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У „Гоши” прекидају штрајк 
Аутор: Оливера Милошевић 

 

Радницима би, после договора са владом, требало да буде уплаћено по 65.000 динара, а за се-

дам дана додатних 25.000  

Смедеревска Паланка – Радници Фабрике железничких возила „ Гоша“ из Смедеревске 
Паланке, који штрајкују већ 43 дана, ускоро би требало да се врате у погоне. Овакав исход 
производ је јучерашњег договора између бивших власника „Гоше” и представника Владе 
Србије, сазнаје „Политика”. Радницима би већ данас требало да буде уплаћено по 65.000 
динара, а додатних 25.000 по запосленом, за недељу дана. 
Разлика до 650.000 или 700.000, колико се дугује сваком раднику, биће исплаћена на 16 
месечних рата, почев од 1. јуна. Држава се, наводно, обавезала да радницима „Гоше” повеже 
радни стаж, с тим што ће власници фабрике хипотеком од пет милиона евра гарантовати 
исплату дуга за пензионо и социјално у наредних пет година, на колико им је одобрен 
репрограм. 
 

 

 
 

Борба за синдикалне фотеље у РС: Од слогана до претећих мејлова  
Извор:АТВ 
 
Два су кандидата фаворити и најјачи асови на изборима за председника у Синдикату управе 
Савеза синдиката РС. Први кандидат за председника у Синдикату управе је потпуни анонимус 
али је већ кренуо у праву малу политичку кампању. 
 “Нови људи за нови синдикат” – тако гласи изборни слоган Драгана Пајића, иначе 
председника Синдикалне организације општинске управе у Дервенти. Чак је формирао и 
изборни штаб. Откад је кандидат, каже, има невиђене притиске, пише АТВ. 
- Добио сам претећи мејл из синдиката Републичког завода за статистику и данас смо заузели 
став на Регионалном одбору да се оштро осуди свака претња будућем председнику синдиката 
или неком другом – рекао је Драган Пајић, кандидат за председника Синдиката управе РС 
Знате како каже стари народ: “Нек’ је танка, ал’ нек’ буде што дужа!” 
Тако је Томиславу Врховцу данас регионално чланство у Добоју честитало одлазак у пензију. 
Међу њима је и други кандидат за његовог наследника. Већ дуже време се залаже за потпуну 
реформу синдиката а познат је по отвореном супротстављању председници Савеза синдиката. 
Свог противкандидата из Дервенте Божо Марић директно оптужује да је убачени играч Ранке 
Мишић. 
- Сматрам да је господин Пајић кандидат из реда Савеза синдиката јер је Синдикат управе 
покренуо питање реформе синдиката и на неки начин имамо данас овде приказ неких 
кандидата који једноставно немају још, тренутно, легитимитет да би могли да буду то што јесу - 
рекао је  Божо Марић, кандидат за председика Синдикат управе РС. 
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Драме је било у синдикату правосуђа али је на крају ипак изабран нови/стари лидер. На 
изборној скупштини противкандидат Синише Петровића био је Александар Чавић, иначе 
заменик председника странке Напредна Српска. Лобирања и отворена фаворизовања почела су 
и у просвети. 
Бар се тако чини на друштвеним мрежама где се увелико спекулише како ће Драгану Гњатићу 
на црту стати Вида Мишкић из Теслића. 
- Од незадовољних чланова Синдиката образовања добили смо информацију да ће, због 
незадовољства радом синдиката којег предводи Драган Гњатић просветари регије Добој 
кандидовати свог кандидата за председника Синдиката образовања науке и културе -  пише 
Раднички покрет Републике Српске на својој “Фејсбук” страници . 
И док Гњатић тврди да су, за сада, само њега предложили за наследника самога себе, Вида 
Мишкић каже да јој импонује подршка али да није размишљала о кандидатури. И у здравству 
за сада верују једино Миленку Гранулићу али он каже да има још времена до изборне 
скупштине. У МУП још не знају имена кандидата. Ако га поново предложе, Тане Пеулић каже 
да ће се поново доватити председничког посла. 
- Нема разлога да не прихватим. Ја имам још услове да могу остати. Није проблем уколико 
мене предложе – а уколико предложе другога исто неће бити проблем - рекао је Тане Пеулић, 
председник Синдиката металске индустрије РС. 
Све гране заједно изборе морају да заврше до краја маја. После тога, кампања се сели у Савез 
синдиката. Конгрес на којем би требало да се изабере нови синдикални вођа заказан је за јул 
2017. године. 
 
 

Политика: Постигнут договор, ускоро прекид штрајка у "Гоши"  
Извор:Танјуг 

  

Радници фабрике железничких возила "Гоша" из Смедеревске Паланке, који штрајкују већ 43 
дана, ускоро би требало да се врате у погоне на основу договора који је у среду постигнут 
између бивших власника фабрике и представника Владе Србије, пише "Политика". 
Радницима би већ данас требало да буде уплаћено по 65.000 динара, а додатних 25.000 по 
запосленом за недељу дана, наводи лист. 
Разлика до 650.000 или 700.000, колико се дугује сваком раднику, требало би да буде 
исплаћена на 16 месечних рата почев од 1. јуна. 
Према сазнањима "Политике", дрзава се наводно обавезла да радницима "Гоше" повезе радни 
стаз с тим сто ће власници фабрике хипотеком од пет милиона евра гарантовати исплату дуга 
за пензионо и социјално у наредних пет година, на колико им је одобрен репрограм. 
То је за "Политику" потврдио и председник Штрајкачког одбора "Госе" Милан Вујичић. 
- У фабрику је јуче као изасланик Владимира Пора, власника словачке "ЖОС Трнава" дошао 
извесни Зоран Терзић који се представио као њихов представник за истоцну Европу. Казао нам 
је да долази из Владе Србије где је постигао овакав договор са министрима 
(Александром)Вулином и (Гораном) Кнежевићем. Кад нам легне првих 65.000 динара и кад 
видимо све папире који су потписани у вези са овим договором поцећемо да радимо. У 
супротном настављамо страјк - каже Вујичић. 
"Политика" напомиње да је "ЖОС Трнава" више није власник "Гоше", јер су фабрику недавно 
продали кипарској компанији "Лиснарт холдинг лимитед" за 4,2 милиона евра. 
Вујичић потврђује да Владимир Пор више није газда, али да саље своје изасланике на разговор, 
што према његовом мисљењу значи да су нови власници у ствари стари, а да је све фиктивно 
пребацено на кипарску фирму. Додаје да је радницима најбитније да добију зарађени новац и 
радни стаз. 
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Радници "Гоше" штрајкују од 27. марта, јер им се дугује између 15 и 20 зарада, а радни стаж им 
није уплаћиван од 2014. године, док је фирма у блокади од 2013. године. 
Радници су недавно од Владе Србије добили једнократну помоћ од 60. 000 динара. 
Словачка фирма пре продаје фабрике држави Србији дуговала је око четири милиона евра на 
име пореза и доприноса, самим радницима дугује се око 1,8 милиона евра за зараде, а 
добављачима више од милион евра. 
 
