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Једна словеначка плата као готово три српске 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Уколико се обистине прогнозе директора Републичког завода за статистику Миладина 
Ковачевића, просечна нето плата запослених у Србији могла би у марту бити око 400 евра, 
односно 28 евра већа од просека из новембара прошле године. Међутим, чак и ако просечна 
плата у Србији у марту заиста буде око 400 евра, она ће и даље бити два и по пута мања од оне 
коју су крајем прошле године имали радници у Словенији. Биће и готово 350 евра мања од 
просечне прошлогодишње плате у Хрватској, па и 28 евра мање од онога што су зарадили 
радници у Босни и Херцеговини. 
По последњим подацима, најмању плату у региону имају македонски радници – 363,8 евра. 
Одмах иза њих по висини примања су запослени у Србији с 372. Просечна плата у Босни и 
Херцеговини је 428, у Црној Гори 503, Хрватској 749,7 и Словенији 1.020,4 евра.  
Међутим, Србија је у односу на све земље у региону током прошле године имала највећи раст 
просечне плате: чак 42,70 евра  али је и поред тога остала међу најнижима у региону због тога 
што је и кренула с ниским стартом, односно што је на почетку 2016. износила свега 327 евра. О 
томе колико је српска плата порасла у односу на зараде у осталим земљама региона најбоље 
сведочи податак да је просечна плата у БиХ прошле године била 2,5 евра мања, односно да је с 
почетних 430,50 евра на крају прошле године пала на 428. Или, просечна плата у Хрватској 
прошле године била је 12,3 евра мања у односу на годину раније јер је са 762 евра смањена на 
749,7. 
Иако је из угла српског радника словеначка просечна плата од 1.020,4 евра санак пусти, треба 
истаћи да је она прошле године била мања него 2015, и то 15,2 евра. Наиме, годину раније 
износила је 1.035,60 евра и онда су у њу стале три српске. Прошле године минималац у 
Словенији био је 784 евра, а проста рачуница показује да запослени у Србији просечну плату 
имају 412 евра мању од словеначке минималне зараде. Плату мању 9,2 евра имају и запослени у 
Македонији јер су на крају 2015. године имали 373 евра, а сада 363,8.   
Једина где је, али далеко мање него у Србији, прошле године просечна плата порасла у односу 
на 2015. је Црна Гора: почетком прошле године имала је просечну плату 490 евра, а сада има 
503. 
Проста рачуница говори да, уколико би и ове године, као што је то био случај прошле, просечна 
плата у Србији порасла 43 евра, требало би да премаши 400 евра и да се полако упути на пут 
који је запосленима и обећан, а то је да ће просек плата бити близу 500 евра. Но, да ли ће се 
поновити добри финансијски резултати из 2016. године и колико ће нових инвестиција и нових 
радних места бити током ове године, остаје да се види. Јер, ако се то повећа у односу на 2016. 
годину, заиста нема разлога да Србија не побегне са зачеља просечне плате у региону. То, 
дакако, зависи и од тога како ће се кретати просечне зараде у земљама региона и да ли ће 
њихов просек наставити да пада као што је то било лане. 
Минималац испод 200 евра 
Минималне зараде прошле године имале су 22 од 28 чланица ЕУ, као и свих пет кандидата за 
европску породицу. Минималци су се кретали од 200 евра у Бугарској до 2.000 у Луксембургу. 
Минимална зарада у Србији,  као и земљама региона, ако се изузму Словенија и Хрватска, био 
је око или нешто мало изнад 200 евра. 
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Државна предузећа су највећа главобоља државе 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Док се процене српског министра финансија Душана Вујовића и Фискалног савета Србије о 
привредном расту у овој години не слажу, оцене о највећем изазову који чека нашу државу се 
поклапају. Наиме, и министар и Фискални савет Србије сматрају да су пропала државна 
предузећа највећи изазов Србије. 
Министар Вујвовић је на конференцији Еуромонеџ у Бечу оценио да је реструктурирање 
проблематичних државних предузећа јак изазов за Србију у овој години. Он је рекао да очекује 
да се нађе решење за РТБ „Бор” и панчевачку „Азотару” и да се прекине потреба да добијају 
помоћ од државе, да нађу место на тржишту и привуку инвеститоре да би се развијали. 
– О прекидању „пупчане врпце” између пропалих фирми и државе разговарало се и с ММФ-ом 
јер се ту одливају средства грађана, а предузећа се уљуљкују и не осећају потребу да се 
реформишу. У овој години јесте обезбеђен новац за та предузећа, али немамо допунска 
средства у буџету осим оних предвиђених. Веома је важно да постоји решеност да се поправи 
менаџмент тих фирми – оценио је Вујовић, додајући да је најлакше направити губитак, 
трошити енергенте и не продавати свој производ и онда се обратити буџету да то покрије. 
Фискални савет Србије редовно истиче да су проблеми нереформисаних јавних и државних 
предузећа превелико оптерећење за јавне финансије Србије и да зато њихово решавање мора 
постати приоритет. У супротном, сматра то тело, трошкови буџета на та предузећа „појешће” 
друге остварене уштеде, а домаће финансије остаће рањиве на било који спољашњи шок. 
Колико је то оптерећење значајно и опасно, наслућује се из буџета за ову годину, где се више од 
половине предвиђеног дефицита односи на трошкове који потичу управо од тих предузећа. 
Трошкови јавних и државних предузећа који падају на терет буџета и сада су велики, али прете 
да постану још већи пошто се проблеми у пословању, пре свега неприватизованих државних 
предузећа, настављају, упозорио је Фискални савет Србије. 
У извештају ФСС-а напомиње се да током прошле године бројна државна предузећа нису 
измиривала своје обавезе за гас и струју, и наводи да само РТБ „Бор” има више од четири 
милијарде динара, односно 30 милиона евра дуга ЕПС-у. С друге стране, „Србијагасу” рачуне за 
гас нису редовно измиривали МСК, „Азотара”, „Галеника” и друга државна предузећа. 
Процењујемо да је током прошле године прираст нових дугова само „Србијагасу” и ЕПС-у 
износио готово 20 милијарди динара, а то јесте проблем који прети да донесе нове трошкове у 
будућности. Фискални савет сматра да је мање лоше решење дати субвенције државним 
предузећима, као што је учињено с „Бором”, него гомилати њихове дугове. Трајно решење за 
сва неприватизована државна предузећа је приватизација или стечај. Суочавање с величином 
трошкова и проблема државних предузећа било би добар корак ка њиховом решавању, оценио 
је ФСС. 
  
