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Грађани дужни 800 милијарди динара 
Аутор:Д. В. 
 
Укупни кредити привреде, предузетника и становништва у Србији на крају децембра 2016. 
године износили су око 2.177 милијарди динара, што је 1,3 одсто више него у истом месецу 
2015, а 1,2 одсто више него у новембру прошле године, објавило је Удружење банака Србије. 
Кредити предузећима износили су око 1.332 милијарде динара и 1,4 одсто су већи него у 
новембру 2016, а 4,4 одсто мањи него у децембру 2015. 
По подацима УБС-а, укупне позајмице грађана на крају прошле године биле су око 796,7 
милијарди динара и веће су 12 одсто у односу на крај децембра 2015. 
Кредити предузетницима на крају 2016. били су око 47,96 милијарди динара и били су 7,1 одсто 
већи у односу на 2015. 
На крају 2016. готовински кредити за становништво порасли су 18,5 одсто у односу на годину 
раније, док су стамбени кредити и они за адаптацију били 3,2 одсто већи на крају децембра 
2016. у односу на децембар 2015. 
Потрошачки кредити становништва у децембру 2016. били су 0,6 одсто мањи него годину дана 
пре, подаци су УБС-а. 
Повећана је и уредност у плаћању обавеза грађана банкама и на крају децембра 2016. кашњења 
су била 6,8 одсто, док су на крају 2015. била 7,3 одсто. 
 
 

Кнежевић: Стиже 20 великих инвеститора 
 
Министар привреде Горан Кнежевић каже да у овој години очекује више од 20.000 нових 
радних места и долазак око 20 нових великих инвеститора на српско тржиште.  
– Прошлу годину сматрам изузетно успешном јер смо подржали 21 инвестицију вредну више 
од 220 милиона евра, која нам је донела 15.000 нових радних места – рекао је Кнежевић за 
рашње „Вечерње новости”. 
 

 
Вујовић: Успех с ММФ-ом значи раст стандарда 
Извор:Танјуг 
 
Министар финансија Душан Вујовић оценио је да, уколико трогодишњи аранжман који је 
Србија закључила с ММФ-ом, који истиче почетком 2018, буде успешно завршен, грађани могу 
рачунати на то да постоје трајне основе за раст, које ће омогућити и раст доходака и стандард. 
– Све што Влада ради у оквиру трогодишњег аранжмана који је у фебруару 2015. закључила с 
ММФ-ом усмерено је на стварање основе за трајно повећање плата и пензија – рекао је Вујовић 
новинарима на маргинама конференције „Јуромани” у Бечу. 
Његова процена је да, ако се трећа година програма успешно заврши, може да се рачуна с 
трајним основама раста, које ће омогућити раст плата, дохотка и стандарда 
– Када будемо видели како се реализује, када дођемо до краја програма, разговараћемо о 
даљем кораку – рекао је он. 
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Министар је подвукао да су плате у јавном сектору и пензије већ повећане, и то повећање је 
унето у буyет за 2017. годину. 
– Динамика исплата плата које су повећане 1. јануара исплаћује се у две туре у фебруару – 5. и 
20. – додао је он. 
Када је реч о платама у приватном сектору, Вујовић је рекао да ће оне зависити искључиво од 
успеха приватних фирми и њихових прихода. 
– Чак и фирме које се делимично финансирају из буyета остварују велики део дохотка на 
тржишту, од којег зависи колики ће им бити приходи, па самим тим и зараде – закључио је 
министар. 
 

 
 

 
 
 

Предузетницима око 165 милиона евра кредита 
Аутор: Александар Микавица 

 

Влада Србије намерава да у наредних 10 година подржава развој малих и средњих предузећа и 

предузетника 

Прва „Година предузетништва”, најављена почетком марта 2016, трајаће још десет година. 
Влада Србије намерава да подржава оснивање и раст малих и средњих предузећа и 
предузетничких радњи до 2027. У Министарству привреде кажу да ће у остваривању кључних 
програма учествовати девет министарстава, државних институција и фондова. Подршка ће и 
даље бити финансијска – омогућено је 164,7 милиона евра повољних кредита, али и 
нефинансијска – обуке, менторинг и информативне радионице. 
Већ су расписани позиви за два програма. Први је програм Развојне агенција Србије (РАС) 
намењен студентима и факултетима за идеју како да се најбоље искористе потенцијали за 
развој њиховог региона или краја. Укупна средства за овај програм су четири милиона динара. 
– Овим конкурсом желели смо да покренемо младе да размишљају о развоју свог региона и о 
унапређењу заједнице у којој су рођени или у којој живе – каже Жељко Сертић, в. д. директора 
Развојне агенција Србије. – Сваки део Србије има своју специфичност, која може да допринесе 
како локалном, тако и националном развоју, а наша жеља је да охрабримо младе да покажу 
своју креативност и иновативност и дају свој допринос регионалној препознатљивости. 
Развојна агенција Србије припремила је и подршку за почетнике, за увођење стандарда у 
пословање, извоз и излагање на међународним сајмовима. Кроз посебан програм РАС ће 
финансирати и иновативна предузећа и фирме прерађивачке индустрије. За ову подршку РАС 
је обезбедио укупно 480 милиона динара. 
Други програм Министарства привреде и Фонда за развој намењен је производним 
предузећима која су изашла из такозване „стартап фазе”, односно нису више предузећа у 
настајању, а намеравају да прошире и унапреде пословање. На објављен конкурс могу да се 
јављају микро, мала и средња предузећима, предузетници и задруге за доделу бесповратне 
помоћи за ширења пословања, за инвестиције у производњу и унапређење технолошких 
процеса. Ова подршка се пружа привредницима у оквиру Програма подстицања развоја 
предузетништва. За финансирање развојних пројеката држава је издвојила 20 одсто 
бесповратних средстава и 80 процената повољног кредита Фонда за развој. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/896/Aleksandar-Mikavica
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Министарство привреде је обезбедило 600 милиона динара бесповратних средстава, док су 
укупна кредитна средства Фонда за развој 2,4 милијарде динара. 
Новац који се не враћа и повољан кредит може да се користи за изградњу, доградњу, 
реконструкцију, адаптацију, санацију и куповину производног или пословног простора, 
уколико је у саставу постојећег производног простора. Овим новцем може да се купује опрема, 
нова или половна, не старија од пет година, укључујући и доставна возила која служе за превоз 
сопствених производа и друга транспортна средства, као и за набавку софтвера и друга 
нематеријална улагања. 
Предузећима ће бити пружена и финансијска подршка за трајна обртна средства, која могу да 
учествују највише до 20 одсто у структури укупног инвестиционог улагања. 
Програм подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте представља подршку 
привредницима у циљу повећања производње, извоза и запошљавања, као и укључивања 
домаћих привредника у ланце добављача великих система. Програмом се смањују ризици 
финансирања развоја малих и средњих предузећа и утиче на повећање њихове 
конкурентности. 
Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а све информације и потребну 
документацију заинтересовани привредници могу наћи на www.privreda.gov.rs. 
Поред развојног програма, Министарство привреде је и за ову годину припремило подршку 
предузећима у набавци опреме који ће реализовати са пословним банкама и који је такође 
комбинација 550 милиона динара бесповратних средстава и повољних кредита пословних 
банака. 
За почетнике у пословању Министарство привреде и Фонд наставиће подршку која је такође 
комбинација бесповратних средстава и кредита Фонда – 150 милиона динара бесповратно, 350 
милиона динара кредита. Конкурс за овај програм још није расписан. 
Да би се створило повољно пословно окружење, Министарство привреде ће и ове године са 550 
милиона динара подржати општине и градове у изградњи индустријских зона у којима, поред 
великих инвеститора, послује и много малих и средњих предузећа. За подстицање филмске 
индустрију која ангажује велики број малих и средњих предузећа предвиђено је 400 милиона 
динара. Биће подржано и предузетништво младих и развој предузетничког духа кроз пројекат 
ученичких компанија у средњим школама – 10 милиона динара и заједно са РАС-ом и 
регионалним развојним агенцијама за привреднике биће организоване бесплатне обуке, 
саветовања, менторинг и информативне радионице у градовима широм Србије. 
Поред програма у којима учествује са Министарством привреде и другим министарствима, 
Фонд за развој је за привреднике припремио и своје редовне повољне кредитне линије – за 
ликвидност, инвестиције, краткорочне и дугорочне кредите. Ова средства су доступна 
привредницима преко целе године. 
Малим и средњим предузећима која извозе и целе ове године је преко Агенције за осигурање и 
финансирање извоза доступна подршка од 4,12 милијарди динара у виду кредита, гаранција и 
факторинга за извозне послове. 
Поред подршке Министарства привреде и других министарстава и институција, мала и средња 
предузећа и предузетници могу да рачунају и на повољне кредите из програма Европске уније 
COSME и других сличних програма. 
Како кажу у Министарству привреде, држава је омогућила да нашим привредницима сада буде 
на располагању 164,7 милиона евра повољних кредита. 
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Штрајкач глађу у Бору завршио у болници 
Пише: Љ. Б.  
 