 

Јагодина: Отворен нови погон италијанске фабрике "Аунде"  
Аутор:И. М. Јаснић 

 

Нови погон италијанске компаније за производњу седишта за аутомобиле и камионе "Аунде" 
отворен је данас у Јагодини. Погон су, пресецањем врпце отворили министар спољних послова 
Ивица Дачић, председник Скупштине града Јагодине Драган Марковћ Палма, заменик 
италијанског амбасадора у Беогаду Серђо Монти и један власника компаније "Аунде" Енрико 
Верњано. 
- Данас смо отворили још један производни погон италијанске фабрике "Аунде". У првом делу 
фабрике, отворене 2014. године, раде 254 радника, а у данас отвореном погону до краја године 
биће запослено 370 људи, што укупно чини 624 радника у фабрици "Аунде" у јагодинској 
индустријској зони. Ово је друга страна компанија у Јагодини која шири капацитете, што значи 
да су задовољни условима које су дали Влада Србије и град. До краја године биће отворено још 
1.100 нових радних места у Јагодини, али сада нећу да кажем о којој се фабрици ради и одакле 
је инвеститор, нека то буде изненађење - рекао је Драган Марковић Палма. 
Марковић је, позивајући на постављање два камена темељца за нове фабрике у јуну у Јагодини, 
навео да ту послују инвеститори Италије, Русије, Немачке, Аустрије, Турске, а ускоро из САД, из 
Вашингтона, "града где се одлучује о целом свету". 
Марковић је истакао да ће 175 студената Факултета педагошких наука који су присуствовали 
отварању фабрике добити као поклон дводневно путовање у Паралију у Грчкој 26. маја. 
- Трошкове пута сносиће власник фабрике "Аунде", а ја ћу да обезбедим средства за хотел и 
исхрану студената у Паралији - рекао је Марковић. 
Министар Дачић навео је да је отварање новог погона "Ауендеа" у Јагодини велика вест за 
Србију. 
- То је главни задатак наше владе, нашег друштва и државе. Прошли смо један тежак период. 
Подсетићу да је након пљачкашких приватизација од 2000. око милион радних места угашено. 
И зато је данас “Аунде”, који запошљава више од 600 радника једно од највећих предузећа у 
Србији - рекао је Дачић. 
 

 

Побуна због “Љубије”: Синдикат “Митала” најавио демонстрације 
пред Народном скупштином РС  
Аутор:Бојана Мајсторовић 
 
Око 500 радника приједорског „Арселор Митала“ сутра ће протестима у Бањалуци изразити 
незадовољство због одлуке Владе РС да државне акције у Руднику Железне руде „Љубија“ из 
Приједора прода фирми „Израел инвестмент груп“. 
Како сазнајемо од радника, уверени су, да уколико се одлука Владе спроведе у дело „Митал“ 
одлази из Приједора, док 850 радника остаје без посла. 
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– Нисмо само ми радници у питању, ми хранимо своје породице, значи без хљеба остаје 2.000 
људи ако „Митал“ оде - каже један од радника. 
Како кажу на овај потез одлучили су се након састанка са руковдством предузећа „Арселор 
Митал“ Приједор, које им је поручило да је неизвесна судбина овог предузећа ако Израелци 
купе „Љубију“ и охрабрило раднике да се боре за своја права. 
– Верујемо да ће „Митал“ отићи јер руда у Приједору не чини ни два одсто укупног рудног 
богатства којим „Митал“ располаже у свету, чули смо да су се на исти начин повукли и из 
Бразила где су осам пута већи копови него ови у Приједору – каже овај радник. 
Са друге стране, верују да је Израелцима једини циљ, да уђу у власничку структуру предузећа 
„Арселор Митал“ Приједор. 
Уколико би купили 64,9 одсто државних акција у Руднику железне руде „Љубија“, аутоматски 
добијају и 49 одсто власништва у „Арселор Митал“ Приједор. 
Ово предузеће 2004. године основали су „Митал“ и Рудник железне руде „Љубија“ чији је однос 
власничких удела 51:49 одсто. 
– Израелци не би морали ништа да раде ни да улажу, могли би само да зарађују раподелом 
заједничке добити – поручују радници сумњајући у искрене намере Израелаца. 
Кажу да је за оживљавање копова у „Љубији“ потребно много више од 60 милиона марака 
колико су нудили Израелци за улагање. 
– Само постројење за сепарацију терена не може се купити без минималних 30 милиона 
марака, један дампер кошта милион марака, а требало би их најмање десет, пруга до Љубије 
деценијама није у функцији, у њену обнову требало би такође уложити милионе, тако да 
сумнајмо да би икада почела производња руде у „Љубији“ са неким ко мора куповати сву 
опрему и кренути од почетка у рударству - кажу радници. 
Разочарани су што се и рудник „Љубија“ продаје за багателу. 
– Ако је Влада РС одлучила да прода ономе ко нуди већу цену, срамота је да рудно богатство у 
„Љубији“ прода за новац који је довољан за једну месечну исплату пензија у РС - истичу 
огорчени Приједорчани. 
Председник Синдикара „Арселор Митал“ Приједор, Миланко Стојнић, каже да ће радници 
сутра протестном шетном поручити надлежнима да се играју са судбином 850 радника 
приједорског „Арселор  Митала“. 
– Радници су веома заинтересовани да иду сутра у Бањалуку и мислим да ће их бити између 
450 и 500 на протестној шетњи, остаће у Приједору само дежурни и они који излазе из треће 
смене – прича Стојнић. 
Као и остали радници, верује да ће представници „Митала“ учинити и оно што су најавили. 
– Представник „Митала“ из Лондона рекао је да им њихов реноме не дозвољава да сарађују са 
неким о коме нису нашли никакве податке и ко је потпуни аутсајдер, зато мислимо да ће Митал 
отићи ако Израелци купе рудник – прича Стојнић. 
Објашњава да ће приједорски рудари бити око 12 сати у Бањалуци, одакле ће од Трга Крајине 
протестно отићи до парка Младен Стојановић. 
– Краће ћемо се задржати испред НС РС, где ћемо председнику Скупштине предати писмо и 
петицију са потписима свих радника који су против Одлуке Владе РС да државне акције 
„Љубије“ прода Израелцима“ – рекао је Стојнић. 
Додаје да ће након тога и у парку Младен Стојановић, окупљенима бити јавно прочитано оно 
што је написано у писму предатом НСРС. 
Тврди да је велики интерес и осталих синдиката да се придруже сутрашњој протестној шетњи. 
– Добили смо и бројне телеграме подршке, али нисмо прихватили да остали синдикати сутра 
изађу на улицу, јер видећемо како ће се све ово одвијати па ако не буде онако како би требало, 
организоваћемо веће и масовније протесте- закључује Стојнић. 
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"Ласта" мењала вишкове новим радницима  
Аутори:Д. И. К. - З. Р. 

