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ФАП оздравио и ради за Војску  
Аутор:А. РОВЧАНИН 

 

Завршен свеобухватни поступак реорганизације прибојске фабрике уз помоћ Владе..Држава 
дугове од око 8,7 милијарди конвертовала у акције предузећа 
ДРЖАВА је, уз потребе Војске Србије, омогућила да прибојски ФАП добије шансу за нови 
почетак. 
После комплексног и више пута пролонгираног завршетка окончања поступка Унапред 
припремљеног плана реорганизације (УППР), одлуком Апелационог суда у Београду овај 
поступак је окончан потврдом правоснажности. Сви дугови ФАП-а, у износу од око 8,7 
милијарди динара, конвертовани су у акције овог некадашњег гиганта, чиме су се стекли услови 
да предузеће на здравим основама започне свој повратак на тржиште, као део одбрамбене 
индустрије Србије. 
У свеобухватном поступку реорганизације уз помоћ Владе Србије, највећи повериоци који су 
чинили углавном државни фондови прихватили су конверзију потраживања, а држава је успела 
да измири око 100 милиона евра дуга. 
- ФАП, а самим тим и Прибој, добио је шансу за нови почетак на одрживим и реалним основама. 
Држава ће уз помоћ Војске Србије, наменске индустрије, Машинског и других факултета и 
института, имати опет свој врхунски камион и српски производ - казао је први човек општине 
Прибој Лазар Рвовић. 
Према његовим речима, после вишедеценијског циљаног уништавања српске привреде, чија је 
једна од последица и суноврат ФАП, држава је дала пример одговорног приступа према нашим 
предузећима али и грађанима. 
У току поступка реорганизације Влада је уложила и 2,5 милиона евра у опрему и машине како 
би ФАП могао да обавља ремонт и производи возила за Војску Србије, до окончања поступка и 
планираног укључења фабрике у одбрамбену индустрију Србије у следећој години. 
- Тренутно се ради о 20 камиона за Војску Србије, а првих 10 возила биће завршено и предато ВС 
у првој недељи децембра. Преосталих десет камиона биће завршено до краја ове године - истиче 
саветник директора ФАП Србо Каличанин.  
КАМИОНИ И ЗА СТРАНЦЕ 
ПРЕМА ранијим изјавама директора Ранка Вуковића, у ФАП се тренутно ради и 40 камиона за 
домаће и стране купце. Такође, у току су озбиљни преговори са купцима из Алжира и Египта. На 
овим пословима у фабрици је ангажовано око 270 радника, а после повећања обима посла биће 
запослени и нови радници по уговору о делу. 
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У ФАП-у се лакше дише: Дугови конвертирани, стаж повезан, има и 
посла 
Извор:Танјуг 

 

ПРИБОЈ: У прибојском ФАП-у се, најзад, лакше дише, након што је, одлуком Апелационог суда 

у Београду, комплексан и више пута пролонгиран завршетак поступка Унапред припремљеног 

плана реорганизације (УППР) окончан потвдом правоснажности.   

Сви дугови у износу од око 8,7 милијарди динара конвертирани су у акције овог некадашњег 
гиганта, чиме су се стекли услови да предузеће на здравим основама започне свој повратак на 
тржиште као део одбрамбене индустрије Србије.  
У свеобухватном поступку реорганизације уз помоћ Владе Србије, највећи повериоци, које су 
чинили углавном државни фондови, прихватили су конверзију потраживања, а поступком 
замене испуњења, пре две године, и регулисањем социјалног програма, држава је успела да 
регулише око 100 милиона евра дуга, чиме су девастирани ФАП и општина Прибој добили 
прилику да поново крену развојним путем без дуговања на здравим основама.  
Председник општине Прибој, Лазар Рвовић изјавио је да је ФАП ослобођен 100 милиона евра 
дуга и да је радницима повезан стаж као и социјални програм.  
Сваки радник ФАП-а добио је по 6.000 евра, подељена су подстицајна средства за подстицање 
нових пословних активности бившим радницима од по 3.000 евра, а Прибој је добио слободну 
зону од 27 хектара површине где већ сада имамо закључених седам уговора са страним 
инвеститорима, рекао је Рвовић.  
Саветник директора Србо Каличанин каже да се тренутно ради програм 20 војних камиона. 
У ФАП-у се, каже, тренутно ради и 40 камиона за домаће и стране купце у различитим фазама, 
док су у току озбиљни преговори са купцима у Алжиру и Египту.   
Тренутно се ради 20 возила, 1.118 погона 4џ4 за Војску Србије. Првих 10 ће бити предато војсци 
у првој недељи децембра, а осталих десет до краја године. Иза тога, настављамо са монтажом, а 
елементи су у припреми за шест возила ДЛС која су за извоз, истиче Каличанин.  
У току ових радова у Фабрици је ангажовано константно око 270 радника, а по потреби, и складу 
са повећањем обима посла, ангажује се и већи број, по уговору о делу.  
У току поступка реорганизације Влада је уложила и 2,5 милиона евра у опрему и машине, како 
би ФАП могао да врши ремонт и производи возила за Војску Србије, до окончања поступка и 
планираног укључења ФАП-а у одбрамбену индустрију Србије, у следећој години. 
 