Зоран Кушљагић, који је у понедељак ујутру на минус девет почео штрајк глађу испред 
дирекције РТБ Бор, касно увече тог дана завршио је у болници због промрзлина. 
После ноћи проведене под присмотром лекара у борској болници Кушљагић је, како нам је 
рекао, пуштен јуче ујутру кући. 
Кушљагић је радник РТБ Бор већ 32 године, а на овакав екстреман потез одлучио се, како је 
Данас писао, због тога што га психички малтретира дирекор предузећа Благоје Спасковски. 
Овај дипломирани економиста је у последњих годину и по дана у немилости Спасковског, а од 
новембра у неколико наврата упућиван је и враћан са плаћеног одмора, због чега је пре 
неколико дана директора РТБ Бор пријавио и у СУП-у. На питање да ли му се неко из 
компаније обратио, каже да га је звала једна од директорки али да никаквог конкретног 
разговора није било.  
 
 

Недимовић: Кинеске инвестиције у пољопривреду 
Пише: Фонет 
 
Министар пољопривреде и заштите животне средине Србије Бранислав Недимовић и 
министар пољопривреде Кине Хан Чангфу потписали су данас Меморандум о разумевању о 
сарадњи у области пољопривреде. 
Недимовић је, после потписивања Меморандума, рекао да би кинеске компаније могле да 
инвестирају у прехрамбено- прерађивачку индустрију у Србији "као могућности за стварање 
додате вредности у пољопривреди". 
Он је рекао да би могле да се користе постојеће сировине из Србије, као и да ће инсистирати на 
преради воћа, поврћа и меса. 
Недимовић је подсетио да је раније потписан споразум између Града Београда и представника 
Кине који се односи на индустријски парк који би био у близини Пупиновог моста. 
То је идеално место за развој ових инвестиција, оценио је он. 
Недимовић је навео да је Споразум о стратешкој сарадњи са Кином, којим је омогућена и 
реализација пројеката у области пољопривреде, потписан у јуну прошле године. 
Он је истакао значај усаглашавања протокола који се односи на омогућавање извоза 
пољопривредних производа из Србије у Кину, а пре свега извоза јунеће и јагњећег меса, млека 
и млека у праху. 
Говорећи о производњи шљива, навео је да је кинеско тржиште толико да када би сваки Кинез 
појео дневно бар једну шљиву "комплетна наша производња шљива би била потрошена за шест 
дана". 
Недимовић је рекао да су надлежни из Србије послали кинеском Инспекторату за безбедност 
хране захтев за сертификацију за извоз сувих шљива из Србије. 
Он је рекао да су три српске кланице прошле процес сертификације код Инспектората за 
безбедност хране у Кини, да испуњавају све услове, али је потребно да се пошаље још само 
једна информација која се односи на безбедност хране. 
Недимовић је рекао да су разговарали и о сарадњи научно-истраживачких институција и додао 
да ће Чангфу данас посетити Институт за кукуруз. 
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Недимовић је рекао да очекује раст робне размене Србије и Кине и најавио да ће крајем априла 
или почетком маја посетити Кини где ће Меморандум који су данас потписали бити проширен. 
Чангфу је рекао да се нада да ће Меморандум бити "нови почетак" сарадње Србије и Кине и 
додао да ће сарађивати у области инвестиција, технологије и у другим областима. 
Охрабриваћемо наша предузећа да инвестирају у Србију, рекао је Чангфу и замолио српску 
страну да им да добре услове. 
Он је рекао да Кина има модерну технологију за прераду сировина, а да Србија има одличне 
сировине. 
Чангфу је рекао да ће у Србију доћи кинеска делегација потенцијалних инвеститора који ће 
испитати српско тржиште. 
Он је рекао да надлежни у Кини охрабрују истраживачке установе да сарађују са Србијом. 
Упитан да ли је Кина заинтересована за српске шљиве Чангфу је одговорио да је чуо да је 
"Србија најбоље место за шљиве" и да се од њих производи ракија.  
 
