју смо изгледа више бринули, за 
разлику од парола које смо 5. октобра узвикивали". 
"Бојим се да смо велику банкноту једне могуће демократске победе разменили за ситне 
новчанице сопствених угодности. И ту не изузимам ни моју маленкост", закључио је Костић. 

 

Вучић: Све зависи од нас, наше марљивости, труда и енергије 
Извор: РТС, Taнјуг, Бета 
 
У Кикинди је отворена француска фабрика за производњу металних делова за аутомобилску 
индустрију "Мекафор". Инвеститори не би долазили да овде нема посвећених радника, 
поручује премијер Александар Вучић. 
Врпцу су свечано пресекли премијер Србије Александар Вучић, амбасадорка Француске у 
Србији Кристин Моро и градоначелник Кикинде Павле Марков, у присуству власника и 
председника УО компаније "Мекафор" Николаса Гросдидијеа. 
У кикиндском погону биће ангажовано 55 радника, углавном некадашњих ливничара, а 
планирано је да се број запослених повећава са ширењем посла.  
Вучић је рекао да Србија има све боље трговинске односе са Француском и да су француским 
компанијама, као и другим инвеститорима, у Србији омогућени најбољи услови за пословање. 
"Овде није било ништа. Ово је почетак за индустријску зону, то је велика предност за 
инвеститоре, зато очекујемо joш једну велику команију која би запослила 400 људи. Молим 
Француску да и даље улаже у Србију, да буде много фабрика, да гурамо до двоцифреног броја", 
наглашава Вучић. 
Према његовим речима, стање у државном буџету никад није било боље, што ствара услове да 
се са мисијом ММФ-а, која је од данас у посети Србији, разговара о повећању плата у јавном 
сектору и пензија. 
"Ти резултати не би били тако добри да није инвеститора који улажу у Србији, а они не би 
долазили да овде нема добрих и посвећених радника", рекао је Вучић. 
Додао је да у не види никакав проблем да Србија даље напредује, изузев спољних изазова. 
"Све зависи од нас, наше марљивости, труда и енергије", истакао је Вучић. 
Премијер је рекао да воли да гледа у будућност и да се ствари не мењају за годину или две дана, 
али да ћемо, уколико будемо ишли у добром смеру, на хоризонту видети много боље ствари. 
"А код наших радника видео сам огромну жељу да напредују, да ураде нешто за себе, своју 
породицу, град и земљу. Ми ћемо се зато трудити да помогнемо на сваки могући начин", указао 
је премијер. 
Када је реч о Кикинди, Вучић је рекао да је отварање француске фабрике и одлука да тај град 
добије подзону са истим условима као суботичка слободна царинска зона, само почетак 
индустријске зоне у Кикинди. 
Подсетио је да је на граници са Румунијом отворен гранични прелаз, али да ради само 12 сати, 
и да ће о томе разговарати са румунским премијером 10. новембра у Темишвару. 
"Наћи ћемо се и једна од тема ће бити Кикинда. Покушаћемо да се договоримо и направимо 
прелаз за камионе, робу, аутобусе, да ради 24 / 7, јер бисмо тиме додатно допринели улагању и 
инвестицијама у цео Банатски округ", рекао је премијер. 
Вучић је захвалио премијеру Француске Мануелу Валсу на пријему у септембру, истичући да је 
то што је председник Владе Француске издвојио два и по сата да са српским премиијером 
разговара, велика част за њега лично и за Србију. 
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Председник управног одбора Николас Гросдидије истиче да је фирма у Србији најпре нашла 
дубоку укорењеност индустрије, висок ниво техничке културе и квалификовану радну снагу. 
"Поред тога, власти су нам олакшале овај пројекат. Након неколико година у Сенти, дошло је 
време да ојачамо своје место у Србији изградњом постројења у Кикинди", напомиње 
Гросдидије. 
Гросдидије је указао да је објекат изграђен у рекордном року и најавио да ће "Мекафор" 
наставити да инвестира у Србији. 
Истакао је да са поносом отварају нову фабрику, те истакао да имају велике планове за 
тржиште Југоисточне Европе.  
"Француске инвестиције биће још веће" 
Амбасадорка Француске Кристин Моро је рекла да постоји велико интересовање француских 
приведника за Србију и изразила очекивање да ће талас француских инвестиција у наредном 
периоду бити још већи доласком нових фирми у нашу земљу. 
Моро је поручила да ће Француска наставити да даје велику подршку евроинтеграцијама 
Србије. 
"Информишемо француска предузећа о српском тржишту", рекла је Моро додајући да је у 
порасту робна размена две земље прецизирајући да је у 2015. она била виша за 80 одсто у 
односу на 2010, када је износила 750 милиона евра. 
Изразила је наду да ће укупна робна размена двеју држава прекорачити милијарду евра. 
"Француска предузећа су свесна предности географског положаја Србије, квалитета радне снаге 
и начина на који их дочекују власти у Србији", нагласила је Моро и додала да француске фирме 
у Србији запошљавају 10.000 људи. 
Градоначелник Павле Марков је изјавио да се отварањем ове фабрике шаље порука сигурности 
свим инвеститорима који долазе у Кикинду. 
Марков је захвалио премијеру Александру Вучићу на подршци за развој индустријске зоне и 
довођење нових инвеститора. 
"Мекафор" је први инвеститор у новој индустријској зони, а градоначелник каже да је та 
компанија добар пример како компаније треба да послују. 
Марков је указао да Кикинда има богату индустријску традицију и да је 75 одсто производње 
извозно оријентисано, а највише у ЕУ. 
"Мекафор" је међу три највећа европска произвођача металних делова за аутомобиску 
индстрију и у више фабрика у свету запошљава око 120.000 радника. 
Фабрика је изграђена у индустријској зони у Кикинди и простире се на плацу од 48.000 
квадратних метара, који је "Мекафор" платио 30 милиона динара. 
Камен темељац је постављен у априлу и реч је о гринфилд инвестицији. 
За бројне привреднике из Француске и осталих европских земаља организован је обилазак 
важних градских локација и новоизграђених индустријских зона, и пословни форум са 
презентацијом инвестиционих могућности Кикинде.  
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Штрајк службеника 1. новембра 
Пише: ФоНет 
 
Синдикат правосуђа Србије донео је одлуку да 1. новембра ступи у штрајк до испуњења захтева 
које им је обећала држава, преноси Н1. 
Синдикат правосуђа наводи да им је једини захтев било повећање зарада судском, тужилачком 
и затворском особљу, што су им, како тврде, представници државе обећали, али нису и 
испунили. 
У Синдикату истичу да ће штрајковати службеници чије плате се крећу од 25.000 до 30.000 
динара. 
Плате у правосуђу нису повећаване пуних шест година, тачније од последњег штрајка 2010. 
године. Годинама смо разговарали и наш послодавац је увек варао, односно никада није био 
искрено заинтересован за побољшање материјалног положаја правосудних службеника, 
наводи се у саопштењу које потписује председница Синдиката Слађанка Милошевић. 