Нема пријаве за социјални програм  
Радници пропалих државних предузећа заправо и не могу да се пријаве за социјални програм 
док о њима не буде донета одлука о стечају. Наиме, они се за отпремнину могу пријавити у току 
предстечајног поступка јер када се прогласи стечај немају право пошто се прво намирују 
повериоци. Тако је, рецимо, панчевачка „Петрохемија” средила своја дуговања уз помоћ 
државе и има Унапред припремљени план реорганизације, што значи да ће ући у 
контролисани стечај, али ће тада морати да уради нову систематизацију која ће донети вишак 
радника којима неће преостатити ништа друго него да се пријаве за социјални програм. Тим 
путем мораће кренути и друге пропале државне фирме, али пре тога сама држава мора да 
одлучи имају ли оне могућност да буду приватизоване или им је судбина стечај. 
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Лане отворено 412 стечајева, а закључено 267 
Аутор:Љ. М. 
 
По подацима Агенције за лиценцирање стечајних управника, током прошле године у Србији је 
отворено 412 стечајева, а закључено 267. До почетка ове године у држави има укупно 2.095 
активних стечајних поступака. 
Највише их је прошле године покренуто у Привредном суду у Београду – 147, затим у Краљеву. 
Привредни суд у Новом Саду покренуо је 33 стечајна поступка, а само један мање Привредни 
суд у Суботици. У Привредном суду у Зрењанину покренуто је 14 стечајних поступака, Панчеву 
13, Сремској Митровици 12 и Сомбору 11. 
Укупно од 2000. до прошле године у Србији је покренуто 6.267 стечајева, а највише их је било 
2011. – 1.321. Укупно просечно време трајања за поменутих 6.267 стечајних поступака је две 
године и девет месеци. За стечајне поступке покренуте по Закону о стечају – укупно 4.705 од 23. 
јануара 2010. године – просечно време трајања је две године, три месеца и пет дана. 
 
 

„Агрожив” поново ради 
Аутор:Е. Дн. 
 
У кланици „Агрожива” у Житишту после дуже паузе покренута је производња и у ту пропалу 
кланицу привремено се уселила нишка индустрија меса „Бифтек”.  
Производња је покренута захваљујућ ангажовању локалне самоуправе Житишта, а уз помоћ 
Министарства пољопривреде. 
У саопштењу се додаје да је надлежна комисија Ветеринарске управе при Министарству 
пољопривреде одобрила „Бифтеку” да до 30. марта 2017. у „Агроживу” може дневно да коље 
24.000 пилића, односно да дневни капацитет прераде износи највише 22 тона живинског меса. 
Нишки „Бифтек” запошљава 700 радника и има стотинак малопродајних објеката, највише у 
југоисточној Србији. Та индустрија меса је најавила изградњу живинарске фарме вредне 
милион евра, где би посао нашло 100 људи, али би се још неколико хиљада домаћинстава 
могло укључити у гајење живине, чиме би оживела села. 
Локална самоуправа определила се за „Бифтек”, а преговоре су подржали надлежни државни 
органи, уважавајући економски значај обнављања рада кланице за ту неразвијену општину. 
 
 

Зауставити одлазак младих 
Извор:Танјуг 
 
Професор на Економском факултету у Београду Драган Ђуричин истакао је у Бечу да је веома 
битно да се заустави одлазак младих образованих људи из Србије.  
Он је, у изјави Танјугу, на маргинама конгреса „Комсулт” у Бечу, казао да Србија у текућој 
години мора наставити политику 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 новца из буџета у непроизводне сврхе него не сме да 
буде више толико летова којима из Србије одлазе млади образовани људи – нагласио је 
Ђуричин. 
Указао је и на то да су и стабилност и безбедност битни фактори који утичу на привреду. 
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– Сви инвеститори коју иду у одређена подручја о томе воде веома рачуна. То је фактор који 
може минирати добре економске резултате. Стабилност у региону, политичка и безбедносна, 
веома је важно питање – закључио је Ђуричин. 
 

 
 

 
 
 

У Британији смањена незапосленост и расту примања 
Извор:Танјуг 
 
ЛОНДОН - У економији Велике Британије је изгубљено мање радних места него што је 
очекивано, а раст примања је благо убрзао како се приближавао крај 2016, што је сигнал да је 
тржиште рада и даље релативно отпорно, оцењује њујоршка агенција „Блумберг”. 
Број запослених је у три месеца закључно са новембром смањен за 9.000, на 31,8 милиона, док 
су економисти предвиђали пад од чак 35.000 радних места. 
Стопа незапослености се задржала на 4,8 одсто, што је најниже од 2005. године, а стопа раста 
примања је достигла највиши ниво од 2015. године. 
У истом периоду, број незапослених лица је смањен за 52.000, на 1,6 милиона, наводи 
њујоршка агенција. 
Годишњи раст примања је убрзао на 2,8 одсто са 2,6, док је, када се изузму бонуси, та стопа 
порасла на 2,7 одсто, преноси Танјуг. 
 
 

Српске оранице јефтине за странце 
Аутор: Ивана Албуновић 

 

У последњих пет година цена земље код нас удвостручена. – У Бачкој хектар достигао 20.000 

евра, што је и даље двоструко мање него у Холандији, где се продаје за 45.000 евра 

Ако Србија законским ограничењима до 1. септембра не спречи или одложи продају земље 
странцима, јагма за нашим ораницама могла би да буде велика због изузетно ниске цене земље 
у односу на државе Европске уније. 
Зато је, по мишљењу стручњака, исправан закључак да колико год да земља буде коштала у 
Србији, „за странце ће бити јефтина”. Најновије истраживање Института економских наука 
показује да је просечна цена хектара земље у Србији три и по хиљаде евра. Разлике по 
регионима су велике. Чак и у Војводини (Бачкој), где хектар најквалитетнијих ораница може да 
достигне и до 20.000 евра, то је неупоредиво мање у односу на европске државе где предњачи 
Холандија са ценом од 45.000 евра по хектару. 
Недељко Малиновић, директор агенције за некретнине „Легат”, каже да је по промету 
пољопривредног земљишта у Србији јасно да је многи купују да би је касније још боље 
уновчили, као што је било у Румунији пре отварања тржишта и уласка у ЕУ. 
– У последњих пет година цена земље у Србији скочила је сто одсто. У Бачкој је хектар 
најквалитетније земље достигао и 20.000 евра. У Срему од 10.000 до 15.000 евра. Али то је и 
даље ниже него у Европској унији. Људи који имају пара сада улажу у земљу и траже се већи 
комплекси. Међутим, данас је тешко наћи и сто хектара у комаду – каже Малиновић. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/899/Ivana-Albunovic
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У случају либерализације тржишта ни Србију не би заобишао даљи раст шпекулативне тражње. 