 

Индустрија будућности не производи у фабрикама 
Пише: М. Обрадовић 
 

*Са просечним годишњим растом извоза ИТ-а од 25,5 одсто у периоду од 2010. до 

2015. Србија је на другом месту у Европи, одмах иза Литваније 

Не, наслов се не односи на ауто-индустрију или пољопривреду нити на енергетику, области 
које се најчешће помињу као стратешка шанса развоја српске привреде, већ на ИТ сектор који 
из године у годину остварује све боље резултате. 
Област услуга константно бележи раст и увећава суфицит, па све значајније доприноси 
смањењу спољнотрговинског дефицита. Тако је од 11 милиона евра вишка у 2012. години, 
остварен суфицит од 725 милиона евра у 2015, док подаци за 2016. још нису доступни. 
У оквиру услуга, све значајнији допринос дају информатика и комуникације, које су у 2015. 
години оствариле суфицит у размени са иностранством од 318 милиона евра, три пута више 
него 2012. У трећем кварталу 2016. године суфицит у билансу услуга достигао је чак 3,1 одсто 
БДП-а. Извоз ове области у 2015. години био је 611 милиона евра, а када се искључе 
телекомуникације, само извоз софтвера био је "тежак" око 450 милиона евра. Тиме не само да 
је ИТ прескочио традиционални српски извозни производ - малине, већ се приближио и 
кукурузу. 
Извоз ИТ-а је један одсто српског БДП-а и по том параметру смо пети у 13 земаља ЦИЕ, али 
прираст извоза ИТ услуга према БДП-у је у Србији највиши. Иначе, Србија се налази на 50. 
месту у свету по висини извоза ИТ-а. 
Највећи потенцијал у ИТ-у су свакако људи. Добро образовани, са знањем енглеског језика, са 
врло јефтином ценом радног сата у односу на Запад, испоручују висок квалитет. Међутим, ту се 
налази и главно ограничење ове индустрије, а то је недовољан број кадрова, с обзиром да са 
универзитета годишње изађе 1.000 до 1.500 стручњака, док је тражња неупоредиво већа. 
Постоје процене да се и свих 30.000 ајтијеваца може запослити. 
Коста Јовановић, доцент на Електротехничком факултету у Београду, истиче да је формално 
образовање преспоро да испрати раст тражње за ИТ кадром. 
- Један од проблема је и што се не мења број наставничког особља на факултетима. На мојој 
катедри на роботици последњих 10 година ради исти број људи, а промене у тој области су биле 
огромне. Проблем је и што су понуде индустрије такве да се не могу одбити, па је тешко 
задржати наставнике на факултету - каже Јовановић додајући да је потребно понудити боље 
услове рада. 
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За разлику од неких других индустрија, улагања у ИТ су мала, довољан је добар компјутер од 
хиљаду-две евра, интернет и просторија. Наравно, и знање да би се остварили велики 
резултати. 
Недавно је у Влади одржан састанак на коме је одлучено да факултети који образују ИТ 
кадрове добију веће квоте за упис студената. Међутим, Петар Атанасовски из београдске 
канцеларије Го Дадy, раније Девана технолоџиз, сумња да ће само то решити проблем 
недостатка кадрова. 
- Треба пре свега поправити квалитет студирања, тако да више студената заврши факултет на 
време и стекне знања - каже Атанасовски. 
С друге стране, ИТ фирме и посебно предузетници суочавају се са лошом пословном климом 
као и све друге фирме. Како Атанасовски истиче, проблем је спора и неефикасна 
администрација, као и неприлагођен законски оквир. Посебно проблем имају фриленсери који 
раде за иностране клијенте, јер не могу легално да наплате своје услуге. Такође, ту је 
неефикасна пореска управа која није паушалцима издала обрачун за порез од 2014. године. То 
потврђује и НРИ индекс Светског економског форума, који показује спремност земаља за 
укључење у ИТ по ком смо на 75. месту. Међутим, показатељ који говори о спремности примене 
ИТ-а нас смешта на 49. место, док показатељ који оцењује квалитет окружења тек на 103. место 
од 139 земаља. 
Трка до просека 

Са просечним годишњим растом извоза ИТ-а од 25,5 одсто у периоду од 2010. до 2015. Србија је 
на другом месту у Европи, одмах иза Литваније. Према анализи Кварталног монитора, и даље 
смо иза земаља Централне и Источне Европе по извозу ИТ услуга са 48 евра по становнику док 
је просек ЦИЕ 88 евра. Регион предводе Естонија, Чешка и Мађарска са просеком од 162 евра 
по човеку од извоза ИТ-а. Само достизањем просека ове три најуспешније земље, српски 
програмери би доносили више од милијарду евра годишње девизног прилива. 
 

 

 

 
 

 

ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД У СРБИЈИ Остајемо све дуже на послу, а ево 
како се послодавци довијају да нам не плате  
Аутор:Лана Гедошевић  
 