 

Државна ревизорска институција утврдила низ неправилности у пословању транспортног 
предузећа. Уз отпремнину из фирме отишло 640 људи, а потом на њихова места запослено 310  
САОБРАЋАЈНО предузеће "Ласта" је током 2015. године уз отпремнине напустило 640 људи за 
које је констатовано да су "вишак", а на њихова радна места је после мање од три месеца 
примљено 310 нових радника. То је утврдила Државна ревизорска институција, која је 
контролисала рад овог предузећа и у документу на 239 страна образложила низ 
неправилности. У извештају који је објављен пре неколико дана пише и да радници који су 
ангажовани на истим пословима имају драстично различите плате, са коефицијентима од 2 до 
3,98. Тако су, на пример, аутомеханичари рангирани за исти посао са чак 26 различитих 
зарада! 
- Предузеће је као једини критеријум користило принцип добровољности и на име отпремнина 
исплатило износ од 386,6 милиона динара - објашњавају ревизори. - Запослили су људе без 
прибављене сагласности Владе Србије, што није у складу са Законом о буџетском систему и с 
Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава. 
За ревизоре је споран и уговор "Ласте" са предузетничком агенцијом "Сапијенца" из Новог 
Сада, у власништву Биљане Бајић. Њу је "Ласта" плаћала за "посредовање у проналажењу 
хотелског смештаја", а при томе је ова агенција регистрована за консалтинг, а не за туристичке 
услуге, што је услов да би се бавила оваквим послом. Друго је питање да ли је "Ласти" и био 
потребан посредник за ове послове, када има сопствену агенцију "Ласта Травел&Тоурисм". 
- Рачуни које је издала агенција "Сапијенца" не садрже податке о ценама хотелског смештаја, 
броју путника и туристичком аранжману, већ само назив хотела који је пружио услуге, период 
боравка туриста у њима и укупну цену хотелског смештаја - указали су ревизори. - Са овом 
агенцијом уговор је склопљен 22. новембра 2010. године. 
Ревизори су открили и да су поједини руководиоци склапали штетне уговоре за ванлинијске 
вожње, да нису наплаћивали по ценовнику, већ су појединим фирмама давали велике попусте, 
а да нису били овлашћени да то раде. 
- Ручно су писали "фактуре" за услуге у иностранству за које не могу да докажу да су извршене - 
наводе ревизори. - Једна од њих је из галерије у Фиренци, где су улазнице и услуге туристичког 
водича плаћене 3.801 евро. Предузеће није закључило уговор за најам хотела, а у обрачун је 
укључило рачун за њихове услуге од 26.573 евра. Прокњижили су и рачуне по Уговору о 
техничкој сарадњи од девет милиона динара, издате од предузетника који није пружио те 
услуге, а није ни регистрован као посредник у Регистру туризма. 
ДРИ наводи и да су надлежни у "Ласти" без примене Закона о јавним набавкама набавили 
13.955.770 литара горива за возила која су ангажована у градском и приградском превозу. Ни 
обавезно осигурање возила, сервисирање возила, као ни набавке резервних делова нису 
обављени по Закону о јавним набавкама. Они напомињу и да се у оквиру Службе 
рачуноводства не воде аналитичке евиденције, тако да ревизори нису могли да провере стање 
залиха горива, резервних делова, материјала, алата и ситног инвентара, а самим тим и у 
вредност евидентираних трошкова.  
ПОЈЕЛИ И ПОПИЛИ 47.000 ЕВРА 
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ДРИ је ставио као замерку и то што су се у ресторану предузећа бесплатно послуживали 
директор, руководиоци сектора и председници два синдиката, а да се не зна по којим 
критеријумима су се "гостили". Трошкови репрезентације су 5,9 милиона динара, односно око 
47.000 евра и највећим делом се односе на угоститељске услуге и утрошак хране и пића у 
ресторану предузећа, као и у другим угоститељским објектима. 
- Друштво нема усвојен правилник о репрезентацији којим би били утврђени услови под 
којима одређени запослени могу, до одређених износа и за које пословне сврхе користити 
средства за репрезентацију - објашњавају у ДРИ. - Нису наведени корисници, односно 
пословни партнери, предмет састанка или друге околности из којих је евидентно да су услуге и 
добра утрошени у пословне сврхе. 
УНУТРАШЊА КОНТРОЛА "ЧЕШЉА" ПАПИРЕ 
НОВИ директор "Ласте" Вељко Вукобратовић, у одговору "Новостима" истиче да ће ово 
предузеће поступити по свим препорукама које стоје у извештају државних ревизора. Он 
истиче да ће ДРИ доставити извештаје о мерама које се спроводе у примени тих препорука. 
- Служба унутрашње контроле "Ласте" је добила налог да провери све неправилности наведене 
у извештају ДРИ и по том налогу се поступа - истиче Вукобратовић. - Против одговорних за 
пославање организационих целина "Ласте", у оквиру којих су утврђене неправилности наведне 
у извештају, биће покренути дисциплински и други потребни поступци. Циљ је утврђивање 
одговорности и надокнада причињене штете. 
 

 

Мале плате, "мршав" развој  
Аутор:Борислав Боровић, економиста 

 

Минимална зарада не би смела да буде мања од минималне потрошачке корпе 
КАДА је власник аутомобилског гиганта из Детроита Хенри Форд, почетком прошлог века 
радницима подигао минималну дневну зараду на пет долара, што је било два пута више од 
других послодаваца, остали индустријалци су били у шоку. Када су га упитали зашто 
радницима диже зараде, одговорио им је контрапитањем? А ко ће да купује моје аутомобиле?  
Ових дана је један млади менаџер успешне приватне фирме у Србији изазвао праву буру у 
јавности, због објаве на "Твитеру" да минималац треба спустити и "не подизати га док се 
незапосленост не спусти испод 10 одсто". У накнадном појашњењу наводи се да послодавци не 
могу да издрже овако високе цене рада и да ће многи морати због тога да затварају компаније и 
отпуштају раднике.  
Из угла једног послодавца, сасвим очекивана пословна филозофија. Вероватно би за многе 
било идеално да радници у њиховим фирмама буду волонтери.  
И ова ствар би се вероватно завршила на самом "Твитеру" "разменом ватре" са богатим 
наследником родитељске фирме, да се у расправу нису укључили и угледни економисти који су 
подржали предлог и аргументе младог "пословног лава". Зато ваља подсетити на неке ствари 
које не говоре у прилог исправности овакве економске филозофије.  
Не улазећи у социјалну димензију минималне зараде, која је на недопустиво ниском нивоу и не 
би смела бити бар испод износа минималне потрошачке корпе (сада је мања), неспорно је да 
анализа импликација на економске параметре земље у зависности од висине зарада не говоре у 
прилог њиховом смањивању, напротив. Тешко ће неко побити чињеницу да раст зарада 
повлачи раст промета и привредне активности и последично раст БДП... и обрнуто.  
Раст промета не би био само последица већих плата које би довеле до пораста потрошње, већ 
би се тако активирала и потражња за кредитима запослених на основу већих примања (сада је 
готово на минимуму) и додатно убрзао раст промета и БДП. Послодавцима би "компензација" 
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повећања трошкова пореза на зараде услед повећане цене рада могла доћи кроз, рецимо, мањи 
порез на зараде, мада је дијапазон фискалних инструмената далеко већи.  
Држава има интерес да то уради, јер би због (преко већих зарада) повећане привредне 
активности и раста промета... само преко ПДВ-а дошла до већих захватања која би, сасвим 
сигурно, премашила "штету" од смањења пореза на зараде.  
Ту су и други, посредни и непосредни, позитивни финансијски ефекти за буџет. На пример, 
"раст зарада би био спорији од пада фиксних трошкова по јединици производа и услуга, 
нарочито у примарном и секундарном сектору који производе добра за размену, што би довело 
до раста профита" (М. Илић, "Могуће стратегије развоја Србије" - САНУ). Посебно, ако би раст 
зарада пратила фискална релаксација од стране државе. Раст тражње и већи профит би 
створили климу за веће домаће инвестиције, јер нико нормалан не жели да улази у нове 
инвестиције ако тражња пада, а привреда стагнира.  
Велика очекивања од страних инвеститора су велика заблуда, јер највећи број произвођача у 
свакој земљи усмерен је на домаћа и тржишта окружења. Јефтина радна снага у Србији неће 
привући озбиљније инвеститоре из више разлога. Пре свега, трошкови производних радника у 
цени производа учествују незнатно, посебно у великим компанијама које имају огромне обрте. 
Оне мање, које имају веће учешће трошкова рада, доласком у Србију због јефтине радне снаге 
"појеле" би уштеду повећаним транспортним трошковима и трошковима сељења.  
Да је основни разлог сељења капитала јефтина радна снага, онда би се комплетна производња 
из западне Европе преселила у Србију, Молдавију... или још пре на Далеки исток или 
Индокину. А није тако. Остаје да субвенцијама привлачимо озбиљније инвеститоре. Али и то на 
кратак рок, са релативно малим бројем новозапослених икс радника најниже квалификационе 
структуре и са прилично неизвесним роком њиховог останка у Србији.  
Зато је погрешан пут, да се држањем екстремно ниске минималне зараде, која је на месечном 
нивоу мања од недељне зараде у већини земаља ЕУ, покушава оживети наша економија. Да не 
помињемо да је порез на минималне зараде исти као и на оне највише плате, да многи 
послодавци приказују минималац као званичну плату, а на црно иде остатак, да таква 
минимална зарада није довољна за голу егзистенцију, да гладни радници не могу да раде 
гладни и да практично издржавају армију бирократа који не остварују никакву нову вредност. 
 