Делимично се то већ и догодило тако што је око 100.000 хектара обрадивог земљишта 

завршило у рукама домаћих тајкуна и страних фирми 

Европска агенција за статистику (Еуростат) од 2009. године не води евиденцију о кретању цена 
пољопривредног земљишта, тако да се подаци могу пратити само преко националних 
статистика, али нису до краја упоредиви. 
– Нема званичног податка о просечној цени земље у ЕУ. Тенденција је да се цене приближавају 
неком заједничком просеку, што је последица либерализације тржишта. За Србију свакако није 
препоручљиво да се цена земље формира искључиво на тржишном принципу, већ да се 
пројектују потенцијални будући приноси и тај показатељ буде део очекиваног повећања цене – 
наводе истраживачи института. 
Стручњаци такође сматрају да Србију, у случају либерализације тржишта, не би заобишао ни 
раст шпекулативне тражње. Делимично се то већ и догодило тако што је око 100.000 хектара 
обрадивог земљишта завршило у рукама домаћих и страних тајкуна. До ораница су дошли 
нереално повољно кроз приватизацију пољопривредних комбината који су претходно доведени 
до пропасти. 
– Шпекулативне тражње су у току, а назнака овог процеса је гомилање земљишта од стране 
појединих привредника – упозоравају у Институту економских наука. 
Овакав сценарио већ је виђен у готово свим државама централне и источне Европе (ЦИЕ) пре и 
након приступања Европској унији јер су појединци били свесни огромних разлика у цени 
обрадиве површине у тадашњој ЕУ – 15 и земљама централног и источног блока.  Док је 
рецимо 2006. у државама ЦИЕ хектар вредео од 1.900 до 2.300 евра, a просек у тадашњој ЕУ 
био је чак 12.000 евра. До 2011. године цена је драстично порасла у Пољској (35 одсто), 
Словачкој (21 одсто), Естонији (50 одсто), а у Литванији за чак 143 процента. Крајњи циљ 
гомилања ораница није био бављење пољопривредом већ управо препродаја странцима када се 
оствари повољан моменат. 
Румунија је највише страдала у борби моћних компанија за преузимање територије. Имали су 
најлибералнији модел и отворили су тржиште пољопривредног земљишта, дошло је до 
укрупњавања и драстичних промена у структури пољопривредне производње. Процењује се да 
је око 800.000 хектара продато практично у бесцење. Велики број власника малих парцела 
било је принуђено да прода земљу јер више нису могли да буду конкурентни са својим 
производима. Касније су постали радници на земљи која је некада била њихова.  
 

 

 
 

Поништење приватизације РТК до краја недеље  
Пише: З.Радовановић 
 
Министарство привреде јуче је обавестило Синдикат и запослене у радоио телевизији 
Крагујевац да су власнику те медијске куће Радоици Милосављевићу одузете банкар ске гар 
анције, од 150.000 евр а, колико је био обавезан да инвестира у РТК, те да је истекао рок за 
уплату нове гаранције. 
Овим су се, истичу у индикату УГС „Независност“ у РТК, стекли услови за дефинитивно 
ппоништење приватизације те медијске куће. Приватизација РТК ће, преносе синдикалци 
последњу информацијиу из Министарства привреде, бити поништена до краја ове седмице. 
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Шта ће се доцније дешавати, још увек је непознаница, пошто је, кад је РТК у питању, на 
делуколизија акона о приватизацији закона о јавном информисању. Према првом, наиме, 
имовина и капитал фирме чија је приватизација поништена постају власништво државе, док 
Закон о јавном информисању не дозвољава присуство државе у медијима. 
Заспослени у РТК очекују да ће њихова медијска кућа након поништења купор одајног уговора 
са Радоицом Милосављевиће, ипак бити подржављена, и да ће убрзо пот ом бити покренут 
поступак њене поновне приватизације. Истичу с тим у вези да од државе очекују да што пре 
реши статус РТК, тим пре што запослени који већ осам месеци нису примили ни „цвоњка“, 
више и буквално немају од чега да живе. 
- Крајем прошле године тражили смо од Министарства за рад, запошљаваје и социјалну 
политику да запосенима у РТК додели солидарну помоћ.Из тог министарсва до сада није нам 
стигао никакав одговор, тако да сада апелујемо на надлежне у Министарству привреде да што 
пре покрену поступак нове приватизације, како би они запослени који желе да наставе да раде 
у тој медијској кући напокон поново почели да раде и примају плате, каже за наш лист 
председник огранка УГС “Независност“ у РТК Горан Антонијевић. 
Подсетимо да су запосени у РТК већ месецима у штрајку, а да су емитовање телевизијског 
програма обуставили још средином децембра. Возни парк и део опреме за производњу и 
емитовање телевизијског и радио програма извршитељи су распродали крајем прошле године, 
чиме је обезбедеј новац за исплату дела заосталих зарада оним радницима РТК који су то право 
остарили на суду. Већина преостале покретне имовине те медијске куће пописана је и чека нову 
лицитацију. 
Синдикат и запослени у РТК за пословно-финансијску агонију те медијске куће оптужујУ и 
актуелно руководство Крагујевца, које већ две године не расписује конкурсе за суфинансирање 
медијских пројеката од јавног интереса и значаја, услед чега су на ивицу опстанка доведени и 
остали медији у центру Шумадије,којем све озбиљније прети тотални медијски мрак.  
Јубилеј РТК 

На јучерашњи дан сада већ далеке 1969. почео је са радом Радио Крагујевац, којем је у јесен 
1996. придодата и новоформирана Телевизија Крагујевац. У минуле две деценије Радио 
телевизија Крагујевац је са два даноноћна радио и двадесетчетворочасовним телевизијским 
програмом био највећи и најзначајнији електронски медиј јужно од Саве и Дунава. 
 