Већина радника у Србији у просеку дневно ради два до три сата прековремено, и за тај рад 
најчешће нису плаћени, тврде представници синдиката. Прековремени рад чешћи је када је у 
питању приватни сектор, али притужбе радника на адресе синдиката све више стижу и из 
државне управе и јавних предузећа. 
Међутим, оно што им је заједничко јесте што ни једни ни други за тај рад нису плаћени, нити 
то право у највећем броју случајева могу да остваре, пре свега због страха од одмазде и губитка 
посла. 
Савић: Ради се два до три сата дуже  
- Заблуда је да се у Србији мало ради. Напротив, ради се доста, али је поражавајуће то што се за 
тај рад добија мање новца. Постала је пракса да се на послу остаје, у просеку, од једног до три 
сата дуже, и то се условљава останком на послу уопште. Радници то прихватају и раде без 
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надокнаде, јер је нови Закон о раду омогућио да буду отпуштени без већих потешкоћа - прича 
Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС). 
Највише прековремених сати у трговину, угоститељству, грађевинарству...  
Радници највише прековремено раде у угоститељству, грађевини, металском комплексу, 
трговини и трговинским ланцима, хотелијерству, туризму, грађевини, путарским 
предузећима... Такође, наводи Савић, прековременог рада има и у државној управи и то уопште 
нису спорадични случајеви. 
- У трговинама, на пример, радницима на име прековременог рада дају слободне дане. 
Међутим, у пракси запослени их ретко и реализују јер због обима посла надређени не могу да 
их одобре - прича Савићева. 
На послу седе док министар не оде  
Она наводи пример из угоститељства где радници морају да дођу сат времена раније како би 
кафић или ресторан припремили за почетак посла, а онда остану и касније да све среде. АСНС 
је, прича Савићева, имао и притужбе из појединих министартава да је у њима пракса таква да 
"запослени морају да буду на послу док је и министар на послу", и да се то уопште не води као 
прековремени већ редован рад. 
- Велики је проблем што држава наше раднике рекламира као јефтину радну снагу. Такав став 
стиже од врха власти, па се и послодавци тако понашају. Исто је и у државном и приватном 
сектору - објашњава Савићева. 
Закон: Најдуже осам сати недељно  
Закон предвиђа да током једне радне недеље број прековремених радних сати може да буде 
највише осам, односно годишње највише 416 сати. Такође, Закон прописује да сат 
прековременог рада кошта 26 одсто од основице, са могућношћу да то буде и више ако 
послодавац тако одлучи. Исто толико кошта и ноћни рад, док се рад празником обрачунава са 
110 одсто од основице. 
Међутим, законске одредбе о прековременом раду мало ко од послодаваца поштује, наводи 
Душко Вуковић, потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС). Овај синдикат, 
каже он, жалбе све чешће добија од запослених из јавног сектора од здравства, образовања, 
јавних предузећа, односно оних који су још државна или у власништву локалних самоуправа. 
Врло често су у питању она која се баве комуналним делатностима. 
Спораднично и сасвим супротни случајеви  
- Ретка су предзећа која дају 26 одсто на име прековременог рада. Међутим, имамо случајеве 
појединих приватна предузећа која поштују Закон, и више од тога, па радницима исплаћују 
рециомо 30 одсто до плате на име прековременог рада. Међутим, то је заиста ретко - прича он. 
Како објашњава, радни сати се ретко приказују као прековремени, и углавном се не плаћају. 
Каже и да се послодавци сналазе на разне начине свесни да су радници радили дуже, па им 
неретко говоре да не смеју да прикажу прековремене сате, али да ће им на име тога дати неку 
стимулацију. 
Прерасподела радних сати - експлоатација  
- Један од проблема је и прерасподела радних сати. Радник годишње може да ради 2.080 сати, 
односно око 174 сата месечно. Међутим, послодавац то радно време може да прерасподели, 
тако да се пет-шест месеци ради више, а онда остатак године мање. Најчешће се то у пракси не 
догоди, па људи раде више током целе године, што је у суштини експлоатација. У страху од 
губитка посла, запослени на то пристају - каже он. 
И он наводи да у просеку прековремени рад траје два до три сата, али истиче и да људи у 
појединим областима раде јако много, и да је питање докле ће физички моћи то да издрже. Као 
пример наводи грађевинске раднике, где су појединци радили по 250 и 300 сати месечно, што 
је скоро дупло више од радног времена предвиђеног Законом. 
Радници хоће да раде, али и да буду плаћени  
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- Генералан закључак је да запослени хоће да остану да раде прековремено и колико треба, и 
једнино што очекују јесте да буду плаћени за то - истиће Вуковић. 
У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања кажу да су искуства 
инспектора рада различита, и да у пракси има послодаваца који поштују Закон и запосленима 
исплаћују прековремени рад, али и оних који то не чине. 
- Прековремени рад од осам сати недељно послодавци најчешће поштују. Ипак, током прошле 
године било је случајева где су инспектори рада утврдили да прековремени рад није 
организован у складу са Законом, и у тим случајевима подношени су захтеви за покретање 
прекршајних поступака против послодаваца - кажу у Министарству. 
Инспекција открила 201 кршење закона  
Како наводе, инспектори су у 2016. години донели укупно 201 решење за отклањање 
неправилности у вези радног времена, ноћног рада и прековременог рада. Највише их је 
донето у области трговине на велико и мало (87), затим производњи прехрамбених производа 
(27) и у области смештаја и исхране (24). 
- Прековремени рад најчешће је везан за обим посла. На пример, јавља се у грађевинарству, 
нарочито у периоду пред уговорени рок завршетка радова, у делатности пољопривреде у 
периоду сетве, жетве... - причају у Министарству, где кажу да не располажу подацима о висини 
исплаћеног износа на име прековременог рада. 
Не постоји никаква евиденција  
Оно што је занимљиво јесте да подаци који се односе на прековремени рад у Србији, односно 
колико се ради, и колико су радници за то плаћени, не постоје, било да је у питају јавни било 
приватни сектор. 
Те податке или истраживања немају ни Завод за статистину, ни министарства финансија и 
државне управе, ни факултети, као ни поједина удружења која се баве облашћу рада. 
Казне за прековремени рад  
Уколико на захтев послодавца запослени раде прековремено дуже од осам сати недељно, Закон 
за тог посладавца предвиђа казну од 600.000 до 1,5 милиона динара за послодавца који је 
правно лице, и од 30.000 до 150.000 динара за одговорно лице у правном лицу, односно од 
200.000 до 400.000 динара за послодавца који је приватни предузетник. 
 
 

Вујовић: Успешан аранжман са ММФ, раст плата и стандарда  
Извор:Танјуг 
 
Министар финансија Душан Вујовић оценио је данас да, уколико трогодишњи аранжман који 
је Србија закључила са ММФ-ом, који истиче почетком 2018. буде успешно завршен, грађани 
могу да рачунају да постоје трајне основе за раст, које ће омогућити и раст доходака и стандард. 
- “ Све што влада ради у оквиру трогодишњег аранжмана који је у фебруару 2015. закључила са 
ММФ-ом, усмерено је на стварање основе за трајно повећање плата и пензија - рекао је Вујовић 
новинарима на маргинама конференције Јуромани у Бечу. 
Његова процена је да, ако се трећа година програма успешно заврши, може да се рачуна са 
трајним основама раста, које ће омогућити раст плата, дохотка и стандарда 
- “ Када будемо видели како се реализује, када дођемо до краја програма, разговараћемо о 
даљем кораку - рекао је он. 
Министар је подвукао да су плате у јавном сектору и пензије већ повећане и то повећање је 
унето у буџет за 2017. годину. 
- Динамика исплата плата које су повећане 1. јануара исплаћује се у две туре у фебруару –  5. и 
20. фебруар - додао је он. 
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Када је реч о платама у приватном сектору, Вујовић је рекао да ће оне зависити искључиво од 
успеха приватних фирми и њихових прихода. 
- “ Чак и фрме које се делимично финансирају из буџета остварују велики део дохотка на 
трзишту од којег зависи колики ће им приходи, па самим тим и зараде бити - закљуцио је 
министар. 
 