 

Глигоров: Раст БДП-а у 2018. између 2,5 и 2,6 одсто 
Извор:Танјуг 

 

БЕЧ: Експерт Бечког економског института Владимир Глигоров сматра да привредни раст 

Србије у актуелним околностима ни наредне године неће бити већи од 2,6 одсто.  

Он је, у разговору са српским новинарима у Бечу, рекао да је до септембра ове године привредни 
раст био на око 1,3 одсто.  
Према његовом мишљењу, последње прогнозе ММФ-а, да ће раст у овој години достићи 2 одсто, 
могуће је достићи само ако би крајем године имали убрзање раста од четири одсто. 
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Глигоров истиче да ће, ако ове године привредни раст буде два одсто, то бити добро, те да не 
очекује да буде изнад те цифре.  
Што се идуће године тиче, прогноза института је да ће раст у Србији износити између 2,5 и 2,6 
одсто, док је ММФ оптимистичнији са 3,5 процената. 
Прогноза од 3,5 одсто ми се чини доста нереална. Тачно је да ако у једној години послујете лоше 
имате могућност да идуће године у процентима растете брже. Међутим, тешко је у овим 
околностима да раст буде изнад 2,5 до 2,6 одсто, сматра он. 
ММФ, према његовим речима, има проблем што је очекивао много више од програма са 
Србијом него што се догодило, у смислу раста, због чега је морао да ревидира своје прогнозе. 
Глигоров је указао и на то да ће идуће године бити компликовано постићи прогнозирани раст и 
зато што постоји могућност да најављено повећање плата и пензија повећа увоз. 
Ако јавни издаци воде ка повећању увоза за 50 или 60 одсто онда се неће постићи очекивани 
раст, сматра Глигоров. 
 

 

 
 
Представници синдиката у студијској посети Немачкој 
Пише: Б. Б. 
 
Представници Самосталног синдиката Србије и УГС “Независности” су у студијској посети 
Немачкој од 26. до 30. новембра, где бораве у организацији Фридрих Еберт фондације у 
Београду, у сарадњи са немачким синдикатима ДГБ и Вер.ди. 
Ова радна посета је настала као резултат разговора Бернда Гинтера, председника градског већа 
ДГБ за град Лајпциг, са синдикатима у Србији у оквиру његове посете, ове јесени у Београду.  
Бернд је организовао све састанке и трансфере у Лајпцигу и биће присутан на свим терминима. 
Шесточлана делегација имаће прилилике да у Лајпцигу и Берлину разговара са бројним 
активистима ових синдиката и да на делу и у пракси разматра домете саодлучивања и рада у 
компанијама, јавним установама и предузећима у овој земљи. Већ првог дана синдикалци из 
Србије разговрају са функционерима Немачког синдикалног савеза ДГБ и Вер.ди за област 
Саксоније и град Лајпциг. Након тога следи разговор са Јенсом Килером, председником савета 
запослених у БМW-у, као и са другим представницима савета запослених на тему саодлучивања. 
У плану је и разговор са члановима надзорног одбора, директором рада и  представницима 
савета запослених у Лајпцишком јавном транспортном предузећа (ЛВБ)  О изазовима 
технолошког напретка и будућег рада у новим областима разговораће се са Холгером Маном, 
послаником покрајинског парламента Саксонија, потпредседником одбора за дигитализацију и 
чланом одбора за европска питања у парламенту Саксоније. 
Сличне теме су на дневном реду и у Берлину, па ће о синдикатима и дигитализација бити 
вођена расправа у Фридрих Еберт фондације где ће учествовати Штефани Мозер, референт за 
синдикате, као и Хенрике Алендорф, референт за Србију и Црну Гору.  У Берлину у централи 
Вер.ди  следи разговор са Барбаром Сусек о области иновација и добар рад као и о 
дигитализацији рада и последицама за организацију и рад синдиката. О томе ће са 
представницима репрезентативних синдиката из Србије разговарати Волфганг Лутербах из 
савезног представништва ДГБ-а. 
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Ко ће добити буџет од милијарду динара? 
Пише: ФоНет 
 