 

Вучићеве бројке - социјала износи 99.000 месечно? 
Пише: А. Милошевић 
 

Председник Владе каже да за социјална давања држава издваја 143 милијарде 

годишње и да тај новац добија 120.000 корисника, рачуница показује другачији 

однос 

Србија за "социјалу" месечно издваја 99.305 динара по човеку. Ова тврдња наравно није тачна, 
али произилази из онога што је пре неколико дана изјавио премијер Србије Александар Вучић 
када је рекао да држава само за социјалу даје 143 милијарде динара и да тај новац прима 
120.000 људи у Србији.  
Проста математика каже да је то скоро 1,2 милиона динара годишње или преко 99.000 динара 
по сваком кориснику неке врсте социјалне помоћи или подршке. 
Одакле овако очигледно нетачна бројка? До премијерове изјаве је дошло када је, одговарајући 
на питање новинарке, почео да говори о грађанима који по њему узимају новац од социјалне 
помоћи и онда неће да раде, јер им држава поклања новац за живот. 
"Да бисте ви разумели, колико нама оде, милијарду... Колико дамо укупно за социјалу?", 
упитао је премијер присутне министре и добивши одговор да "143 милијарде иде само за 
социјалу", додао: "143 милијарде ми дајемо за социјалу. Процентуално, дајемо више него било 
која друга земља." 
Затим је додао: 
"Ми вама узмемо порезе и доприносе и одатле исплаћујемо те 143 милијарде. Ја хоћу да они 
раде, да ми мање исплаћујемо у томе. Имамо 120.000 људи које тако плаћамо. Имамо армију 
људи." 
Министарство за рад и социјална питања током јучерашњег дана није одговорило на питања 
Данаса о томе на шта се односе те 143 милијарде динара које наводно прима 120.000 људи, али 
се чини да је одговор како је до овога дошло прилично јасан. 
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Када је Вучић упитао министра колико укупно издвајамо за социјалу, овај му је дао практично 
укупан буџет Министарства за рад. Наиме, Вулиново министарство годишње располаже са 151 
милијардом динара, од чега 140,4 милијарде долази из државног буџета, а остатак чине разне 
донације и сопствени приходи. 
Тако је Вучић наведен да под "социјалу" подведе и плате запослених у Министарству рада и 
центрима за социјални рад, трошкове путовања, набавку канцеларијског материјала и 
намештаја, одржавање зграда, трошкове режија и све друге издатке. 
Међутим, кривица није само на Вулину. Јер, изгледа да ни цифра од 120.000 људи који 
примају "социјалу" није тачна, а њу је изнео сам Вучић без ичијег "суфлирања". 
Јер, буџет Министарства показује да држава заиста издваја значајна средства за помоћ 
угроженима. Тако за "права корисника из области заштите породице и деце" - што је управо 
онај део људи о којима је говорио премијер (који узимају новац за децу, плус социјалну помоћ 
за себе) - држава даје 51 милијарду динара годишње. Да је таквих корисника само 120.000, они 
би само по том основу примали по 35.000 динара месечно. А то не тврди чак ни премијер, који 
рачуна да они од државе добијају минималну плату, то јест око 20.000 динара - и то кад им се 
саберу сва давања. 
Одговарајући на новинарско питање, премијер је овако објаснио зашто сматра да 
би корисници социјалне помоћи требало да буду обавезни да се баве друштвено 
корисним радом. 
"Знате како то изгледа? Ја сам, колко година већ имам, толико матор, имам двоје деце, 
социјални случај, узмем по 4.000, 4.500 динара на по дете, 9000 + 10.000, 11.000 овако, ето 
мени минималне плате. Па што ја да идем онда да радим. Знате колико је таквих случајева? Је 
л' знате да се и на по дете добија новац? Не знате, зато што вам то нико никад није рекао. Е, ја 
вам то сад кажем. Па бесплатни оброци, па све друге ствари које иду. И тиме дате минималну 
зараду, која није зарађена. Поклонили сте новац незарађено", рекао је премијер. 

 

Нова фабрика у Кикинди 
Пише: Фонет 
 
Председник Владе Србије Александар Вучић присуствовао је данас у Кикинди отварању 
француске фабрике за производњу металних делова за аутомобилску индустрију "Мекафор", у 
коју је уложено четири милиона евра, а запослено је 80 радника. 
Врпцу су свечано пресекли Вучић, амбасадор Француске у Србији Кристин Моро и 
градоначелник Кикинде Павле Марков, у присуству власника и председника УО компаније 
"Мекафор" Николаса Гросдидијеа, саопштила је Влада Србије. Та компанија је један од водећих 
произвођача металних делова за ауто-индустрију у Европи и запошљава 120.000 радника 
широм света. Фабрика је изграђена у индустријској зони у Кикинди и налазисе на плацу од 
48.000 квадрата, за који је "Мекафор" издвојио 30 милиона динара. 
Реч је о гринфилд инвестицији, а компанија планира да повећа број радника у фабрици, додаје 
се у саопштењу. 
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ОТВОРЕНА ФАБРИКА "МЕКАФОР": Из баната ауто-делови у свет  
Аутор:М. ИВЕТИЋ 
  