 

Вујовић: Савет греши, остајем при стопи раста од три одсто  
Извор:Танјуг 

 

Министар финансија Душан Вујовић пручио је данас да остаје при конзервативној процени 
привредног раста од три одсто за ову годину, иако се од Фискалног савета чула опаска да ће 
достизање те стопе раста БДП-а бити “ одређени изазов” . 
Он је, новинарима, на маргинама конференције „ Јуромани“  у Бечу, рекао да се не слаже са 
калкулацијама Фискалног савета. 
- Ја остајем при нашој процени од три одсто. Мислим да су остале процене паушалне, да нису 
поткрепљене емпиријским подацима, ни добрим моделима, као ни методама“  - категоричан 
је Вујовић. 
Он је подвукао да је три одсто минимални конзервативни раст на којем инсистира, као и на 
дефициту од 1,7 одсто који у себи има 0,6 одсто дефицита републичког буџета и један одсто 
који се односи на пројекте. 
- Ми смо цифре врло јасно изнели. Није потребно да лицитирамо код тих ствари“  - поручио је 
министар. 
Он је подсетио да је Влада кориговала своје податке прошле године са 1,8 на 2,7 одсто, и да се 
нада да ће и наредних година моћи да коригује пројекције. 
 
 

Ђуричин: Спречити одлазак младих  
Извор:Танјуг 
 
Професор на Економском факултету у Београду Драган Ђуричин истакао је данас у Бечу да је 
веома битно да се заустави одлазак младих образованих људи из Србије. 
Он је, у изјави Тањугу, на маргинама конгреса "Комсулт" у Бечу, казао да Србија у текућој 
години мора наставити са политиком штедње уз инвестиције. 
- Морају се пронаћи, кроз нове индустријске политике, начини за веће стопе раста, већи ниво 
инвестиција и већу запосленост - подвукао је Ђуричин. 
Он је нагласио да је пре свега важно задржавање младих образованих људи. 
- Не само да не сме више да буде одлива средстава из буџета у непроизводне сврхе, него не сме 
да буде више толико летова којима одлазе млади образовани људи из Србије - нагласио је 
Ђуричин. 
Такође је указао да су и стабилност и безбедност битни фактори који утичу на привреду. 
- Сви инвеститори коју иду у одређена подручја о томе воде веома рачуна. То је фактор који 
може да минира добре економске резултате. Стабилност у региону политичка и безбедносна је 
јако важно питање - закључио је Ђуричин. 
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Ђуричин: Управљани капитализам решава дефекте неолибералног 
модела  
Извор:Танјуг 

 

Професор на Економском факултету у Београду Драган Ђуричин оценио је данас у Бечу да је, 
после неолибералног фијаска, нови модел управљаног капитализма веома успешан у примени 
у најдинамичнијим привредама света. 
Он је, у свом излагању на конгресу "Комсулт", на тему будућности Европе из политичке и 
економске перспективе, презентовао нови економски оквир: 
То је управљани капитализам са индустријским политикама за приоритетне секторе и са 
такозваним режимом чврсте макроекономске политике, која укључује макроекономске 
стабилизаторе у монетарној и фискалној сфери. 
Ђуричин је нагласио да се тај модел примењује у најдинамичнијијм привредама света у овом 
тренутку. 
Према његовим речима, тај модел се примењује у привредама азијског региона, а веома је 
популаран у академским круговима, с обзиром на чињеницу да решава многе дефекте 
неолибералног модела. 
 
 

Дугалић: Веће плате и пензије подстаћи ће раст кредита  
Извор:Бета 

 

Генерални секретар Удружења банака Србије Верољуб Дугалић оценио је данас да ће раст 
плата и пензија подстицајно утицати на раст кредита. 
- Повећање стандарда увек води ка расту кредитне тражње. Ако додје до раста плата и пензија, 
то ће подстицајно утицати на раст кредита и тражњу за кредитима, па и кеш кредитима - рекао 
је Дугалић на конференцији за новинаре. 
Он је истакао и да су активне и пасивне каматне стопе банака у Србији на историјски ниском 
нивоу и да се може очекивати да благи пад каматних стопа буде настављен. 
- Претпостављам да ако се инфлација задржи на овако ниском нивоу и ако не буде поремећаја 
на медјунардним тржиштима, који могу да утичу на раст каматних стопа на тим тржиштима, 
ова тенденција ће се наставити, односно благи пад каматних стопа ће бити настављен - рекао је 
Дугалић. 
Он је истакао и да је врло значајно то што је удео проблематичних кредита у укупним 
пласманима банака први пут након неколико година испод 20 одсто, и износи око 19 одсто. 
- То је значајно снижење у односу на ситуацију пре две-три године - рекао је он. 
 
 

Грађани се у 2016. задужили 12 одсто више него у 2015.  
Извор:Танјуг 

 

Укупни кредити привреде, предузетника и становнишва у Србији на крају децембра 2016. 
године износили су око 2.177 милијарде динара, што је 1,3 одсто више него у истом месецу 2015, 
а за 1,2 одсто више него у новембру прошке године, објавило је Удружење банака Србије (УБС). 
Кредити предузећима износили су око 1.332 милијарди динара и за 1,4 одсто су већи него у 
новембру 2016, а мањи су за 4,4 одсто него у децембру 2015. 
Према подацима УБС-а укупне позајмице грађана на крају прошле године биле су око 796,7 
милијарди динара и веће су за 12 одсто у односу на крај децембра 2015. 
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Кредити предузетницима на крају 2016. били су око 47,96 милијарди динара и за 7,1 одсто су 
били већи у односу на 2015. 
На крају 2016. готовински кредити за становништво порасли су за 18,5 одсто у односу на годину 
дана раније, док су стамбени и кредити за адаптацију били 3,2 одсто већи на крају децембра 
2016. у односу на децембар 2015. 
Потрошачки кредити становништва у децембру 2016. били су за 0,6 одсто мањи него годину 
дана пре, подаци су УБС. 
Повећана је и уредност у плаћању обавеза грађана према банкама и она је на крају децембра 
2016. била 6,8 одсто, док је на крају 2015. она била 7,3 одсто. 
 