 

Југоремедија чека стратешког партнера 
Пише: Мирослава Пудар 
 
Билатерална посета Индији и позив премијера Александра Вучића, упућен компанијама из те 
државе, па и оним из сектора фармацеутске индустрије, да улажу у Србији, буде наду да би и 
неке домаће фармацеутске куће ускоро могле да пронађу стратешког партнера.  
"Обезбедићемо најбоље услове за индијске компаније, а надам се да ће и српске компаније 
наћи овде у Индији плодно тло за своје инвестиције", поручио је Вучић, обраћајући се 
учесницима самита Вибрант Гуџарат. 
Југоремедија АД је, несумњиво, једна од српских фабрика лекова која чека одговорног 
послодавца. Према речима стечајног управника Радована Савића, проглашавање банкрота не 
значи крај пословања фабрике, "јер продаја из банкрота, или пак враћање поступка на усвајање 
плана реорганизације, отвара нове могућности за инвеститоре". 
- Фабрика може да настави да ради. Сви услови за то постоје и само је питање којом брзином ће 
се доносити судске одлуке и када ће се наћи инвеститор. Интересовања има, контактирало нас 
је доста фирми и појединаца, тражећи податке о фабрици. Заинтересованих купаца, дакле, има 
а неки од њих су долазили у разгледање - објашњава за Данас Савић. 
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Након што је Привредни суд у Зрењанину донео одлуку о банкроту, Одбор поверилаца 
Југоремедије уложио је Апелационом привредном суду жалбу на решење о банкротству. 
Законски рок за одлучивање по жалби је месец радних дана, али је због празника могуће да 
овај рок буде пролонгиран, објашњавају повериоци. За многе у Зрењанину, а нарочито за 
бивше раднике, помињање банкротства је болна тема, мада посматрано из угла правника, 
банкротство не мора нужно да значи и крај пословања неког привредног субјекта. 
- Уколико Апелациони привредни суд поништи решење о банкротству, остаје план 
реорганизације о којем ће се гласати, односно изјашњавати. За очекивати је да поверилац и 
подносилац плана реорганизације, Хета рил естејт, изађе се неким од инвеститора и заврши тај 
поступак. С друге стране, банкрот је једноставнија опција. Нико не жели да улаже у фабрику у 
којој неће моћи да настави производњу лекова - каже Савић. 
Обесхрабрује податак да подносилац плана реорганизације није наставио са предложеним 
поступком документовања реорганизације. Напротив, Хета је у 2016. години огласила продају 
имовине на којој има потраживања, али се нико од купаца није јавио. Да ли ће куповина из 
банкрота бити решење за Југоремедију питање је које мучи потенцијалне купце ове фабрике. 
Али, све би могло да крене другим током уколико држава Србија, која располаже са 42 одсто 
власништва у зрењанинској фармацеутској кући, доведе стратешког партнера. Треба подсетити 
да је свуда у свету фармацеутска индустрија профитабилна грана привреде, па се логично 
намеће питање зашто то не био случај и у Србији. 
Проблеми са Југоремедијом почели су у октобру 2002. када је фабрику приватизовала 
македонска фирма Јака 80, власника Јовице Стефановића Нинија. Након вишемесечног 
штрајка дела запослених и четири године судске борбе, када је Савет за борбу против корупције 
проследио извештај о накарадној приватизацији Европској унији, држава је раскинула 
приватизацију, констатујући да власник није испунио уговорене обавезе. Фабриком су наредне 
четири године управљали радници на челу са Здравком Деурићем, који је касније, са још 
неколико својих сарадника, судски процесуиран због сумње да су приликом оснивања 
привредног друштва Пенфарм оштетили Југоремедију. Ове четири године обележиће 
инвестирање у обнову производних погона, задуживање код банака и покушаји да се фабрика 
тендерски прода. Ниједан од покушаја није успео јер није било заинтересованих. Фабрика је 
наставила да се задужује а последњи велики кредит код Хипо банке "запечатио" је судбину 
Југоремедије. У међувремену је производне погоне закупио новосадски Унион медиц, који је 1. 
новембра 2016, изашао из закупа. Када је у децембру 2012. отворен стечај, вредност имовине 
Југоремедије стечајни управник је проценио на 22 милиона евра, уз ограду да није у обзир 
узета вредност лиценци за лекове. Пред стечајним већем, где су се испитивали разлози за 
увођење стечаја, наведено је да дугови премашују вредност фабрике што су радници и мали 
акционари оспоравали. 
Камен спотицања за све, како за акционаре који су се за процену обратили Заводу за 
вештачење Београд, тако и за повериоца - Хипо банку, била је вредност фабрике. Урађена су 
још три вештачења, а процене су се кретале од 11 милиона, преко 68 милиона, до 17 милиона 
евра, колико је КПМГ проценио вредност капитала, што је суд прихватио. Након 
четворогодишњих покушаја да се припреми и усвоји план реорганизације зрењанинске 
фабрике лекова, Привредни суд у Зрењанину је 9. новембра 2016. прогласио је банкрот 
Југоремедије. Закупац - Унио медиц из Новог Сада, напустио је погоне 1. новембра 2016. 
Приватизациони саветник Бранко Павловић, иначе добро упознат са дешавањима у 
зрењанинској фабрици лекова, каже да га банкрот није изненадио. "Проглашавање банкрота 
Југоремедије није ме изненадило, зато што је то најбоља опција за повериоце и било је само 
питање тренутка када ће се банке, пре свих Хипо, одлучити за тај корак. Ово утолико пре што 
потраживањима Хипо банке суштински руководи Аустрија уз супер визију ЕЦБ", 
прокоментарисао је недавно за Данас Павловић.  
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Респектабилан производни потенцијал 

- Верујем у производни потенцијал Југоремедије. Подсетићу да су се до само пре два месеца, у 
тој фабрици производили лекови, а банкрот је проглашен зато што подносилац плана 
реорганизације, Хета рил естејт, није у законском року доставио допуну плана. Тврдим да нема 
разлога да се производња не настави, утолико пре што у погонима постоје сви услови за то - 
истиче стечајни управник Радован Савић. 
Оптимизам акционара 

- Ми смо увек, и као радници и као акционари, веровали у перспективу своје фабрике. Зато смо, 
у периоду док смо управљали фабриком, улагали у обнову погона. Надамо се поништењу 
банкротства, јер тиме остају да вреде акције Југоремедије. Подсећам, држава у Југоремедији 
има 42 одсто капитала и не би требало да буде незаинтересована за њену судбину - 
коментарише за Данас Владимир Пецикоза, представник Одбора поверилаца. 
 
 