У Кикинди данас свечано отворена француска фабрика "Мекафор", у коју је уложено четири 
милиона евра. Премијер Александар Вучић најавио да ће за три до четири месеца уследити 
нова инвестиција  
КИКИНДА је добила фабрику за производњу металних делова за аутомобилску индустрију 
"Мекафор", у коју је уложено четири милиона евра, а запослено 80 радника. 
Ову фабрику данас су свечано отворили премијер Александар Вучић, кикиндски 
градоначелник Павле Марков и амбасадор Француске у Србији Кристин Моро, у присуству 
власника и председника УО компаније "Мекафор" Николаса Гросдидијеа. 
- За три до четири месеца уследиће нова инвестиција и ту се, наравно, неће стати - истакао је 
јуче премијер. - Учинићемо све да Кикинда поново, као некада, буде богата, а то може да буде 
ако ничу нови погони где ће се људи запошљавати. До пре неколико година говорило се 
углавном о томе како и где се затварају фирме, а сада - где се фабрике отварају. Ко због тога не 
би био задовољан и срећан? Јуче смо из тих разлога били у Нишу, данас смо овде у Кикинди, 
сутра у Крушевцу, прекосутра у неком другом месту, То је мој посао, који настављам с једнаким 
заносом. 
Кристин Моро, амбасадор Фрацуске, напоменула је да у Србији око 100 фирми из њене земље 
послује у Србији, у којима је око 10.000 запослених. Бројка ће се све више увећавати, јер је, по 
њеним речима, Србија погодно место за улагање. 
- У Србију, конкретно у Сенту, дошли смо 2008. године, где је наш први погон у југоисточној 
Европи - рекао је председник УО компаније "Мекафор" Николас Гросдидије. - Сада се та 
постројења пресељавају у Кикинду, у нови погон подигнут на сопственом плацу од четири 
хектара, за који смо платили 30 милиона динара. Зашто смо, ширећи бизнис на овај део 
Европе, за улагања одабрали баш Србију? У овој земљи постоји дугогодишња индустријска 
култура. Наишли смо на велико разумевање Владе и премијера Вучића, као и кикиндске 
локалне самоуправе, на чијем челу је градоначелник Павле Марков. Ова "паметна" фабрика је 
у правом смислу модел нашег пословања, својеврсни излог наше технологије. Сигурно ће бити 
нових инвестиција, да би се континуирано и прецизно пратила потражња за нашим 
производима. 
Ова компанија је један од водећих произвођача металних делова за ауто-индустрију у Европи и 
запошљава 120.000 радника широм света.  
ДО ЈУЧЕ БИЛА ЛЕДИНА 
ПРВИ човек Кикинде Павле Марков истакао је да је за само две године, уз свесрдну подршку и 
финасијску помоћ Владе Србије, запуштена ледина претворена у модерну индустријску зону са 
свим неопходним условима за подизање производних погона. "Мекафор" је после "Ле 
Белијера", друга француска фабрика у Кикинди, а први је станар зоне А. 
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Протест испред фабрике "Геокс"  
Аутор:Ј. С.  
 
Удружени синдикати "Слога" у Врању данас организовали протест због понижавајућих услова 
рада 
У организацији Удружених синдиката Србије "Слога", данас је испред компаније "Геокс" у 
Врању одржан протест због понижавајућих услова рада. На протесту, међутим, није било 
ниједног Врањанца, иако је био организован и превоз из центра града, него су дошли 
представници синдиката из неколико градова Србије, а испред фабрике је било само неколико 
бивших радника ове фирме. Протест је прошао мирно, а скроман скуп, поред полиције, 
пратило је и приватно обезбеђење које је пословодство ангажовало. 
Жељко Веселиновић, председник "Слоге", рекао је да је помало разочаран што Врањанци нису 
подржали суграђане. Он је најавио и да ће се кандидовати на предстојећим изборима за 
председника Србије. 
 
 

Штрајк службеника у правосуђу 1. новембра  
Аутор:В. Ц. С. 
 
Незадовољни платама, Службеници у правосуђу најавили обуставу рада од 1. новембра. Траже 
да основица зарада буде минималац од 21.000, а не 17.100 динара 
ОКО 15.000 правосудних службеника запослених у судовима, тужилаштвима и затворима 
ступиће у штрајк 1. новембра јер су незадовољни зарадама које се крећу између 25.000 и 
30.000 динара. Ово је најавила Слађанка Милошевић, председник Синдиката правосуђа 
Србије. 
- Плате у правосуђу су најниже у јавном сектору и нису повећаване пуних шест година, односно 
од последњег штрајка. Годинама смо разговарали, и послодавац нас је увек варао и није био 
искрено заинтересован за побољшање нашег материјалног положаја - каже Милошевић. 
Синдикалци траже да основица њихових зарада буде минимална гарантована цена рада на 
основу одлуке Социјално-економског савета. Сада им је, кажу, основица 17.100 динара, док је 
минимална цена рада 21.000. Месечно добијају помоћ од по 4.000, али она није укључена у 
зараду. Такође, премијер није испунио обећање из децембра прошле године за исплату 
једнократне помоћи. 
У штрајку ће учествовати и затворски чувари, а према речима синдикалца Звонка Томашевића, 
запосленог у затвору "Нова Скела", безбедност неће бити угрожена. 
- Нећемо спроводити притворенике и осуђенике по позиву судова, осим када су у питању 
хитни, притворски предмети. Нећемо их водити на ликовне секције и спорт, неће бити посета, 
чак ни адвоката, као ни пријема пакета. Изводићемо их само у шетњу и на оброке - каже 
Томашевић. 
Ни дактилографи, записничари и остали запослени у судовима неће радити осим када су у 
питању хитни, притворски предмети и привремене мере (нпр. забрана приласка). То ће 
значити да ће, баш као и код штрајка адвоката пре годину дана, правосуђе бити у колапсу. 
Штрајк ће се одржавати у судовима, тужилаштвима и затворима, и сваког дана ће почињати 
доласком људи на посао и трајати до краја радног времена. 
ДО ИСПУЊЕЊА ЗАХТЕВА 
ШТРАЈК ће трајати до испуњења захтева, осим ако се наш послодавац не уразуми и понуди нам 
до 1. новембра повећање плата - закључује Милошевић. 
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РГЗ: Камере су против корупције и нерада  
Извор:Танјуг  

 

Републички геодетски завод (РГЗ) није прекршио закон тиме што је инсталирао камере у 
пријемне канцеларије служби за катастар непокретности, јер су оне постављене да би се 
спречила корупција и побољшао пословни процес, саопштио је данас РГЗ. 
Камере су, како се наводи, постављене у сврху јавног интереса, који произилази из Закона о 
државном премеру и катастру и Националне стратегије за борбу против корупције у Србији за 
период од 2013. до 2018. године, наводи се у одговору који је Републички геодетски завод 
упутио Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 
РГЗ је Поверенику одговорио након што је од њега добио упозорење да снимањем камерама у 
"пријемним канцеларијама служби за катастар непокретности Београд, Земун, Ниш и Нови 
Сад и даљом обрадом личних података путем њиховог преноса (ливе стреаминг), чинећи 
податке доступним неограниченом броју корисника интернета, та републичка институција 
недозвољено обрађује податаке о личности". 
Све мере, па и постављање камера, указује се у одговору Поверенику, предузете су с јасним 
цилем - да се побољшају пословни процеси и спречи корупција, што је као једна од мера и 
активности одређена Републичком геодетском заводу као одговорном субјекту поменутим 
Акционим планом за спроводјење Националне стратегије за борбу против корупције у Србији. 
Такође је, наводи се у одговору, неспорна је чињеница да је РГЗ поставио обавештење на 
пријемне канцеларије наведених служби за катастар непокретности, на основу којег су грађани 
упознати с тим да "се врши предметна обрада података", па РГЗ сматра да су грађани дали 
усмену сагласност, односно пристанак за предметну обраду података, односно снимање 
камерама. 