 

Вујовић: Србија планира да се у 2017. задужи 6,8 милијарди евра  
Извор:Танјуг 
 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да су српске обвезнице атрактивне за 
инвеститоре, јер је и њима јасно да је однос између приноса и ризика на тим хартијама веома 
добар. 
Ризик трајно пада, а принос је добар, констатовао је министар говорећи на конференцији 
Јуромани у Бечу о обвезницама. 
Вујовић је рекао да држава ове године планира да се задужи 6,8 милијарди евра, а свега 600 
милиона биће потребно за покривање буџетског дефицита, док је остатак намењен 
рефинансирању постојећих дугова. 
Министар је прецизирао да од укупно 6,8 милијарди евра колико је потребно, већи део, 
односно 6,2 милијарде, планиране су за рефинансирање. Од тог износа, планирано је да 4,7 
милијарде буде прикупљено са домаћег трž жишš та хартија од вредности. 
“ И ту планирамо да прикупимо 3,5 милијарде у динарским хартијама, а 1,6 милијарди у 
еврима, јер српски инвеститори воле да купују хартије у еврима на домаћем трž жишš ту” , 
рекао је он. 
Вујовић је нагласио и да то није коначно, јер је држава прошле године планирала да ће јој бити 
потребно да се задужи пет милијарди евра, али је због одличних фискалних резултата, боље 
наплате пореза и мањих трошкова, потребан износ за задуживање био мањи. 
“ Због одличних резултата смо четири милијарде позајмили у обвезницама, испало је да нам је 
потребно милијарду евра мање, јер нисмо имали дефицит републичког буџета. Тако смо од 
добрих фискалних резултата имали корист и нисмо морали да се задужž ујемо” , констатовао 
је он. 
Емитовање еврообвезница после избора 
Влада Србије планира да изда еврообвезнице вредности око милијарду евра (1,07 милијарди 
долара) у 2017. години, вероватно после председничких избора који ће бити на пролеће, рекао 
је данас министар финансија Србије Душан Вујовић на маргинама конференције "Јуромани" у 
Бечу. Он је Ројтерсу рекао да још није донета коначна одлука о емисији тих државних хартија 
од ведности. 
По речима Вујовића, припремне фазе за емисију еврообвезница биће током целе кампање за 
председничке изборе, како би њихово издавање било спремно крајем априла или почетком 
маја. 
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Трбовић: РТБ Бор продати на тендеру 
Извор: Н1  

 

У швајцаркосм градићу Давосу почео је 47. Светски економски форум, на коме ће учествовати 
око три хиљаде политичких и економских лидера из читавог света. Професорка ФЕФА Ана 
Трбовић каже да се Давос променио у последњих пет година и да наглашава одрживи развој, 
наглашава етику.  
Н1: Уочи форума у Давосу политичка и економска светска елита нашла се на удару бројних 
критика. Наводи се у неким анализама да су дали погрешне процене када је реч о Брегзиту и о 
исходу америчких избора за председника. Такође, да имају можда и погрешан став када је реч о 
изласку света из економске кризе, што је довело до економских подела и разних других 
неравнотежа у свету. Па какава је то порука која се очекује ове године од светског форума у 
Давосу? 
Трбовић: Не можемо да говоримо о једном ставу, једном закључку, једној процени, зато што 
је то састанак конференција више хиљада учесника. То умрежавање је скоро једнако важно као 
и знање које се подели. Сам Давос се променио током година и посебно у последњих пет година 
наглашава одрживи развој, наглашава етику, али пре свега оно што је битно јесте та расподела 
богатства што је вечно питање и на који начин треба држава да интервенише, а да подстакне 
предузетништво, да га не кочи. Да не бира она сама победнике, а истовремено да пружа оне 
услуге које су потребне да се штити конкуренција и да се штите социјалне услуге и социјални 
стандард грађана. Тако да то је једно вечно питање па и ове године ће бити питање Давоса. 
Н1: Са овог Давоса изостају немачка канцеларка, канадски премијер и амерички председник, а 
централна политичка и економска фигура је кинески председник. Да ли нам то указује на 
промену неке равнотеже у свету? 
Трбовић: Оно што кинески председник својим учешћем на Давосу показује, јесте да је Кина 
сада постала једна моћна земља која има своје ја у економији, која жели да има све већу улогу у 
економији светске привреде. Он не долази сам, не долази само са државном делегацијом, он 
доводи велики број привредника, тако да на неки начин тај сигнал шаље и унутар своје земље, 
да Кина треба да буде и агресивнија од сада у глобалним дешавањима. Не само у Кини и 
односима неким традиционалним које је развила са америком и одређеним земљама. Већ 
видимо Кину и сада да се појављује и у нашем региону. 
Н1: Када говоримо о присуству Кине у нашем региону, премијер Србије Александар Вучић је у 
Давосу и он ће имати прилику да разговара са кинеским председником. Колико су ти сусрети у 
Давосу значајни и колико ту може да дође до неких важних договора, пошто знамо да је један 
од циљева и да се нађе стратешки партнер за РТБ Бор? 
Трбовић: Политичка економија није нестала са сцене, ја сам само међу онима који сматрају да 
то често није потребно. Да ви можете наћи партнера тако што имате тендер и тако што га 
ефикасно, транспарентно обавите и на тај начин да се приватизује нешто чиме се јако лоше 
управља, а тренуто је у државном власништву. 
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Старији радници сувишни и непожељни, њих 200.000 без посла 
Извор: Н1  

 

Они који у Србији без посла остану у петој деценији, тешко га проналазе. 
До скоро је важило да послодавци нерадо примају старије од 50 година, а праг за свставање 
некога у категорију старијег све је нижи. И тако настаје парадокс-у друштву у којем је 
популација све старија и све дуже мора да се ради до пензије, старији постају сувишни и 
непожељни. 
Јасмина Стојановић (47) из Крагујевца, по занимању трговац, већ две године нема посао. Иако 
је претходно радила у бројним ресторанима и занатским радњама, сада је нико не позива на 
разговор. 
"Ситуација је катастрофална када се тражи посао када кажете да имате преко 40 година, 
углавном се траже радници до 30 година. Ко уопште може да да одговор зашто ми старији не 
можемо да надјемо посао?", пита се Јасмина. 
Сличан одговор тражи још 200.000 градјана који су без посла у Србији, а старији су од 50 
година. Иако држава даје посебне подстицаје за њихово запошљавање, последњу реч имају 
послодавци. 
 "Имајући у виду да је код нас широк круг теже запошљивих категорија, просто послодавци 
могу да бирају измедју оног ко је до 30 гоидина, измедју квалификованог и 
полуквалификованог, оног који је регистрован као вишак, или оног који је старији од 50 
година", наводи Зоран Мартиновић из Националне службе за запошљавање. 
Зашто од свих угрожених група, послодавац нерадо бира старије раднике? Социолози један од 
узрока виде у широко распрострањеним стереотипима и предрасудама о старијима 
"Најчешћи је став да старији спорије уче да је потребно више времена за тренинг,да су 
склонији урушеном здрављу, другим речима да ће одсуствовати са посла на трошак 
послодваца, што је у анализама недоказано", истиче социолог Мирослав Ружица.  
Оно што је доказано јесте да особа која остаје без могућности зараде, постаје несигурна, губи 
самопоуздање а њена психичка нестабилност лоше утиче и на чланове породице. 
"И оно што је видљиво што показују периферна истраживања је замор материјала човек који је 
одбијен 10, 20 пута за неки посао, сигурно да 25. пут прилази новој могућности да тражи посао 
или конкурише, са страхом, несигруношћу и најчешће одустаје", наводи Ружица. 
И то није само српски проблем. Демографски трендови показују да европска друштва старе- све 
више становника спада управо у категорију старијих од 50 или од 65 година. Парадоксално, у 
већини земаља, па и код нас, граница за одлазак у пензију се помера, а они којима је до ње 
остало 20 година, не могу да надју посао. 
 