 

"Новости" не смеју пропасти  
Аутор:В. Н. 

 

Одржан састанак у Министарству културе и информисања поводом тешке ситуације у нашој 
кући. Министарство: Од Надзорног одбора ћемо тражити разговор са представницима 
редакције 
ВЕЧЕРЊЕ новости" заштитни су знак српског новинарства и њихов крах нанео би несагледиву 
штету информисању не само у Србији, већ и у региону. Да би се то избегло, Влада Србије би 
преко свог Надзорног одбора требало да хитно приступи решавању нагомиланих проблема у 
нашој кући. 
Овај став представници запослених у Компанији "Новости" пренели су данас државном 
секретару Министарства културе и информисања Нину Брајовићу. На састанку организованом 
поводом драматичне ситуације у Компанији "Новости", он је обећао да ће од Надзорног одбора 
Компаније, а њега менаџмент оптужује за опструкцију у решавању проблема кључних за 
опстанак "Вечерњих новости", затражити разговор са представницима редакције. 
"Представници редакције нагласили су да Компанија 'Новости' ликвидно послује, али је 
угрожена нагомиланим дуговима из прошлости и затражили да Министарство посредује у 
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тражењу решења за опстанак ове медијске куће, што је Брајовић прихватио. Новинари 
'Вечерњих новости' траже да се у најкраћем року разреше односи између већинског власника 
Милана Бека и државе као управљача", саопштило је данас Министарство културе. 
Закључено је да је потребно, како је наведено у саопштењу, да се што пре расправе и дужничко-
поверилачки односи између Компаније "Новости" и Штампарије "Борба", јер држава у једном 
има управљачка, а у оба предузећа и власничка права. 
Представници запослених у Компанији "Новости" Брајовићу су пренели информације којима 
располажу о вишемилионским дуговима, као и никада неразмршеним односима између Владе 
Србије и бизнисмена Милана Бека. Од Брајовића је затражена помоћ, па и посредовање, како 
би се Влада активно укључила у решавање проблема у кући којом управља. 
Састанак у Министарству културе уследио је после Отвореног писма које су запослени у 
редакцији "Новости" упутили Влади Србије, Надзорном одбору своје компаније и јавности, 
којим су упозорили на потенцијалну пропаст ове медијске куће. Они су навели, између осталог, 
да су од менаџмента обавештени да је због дугова који доспевају на наплату реалан потпуни 
колапс, укључујући чак и престанак штампања дневног листа "Вечерње новости". 
Запослени у нашој кући писмом су упозорили да неће дозволити урушавање предузећа од ког 
живи близу 1.500 људи, али и указали да менаџмент тврди да је немоћан да реши нагомилане 
проблеме.  
"РЕПОВИ" ИЗ ПРОШЛОСТИ 
"КОМПАНИЈА је и даље под оптерећењем дуга од 11 милиона евра, који у потпуности 
паралише чак и текуће пословање. Порески дуг држави из 2009. године у износу од 103 
милиона динара није плаћен и са каматама износи више од 300 милиона динара. У августу, уз 
то, доспева на наплату последња рата кредита у износу од 425.000 евра, која би могла да буде 
кључна за колапс Новости", набројано је у отвореном писму запослених у нашој кући. 
ОБАВЕЗА 
НАДЗОРНИ одбор Компаније "Новости" преузео је обавезу да Министарство културе обавести 
о изузетно тешкој ситуацији у којој се нашла наша кућа, али то до данас није учињено. 
- Нисам добио никакво званично обавештење о проблемима у "Новостима" - каже државни 
секретар Нино Брајовић. 
 

 

 

 
 
 

Смањење намета на плате да оде у џеп радницима 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
По речима премијера Александра Вучића, покретањем комплетне економске активности у 

Србији дошао је тренутак када се може размишљати о повећању примања најсиромашнијх 

грађана, пре свега пензионера и радника с најнижим зарадама, а у том смислу ће се ићи и на 

смањење пореза и доприноса на зараде. 