 

НЕСКЛАД ПЛАТА И ТРОШКОВА Фали нам 100 евра месечно да бисмо 
ПРЕЖИВЕЛИ  
Аутор:Марко Ташковић  

 

Да је статистика као бикини, открила би голу кожу грађана, јер просечној породици недостаје 
месечно више од 100 евра за пуко преживљавање. 
Реч је о подацима Републичког завода за статистику (РЗС), према којем просечно домаћинство 
у Србији има три члана и троши месечно 14.000 динара више од просечне плате. 
Ако се, према истој статистици, узме у обзир да је сваки трећи радно способан становник 
незапослен, може се грубо рећи да најмање свакој трећој породици с једним дететом недостаје 
барем 100 евра за личну потрошњу. 
Наравно, треба имати у виду да многи у Србији издржавају своју породицу са исподпросечном 
или минималном платом. 
Само за рачуне и храну 60.000 месечно  
- Само за рачуне и храну треба нам месечно најмање 60.000 динара, а супруга и ја месечно 
зарађујемо укупно 50.000 динара. Ја радим као возач у пицерији за 25.000 динара, а она 
толику плату има као продавачица. Значи, сваког месеца нам недостаје да бисмо преживели 
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око 10.000 динара и не знам како бисмо то успели да нас не помажу моји и њени родитељи. Не 
памтим кад сам купио себи одећу, када смо последњи пут отишли у биоскоп, позориште или на 
море. Кад нам и остане нешто пара, ми то потрошимо сину на одећу и обућу - жали се Петар 
Јанковић, који са супругом и двоипогодишњим сином живи у Београду. 
И у Удружењу потрошача сматрају да је ситуација и више него забрињавајућа. 
- Ова разлика између просечне плате и просечне потрошње по домаћинству је упозоравајући 
индикатор о великој неусклађености између месечних примања и задовољавања основних 
потреба грађана. Куповна моћ је значајно испод нивоа одрживог преживљавања грађана - 
наглашава Петар Богосављевић из Удружења за заштиту потрошача. 
Одричу се одеће и обуће, биоскопа, летовања...  
Како објашњава, грађани би могли да уштеде ако би обратили пажњу када и од кога купују 
разне производе. 
- Треба знати да су и цене производа истог квалитета различите у зависности од произвођача, 
продавца, места продаје, па чак и доба недеље или дана. Због тога би грађани морали више да 
се информишу о тим разликама у ценама - додаје Богосављевић. 
Практично је немогуће одредити листу цехова који ће одговарати месечним примањима 
просечне породице, али приоритети се знају. 
- Грађани се најчешће одричу одеће и обуће како би обезбедили деци све што им је потребно и 
како она не би осетила немаштину - каже Богосављевић из Удружења потрошача. 

 

БЛИЦ САЗНАЈЕ ММФ тражи од Владе да среди "Штедионицу" и 
"Дунав осигурање"  
Аутор:Слађана Вукашиновић  

 

Међународни монетарни фонд тражи да српске власти до краја године дефинишу стратегију за 
консолидацију "Дунав осигурања" и "Поштанске штедионице". 
Папири снимљеног стања у овим државним кућама мораће да се ставе на сто делегацији ММФ, 
која од данас борави у Београду, јер су они услов за шесту ревизију аранжмана. Посебно кратак 
рок Београд има у вези са "Дунав осигурањем", јер ће до краја новембра морати да јасно 
дефинише његову стратегију приватизације и то искључиво на основу процене независне 
ревизорске куће. 
Штедионица не може више да кредитира јавна предузећа  
Поред тога, званичници ове финансијске институције провераваће и шта је урађено на 
реорганизацији "Поштанске штедионице", која по њиховој визији не може више да буде сервис 
за кредитирање великих државних предузећа већ своју оријентацију треба да усмери на 
пословање са становништвом и малим и средњим предузећима. Извор "Блица" из Владе тврди 
да ће управо ове две тачке бити камен спотицања у преговорима са ММФ јер се ту нису 
постигли значајни помаци. 
- ММФ је приликом посете у септембру јасно ставио до знања властима у Србији да током своје 
октобарске посете желе да виде јасне назнаке стања у "Дунав осигурању" и потенцијалне 
моделе приватизације. Утврдили су и рок за дијагнозу, а то је крај новембра, и то јасно ставили 
српској страни на знање. Одређивањем рока они желе да приморају Београд да више не одлаже 
преузете обавезе око "Дунава", чија приватизација мора да се заврши у другој половини 2017. 
године. Поред тога, они ће чешљати и докле се одмакло са реоријентацијом "Поштанске 
штедионице". Захтев је да ова државна банка своје пословање усмери ка малим и средњим 
предузећима и становништву - тврди наш извор из Немањине 11. 
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Он додаје да је ММФ посебно инсистирао да држава достави извештај о свом надзору над овом 
банком. 
- Они имају информацију да "Поштанска штедионица" није најбоље прошла на тестовима НБС. 
Посебно су инсистирали да им се доставе извештаји о ризичним кредитима који, иако су на 
нивоу државе смањени, у овој банци повећани. До тог повећања је дошло након 31. маја ове 
године, када је држава укинула заштиту од поверилаца - објашњава наш саговорник. 
Отпуштања у јавном сектору  
Поред ових тема, тврд орах у преговорима са ММФ биће и њихов захтев да се у 2017. години на 
пет отпуштених радника у јавној управи запосли само један, о чему је "Блиц" писао. 
Министарка Ана Брнабић није желела да коментарише да ли се у септембру, приликом 
техничке посете ММФ, ова мера кориговала. 
- Конкретне информације имаћемо у октобру. За нас је важно да се отпуштања у јавном сектору 
неће спроводити без функционалне анализе којом треба да се утврди где има вишкова, а где 
мањка администрације - рекла је за "Блиц" министарка Ана Брнабић. 
Дунав осигурање  
"Дунав осигурање" је у првиом кварталу ове године пословао у плусу, односно њихов нето 
добитак је био 830 милиона динара. Међутим, ову компанију пратиле су раније многе афере 
због ненаменског трошења новца. Реч је о склапању фиктивних уговора на трошкове рекламе и 
пропаганде, за шта је потрошено 6,5 милиона евра, куповину обвезница пропалих предузећа, 
али и сумњивим гаранцијама којима су покривани милионски кредити "Дунав банке", које 
приватници нису враћали. 
Поштанска штедионица  
Најстарија банка у Србији са 114 експозитура и 1.500 запослених. Има близу два милиона 
клијената, а карактеристика је то што је ова државна банка била приморана да прихвати 
клијенте неколико угашених банака - Развојне банке Војводине, Нове Агробанке, Универзала и 
ПББ, што је несумњиво оптеретило њено пословање. НБС је у ПШ открила доста лоших 
кредита и неодговарајуће процењених обезбеђења, па је њену капиталну адекватност смањила 
за чак 9,74 одсто. 