Крај домаће производње прикључних возила 
Пише: З. Радовановић  
 
У Застави ИНПРО и даље нема струје и воде, која је тој фабрици искључена још 5. јануара, 
услед чега је већ данима обустављена производња прикључних возила (аутомобилских и 
приколица друге намене) и металне галантерије.  
У фабричкој управној згради су, због великих мразева, попуцале водоводне инсталације, те су у 
појединим просторијама почели да се обрушавају плафони. 
Застава ИНПРО прекјуче пре подне је неколико сати имала струју, али искључиво захваљујући 
томе што су монтери Електрошумадије отклонивши квар на инсталацијама, који је претходно 
без електричне енергије оставио француски Тригано, лоциран у истом објекту (погон Сиви 
дом") са ИНПРО-ом, али и оближње словеначке компаније ФОРИ, Горење и Униор 
компоненте, снабдевање електричном енергијом обезбедили свим фирмама у том делу 
некадашњег Заставиног фабричког круга. Током поподнева, међутим, непознати или 
"непознати" починиоци поново су ИНПРО-у искључили струју. 
Прекид производње прикључних возила и металне галантерије у Застави ИНПРО 
најозбиљније почиње да угрожава и опстанак фабрике, односно усвајање и примену унапред 
припремљеног плана реорганизације (УППР) који је надлежнима у крагујевачком Привредном 
суду, у оквиру покренутог предстечајног поступка, предат прошле јесени а изјашњавање 
повериоца очекује се крајем овог месеца. Уколико наредних дана производња у ИНПРО-у не 
буде поново покренута, повериоци ће, сасвим извесно, морати да одбију УППР, што ће 
означити покретање стечајног поступка и потоњи банкрот те фабрике. 
Запослени у ИНПРО-у, међу којима и инвалиди рада који протестују још од 11. октобра, при 
чему су 50 дана непрекидно штрајковали глађу, захтевајући решавање свог радно-социјаног 
статуса и опстанак предузећа, сматрају да су искључење струје и воде део раније припремљеног 
плана, према којем производња прикључних возила треба трајно да буде обустављена, а 
фабрика угашена. Инвалиди рада наводе да је све очигледније да Тригано, који је летос од 
Заставе ИНПРО купио део опреме за производњу прикључних возила, и чији је менаџмент, 
према њиховом мишљењу, наложио искључење струје и воде, жели да се ослободи 
конкуренције, и да Французи у томе имају подршку државе. 
- Почињено да добијамо све званичније информације да ће држава запосленима у ИНПРО-у 
крајем месеца да понуди социјални програм, те да ће сви који то желе моћи да напусте фабрике 
уз отпремнине од по 200 евра по години стажа, како то предвиђа актуелни Закон о раду. 
Већини инвалида, међутим, такав социјални програм никако не одговара, јер им не обезбеђује 
ни покретање сопственог посла, нити пристојну егзистенцију на иоле дужи рок. Напротив, 
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инвалиди који напусте фабрику са отпремнинама од пет до шест хиљада евра, у просеку, 
постаће социјални случајеви чим потроше тај новац. Тим пре што у Србији нема тог 
послодавца који би запослио инвалида рада старог између 50 и 60 година и неретко оболелог 
од канцера или неке друге тешке болести, истиче председник штрајкачког одбора у Застави 
ИНПРО Стеван Пушоња. 
 

 

 

 
 

Радите прековремено без плате? Можда ваш послодавац примењује 
један од ових ШЕСТ ТРИКОВА  
Аутор:Лана Гедошевић 
 
Колико тачно људи у Србији ради прековремено, није познато, јер велики број њих није за то 
плаћен. Међутим, познати су начини на које послодавци, и из јавног и из приватног сектора, 
експлоатишу запослене тако што их приморавају да раде прековремено, без икакве надокнаде, 
било новчане, било у слободним данима. 
Како за “Блиц” објашњавају у синдикатима, јавна је тајна да се прековремено ради али да се тај 
рад углавном не плаћа, и да се послодавци довијају на разне начине да га уопште не прикажу. 
Такорећи, као да се није ни десио. 
Ево који су најчешћи начини избегавања плаћања прековременог рада: 
1. Не воде евиденцију  
Иако по Закону о раду имају такву обавезу, послодавци не воде евиденцију о прековременом 
раду, тако да радници могу да раде и по неколико сати дуже дневно, викендима и празницима, 
али немају могућност да докажу да су заиста и радили. 
Уговори о раду између осталог садрже и одредбу о томе колико траје радни дан. Иако он, 
рецимо, траје осам сати, у пракси радници остају дуже. 
2. На посао се долази раније  
У појединим делатностима, радници на посао долазе и по сат времена раније како би се 
припремили за почетак посла, и излазе касније како би све што је током дана рађено враћено у 
првобитно стање (на пример у угоститељству). 
Наравно, све без накнаде, јер се подразумева да те послове треба обавити. 
3. Прерасподела радног времена  
Предвиђено је да радно време дневно траје осам сати, али послодавци по закону могу да уведу 
прерасподелу радног времена. 
У том случају, у одређеном временском периоду од неколико недеља или месеци се ради више 
сати од предвиђеног, да би се након његовог истека радило мање сати дневно - у тоталу се ради 
у просеку осам сати. У пракси се често дешава да та прерасподела потраје целе године, и да 
никад не стигне период краћег радног времена. 
4. Слободни дани уместо новца  
У појединим фирмама практикује се да се уместо плаћања прековременог рада радницима дају 
слободни дани. Међутим, у пракси се често дешава да без обзира што на њих имају право и што 
им је дозвољено, они те дане не искористе јер надређени због обима посла не могу да их 
одобре. 
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У појединим фирмама се дешава да се интерним актима донесе одлука да се број сати које су 
радници одрадили “обришу”, и да имају на располагању само пола од онога колико су имали. 
5. Не рачуна се припрема за рад  
Није тако редак случај да се у појединим фирмама, попут банака или угоститељских објеката 
долази на посао сат раније пре него што почне рад са странкама или гостима, и остаје дуже по 
завршетку тог рада. 
Међутим, запосленима се плаћа само време проведено у раду са странкама или гостима. 
6. На терену данима, на папиру неколико сати  
Има и случајева када радници по неколико дана проведу на терену и због путовања раде дуже 
него што је предвиђено. Међутим, у фирми им се то води као редовно радно време. 
Један од случајева је био да је радник послат на терен који је трајао три дана, али му је 
обрачунато четири сата прековременог рада. 
 
 

СРБИ ТОНУ У ДУЖНИЧКО РОПСТВО Грађани дужни банкама у 
просеку скоро 1.000 евра  
Аутор:С.Гаврић 
 
Задуженост код банака и лизинг компанија на крају 2016. године износила је 986 евра по 
становнику, показују подаци Удружења банака Србије (УБС). 
Тај износ је за 10 година порастао чак 140 одсто, јер је задуженост сваког грађанина Србије 
2006. била у просеку 401 евро. 
Како показују подаци УБС, највећи износ задужености ових година, као и највећи раст, јесте по 
основу кредита. У исто време је и укупна кредитна задуженост грађана расла, па је 2006. била 
2,5 милијарди евра, пре пет година око 5,2 милијарде, а на крају 2016. 6,4 милијарди евра. 
Генерални секретар УБС Верољуб Дугалић напомиње да овако повећана кредитна активност 
грађана утиче на њихову задуженост, као и мањи број становника у односу на 2006. 
- Тада смо имали 7.412.000 становника, а сада 7.076.372, што је за око 336.000 људи мање. Тако 
да када се укупна сума кредита подели на број становника, сада се добије већи износ. Наравно, 
задуженост је увек слика општег стандарда - истиче Дугалић. 
Према његовим речима, иако УБС не располаже конкретним подацима о задужености грађана 
осталих земаља у региону, готово сви су неупоредиво више кредитно оптерећени у односу на 
становнике Србије. 
Иначе, највећи раст у 2016. години забележен је код рефинансирајућих кредита, чак 52 одсто. 
- То је последица повољнијих услова кредитирања. Камате су значајно пале, па грађани по 
нижим каматним стопама отплаћују старе позајмице - каже Дугалић. 
Готовински кредити увећани су за 18,5 одсто у 2016, стамбени за три одсто, док су потрошачки 
у благом паду, за 0,6 одсто. 
 