"Један, два, три четири одсто, мислимо да можемо то да урадимо", објаснио је Вучић. Према 
његовим речима, остаје да се то види, у Влади ће доносити тачну оцену и процену и мисли да је 
добро да се то уради заједно с ММФ-ом и Фискалним саветом, да не би угрозили све оно што 
смо до сада постигли. 
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Послодавци у Србији већ неколико година траже смањење пореза и доприноса на зараде, као и 
укидање опорезивања минималне плате. Међутим, економска рачуница никако се није 
поклапала с могућношћу да држава смањи порез и допринос на зараду па је све остало да 
жељама газда и немогућности државе. Сада је, очигледно, српска економија боља него 
претходних година па се самим тим појавила и могућност да се неколико процената смање 
порези и доприноси на зараде. Но, чак и да се то заиста у наредном периоду догоди, велико је 
питање да ли би то аутоматски донело веће плате радницима. 
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић такву најаву оцењује као добру 
вест, додајући да су и претходне владе, па чак и сам премијер Вучић, раније то најављивале. 
"Раније су најављивана и спомињана и већа смањења, али и најмање смањење иде у корист 
ефикасности привреде и могућности повећања зарада", рекао је Атанацковић и додао да се од 
њих очекује и да повећају минималац, а ништа се не олакшавам према томе, треба поздравити 
сваку најаву те врсте. 
Овога пута чак и члан Фискалног савета Никола Алтипармаков не одбацује идеју о смањењу 
пореза и доприноса на зараде, објашњавају да извешење буџета у прва четири месеца ове 
године показује да ће буџетски дефицит бити знатно мањи него што је планирано па због тога 
можда и постоји простор да се ти намети заиста и смање. Он, ипак, наглашава да се о томе 
може разговарати на јесен, када се буде правио буyет за наредну годину. 
Када је прошле године најављивана могућност да се у овој години смање порези и доприноси 
на зараде, Фискални савет Србије је објашњавао да ће се евентуални буyетски простор за 
разматрање таквог предлога створити тек када се буџетски дефицит смањи испод законски 
прописаног нивоа од један одсто БДП-а, што прошле године још није био случај. 
Ваља истаћи да се у Србији плаћају порези и доприноси по запосленом од 65 одсто, што је 
највише у Европи. Чак се и, за разлику од већине европских земаља, код нас опорезује и 
минимална зарада, што многим послодавцима служи као главни аргумент зашто је српски 
минималац међу најмањима, не само у региону него и у Европи. И на топли оброк плаћају се 
порези и доприноси, иако је то социјална категорија, што, опет, доприноси томе да га газде 
радницима не дају, правдајући се да је „скуп” када се на њега урачуна оно што иде држави. 
Пошто до 15. септембра синдикати, послодавци и држава треба да се договоре о евентуалном 
повећању минималне плате, до тада би ваљало знати да ли ће доћи до смањења пореза и 
доприноса на зараде или не. Уколико држава заиста, па чак и неколико процената, смањи 
дажбине на зараде, нема ниједног разлога да се минималац за следећу годину не повећа. Сада 
је минимална зарада 22.620 динара, а по подацима Републичког завода за статистику, прима је 
између 300.000 и 350.000 запослених.      
Још је велика непознаница на који начин ће се смањити укупно оптерећење зарада. Помиње се 
могућност смањења свих стопа, али и увођења прогресивног пореза, што значи да би веће 
плате више трпеле. Такође, помиње се и опција да се минималац ослободи свих намета. С друге 
стране, послодавци су сложни у оцени да би смањење пореза и доприноса повећало 
инвестиције и донекле и зараде, али нису спремни да тврде да би то аутоматски донело веће 
плате и дебље радничке новчанике. Јер, послодавци сада – а чиниће то и уколико се порези 
смање – гледају колико их радник бруто кошта, док радник рачуна само оно што је примио. 
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Постигнут договор, ускоро прекид штрајка у Гоши 
Извор:Танјуг 

 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА: Радници фабрике железничких возила „Гоша“ из Смедеревске 

Паланке, који штрајкују већ 43 дана, ускоро би требало да се врате у погоне на основу договора 

који је у среду постигнут између бивших власника фабрике и представника Владе Србије, пише 

Политика. 

Радницима би већ данас требало да буде уплаћено по 65.000 динара, а додатних 25.000 по 
запосленом за недељу дана, наводи лист. 
Разлика до 650.000 или 700.000, колико се дугује сваком раднику, требало би да буде 
 исплаћена на 16 месечних рата почев од 1. јуна. 
Радници „Гоше“ штрајкују од 27. марта, јер им се дугује између 15 и 20 зарада, а радни стаж им 
није уплаћиван од 2014. године, док је фирма у блокади од 2013. године. Недавно су од Владе 
Србије добили једнократну помоћ од 60.000 динара.  
Словачка фирма пре продаје фабрике држави Србији дуговала је око четири милиона евра на 
име пореза и доприноса, самим радницима дугује се око 1,8 милиона евра за зараде, а 
добављачима више од милион евра. 
Према сазнањима Политике, држава се наводно обавезала да радницима „Гоше“ повеже радни 
стаж с тим што ће власници фабрике хипотеком од пет милиона евра гарантовати исплату дуга 
за пензионо и социјално у наредних пет година, на колико им је одобрен репрограм. 
То је за Политику потврдио и председник Штрајкачког одбора „Гоше“ Милан Вујичић. 
У фабрику је као изасланик Владимира Пора, власника словачке „ЖОС Трнава“ дошао извесни 
Зоран Терзић који се представио као њихов представник за источну Европу. Казао нам је да 
долази из Владе Србије, где је постигао овакав договор са министрима (Александром) Вулином 
и (Гораном) Кнежевићем. Кад нам легне првих 65.000 динара и кад видимо све папире који су 
потписани у вези са овим договором почећемо да радимо. У супротном настављамо штрајк, 
каже Вујичић. 
Политика напомиње да је „ЖОС Трнава“ више није власник „Гоше“, јер су фабрику недавно 
продали кипарској компанији „Лиснарт холдинг лимитед“ за 4,2 милиона евра. 
Вујичић потврђује да Владимир Пор више није газда, али да саље своје изасланике на разговор, 
што према његовом мишљењу значи да су нови власници у ствари стари, а да је све фиктивно 
пребачено на кипарску фирму. Додаје да је радницима најбитније да добију зарађени новац и 
радни стаж. 
 
 
 

ЕБРД подигао процену раста БДП-а Србије на 2,9% за 2017. годину 
Извор:Танјуг 

 

ЛОНДОН: Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) подигла је данас процену привредног 

раста Србије за 2017. годину за 0,2 процентна поена на 2,9 одсто са новембарских 2,7 

процената.  

У најновијем извештају о економским перспективама региона, који је објављен на званичном 
сајту ЕБРД-а, ова међународна финансијска институција прогнозира да ће раст бруто домаћег 
производа Србије у 2018. години износити 3,0 процента. 
"После снажног замајца у 2016. години када је раст износио 2,8 одсто, економија Србије ће 
порасти за 2,9 одсто у 2017. и за 3,0 одсто у 2018. години", наводи се у извештају. 

https://www.dnevnik.rs/ekonomija/naslovi/politika-gosa-prodata-kiparskoj-firmi-05-04-2017
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Кључни покретач раста ће, како наводи ЕБРД, бити домаћа тражња, али и раст инвестиција 
потпомогнут унапређеном пословном климом заснованој на успешној фискалној 
консолидацији и текућим структурним реформама. 
"Раст запослености и плата ће, такође, подржати даљи опоравак потрошње", оцењује та 
институција. 
Са друге стране, допринос нето извоза би могао бити занемарљив, јер би велики увоз услед 
снажне домаће тражње могао неутралисати раст извоза. 
Као главне ризике по раст, ЕБРД наводи притиске који потичу од прошлогодишње високе базе 
у сектору аграра, где је остварена изузетна производња, и могуће успоравање спровођења 
фискалних и структурних реформи, укључујући и реструктурирања државних предузећа. 
"Средњорочне перспективе за Србију су повољне, али ће зависити од темпа реформи 
предвиђених текућим програмом Међународног монетарног фонда (ММФ), даљег унапређења 
инвестиционе климе, подршке решењу проблема ненаплативих кредита, реструктурирања 
компанија, као и убрзања спровођења великих инфраструктурних пројеката", наводи се у 
извештају. 
Привредни раст у региону ЕБРД-а, који обухвата 36 земаља од источне Европе до Марока и 
Монголије, према прогнози ове банке са седиштем у Лондону убрзаће са прошлогодишњих 1,8 
одсто на 2,4 процента ове године, а наредне на 2,8 процента. 
Што се тиче земаља из региона, Хрватској ЕБРД предвиђа раст БДП-а у 2017. години од 2,9 
одсто, што је за 0,9 процентних поена више него у претходном извештају, док се за 2018. 
прогнозира раст од 2,6 одсто. 
Босна и Херцеговина ће, према оцени ЕБРД-а, у овој години забележити раст од 2,5 одсто, што 
је за 0,5 процентних поена мање у односу на процену из новембра, док ће у идућој години њена 
привредна експанзија достићи 3,0 процента. 
Македонији је у најновијем извештају такође срезана процена овогодишњег раста за 0,6 
процентних поена на 2,4 одсто, док се у 2018. очекује раст од 3,0 одсто. 
Слично је и са Црном Гором којој је ЕБРД снизила пројекцију раста БДП-а за ову годину за 0,5 
процентних поена на 3,0 одсто, док се за 2018. годину предвиђа раст од 3,3 процента. 
Прогноза раста Албаније за ову годину је задржана нивоу новембарске процене од 3,5 одсто, а 
за наредну годину се предвиђа раст од 3,7 процената. 
ЕБРД је повисио пројекцију раста словеначке привреде за 2017. години за 0,2 процентна поена 
на 2,5 одсто, а за идућу годину очекује да ће он бити 2,2 одсто. 
Навише је ревидирано и предвиђање овогодишњег раста Бугарске за 0,4 процетна поена на 3,2 
одсто. Следеће године, према оцени ЕБРД-а, бугарска привреда ће успорити на стопу од 3,0 
процента. 
Процена повећања БДП-а Турске за 2017. је умањена за 0,4 процентна поена на 2,6 одсто, 
након успоравања раста у 2016. години због фактора као што су обарање њеног рејтинга на 
статус "смећа", увођења ванредног стања после покушаја војног пуча и слабљења лире за 17 
одсто према долару. 
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Ђорђевић са представницима Гранског синдиката „Независност“ 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Министар одбране Зоран Ђорђевић разговарао је са представницима Гранског 