 

Вучић отворио кикиндску фабрику "Мекафор" која запошљава 80 
људи  
Извор:Срна , Танјуг , Бета 

 

Председник Владе Србије Александар Вучић отворио је у Кикинди француску фабрику за 
производњу металних дијелова за аутомобулску индустрију "Мекафор", у коју је уложено 
четири милиона евра, а запослено је 80 људи. 
Реч је о гринфилд инвестицији, а "Мекафор" планира да повећа број радника у фабрици. 
- Ово је почетак за индустријску подзону за Кикинду, зато очекујемо нове компаније у Кикинди 
и инвеститоре - рекао је Вучић и додао да би за три-четири месеца у Кикинду требало да дође 
још једна компанија која би запослила 400 радника. 
Он је додао да Србија има све боље економске односе са Француском и да трговинска размена 
расте из годину у годину, те да се данас може разговарати о већем ангажману француских 
компанија у Србији. 
Вучић је нагласио да Србија има велики суфицит у буџету, а да данас долази Мисија ММФ-а, са 
којом ће се разговарати о повећању плата и пензија. 
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- То што нам је буџет и дефицит добар не би могло бити да није нових фабрика и људи који 
хоће да улажу у посао. Они не би долазили да немамо добре и посвећене раднике - рекао је 
Вучић. 
Напредак Србије зависи од нас  
- За напредак Србије не видим никакав проблем, осим можда спољних изазова, јер све зависи 
од нас, наше енергије и рада - рекао је данас премијер Александар Вучић на отварању 
француске фабрике за производњу металних делова за аутомобулску индустрију "Мекафор" у 
Кикинди. 
Вучић је, у обраћању званицама, рекао да воли да гледа у будућност и да се ствари не мењају за 
годину или две дана, али да ћемо, уколико будемо ишлиу добром смеру, на хоризонту видети 
много боље ствари. 
- А код наших радника видео сам огромну жељу да напредују, да ураде нешто за себе, своју 
породицу, град и земљу. Ми ћемо се зато трудити да помогнемо на сваки могући начин - казао 
је премијер. 
Французима најбољи могући услови за улагање  
Он је додао да Србија и Француска развијају све боље економске односе и да трговинска 
размена расте из године у годину, због чега ће наша земља француским компанијама 
обезбедити најбоље могуће услове за улагање. 
Прелаз са Румунијом да ради нон-стоп  
Он је подсетио и да је на граници са Румунијом отворен гранични прелаз, али да ради само 12 
сати, и да ће о томе разговарати са румунским премијером 10. новембра у Темишвару. 
- Наћи ћемо се и једна од тема ће бити Кикинда. Покушаћемо да се договоримо и направимо 
прелаз за камионе, робу, аутобусе, да ради 24/7, јер бисмо тиме додатно допринели улагању и 
инвестицијама у цео Банатски округ - рекао је Вучић. Више о томе прочитајте ОВДЕ. 
Он је захвалио премијеру Француске Мануелу Валсу на пријему у септембру, истичући да је то 
што је председник Владе Француске издвојио 2,5 сата да са српским премиијером разговара, 
велика част за њега лично и за Србију. 
- Поменуо сам те сусрете због тога што можемо да разговарамо о већем ангажману француских 
компанија - рекао је Вучић, објаснивши да Србија има велики суфицит у буџету и боље 
резултате него икада управо зато што у нашу земљу долазе они који желе да улажу. 
Фабрика "Мекафор", у чију изградњу је уложено око четири милиона евра, налази се у 
индустријској зони у Кикинди и простире се на плацу од 48.000 квадрата, који је Мекафор 
платио 30 милиона динара. 
Реч је о гринфилд инвестицији, а Мекафор планира да повећа број радника у фабрици. 
Француски "Мекафор" један је од водећих произвођача металних делова за ауто-индстрију у 
Европи и запошљава 120.000 радника широм света. 
Отварању фабрике присуствовали су амбасадор Француске у Србији Кристин Моро и 
градоначелник Кикинде Павле Марков, као и власник и председник Управног одбора 
компаније "Мекафор" Николас Гросдидије. 
Држава мора да врати око 100 милиона евра дугова Петрохемије  
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да држава мора да преузме дугове 
панчевачке Петрохемије од око 100 милиона евра, како би могла да нађе стратешког партнера. 
- Петрохемија данас има 50 милиона на рачуну, али ћемо опет морати да вратимо њене дугове 
на крају године од око 100 милиона евра - рекао је Вучић новинарима после отварања фабрике 
француског Мекафора у Кикинди. 
Он је истакао да је тешко наћи заинтересованог инвеститора за улагање, ако постоје толики 
дугови. 
- Желимо да поставимо ствари на чисто и да немамо дугове из прошлости који би нас 
оптерећивали, јер тако постоји нека шанса да пронадјемо стратешког партнера - рекао је он. 

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/dobra-vest-za-gradjane-kikinde-srpski-i-rumunski-premijeri-uskoro-o-vaznom-granicnom/n5mf2mn
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Он је рекао да ће бити другачија ситација када се ти дугови очисте и додао да је намера да се 
због исплате дугова направи "мали дефицит у децембру". 
- Држава Србија је "крварила" због петрохемијског комплекса, у финансијском смислу, и у 
децембру ће то бити случај - рекао је Вучић. 
 