 
 

Вујовић: Пропала државна предузећа највећи изазов Србије 
Извор:Танјуг 

 

Највећи спољашњи економски изазов за Србију ове године је веома сложена и непридвидива 
ситауција у свету и Европи, али за Србију су много важнији појачање инвестиционе 
активности, оживљавање завршетка реструктурисања пропалих државних предузећа и 
оживљавање производње, рекао је данас министар финансија Србије Душан Вујовић.  
На конференцији "Јуромани" у Бечу Вујовић је рекао да је добро што Европа наставља 
политику монетарног прилагођјавања условима на тржишту, али је питање да ли ће то 
произвести довољно оживљавање привредног раста, с обзиром да Србија на то тржиште извози 
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70 одсто.  
Друга страна су, како је рекао Вујовић, најаве промене политике светске трговине и друго што 
"може да то поремети, али пратимо да бисмо одговорили на прави начин".  
"Мислим да је ефекат повећања инвестиционе активности и реструктурисања проблематичних 
предузећа много јачи изазов", казао је новинарима Вујовић.  
Министар је на скупу представника финансијског сектора из и изван региона Средње и 
Источне Европе говорио и о отпорима директора и синдиката пропалих државних предузећа. 
Рекао је да реструктурирање захтева поштовање процедуре и програма.  
Рекавши да може да се објави почетак тог процеса, Вујовић је за РТБ Бор рекао да постоји 
читав низ ствари које тек треба решити, укључујући анализу грешака из прошлости. "Јако је 
важно да постоји решеност да се поправи менаџмент тих фирми", рекао је новинарима 
министар финансија Србије.  
Вујовић је казао да за РТБ Бор и панчевачку Азотару очекује да се надје решење и да се прекине 
потреба да добијају помоћ од државе, да надју место на тржишту и привуку инвеститоре да би 
се развијале.  
Он је рекао да се о прекидању "пупчане врпце" измедју пропалих фирми и државе разговарало 
и са ММФ-ом, јер се ту одливају средства градјана, а предузећа се уљујкују и не осећају потребу 
да се реформишу.  
Министар је додао да су обезбедјена средства за та предузећа, али "немамо допунска средства у 
буџету осим онога предвидјеног".  
Вујовић је истакао да остаје при стопи раста од три одсто у 2017. години, додајући да мисли да 
су друге процене непоткрепљене. 
 
 

Кнежевић: Променити Уредбу о привлачењу инвестиција 
Извор:Бета 

 

Министар привреде Горан Кнежевић рекао је да је потребно „унапредити“ Уредбу о 
привлачењу инвестиција, односно спустити критеријуме како би и мали инвеститори могли да 
конкуришу за подстицајна средства. 
Ниво подстицаја разликује се од места улагања, па они који инвестирају у неразвијена 
девастирана подручја, имају већу подршку од оних који се одлуче за Београд или Нови Сад. 
Субвенције су од максималних 3.000 евра по радном месту у најразвијенијим општинама, до 
7.000 евра по радном месту у најмање развијеним општинама. 
Уредбом о условима и начину привлачења директних страних инвестиција минимални износ 
улагања спуштен је на 100.000 евра, а минимум отворених радних места на 10, како би и мале и 
средње фирме могле да конкуришу за подстицаје. 
Изузузети су пројекти у области софтверског инжењеринга, а остала је забрана за подстицаје и 
у области саобраћаја, фармацеутске индустрије, угоститељства, игара на срећу, оружја и 
муниције, трговине, бродоградње, дувана и дуванских прерађевина. 
За субвенције сада могу конкурисати и фирме из сектора пољопривреде и рибарства, које 
улажу минимално два милиона евра и отварају најмање 25 радних места 
Предвиђени су и подстицаји за трошкове инвеститора на основна средства у износу од 10 одсто 
у најразвијенијим општинама до 30 одсто у најнеразвијенијим. 
Кнежевић је рекао да у овој години очекује више од 20.000 нових радних места и долазак око 
20 нових великих инвеститора на српско тржиште. 
"Прошлу годину сматрам изузетно успешном, јер смо подржали 21 инвестицију вредну више од 
220 милиона евра, која нам је донела 15.000 нових радних места", рекао је Кнежевић за 
Вечерње новости. 
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Унија синдиката тражи састанак са Шарчевићем 
Извор:Танјуг 
 
Унија синдиката просветних радника Србије затражила је састанак са министром просвете 
Младеном Шарчевићем на коме би се разговарало о проблему висине зараде 
административних радника и плаћању додатка за уношење података у информациони систем 
"Доситеј". 
Унија синдиката просветних радника Србије у писму министру тражи и да се просветарима 
врате погрешно обрачунате зараде за време коришћења годишњег одмора 2014. године. 
"До овог момента нисмо добили текст предлога новог Закона о основама система образовања и 
васпитања. Обећани рокови за увид у документ, одавно су прошли. Договорили смо се да нацрт 
видимо и на њега ставимо примедбе пре јавне расправе", наводи се у писму министру. 
 