синдиката управе, правосуђа, одбране и полиције „Независност“ . 

Теме састанка биле су најављено повећање зарада, побољшање услова за припадника Војске 
ангажоване у Копненој зони безбедности и могућности бољег решавања стамбених питања 
запослених у Министарству одбране и Војсци Србије рефинансирањем стамбених кредита, 
саопштило је Министарство одбране. 
Председник Гранског синдиката "Независност" Драган Чабрић је захвалио што су њихови 
предлози изнети на претходном састанку наишли на разумевање у Министарству одбране, те је 
констатовао евидентан напредак у социјалном дијалогу и подржао његов даљи развој у сврху 
укупног бољитка. 
Министар Ђорђевић је рекао да ће и даље радити на решавању свих реалних синдикалних 
захтева и нагласио да су синдикати „очи и уши запослених“ у односу на послодавце. 
Он је навео да је сврха састанака са представницима синдиката да се нађе стварни узрок 
проблема, а не да се безуспешно решавају последице или постављају нереални захтеви, наводи 
се у саопштењу. 
У том смислу, Ђорђевић је потврдио да израдом пилот-пројекта Министарство интензивно 
ради на формирању Војнодоходовне установе за физичко-техничко обезбеђење, где би 
професионални војници наставили свој ангажман по истеку уговора за рад у Војсци Србије, као 
и да је у току попуна недостајућих подофицирских места и пријем 1.300 професионалних 
војника. 
Представници синдиката „Независност“ информисали су министра одбране и о актуелностима 
у европским војним синдикатима, будући да су недавно присуствовали заседању Скупштине 
ЕУРОМИЛ-а. 
  
 

 

 
 
 

ЕПС прикривао проблеме, оборио српски БДП 
Пише: Милош Обрадовић 
 
Задатак који је крајем прошле године премијер Александар Вучић дао Влади Србије на чијем је 
челу још неколико дана, да у 2017. години достигне привредни раст од четири одсто, као и 
његове оптимистичке пројекције да би раст могао бити 3,5 одсто делује немогућ након 
релативно лоших резултата у првом кварталу ове године.  
Према флеш процени Републичког завода за статистику БДП је у првом кварталу ове године 
био већи за свега један одсто у односу на први квартал 2016. Највећи “кривац” је пад 
производње енергије од 18,3 одсто у првом кварталу у односу на исти период прошле године, 
због чега је цела индустријска производња порасла за свега 0,7 одсто иако су скоро све остале 
области прерађивачке индустрије расле. 
Аутори билтена Макроекономске анализе и трендови истичу да је то последица леда на Дунаву 
у јануару због ког Ђердап није радио пуним капацитетом, због клизишта на пољу Д у 
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угљенокопу у Колубари, као и отежаног транспорта угља из Колубаре до ТЕНТ-а због хладноћа. 
Они истичу и да је први квартал у 2016. био најбоље тромесечје у прошлој години што значи да 
је била висока база за поређење. 
Стојан Стаменковић, координатор истраживачког програма МАТ-а, истиче да би са просечним 
растом од 1,5 одсто у наредна три квартала, укупан привредни раст у 2017. достигао три одсто. 
“За сада је неизвесно како ће се завршити година јер зависи од пољопривредне производње, 
затим и од инвестиционе активности. Тешко је проценити, али сигурно раст од један одсто у 
првом кварталу није разочаравајући како су неки коментарисали”, напомиње Стаменковић. 
Миладин Ковачевић, аутор МАТ-а и директор РЗС, изашао је са подацима добијеним из ЕПС-а 
по којим се већ у априлу производња нормализовала и изразио уверење да ће до краја године 
ЕПС успети да дође бар до стагнације у односу на 2016. 
Према речима Милојка Арсића, професора на Економском факултету у Београду, након 
резултата у првом кварталу најбоље што се може очекивати у овој години је раст од три одсто. 
“До пре три, четири месеца ситуација је била таква да је раст БДП-а могао бити и већи од три 
одсто. После првог квартала у најбољем случају може бити три одсто. Главни разлог 
успоравања привредног раста у првом кварталу је пад производње електричне енергије и то се 
не може објаснити техничким факторима или временским неприликама. 
“Док се за проблеме у пољопривреди могу окривити временски услови, за производњу струје не 
могу. Сличне временске прилике имале су и Хрватска и БиХ па су имале раст производње 
струје. И не стоје објашњења да је пад због залеђеног Дунава, јер је пад у производњи започео 
још у децембру пре хладноћа и то у термоенергетском сектору. С обзиром да се 70 одсто струје 
производи из угља то је главни узрок пада. Према информацијама којима располажем, у ЕПС-у 
нису на време обезбедили откривку и дошли до угља. Онда су поткопавали да би дошли до 
угља па се одронила земља”, објашњава Арсић. 
Ово је утицало на то и да стопа раста увоза буде већа од стопе раста извоза у првом кварталу 
због чега се проширио спољнотрговински дефицит на преко милијарду евра. Поскупљење 
нафте и повећан увоз електричне енергије у првом кварталу су коштали додатних 184 милиона 
евра и на ове две ставке одлази више од половине повећања увоза у првом кварталу. 
С друге стране, има и добрих вести, па је прерађивачка индустрија расла у првом кварталу зс 
7,3 одсто, а још боља вест је што је расло више индустријских области. Највећи раст донела је 
железара Хестил пошто је производња основних метала повећана за чак 29 одсто. Такође 
значајан раст забележила је и производња неметалних минерала, односно цемента и креча за 
20 одсто, што уз повећану производњу металних конструкција (за чак 52 одсто) указује на 
опоравак инвестиција. 
“Имамо добар раст прерађивачке индустрије и услужних делатности. Прерађивачка индустрија 
је најтржишнији део привреде и он ради добро. Оно што није добро су проблеми у производњи 
енергије који су се скривали, а сада се правдају непогодама. Срећом имамо добар преносни 
систем и добре везе са окружењем па смо имали струје и мања производња се није одразила на 
привреду и грађане. Међутим одразила се на билансе ЕПС-а и државе кроз повећање дефицита 
текућег рачуна”, истиче Арсић. 
Без раста од пет одсто и даље ћемо да заостајемо 

Дејан Ерић, професор на Београдској банкарској академији, истиче да раст од један одсто у 
првом квраталу не мора да значи ништа. 
“То је као прва четвртина кошаркашке утакмице. Можете водити или губити са 10 разлике, али 
то не значи да ћете добити или изгубити утакмицу. Без обзира да ли ће бити један, два или три 
одсто то су још увек врло скромне, да не кажем мизерне стопе привредног раста које чине да 
привреда Србије остане у најнижој европској лиги бизниса. Уколико желимо да смањимо иоле 
заостатак за земљама Централне Европе или ЕУ морамо имати минималан раст од пет и више 
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процената. Имајући у виду привредну структуру и актуелна дешавања проћи ће још неко време 
до таквих стопа раста”, закључује Ерић. 
 