 

ЛЕГЛА ПЛАТА У Финској је почео један од најлуђих социјалних 
експеримената у историји  
Извор:Танјуг 
 
У Финској је почела исплата основне месечне зараде од 560 евра, као део друштвеног 
експеримента, са циљем смањења државне бирократије и сиромаштва и повећања 
запослености. 
Како преноси Ројтерс, тај пилот-пројекат ће трајати две године, а Финска је прва земља у 
Европи која је увела тај пројекат. 
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Прошле недеље, 2.000 случајно изабраних незапослених Финаца је већ добило 560 евра, а у 
току је исплата осталима без посла. 
Директорка програма у агенцији финске владе КЕЛА, која је надлежна за социјална питања у 
земљи, Марјука Турунен рекла је да ће сви незапослени добити новац "без обзира на све". 
ФИНСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ Сваки становник од државе ће убудуће месечно добијати 560 евра! 
Финска је прва земља која ће се упустити у експеримент безусловног прихода за грађане. У 
питању је концепт о којем се дуго расправља. Неки га виде као мотивацију незапосленима, 
други као саму будућност капитализма.  
"Могу да остану код куће на каучима и не раде ништа уколико им је довољан основни приход. 
Али, они могу и да имају посао са скраћеним радним временом или покрену сопствени 
бизнис", навела је она за Ројтерс. 
 

 

 

 
 

Вучић: Разговараћемо с ММФ о новом аранжману 
Извор:Бета  
 
Премијер Александар Вучић изјавио је да ће Србија на пролеће разговарати с Међународним 
монетарним фондом о новом зајму.  
Вучић је на Ројтерсовом Глобал маркетс форуму у швајцарском Давосу рекао да жели да Србија 
о новом аранжману с представницима ММФ-а разговара током следеће ревизије актуелног 
аранжмана о зајму у вредности 1,2 милијарде евра с ММФ-ом који истиче фебруара следеће 
године. 
"Веома смо задовољни резултатима које смо постигли преко ММФ-овог станд бy аранжмана", 
рекао је Вучић. 
Пре ревизије актуелног аранжмана, представници ММФ-а би требало у марту да посете 
Београд. 
Вучић је током разговора рекао да је РТБ Бор један од највећих проблема Владе Србије, 
додајући да би приватизација или продаја тог предузећа била "одлична вест за Србију". 
"У данашњој ситуацији, може бити да су Кинези једини који би желели да се побрину за тај 
рудник бакра", рекао је Вучић. 
 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 
Где су српски ледоломци? 
Извор: РТС 
 
Од шест ледоломаца који су били у државном власништву, само два су остала у функцији. Два 
ледоломца су од 2002. године укотвљена у Новом Саду и сада су већ хаварисана. Трећи је 
насукан у Земуну, а четврти се налази негде на Сави. 
За време бивше СФРЈ, Србија је са 10 бродоградилишта била трећа светска сила у бродоградњи. 
У њима је произведено и шест ледоломаца који су били у државном власништву. 
Међутим, после приватизације, два ледоломца некада једне од највећих бродарских фирми 
"Херој Пинки", а данас "Дунав групе агрегати", укотвљена су од 2002. у Новом Саду. Сада су већ 
хаварисана. Трећи, такође у власништву фирме, насукан је у Земуну, а њихов четврти 
ледоломац – негде је на Сави. Преостала два, која су у власништву ЕПС-а и Предузећа "Иван 
Милутиновић", боре се с ледом.  
На обали Дунава, у Новом Саду, ледоломци "Вучево" и "Чакор" чекају да постану старо гвожђе. 
Машинац Живко Модић, који је на њима провео пола радног века, жали што је дозвољено да 
буду запуштени и уништени. 
"Мађари имају исте таке бродове. Чули смо у вестима да је у Будимпешти минус 26 и да су 85 
одсто имали лед. Они су већ ангажовали своје ледоломце, који су потпуно исти овакви бродови, 
а код њих су у функцији", каже Живко Модић. 
Насукани ледоломац "Петроварадин" је на обали Дунава код Земуна. Лед га је зауставио да не 
направи штету сплавовима поред којих је пролазио.  
Сва три ледоломца, и четврти, који је негде на Сави, после мењања неколико власника, 
завршила су у рукама "Дунав групе агрегати" Душана Боровице. 
Да ли постоје план и намера да се оспособе, нисмо сазнали, јер је зграда некадашњег гиганта 
закључана, а на телефон се нико не јавља.  
"По директивама ЕУ, ми смо почели да затварамо бродоградилишта путем приватизација које 
су вршене зато што нисмо смели као држава да вршимо донације за бродоградњу, а то није 
тачно, јер кад погледате један 'Финкатијери' – бродоградилиште, који је у државном 
власништву у Италији, перфектно функционише", каже Ненад Драговић из Привредне коморе 
Србије. 
Тако, сада, битку са ледом воде само ЕПС-ов ледоломац и брод "Топола", власништво 
Предузећа "Иван Милутиновић", а штета од леда на рекама је већ око 70 милиона евра. 
"Донета је одлука да се у наредних годину дана купи још један ледоломац који ће покривати 
сектор од Београда до Новог Сада", каже Вељко Ковачевић, помоћник министра за водни 
саобраћај. 
Поређења ради, Мађарска има 22 ледоломца – 13 на Тиси, осам на Дунаву и један на Балатону. 
Сви су у државном власништву и њихова приватизација се не дозвољава. 
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РТБ Бор тражи консултанта за привлачење стратешког партнера 
Извор: Бета 
 
Рударско топионичарски басен Бор објавио је позив за подношење понуда за консултанта у 
поступку привлачења стратешког партнера, а рок за достављање понуда је 8. фебруар. 
Стратешки партнер треба да унапреди пословање и даљи развој рударства и металургије у РТБ-
у реализацијом мера Унапред припремљеног плана реорганизације (УППР), заједничким 
улагањем кроз јавно-приватно партнерство, приватизацију или оснивањем једног или више 
предузећа, као и докапитализацијом. 
РТБ Бор тражи и правног саветника. Та компанија је раније објавила тендер за избор 
професионалног менаџмента, а понуде могу да се доставе до 28. априла. 
Влада Србије очекује да професионално управљање РТБ-ом неће дуго трајати, до проналажења 
стратешког партнера. 
Као заинтересовани инвеститори помињу се кинеске компаније, о чему је јуче премијер Србије 
Александар Вучић у Давосу разговарао са кинеским председником Си Ђинпингом. 
Борски комбинат спроводи УППР којим му је држава отписала дуг од око милијарду евра. 
Преостали дуг тог предузећа од 300 милиона евра треба да буде отплаћен у наредних осам 
година, после једне године гејс периода. 
 