 

ЕПС искључио струју ФАС-у 
Извор: РТС, Бета 
 
Електропривреда Србије саопштила да је Фабрици акумулатора Сомбор прекинуто снабдевање 
електричном енергијом, после више покушаја да наплати њен дуг за струју од 81,5 милиона 
динара. 
У саопштењу се наводи да не постоји ни један законски услов да се настави испорука 
електричне енергије ФАС-у, јер је комерцијални уговор о снабдевању који је ЕПС потписала са 
том фабриком истекао 31. децембра 2016. године. 
"Стечајни управник те фабрике је захтевао да се она искључи са електромреже", навео је ЕПС. 
Закупац просторија Фабрике акумулатора Сомбор "Дем Хелас" нема правног основа да без 
сагласности власника потпише уговор о снабдевању. 
Привредни суд у Београду је одбацио предлог фирме "Дем Хеласа" да се одреди привремена 
мера спречавања обуставе испоруке електричне енергије. 
"У ситуацији када званични заступник Фабрике акумулатора Сомбор враћа рачуне за 
електричну енергију и захтева прекид испоруке, а Привредни суд одбацује привремено 
спречавање обуставе снабдевања, ЕПС би наставком снабдевања просторија фабрике прекршио 
прописе", пише ЕПС у саопштењу. 
 
 

Влаховић: Добро је што је Србија присутна у Давосу 
Извор: РТС 
 
Економиста Александар Влаховић каже за РТС да је економски форум у Давосу прилика и за 
неформалне сусрете који могу бити веома корисни. Сматра да ће екномски раст у Европи у 
2017. бити мањи нехо прошле године, и да треба очекивати раст у САД. 
Посматрано по регионима, Влаховић очекује раст у економији САД од 2,4 одсто што је 
прилично с обзиром на то да је у 2016. раст био свега 1,6 одсто. Раст у Европи ће бити мањи 
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него прошле године, а слично важи и за Кину што је последица успоравања активности домаће 
економије, сматра Влаховић. 
"То успоравање раста у Европи је директно повезано са неким политичким догађајима који ће 
определити судбину Европе. Мислим на изборе у Немачкој, Француској и Холандији. Ако 
победе политичке снаге које су проевропски оријентисане, онда можемо очекивати да ће у ЕУ 
бити већи раст него што се очекује", каже Влаховић. 
Офанзиву Кине у Давосу Влаховић сматра очекиваном, али каже да је иронично то што је данас 
Кина највећи заговорник глобализације, а највећи део БДП-а базира на извозу. 
"Кина је једна од највећих земаља извозника, већ данас је водећа економска сила, а неке 
пројекције говоре да ће до 2050. године бити земља број 1. као економска снага у свету", каже 
Влаховић. 
Влаховић верује да ће Давос дати одговор и када је реч о најважнијим политичким питањима 
које утичу на глобалну економију, као што су Брегзит и избор новог америчког председника. 
"Оно што је квалитет Давоса је да је Давос једна платформа за развој кључних стејкхолдера, 
оних који могу да одлучују о будућности наше планете", каже Влаховић. 
Влаховић сматра и да је веома битно што је Србија присутна у Давосу. 
"Поред формалних разговора, Давос је прилика за неформалне сусрете. Био сам двапут у 
Давосу, знам како изгледа и знам каква је гужва и знам колико су некада корисни састанци од 
10-15 минута. Србија из свега тога треба да извуче поуке које се тичу развоја властите 
економије, а то је да се континуирано морају развијати институције, да се мора радити на 
реформи јавног сектора и фискалној консолидацији која је већ дала резултате", рекао је за РТС 
Александар Влаховић. 
 

 

 
 

Двери: Против приватизације бања 
 
Покрет Двери противи се намери да се приватизацију бање у Србији које су имовина ПИО 
фонда, изјавио је данас шеф посланичке групе Двери Бошко Обрадовић и најавио да ће 
заштита права пензионера бити предмет његове кампање за председничке изборе. 
Обрадовић је на конференцији за новинаре у Скупштини Србије критиковао однос власти 
према имовини ПИО фонда коју, каже, намерава да распрода, наводећи да су бање богатство 
Србије и туристички потенцијал. 
Он је упитао зашто се профитабилне привредне гране и привредни потенцијали приватизују, 
тврдећи да је влада ставила у своје власништво бање у намери да их стави на распродају. 
На конференцији су се обратили представници Удружења синдиката пензионера Србије, који 
се такође противе продаји имовине ПИО фонда, за коју кажу да је драгоцен ресурс и заправо 
имовина пензионера дата на управљање фонду. 
Обрадовић је критиковао и премијера Александра Вучића, за кога је рекао да избегава да дође у 
Скупштину Србије да одговара на питања посланика, те да не сме да изађе на телевизијски 
дуел ни са једним лидером опозиције, иако је то обећао. 
Он је напредњаке питао зашто беже од директних дуела са представницима опозиције, тврдећи 
да су они само спремни за дуеле са "Јеленом Карлеушом и Јеленом Милић". 
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Тешић: Имовина фонда ПИО припада пензионерима 
Представник Синдиката пензионера Живомир Тешић рекао је да држава не може да распродаје 
имовину фонда ПИО јер она припада пензионерима. 
"Не може се продавати оно што није ваше. То мора да остане у власништву пензионера, на 
управљање фонда ПИО", рекао је Тешић. 
Додао је да је синдикат покренуо уставну иницијативу за преиспитивање начина 
конституисања Управног одбора ПИО фонда. 
 
 

 
 

"Југоалат" трећи месец без струје због дуговања 
Извор:Новости 

 

Још је неизвесно да ли ће и када поново бити покренута производња у "Југоалату", предузећу 

које је некада било познато по производњи прецизних и специјалних алата.  

Наиме, већ три месеца овој фабрици је искључена струја због дуговања.  

Председник Самосталног синдиката металаца Новог Сада Новак Васић каже за "Новости" да 

се "Југоалат" нашао у озбиљним проблемима још са увођењем санкција, а епилог је био стечај, 

који је покренут 2010. године. План реорганизације предузећа је усвојен крајем августа 2013, а 

почетком децембра поднет је захтев за увођење поновног стечаја, јер се план реорганизације 

није спровео. Привредни суд је у априлу 2014. покренуо претходни стечајни поступак. 

"Готово сам сигуран да ће и ових тридесетак радника, који тренутно нешто раде, остати 

без посла, тим пре што се ниједна од лањских помпезних најава о покретању машина није 

остварила. На крају задесило их је и искључење струје. Волео бих да се варам", наводи Васић. 

Васић наводи да малобројни радници тврде да упорно покушавају да покрену производњу 

агрегатима, који сами производе струју, али безуспешно. 

Из погона "Југоалата", како је најављено пре пола године, требало је да почну да излазе 

пољопривредне машине, а у плану је било и да се нађе посао за око 180 радника. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:645031-Masine-bez-napona-u-Jugoalatu
http://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/129740/Jugoalat-po-prvi-put-pravi-poljoprivredne-masine.html