На изборима за Синдикат Електропривреде Србије (ЕПС) и 18 синдикалних организација могу 
учествовати само јединствене изборне листе, а сви кандидати морају да потпишу својеврсне 
бланко оставке, пише портал Војвођанског истраживачко-аналитичког центра (ВОИЦЕ). 
Према наводима ВОИЦЕ, синдикати ОДС Београд и ОДС Електровојводина нису прихватили 
нова изборна правила. А ко победи на синдикалним изборима, смеши му се годишњи буџет од 
милијарду динара! 
Синдикат радника ЕПС усвојио је крајем септембра нова Изборна правила која предвиђају да се 
на децембарским изборима могу кандидовати искључиво јединствене изборне листе. То ће 
носиоцу победничке листе омогућити да по сопственом нахођењу смењује све изабране 
кандидате и на њихова места именује нове. 
У документу, у чији посед је дошао ВОИЦЕ, најспорнији је део у којем пише "да носилац листе 
потписује споразум са сваким од кандидата којим се одређује тачан назив, носилац и редослед 
кандидата на јединственој листи". Према објашњењу ВОИЦЕ, то практично значи да сваки 
кандидат са носиоцем јединствене листе потписује својеврсну бланко оставку. 
У документу се наводи да је споразум обавезујући и да га морају потписати сви кандидати са 
јединствене листе. Саговорници ВОИЦЕ сматрају да је због тога и споран, јер даје могућност 
носиоцу листе да у било којем моменту покрене поступак опозива било ког изабраног кандидата 
са јединствене 
изборне листе. 
 

 

 
 
Глигоров: Оптимистична очекивања ММФ о два одсто раста БДП 
Извор:Бета 

 

Сарадник Бечког института за међународне економске студије Владимир Глигоров изјавио је да 
су оптимистична очекивања Међународног монетарног фонда (ММФ) да ће Србија ове године 
имати раст бруто домаћег производа (БДП) од два одсто, као и да је "доста нереално" да идуће 
године буде 3,5 одсто. 
"Оптимистично је то очекивати, али није немогуће. Ако буде два, то ће бити добро. План за 
идућу годину је да буде 3,5 - што је доста нереално. Ми смо прогнозирали да ће бити око 2,5 или 
2,6 одсто", рекао је Глигоров новинарима из Србије који су посетили Бечки институт за 
међународне економске студије.   
Глигоров је навео да је приступ Србије европском тржишту био веома значајан за српску 
привреду, која је "последњих десет година доста рдјаво пословала" и имала просечну стопу раста 
"једва изнад нуле".   
"Уговор о стабилизацији и придруживању се показао као изузетно користан од 2008. и 2009. 
године, јер је значајно повећан извоз Србије на тржиште ЕУ одржао производњу у Србији, па и 
доходак и стандард последњих четири-пет година. Извоз на тржиште ЕУ је дуплиран, на 
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тржишту у региону је стагнирао, док се извоз у Русију смањио. Кључно је за привреду Србије да 
одржи тај слободан и отворен приступ тржишту ЕУ", навео је Глигоров.   
Глигоров сматра да је "делимично исцрпљена" стратегија ЕУ према региону Западног Балкана 
концентрисана у идеји да се економским средствима подржи стабилност и сигурност региона 
који је био суочен ратовима '90-тих година прошлог века, а да је тренутно фокус на питању како 
непосредно утицати на стање безбедности у региону.   
"Сада је питање како да се непосредније утиче на стање безбедности у региону како би уопште 
било могуће да се земље региона, међу којима је и Србија, учлане у ЕУ. Мислим да је то нови 
приступ - да ће економска активност више зависити од безбедности него што је раније било да 
безбедност буде заснована на подручје економске стабилност", рекао је Глигоров.   
Поводом предлога изнетог у оквиру унутрашњег дијалога о Косову, који претпоставља да Србија 
призна Косово као независну државу, али да институционално остане у вези са Србијом и да се 
успостави царинска унија која би имала јединствено тржиште и монетарну политику, Глигоров 
је казао да би то представљало проблем због слободног режима трговине са Русијом.   
Према његовим речима, ако се иде у ЕУ онда је јединствено тржиште циљ коме треба тежити јер 
би царинска унија подразумевала уједначавање спољних царина, што би за Србију значило 
увођење царина Русији и обратно.   
"То следи са чланством у ЕУ, али не верујем да би Србија то хтела. Ако би постојала регионална 
царинска унија онда би цела регија, шест земаља, имали исте царине, што би значило да или 
Русија уклони све царине свим другим земљама или да Србија одустане од уговора о слободној 
трговини са Русијом. То није немогуће, али је доста компликовано. Јединствено тржиште је 
нешто друго и реално", оценио је Глигоров. 
 