Штрајк у затворима, тужилаштвима и судовима од 1. новембра, једини 
захтев - веће плате  
Извор:Бета  

 

Штрајк правосудних службеника у затворима, тужилаштвима и судовима који захтевају 
повећање зарада почеће 1. новембра, најавила је данас председница Синдиката правосуђа 
Србије Слађанка Милошевић. 
Она је навела да је "једини захтев повећање зарада, односно да основица за обрачун буде 
минимална гарантована цена рада на основу одлуке Социо-економског савета". 
- Ми смо принуђени да штрајком приморамо нашег послодавца да испоштује наше основно 
људско право - право на рад и одговарајућу зараду, односно да плати наш рад. Штрајковаће 
службеници који раде за плату од 25.000 до 30.000, од које не може да се преживи - казала је 
Слађанка Милошевић на конференцији за новинаре у Београду. 
Она је рекла да запослени у правосуђу нису добили повећање плата последњих шест година, 
односно од последњег штрајка и додала да ће 1. новембра у штрајк ступити око 14.000 
службеника запослених у судовима, тужилаштву и затворима. 
- Наш послодавац у протеклих шест година никада није објаснио зашто су зараде службеника у 
правосуђу најниже у односу на остале у јавном сектору - казала је Милошевићева и додала да у 
правосуђу има много проблема. 
Она је казала да ће се штрајк 1. новембра одвијати у просторијама судова, тужилаштва и 
затворима и да ће почети ујутру када и почиње радно време тих установа, као и да ће трајати 
цео дан. 
- Радиће се само хитне ствари - притвори и привремене мере, што се тиче судова и 
тужилаштава, а што се тиће затвора радиће се притвори, а све друго неће. Запослени ће се 
окупљати на видном месту или близу улаза у зграду или нека судница, или испред зграде суда - 
казала је она. 
 

 
 

 
 

Радници у правосуђу у штрајку од 1. новембра 
Извор: Н1  

 

Синдикат правосуђа Србије донео је одлуку да 1. нобембра ступи у штрајк до испуњења захтева 
које им је обећала држава.  
Једини захтев Сидиката правосуђа било је повећање зарада судском, тужилачком и затворском 
особљу, што су им, како тврде, представници државе обећали, али нису и испунили. 
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У Синдикату истичу да ће штрајковати службеници чије плате се крећу од 25.000 до 30.000 
динара. 
“Плате у правосуђу нису повећаване пуних шест година, тачније од последњег штрајка 2010. 
године. Годинама смо разговарали и наш послодавац је увек варао, односно никада није био 
искрено заинтересован за побољшање материјалног положаја правосудних службеника”, 
наводи се у саопштењу које потписује председница Синдиката Слађанка Милошевић. 
Својим поступцима у виду замајавања, обмањивања и неиспуњених обећања, послодавац је 
изазвао бунт и незадовољство код правосудних службеника, истичу у Синдикату и поручују да у 
даљој обмани не желе да учествују, због чега је и донета одлука о штрајку. 
Како Н1 незванично сазнаје, да ли ће и у којој мери плате правосудном особљу бити повећане 
зависи од процене Међународног монетарног фонда, чија је делегација тренутно у Србији. 
 

 
 

Директор Мицрософта: Не такмичите се у јефтиној радној снази 
Извор: Н1  

 

Мицрософт у Србији има истраживачки центар у којем тренутно ради око 2.000 људи. На 
представљању Бизнис форума Синергија, директор Мицрософта за југоисточну Европу, Мајкл 
Когелер, истакао је да у Србији постоји велики потенцијал који је неопходно неговати. Он је 
поручио да није поента такмичити се у јефтиној радној снази већ у иновацијама. 
Упитан како замишља свет у наредних 10 година, Когелер каже да је око нас велика количина 
података, а да је технологија живот учинила лакшим. 
"Даћу вам пример. Уколико имам лет у 7 ујутру, ја ћу морати да будем тамо у 4, али ћу тек када 
стигнем, сазнати да ли мој лет можда касни. А у будућности интелигентни ботови у вашем 
телефону имаће информацију да ће лет каснити и подесиће да се аларм за буђење активира 
касније. И оно што је још занимљиво и што се дешава око нас, јесте та виртуелна реалност, где 
ви можете мешати дигитални свет са стварним светом. На пример, ми радимо са компанијама 
које се баве дизајнирањем кухиња, и уместо да ми дизајнирамо кухињу на папиру, сада помоћу 
3Д апликације можете да видите како се намештај уклапа у ваш простор", објашњава директор 
Мицрософта за Н1. 
Он је додао да свако од нас користећи Интернет, паменте уређаје и сензоре, чекирајући се на 
послу или користећи кредитну картицу остави око 200 до 300 трагова. "Интернет оф тхингс" 
користи те трагове како би људима олакшао живот. 
"Замислите паметни фрижидер који ће моћи да вам избаци рецепте јела која можете спремити 
са намирницама које се у њему налазе", каже Когелер. 
Када је у питању ИТ сектор у Србији, саговорник Инфобиза каже да у нашој земљи постоји 
велики број талентованих и интелегентних људи. 
"Мислим да Влада, али и приватни сектор, као што је Мицрософт и друге ИТ компаније, морају 
да раде заједно да би довели Србију на виши ниво. Ипак, држава је та која мора преузети 
иницијативу како би омогућила да Србија иде напред. Оутсоурсинг сам по себи није ништа 
лоше, али мора се ићи корак даље", рекао је Когеле. 
Он каже да је разговарао са великим бројем послодаваца из ИТ и објаснио им да морају да 
мењају начин пословања, тако што ће комбиновати бизнис, технологију и правити нешто ново. 
"Да можда постану нови Вибер, Скyпе и слично. Суштина је у оригиналном производу. 
Најлепша ствар код дигиталног је што нема границе, што можете обављати посао у Кини, па 
сутрадан у Јапану и слично", каже први човек Мицрософта за југоисточну Европу. 
Говорећи о утицају државе на ИТ сектор он истиче пример Израела, који има добар извоз ИТ 
технологије и софтверскх решења захваљујући снажној подршци државе. 



22 

 

"На пример у Бугарској је Влада направила нешто што се зове Софија технолошки парк, и 
спојила на истом месту све стручњаке и компаније како би оне биле иновативније и радиле 
заједно на новим пројектима. Влада је ту имала велику улогу, јер ништа се не дешава случајно, 
потребна је велика помоћ. Када је у питању Србија, ја генерално мислим да Влада треба да 
направи визију о томе где би желели да буду за неколико година и да схвате где су данас и онда 
да граде кораке ка новим пројектима", каже Когелр. 
Напомиње да Србија мора да има добар производ да би га извезла. 
"Дакле, оног момента када имате нешто што је јединствено, јефтиније, брже, постојаће интерес 
других земаља да то купе. Није поента такмичити се у јефтинијој радној снази, јер будимо 
искрени, увек ће бити земаља у којима ће радна снага бити јефтинија, у којима ће рад бити 
јефтинији. Такмичите се у иновацијама", поручио је Коегелер. 