 
 

Ђорђевић разговарао са представницима Гранског синдиката 
Независност 
Пише: ФоНет 
 
Министар одбране Зоран Ђорђевић разговарао је данас са представницима Гранског синдиката 
Независност о повећању зарада, побољшању услова за припаднике Војске ангажоване у 
Копненој зони безбедности. 
Разговарао је и о могућностима бољег решавања стамбених питања запослених у Министарству 
одбране и Војсци Србије рефинансирањем стамбених кредита. 
Председник Гранског синдиката Независност Драган Чабрић је захвалио што су њихови 
предлози изнети на претходном састанку наишли на разумевање у Министарству одбране, 
констатовао је евидентан напредак у социјалном дијалогу и подржао његов даљи развој. 
Министар Ђорђевић је рекао да ће и даље радити на решавању свих реалних синдикалних 
захтева и нагласио да су синдикати „очи и уши запослених“ у односу на послодавце и да је 
сврха састанака са представницима синдиката да се нађе стварни узрок проблема, а не да се 
безуспешно решавају последице или постављају нереални захтеви. 
У том смислу, Ђорђевић је потврдио да израдом пилот-пројекта Министарство интензивно 
ради на формирању Војнодоходовне установе за физичко-техничко обезбеђење, где би 
професионални војници наставили свој ангажман по истеку уговора за рад у Војсци Србије, као 
и да је у току попуна недостајућих подофицирских места и пријем 1.300 професионалних 
војника, наводи се у саопштењу Министарства одбране.   
 
 
 

Застава ковачница прераста у ковачки центар 
Пише: Зоран Радовановић 
 

Оружари планирају да од Застава ковачнице направе ковачки центар, који ће бити 

на услузи не само домаћој војној, већ и аутомобилској индустрији, али и 

произвођачима пољопривредне механизације 

Понедељак, 23. април 2017, када је Застава оружје, на тендеру, купила Застава ковачницу за 
3,43 милиона евра (половина од последње процењене вредности имовине), биће златним 
словима уписан у 160 година дугој историји те крагујевачке фабрике.  
Тим потезом је најстарија фабрика отковака на Балкану, коју је приватизација довела на ивицу 
пропасти, спасена од ликвидације. Занимљиво је да је за разлику од већине, или готово свих 
банкротираних фабрика, Застава ковачница потенцијалним купцима понуђена као комплетно 
предузеће. Томе је, свакако, допринела и чињеница да је Ковачница и након покретања стечаја 
(у септембру 2016), те проглашења банкрота (у фебруару 2016), наставила са производњом и 
испорукама отковака домаћим и иностраним партнерима. За куповину Застава ковачнице биле 
су заинтересоване четири компаније: две иностране (кинеска и италијанска) и две домаће, од 
којих је једна била Застава оружје, која је, према речима генералног директора Милојка 
Брзаковића, две године "меркала" фабрику отковака. "Био сам спреман да за Ковачницу 
понудим и шест милиона евра", потврдио је за Данас Брзаковић, наглашавајући да су оружари 
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Застава ковачницу највећим делом купили из сопствених средстава, што ће рећи да ће за ту 
пословну трансакцију издвојити тек мањи део новца од најављених улагања у проширење 
капацитета и осавремењавање крагујевачке фабрике оружја од 9,7 милиона евра. 
- Чињеница је да је Застава ковачница увек била један од кључних добављача Заставе оружја. 
Осим тога, гашење Ковачнице имало би погубне последице не само по војну индустрију, него и 
по цели домаћи металски комплекс. Зато сам две године убеђивао надлежне у Влади Србији да 
је неопходно, по сваку цену, сачувати фабрику отковака. На крају је Застава оружје сама 
уплатила депозит за учешће на тендеру, након чега смо добили сагласност Владе и премијера 
Александра Вучића - каже Брзаковић. 
Директор Заставе оружја открива за Данас да су непосредно пре оглашавања продаје 
Ковачнице, ту фабрику посетили руководиоци и осталих фабрика које чине групацију 
Одбрамбена индустрија Србије. Том приликом се, према Брзаковићевим речима, разговарало о 
формирању конзорцијума најзначајнијих војних фабрика који би на тендеру могао да победи 
конкуренцију, пре свих кинеску компанију која би, према нашим сазнањима, требало да гради 
пругу Београд - Будимпешта. Представници домаће војне индустрије на крају су се, ипак, 
договорили да Ковачницу купи и тако је сачува од пропасти, Застава оружје. Оружари 
планирају да од Застава ковачнице направе ковачки центар, који ће бити на услузи не само 
домаћој војној, већ и аутомобилској индустрији, али и произвођачима пољопривредне 
механизације. То практично значи да ће се у Крагујевцу ковати отковци и за Слободу из Чачка, 
Први партизан из Ужица, Прву петолетку из Трстеника, прибојски ФАП, Заставу камионе, али 
и за друге фабрике. Ковачница ће, поручују из Заставе оружја, наставити да испоручује отковке 
аутомобилским компанијама у Немачкој, Аустрији, Словенији, Мађарској и Румунији. 
Подсећања ради, претходни тендер за продају Застава ковачнице у банкроту био је заказан за 
25. јун прошле године, а њена имовина тада је била процењена на око 5,6 милиона евра, што је 
за више од 1,2 милиона евра мање од овогодишње процене. Тендерску документацију 
Ковачнице претходно су откупиле три компаније: једна из Србије, друга из Чешке и трећа из 
Босне и Херцеговине. Почетна продајна цена фабрике и износила је 50 одсто од њене 
процењене вредности... Међутим, уочи тендера огласила се Пореска управа Србије, која је 
највећи поверилац Ковачнице, и затражила нову процену вредности фабрике. Надлежни у 
Пореској управи били су незадовољни процењеном вредношћу оног дела имовине Ковачнице 
над којом ПУС има хипотеку. Спекулисало се да је Пореска управа, прошлога лета, затражила 
нову процену вредности Ковачнице како би спречила продају те фабрике од стратешког 
значаја за домаћу привреду некој иностраној компанији. Тим пре што се већ тада чуло да су за 
куповину Заставине фабрике отковака заинтересоване не само домаће војне фабрике, него и 
државна компанија за извоз наоружања и војне опреме, Југоимпорт СДПР... Подсетимо да је 
стечајни поступак у Ковачници, због непрекидне блокаде рачуна дуже од 90 дана, проглашен 
30. септембра 2015. године, а да је већ 15-ак дана доцније настављена производња отковака за 
домаће и иностране партнере коју није обуставио ни банкрот предузећа. 
Оружарима још три милиона евра из буџета 
Поред најављеног улагања од 9,7 милиона евра, Влада Србије ће у Заставу оружје инвестирати 
још три милиона евра. "Позвао ме је премијер Александар Вучић и честитао на потписивању 
уговора о куповине Ковачнице и очувању те фабрике за потребе домаће привреде и српске 
наменске индустрије. Обавестио ме је, притом, да је Влада одлучила да у нашу фабрику уложи 
још три милиона евра. Тим новцем ћемо да платимо куповину Ковачнице, док ће 9,7 милиона 
евра бити искоришћено за куповину савремене производне опреме, односно за повећање 
техничко-технолошког нивоа фабрике. То ће позитивно утицати на квалитет производа и 
додатно ојачати позицију крагујевачке фабрике на светском тржишту ", каже за Данас 
генерални директор Заставе оружја Милојко Брзаковић и подсећа да та фабрика готово 
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комплетну производњу пешадијског наоружања, те ловачко-спортског и оружја за личну 
одбрану извози у више од 40 земаља. 
Висок цех приватизације 
Пропадање Застава ковачнице, која је 1857. године основана за потребе крагујевачке 
Тополивнице, касније преименоване у Војнотехнички завод, почело је после приватизације 
предузећа које је, 2005. године, купио бугарски бизнисмен Валентин Захаријев. Фабрички 
синдикат, радници и други мањински акционари годинама су упозоравали јавност и надлежне 
државне органе да Захаријев уништава Ковачницу изношењем профита у Бугарску и 
остављањем дугова предузећа у Крагујевцу. Упркос томе, државни органи Србије нису 
реаговали, иако има индиција да је Захаријев, поред Ковачнице, уништио још неколико 
српских фабрике. 
 