 

 
 

Протест синдиката војске и полиције 11. фебруара 
Извор:Бета 
 
Полицијски синдикат Србије (ПСС) и Војни синдикат Србије организоваће 11. фебруара испред 
зграде Владе Србије нови протест у циљу побољшања положаја припадника војске и полиције, 
најавио је данас ПСС. 
"Протест ће бити одржан пред Сретење, Дан државности Србије како би се и на тај начин 
симболично указало на тежак положај запослених у систему безбедности и министарствима 
унутрашњих послова и одбране", наводи се у саопштењу тог репрезентативног полицијског 
синдиката. 
Представници ПСС и Војног синдиката Србије протествовали су прошле године три пута, 27. 
новембра, као и 11. и 24. децембра али то није довело до испуњавања њихових захтева 
Протестима су указали на тежак материјални и социјални положај запослених, али и на, како 
тврде урушавање система безбедности. 
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Радници крагујевачког Института не дају директора  
Аутор:М. ЛУКОВИЋ 

 

Незадовољство запослених у крагујевачком Институту за јавно здравље довело до потписивања 
петиције. Од њих 134, чак 131 потписао подршку Драгану Васиљевићу. Зашто оклевају чланови 
УО? 
ЗАПОСЛЕНИ у крагујевачком Институту за јавно здравље су "заратили" са члановима 
Управног одбора ове медицинске установе - незадовољни, како кажу, њиховом неодлучношћу, 
с обзиром на то да ни после две седнице нису одлучили да ли ће, или неће, подржати реизбор 
актуелног директора Драгана Васиљевића. За разлику од њих, 134 радника је листом за то да он 
и надаље остане на поменутој функцији. 
На иницијативу запослених, Синдикат Института је организовао и потписивање својеврсне 
петиције, као вид подршке садашњем директору. 
Јуче је, чак, накратко прекинут рад и сви радници су се окупили на протестном збору у холу 
зграде, где су још једном истакли став да неће пристати на "сумњиве игре" којима се, сумњају, 
руководе поједини чланови УО Института. Кажу, доста им је стварања непотребне 
неизвесности и забринутости - чак и људи којима пружају здравствене услуге. 
Подсећају и на то да су се пре око пет година, после вишедневног штрајка, изборили за смену 
претходног директора за којег тврде да је фирму био довео на руб пропасти, а међуљудске 
односе до усијања. Тада је на чело Института постављен Драган Васиљевић, којег сада 
безрезервно подржавају чак и они који су испрва били против њега. 
- Несхавтљива нам је "игра" појединих чланова Управног одбора који очигледно не слушају 
шта кажу запослени. Зато и сумњамо да се руководе неким другим интересима. Јер, од 134 
запослена, нас 131 је потписао петицију подршке директору - објашњава председник Синдиката 
Јелена Хаџић Радисављевић. 
Запослени, иначе, најављују и то да ће се наредних дана обратити свим надлежнима у држави, 
те истрајати у намери да подрже реизбор Васиљевића.  
НЕРЕШЕНО 
ЧЛАНОВИ Управног одбора, после две седнице, нису донели одлуку ни за, ни против. Од 
укупно седам чланова, један се није појављивао, док су остали гласали нерешено: три према 
три. 
"МАЛА ВРАТА" 
АКТУЕЛНОМ директору Института мандат истиче 28. фебруара, а на расписани конкурс нико 
се други није ни пријавио. 
Ипак, запослене забрињава то што би - уколико нема подршке УО - то могло негативно да се 
одрази на његов реизбор, па да се "на мала врата" доведе неки други човек, у статусу в. д. 
директора, што они не желе. 
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Верују да ће пропале фирме оживети  
Аутор:Ј. Ж. С. 

 

Слабо интересовање предузећа у реструктурирању, али и запослених, за новац из државног 
програма. Радницима би требало укинути казнене пенале за пензију, предлаже Самостални 
синдикат 
СВИМ радницима којима је остало највише пет година до пензије, а њихова предузећа су у 
међувремену пропала, требало би укинути казнене поене за пензионисање. Овај предлог ће 
Савез самосталних синдиката Србије упутити Социјално-економском савету на разматрање, јер 
како кажу, не треба кажњавати људе доживотним умањењем пензије када су последњих година 
већ били кажњени малим и нередовним платама. 
Љубиша Несторовић из Савеза самосталних синдиката Србије каже, за "Новости", да се 
запослени из предузећа у реструктурирању не пријављују за државни социјални програм, јер 
ако имају неколико година до пуне пензије могу да се пријаве на тржиште рада од шест месеци 
до годину дана, а онда морају у превремену пензију која са собом носи пенале за сваки 
недостајући месец до пуне пензије. 
- Да би се олакшало радницима, мора да се укине члан 30 Закона о ПИО, јер је у питању велики 
број људи који је радио у овим фирмама - каже Несторовић. 
Према речима Александра Вулина, министра за рад, од предвиђених шест милијарди динара за 
социјалне програме у прошлој години за предузећа у реструктурирању, потрошене су три, а 
биће исплаћено још 500 милиона динара из Транзиционог фонда. 
- Проблем мале заинтересованости за овај вид помоћи је најпре у послодавцима, али и 
радницима који мисле да ће се фирме неким чудом опоравити - каже Вулин. - Ми смо 
послодавце молили, нису се они јављали. Не бисмо ми издвајали оволика средства да та 
предузећа могу да се опораве и да почну да зарађују. Боље је прихватити добар социјални 
програм него нешто чекати и на крају остати без ичега. 
Несторовић објашњава да су се при последњој додели новца пријавиле само ветеринарске 
станице, а ниједно од већих предузећа. Он каже да многи и не могу да се пријаве све док се не 
донесе одлука о стечају, односно у току предстечајног поступка. 
- Када се прогласи стечај онда немају право, пошто се намирују повериоци - истиче наш 
саговорник. - Од великих фирми чекају се Рударско-топионичарски басен "Бор", 
"Петрохемија", "Азотара", Метанолско-сирћетни комплекс из Кикинде. Они морају да се реше 
на овај или онај начин. 
Несторовић каже да ће изгубити статус заштићених фирми и мораће да се пријаве за социјални 
програм. Примера ради, "Петрохемија" је средила своја дуговања и има унапред припремљени 
план реорганизације (УППР), они ће ући у контролисани стечај, а тада ће се урадити 
систематизација и вишак радника ће морати да пријаве за социјални програм. 
- У сличној ситуацији је и крушевачки "Трајал", који има рок од три месеца да упише 
комплетну имовину, и када то ураде онда ће се тачно утврдити ко је процентуално колики 
акционар ,и сходно томе знаће се и учешће државе - каже наш саговорник.  
"ОПЦИЈА ПЕТ" СПАС ЗА 6.000 ЉУДИ 
У прошлој години једном делу запослених тзв. опције пет, који су радили и добровољно 
напустили посао 2010. и 2011. године, Влада се обавезала да исплаћује разлику између износа 
старосне пензије коју би остварили применом прописа који су важили када су отишли на биро 
и почели да примају посебну новчану накнаду и износа остварене превремене старосне 
пензије. На тај начин за нешто више од 6.000 радника од тада се не примењују казнени поени 
за превремени одлазак у пензију, као што то важи за све остале. 
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"Ал Дахра" жели београдски ПКБ  
Аутор:М. Н. С. 