 

Француски Мекафор отворио фабрику у Кикинди 
Извор: Бета  

 

Француска компанија Мекафор отворила је у Кикинди фабрику за производњу металних 
делова за аутомобилску индустрију у коју је уложила четири милиона евра и где ће радити 80 
људи. Отварању фабрике су присуствовали премијер Србије Александар Вучић и амбасадорка 
Француске у Србији Кристин Моро.  
Вучић је рекао да Србија има све боље трговинске односе са Француском и да су француским 
компанијама, као и другим инвеститорима, у Србији омогућени најбољи услови за пословање. 
Он је позвао француске инвеститоре да и даље улажу у Србији која постиже све боље економске 
резултате. 
По речима премијера, стање у државном буџету никад није било боље, што ствара услове да се 
са мисијом Међународног монетарног фонда, која је од данас у посети Србији, разговара о 
повећању плата у јавном сектору и пензија. 
"Ти резултати не би били тако добри да није инвеститора који улажу у Србији, а они не би 
долазили да овде нема добрих и посвећених радника", рекао је Вучић. 
Додао је да у не види никакав проблем да Србија даље напредује, узузев спољних изазова. 
"Све зависи од нас, наше марљивости, труда и енергеије", истакао је Вучић. 
Иградња фабрике компаније Мекафор у Кикинди је почела у априлу ове године на плацу од 
48.000 квадрата у Индустријкој зони, који је француска компанија платила 30 милиона 
динара. 
Мекафор је међу три највећа европска произвођача металних делова за аутомобиску индстрију 
и у више фабрика у свету запошљава око 120.000 радника. 

 

Геодетски завод: Камере постављене у сврху јавног интереса 
Извор: ФоНет  

 

Републички геодетски завод (РГЗ) у одговору Поверенику за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности наводи да постављањем камера у пријемне канцеларије служби 
за катастар непокретности није поступио супротно Закону о заштити података о личности, "јер 
их је поставио у сврху јавног интереса".  
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У саопштењу РГЗ објашњава да такав поступак произлази из Закона о државном премеру и 
катастру и Националне стратегије за борбу против корупције у Србији за период од 2013. до 
2018. године.  
Одговор РГЗ уследио је после упозорења Повереника да снимање камерама у пријемним 
канцеларијама служби за катастар непокретности Београд, Земун, Ниш и Нови Сад и пренос 
"уживо" на интернету представљају недозвољену обраду података о личности.  
Све мере, па и постављање камера, указује се у одговору Поверенику, предузете су с јасним 
циљем - да се побољшају пословни процеси и спречи корупција.  
У одговору РГЗ наводи да је поставио обавештење на пријемне канцеларије служби за катастар 
непокретности, "на основу којег су грађани упознати с тим да се врши предметна обрада 
података".  
На основу тога, РГЗ сматра да су грађани дали "своју усмену сагласност, односно пристанак" за 
снимање камерама. 
У одговору РГЗ наглашава да су одмах по пријему упозорења "додатно технички променили 
квалитет слике која се емитује путем камера, тако да је сада непрепознатљив физички 
идентитет лица које снимају камере у пријемним канцеларијама наведених служби за катастар 
непокретности".  
"Релевантна је чињеница да се сада не може видети физички идентитет лица", истиче РГЗ и 
позива Повереника да преиспита своје упозорење. 
  

 

Вучић: Мале плате биће увећане за најмање осам одсто 
Извор:Танјуг 

 

Политика владе у будућем периоду биће раст и потрошња, најављује премијер Александар 
Вучић и истиче да ћемо ући у историју као земља која је најбрже изашла из ужасно тешке кризе 
и која је постигла изванредне резултате у готово немогућим условима. 
"Политика владе у наредне четири године, као одговор на сва питања и мој суштински одговор, 
је да у наредном периоду, после озбиљног периода штедње, мора да постане политика раста" 
рекао је Вучић у интервјуу ТаЊугу. 
То значи, објаснио је, раст заснован и на инвестицијама и извозу, што је његов најбољи део, али 
и на потрошњи. 
Кључно наћи нове изворе политике раста 
Премијер је подсетио да је повећана минимална зарада, "што значи да ће онима који најмање 
примају у Србији, њих око 350. 000, махом у приватном сектору, за најмање осам одсто бити 
повећане плате". 
"Такође, не заборавите да ће бити повећања плата и у јавном сектору, за опет, рачунајте око 
350. 000 људи и то неће бити безначајно повећање плата. Такође, имаћемо и једнократних 
давања, као и не велико, али такође повећање и пензија", рекао је Вучић и додао да ће се све то 
у укупном збиру одразити на повећање потрошње. 
Кључ је, истиче, да се нађу нови извори раста, јер нећемо моћи да преживимо уколико немамо 
раст већи од 2,7-2,8 до 3 одсто. 
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"Када имате три одсто раст, то значи да више од милијарду евра вредности сваке године више 
створимо. Толико новца можемо и да уложимо, да потрошимо и да га инвестирамо у раст, а да 
нам се не осети у односу јавног дуга према бруто домаћем производу" рекао је Вучић. 
То је оно што је за нас најважније, указао је Вучић и додао да на тој основи и можемо да 
разговарамо о новим јавним радовима, први пут о метроу у Београду, о хиљадама других 
пројеката... 
Он је навео да су то извори новог раста, о којима треба размишљати и на којима треба радити у 
наредним годинама. 
Премијер је подсетио да је прошле године раст био 0,8 одсто, да ће ове бити 2,7 или 2,8 одсто и 
оценио да је још четири године потребно да иде више од три одсто годишње да бисмо дошли 
на, "а то је оно о чему смо говорили, златно доба". 
Инвестиције и даље у фокусу 
Други кључан моменат за спровођење те политике је образовање и улагање у образовање, јер, 
како је говорио Черчил, када имате доба златног образовања, после тога вам долазе златне 
године у привреди и то је оно - "то су две суштинске ствари на којима морамо да радимо у 
наредном периоду", истакао је премијер. 
Даље инвестиције остају у фокусу, уз поруку премијера да га не интересују никакве стварне или 
измишљене политичке баријере. 
"Посетио сам фабрику Младост, где су ми захвалили што могу да извозе у Бугарску и Албанију 
и што имамо добре односе и са једнима и са другима, али су се пожалили да им, кад тргују на 
делу Косова где живе већином Албанци, тамо стављају разне печате", навео је премијер. 
Његов одговор био је, каже, да могу на папире да стављају шта хоће и да око тога не брине, јер 
је наш интерес и одлука да економски заузмемо што шире тржиште. 
"Уопште ме не интересују политичке препреке и политичке приче. То је резултат политике коју 
ми желимо да водимо и ја мислим да је то од великог и готово пресудног значаја" истакао је 
председник владе. 
На констатацију да би досадашњи, импресивни економски показатељи и резултати могли да се 
"истопе" ако "закаже" реформа јавних предузећа, да то, када слушате Фискални савет и многе 
друге, јесте све. 
"Али, мислим да је ЕПС данас ликвиднији него икада. Не могу ни да говорим, али мислим да 
имају 55 милијарди на рачуну. То ЕПС никад није имао. То говори о томе да јесу штедљиви, да 
не бацају паре, али и да нису довољно способни да проведу све набавке како треба и да раде на 
ономе о чему смо говорили, а то значи - на расту и да се тај новац улаже што више, да се раде 
ремонти, отварају нови копови и тако даље. Дакле, то морамо да превазиђемо" упозорио је 
премијер. 
Како је рекао, неће бити лако, "али није ситуација толико трагична и све је боља", али није 
довољно добра, и управо зато ће влада на томе и даље радити. 
"Један ЕПС носи много ризика", примећује и истиче да о ЕПС-у говори зато што је највећи и 
најважнији за нас у сваком погледу и са 35.000 запослених просто носи много ризика са собом. 
"Али, немам ту врсту бојазни, ту врсту страха", подвлачи премијер и подсећа да је у Нишу 
потписан уговор са фабриком Леони, где ће бити запослено 2.200 људи, да ће у Кикинди бити 
нова фабрика "Мекафор", у Крушевцу ће бити потписан уговор са немачком компанијом 
Кромберг Шуберт, којим је предвиђен посао за 2. 500 људи. 
Ући ћемо у историју 
Уверење да нема претераног разлога за страховања премијер темељи не само на ономе што ће 
тек бити учињено, већ и на чињеници да је пређен огроман пут од руиниране економије: 
"Ући ћемо у историју као земља која је најбрже изашла из ужасно тешке кризе, као земља која 
је постигла изванредне резултате у готово немогућим условима", истиче Вучић и подсећа да 