 
 

 
 
 

МАТ: Раст привредне активности, проблем производња струје 
Извор: ФоНет/Александар Левајковић  

 

Статистички подаци за март ове године наговештавају убрзање привредне активности, али је у 
првом тромесечју подбацила производња електричне енергије, речено је на конференцији за 
новинаре на којој је представљен најновији број Макроекономских анализа и трендова - МАТ.  
"На основу мартовских података и статистике коју смо обрадили имамо наговештај 
оживљавања или убрзавања привредне активности. То се, пре свега, закључује из кретања 
прерађивачке индустрије. Она је у динамичном успону", рекао је уредник МАТ Иван Николић. 
Према његовим речима, међугодишњи раст на нивоу тромесечја износио 7,3 одсто, а март на 
март 10,3 одсто. 
"Индустрија, укупно посматрано, не прати динамику прерађивачке индустрије, с обзиром да је 
у првом тромесечју подбацила, пре свега, енергетика или електропривреда заједно са 
рударством. Говоримо о ЕПС. С обзиром да први индикатори за прву половину априла указују 
да се ствари у том сегменту поправљају врло је могуће да ће овај сектор до краја године 
поправити своје перформансе", рекао је Николић. 
Он је додао и да се спољнотрговинска активност поправља. 
"Када су у питању јавне финансије ту ствари стоје јако добро. Буџет је за три месеца у плусу 
више од седам милијарди динара. Ова резерва обезбеђује у наставку године неупоредиво бољи 
резултат у односу на план", оценио је Николић. 
"Инфлација се, мерено месечно, смањује и у марту је износила 0,2 одсто, али посматрано 
међугодишње те се стопе повећавају, с обзиром да је март на март 3,6 одсто, што је нешто више 
у односу на пројекцију Народне банке Србије", рекао је он. 
Економиста Стојан Стаменковић указао је на проблем са производњом електричне енергије. 
"Имамо проблем са енергијом. У првом кварталу ове године производња електричне енергије 
је смањена за 14,5 одсто, а у самом марту је то продубљено на скоро 23 одсто.То је довело 
производњу укупне индустрије скоро на праг међугодишње стагнације", рекао је Стаменковић. 
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Он је истакао да се убрзава раст прерађивачке индустрије и шири се на све већи број области 
прерађивачке индустрије. 
 

 

 

 
 
 
Директор, руководиоци и председници синдиката 'Ласте' спискали у 
ресторану 5,9 милиона динара 
Извор:Танјуг 
 
Државна ревизорска институције (ДРИ), утврдила је низ неправилности у пословању 
саобраћајног предузећа Ласта. 
У извештају се наводи да је предузеће током 2015. године уз отпремнине напустило 640 људи за 
које је констатовано да су "вишак", а на њихова радна места је после мање од три месеца 
примљено 310 нових радника, пишу Новости. 
Како наводи Блиц, унутрашња контрола предузећа Ласта открила је да су њени возачи током 
петогодишњег периода оштетили предузеће за 140.000 евра.  
У документу ДРИ на 239 страна, који преносе Новости, образложен је низ неправилности.  
Једна од тих неправилности је да запослени на истим позицијама имају драстично различите 
плате, са коефицијентима од 2 до 3,98, што значи да аутомеханичари рангирани за исти посао 
имају чак 26 различитих зарада, наводе Новости.  
"Предузеће је као једини критеријум користило принцип добровољности и на име отпремнина 
исплатило износ од 386,6 милиона динара. Запослили су људе без прибављене сагласности 
Владе Србије, што није у складу са законом о буџетском систему и с Уредбом о поступку за 
прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање корисника јавних 
средстава", објашњавају ревизори.  
ДРИ је ставио као замерку и то што су се у ресторану предузећа бесплатно послуживали 
директор, руководиоци сектора и председници два синдиката, а да се не зна по којим 
критеријумима су се гостили. Трошкови репрезентације су 5,9 милиона динара, односно 47.000 
евра и највећим делом се односе на угоститељске услуге и утрошак хране и пића у ресторану 
предузећа, као и у другим угоститељским објектима.  
"Друштво нема усвојен правилник о репрезентацији којим би били утврђени услови под којима 
одређени запослени могу, до одређених износа и за које пословне сврхе користити средства за 
репрезентацију", објашњавају за Новости у ДРИ.  
Нови директор Ласте, Вељко Вукобратовић, у одговору Новостима истиче да ће то предузеће 
поступити по свим препорукама које стоје у извештају ДРИ.  
"Служба унутрашње контроле Ласте је добила налог да провери све неправилности наведене у 
извештају ДРИ и по том налогу се поступа", истиче Вукобратовић.  
Блиц наводи да је 114 возача Ласте осумњичено да је проневерило новац који су добили за 
трошкове приликом путовања у Немачку, чиме је предузеће оштећено за 140.000 евра.  
Више тужилаштво је започело и обавило већи део истраге због обима проневера и велике суме 
новца, а вожачи су осумњичени за преваре у служби.  
Проневере новца намењеног за службена путовања дешавале су се у периоду од 2011. до 2016. 
године, а иницијалну кривичну пријаву поднело је ново руководство Ласте.  
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Њихова унутрашња контрола је, истражујући поједине неправилне рачуне које су возачи 
доносили са путовања, утврдила да је штета нанета предузећу 139.600 евра, стога је одмах 
поднета кривична пријава Тужилаштву, наводи Блиц.  
 

 