 

Премијер Србије данас на ројтерсовом форуму у швајцарском градићу Давосу о реформама и 
улагањима. Вучић је с Ал Дарејем разговарао о улагању у аграр 
АРАПИ би у Пољопривредни комбинат Београд (ПКБ). То би могао бити резултат наставка 
преговора са компанијом "Ал Дахра" из Уједињених Арапских Емирата, са чијим директором 
Хадимом ал Дарејем је данас у швајцарском Давосу разговарао српски премијер Александар 
Вучић. 
Вучић је са Ал Дарејем разговарао о инвестицијама ове компаније у пољопривреду и 
прехрамбену индустрију у Србији. 
- Све што је добро за Србију, ми смо спремни да урадимо - рекао је Ал Дареји. - Желимо да 
развијамо пољопривредну индустрију и за то имамо велике планове. Наша компанија има 
обезбеђено тржиште за све пољопривредне производе. 
Конкретна тема разговора био је и модел приватизације компаније ПКБ, за коју је 
заинтересована "Ал Дахра", затим изградња карго центра на Аеродорому "Никола Тесла", као и 
куповина више предузећа у Србији. То је јуче изјавио премијер Александар Вучић, на 
Ројтерсовом форуму "Глобал маркетс", у оквиру Светског економског форума у Давосу. 
Одговарајући на питања новинара која су се првенствено односила на економске реформе 
српске владе, као и на планове Србије и на ситуацију у региону, Вучић је нагласио да ће чинити 
све да убеди улагаче да се грешке из прошлости неће понављати и да ће инсистирати на 
економској и политичкој сарадњи између суседа, без сукоба и ратова. Када је говорио о 
европским интеграцијама, Вучић је истакао да је Србија окренута ка креирању бољег 
економског окружења, као и да се брине о владавини права, а "да је онда све на земљама 
чланицама ЕУ". 
Премијер је истакао да ће Србија на пролеће разговарати с Међународним монетарним фондом 
(ММФ) о новом зајму у вредности од 1,2 милијарде евра јер истиче фебруара следеће године. 
Пре ревизије актуелног аранжмана, представници ММФ-а би требало у марту да посете 
Београд. 
ДАВОС У БЕОГРАДУ ПРЕМИЈЕР Вучић се састао са шефицом за односе са Европом и 

Азијом Светског економског форума Мартином Ларкин с којом је разговарао о наставку 

сарадње Владе Србије и Светског економског форума. Вучић је рекао да је Влада веома 

заинтересована за то да један од регионалних скупова Форума буде одржан у Београду, на тему 

подстицања предузетништва.  

Вучић је разговарао и са директориом "Блумберга" Петером Грауером о могућностима за 
улагања и привлачењу инвестиција у Србију. Са њим је, Вучић разговарао о новим пројектима 
ове компаније у Србији, али и о томе како "Блумберг" може да допринесе извештавању о 
економским реформама и привлачењу страних инвеститора.  
Вучић се састао и с директором компаније "Поли груп" Си Нијансханом, с којим је разговарао о 
заједничким пројектима у производњи наоружања и војне опреме. Они су заинтересовани за 
формирање заједничке компаније са ЈП "Југоимпорт СДПР", са циљем заједничког развоја и 
производње антитерористичке опреме, уређаја за ноћно извиђање и ракетних система.  
Премијер се састао и са генералним директором "Лукоила" Вагитом Алекперовим. Теме 
разговора су биле нове инвестиције у Србији и дуг наше "Петрохемије". 
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Нишлије покушавају да оживе "Агрожив": "Бифтек" спасава батак  
Аутор:Сл. ПАШИЋ 

 

Захваљујући локалној самоуправи Житишта, у кланицу се привремено уселила нишка 
индустрија меса. Имају дозволу да до 30. марта производе до 22 тоне меса 
У ПРОПАЛОЈ кланици "Агрожива" у Житишту, после дуже паузе, покренута је производња. 
Захваљујући ангажовању локалне самоуправе Житишта, а уз помоћ Министарства 
пољопривреде, у кланицу се, како сазнају "Новости", привремено уселила нишка индустрија 
меса "Бифтек". Ова приватна компанија, власника Милоша Радојевића, све је значајнији играч 
у домаћој прехрамбеној индустрији. Запошљава 700 радника, а са стотинак малопродајних 
објеката међу водећим је снабдевачима месом и месним прерађевинама градова у југоисточној 
Србији. 
"Бифтек" је најавио изградњу живинарске фарме вредне милион евра, где би посао нашло 100 
људи, али би још неколико хиљада домаћинстава могло да се укључи у гајење живине, чиме би 
оживела наша села. На том путу, нишка фирма решила је да се опроба у клању и преради 
живине. Прилику јој је пружила Општина Житиште и понудила напуштену кланицу 
банкротиралог "Агрожива". 
У потрази за партнером који би овде оживео производњу и прераду живине, локална 
самоуправа определила се за "Бифтек". Преговоре су подржали надлежни државни органи и 
обећали помоћ, уважавајући економски значај обнаваљања рада кланице за ову неразвијену 
општину. 
Нишлије су на адреси кланице у Житишту привремено регистровале погон за прераду и 
конзервисање живинског меса. Надлежна комисија Ветеринарске управе при Министарству 
пољопривреде, одобрила им је да до 30. марта 2017. у "Агрожиову" могу дневно да закољу до 
24.000 пилића, односно да дневни капацитет прераде износи највише 22 тоне живинског меса. 
 

 