http://rtv.rs/sr_ci/vojvodina/kikinda/francuski-mekafor-otvorio-fabriku-u-kikindi_766439.html
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смо "на бордовима ММФ-а и Светске банке проглашени за "звезду ученика", за пјупл стара", 
каже и додаје да је за то била потребна огромна енергија и невероватна храброст. 
"Мало ко у српској политичкој историји је смео да изађе пред народ и да каже "у ужасној смо 
ситуацији, морамо да урадимо то и то", а не да подиже инфлацију, као што су у неким земљама 
радили, а онда су морали да смањују плате. 
"Ми грађанима говоримо шта ћемо тачно да урадимо, тешке мере доносимо, све држимо 
стабилно, знамо да губимо политички због тога, али идемо у то да би Србији било боље", додао 
је. 
И, без обзира на то како се те речи примају, истиче да ће свакако бити предмет изучавања и 
анализе како је ова влада извела реформе, а да су људи знали да чини добро нашој земљи и да 
у то верују. 
"Како ћете да напишете у историјским уџбеницима, на пример, да неко није бринуо о југу 
Србије кад сам ја овде провео више времена него сви премијери од 1945. на овамо. Како ћете 
моћи да напишете да нема нигде ни једне фабрике, кад их има, да сам нисам у стању да их 
побројим. Како ћете да напишете да тајкуни управљају Србијом, кад тајкуни, по први пут, њом 
не управљају", закључио је Вучић. 
Вучић је, одговарајући на питања новинара, рекао да не постоје људи који су заинтересовани за 
приватизацију петрохемијског комплекса докле год та предузећа имају дугове. 
Он је рекао да ће држава преузети дуговр петрохемијског комплекса. 
 

 

Измене Закона о стечају ради убрзања поступка 
Извор:РТВ 

 

Правни оквир који регулише стечај и до сада је имао добру оцену, али је проблема било у 
примени, стога је министарство привреде иницирало Измене и допуне Закона о стечају. 
Предложена решења која треба да убрзају поступак, али и да боље заштите повериоце 
представљена су на јавној расправи у Новом Саду. 
А како би убрзали поступак, али и боље заштитили имовину оних којима је предузеће остало 
дужно, новим решењима предвиђено је веће учешће повериоца у различитим поступцима од 
именовања стачајних управника, преко продаје имовине, до окончања закупа. 
"Није у највећем интересу стечајног управника да брзо оконча тај стечај и да прода ту имовину. 
Имате закуп, финансирате поступак стечаја. Сада на овај начин ми омогућавама тим 
хипотекарним повериоцима чак и да они у једном одређеном времену покрену поступак око 
имовине, да нађу купце и да на тај начин смањимо број стечајних поступака који трају.", каже 
помоћник министра привреде Драган Угричић. 
Помоћник министра за приватизацију и стечај истиче и да се свим измена побољшава положај 
било разлучних било заложних поверилаца, а предвиђено је и њихово учешће у именовању 
стечајних управника . 
"На ефикаснији и лакши начин ће моћи да се врши разрешавање стечајних управника и 
именовање нових, уколико се у постпуку за то стекну услови, а стечајни управници нису 
оправдали положај стечајног управника у смислу да су радили у складу са законом и са 
процедурама.", каже Угричић. 
И Данијела Вазура, директорка Агенције за лиценцирање сматра да ће већи надзор над радом 
управника довести до ефикаснијих постпука. 
"Оно што ће највише допринети јесте управо веће учешће разлучних, заложних и свих 
поверилаца најпре у избору стечајног управника у току целог поступка. Затим, на скраћење 
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рокова за подношење планова реорганизације који је такође фактички био неограничен јер је 
рок могао да се продужава на дужи временски период.", изјавила је Вазура. 
Измена ће бити и у поступку продаје имовине. Уз продају целе имовине и продају предузећа 
као правног лица, целисходност оцењује помоћник министра у случајевима када дужник има 
неки свој бренд, жиг или заштитни знак, биће омогућена и делимична продаја имовине. 
"Свуда где постоји обезбеђење, обезбеђени поверилац на имовини, он ће на свој имовини на 
којој не постоји постреба, дакле није кључна за спровођење реорганизације, моћи и сами и у 
току поступка да траже укидање мораторијума и да сами уновче ту имовину", објашњава 
Данијела Вазура. 
Такође, изменама се предлажу и краћи рокови да дужник предложи планове реорганизације, а 
онемогућен је и да их мења више од једном. Предложено је да измене закона ступе на снагу 1. 
фебруара, а примедбе и сугстије могу се упутити онлајн или на јавним расправама до краја 
октобра. 
 

 