 

 
 
"Одлив младих најтежи ефекат дуге транзиције у Србији"  
Извор:Танјуг 
 
Популациони ризик је можда најмање помињан, али је најтежи ефекат дуге транзиције у 
Србији, јер без хуманог капитала Србија не може да преживи, мишљења је професор 
Економског факултета у Београду, Драган Ђуричин. 
"Нама су потребне капиталне инвестиције у сваком погледу, али и инвестиције у људе, кроз 
образовање, развој науке и развој области које то подржавају. Без људи са технолошким 
предузетништвом, са социјалним предузетништвом, са експертизом коју чеврта индустријска 
револуција тражи, ми не можемо да одговоримо трендовима развоја", каже Ђуричин у интервјуу 
за Тањуг. 
Како објашњава, "транзиционизам представља стање економског и социјалног развоја 
континуалних реформи које се не завршавају жељеним ефектима". 
"То је стање у коме економија има краткорочне епизоде раста, али није у ситуацији одрживог 
економског развоја", наводи он, и додаје да таква економију има неколико карактеристика. 
Основна карактеристика је недовољан ниво привредне активности, односно "оутпут гап", затим 
раст дуга због сервисирања дуплих дефицита - трговинског и фискалног, такође висока 
незапосленост, која је везана за немогућност такве економије да прихвати нове, образоване 
младе људе, а последња и, како каже, "можда најопаснија карактеристика је могућност 
симбиозе између политике и привредне елите против интереса друштва". 
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Наглашавајући да "транзиционизам мора да се заврши", јер је транзиција пролазно стање 
ствари, а не континуалан процес, Ђуричин указује да привреда која заврши транзицију треба да 
отпочне процес економског достизања развијених привреда. 
Том циљу је посвећена и његова нова књига "Излаз из транзиционизма: Шта Србија може да 
научи из претходних грешака и препоруке за будућност", јер је, како истиче, успостављањем 
фискалне стабилности на крају прошле и њеним одржавањем током ове године, створен 
предуслов за радикалне привредне реформе и за путању достизања развијених привреда. 
"Последњи период у Србији, после 2014. године, побољшао је макроекономске перформансе. 
Кредибилитет земље у односу на Међународни монетарни фонд и Светску банку и друге 
међународне финансијске организације је у порасту. Има доста добрих макроекономских 
индикатора који говоре да се десио преокрет", констатује саговорник Тањуга. 
Али, упозорава Ђуричин, "не смемо се заваравати, јер је остало још много структурних 
неравнотежа, које су у корелацији, и које ту светлуцаву спољашност могу лако да окрену, с 
обзиром на то да су структурни проблеми привреде Србије веома крупни". 
Из тог разлога, сматра он, политика која је вођена до сада мора да се настави - а то је политика 
чврстог буџетског ограничења, потрошње у складу са могућностима и интелигентних 
инвестиција које повећавају запосленост и доводе до раста општег нивоа производње. 
"За то је потребан преокрет у начину вођења економских политика, фискалне и монетарне, али 
и индустријских политика које треба да подигну ниво привредне активности, пре свега у 
гранама где Србија има могућност супституције увоза и експанзије извоза. То су гране 
размењивих производа", каже Ђуричин. 
Према његовим речима, неопходне су индустријске политике у зонама деловања које 
подржавају конкурентност привреде, као што су развој науке и образовања, здравствене 
заштите, "јер те области утичу, не само на побољшање стања у погледу основног, или базног 
људског капитала, већ и унапређеног људског капитала". 
"Имајте у виду чињеницу да живимо у четвртој индустријској револуцији и да су такозване 
дисруптивне иновације и могућност и претња, тако да свака привреда без обзира на ниво 
економске развијености мора да рачуна са тим како би не само просперирала, већ и опстала", 
закључује професор Драган Ђуричин. 
 
 

Антић: Тражимо партнера за РТБ Бор, питање дуговања решено  
Извор:Танјуг 

 

За Рударско топионичарски басен Бор се тражи стратешки партнер, а сва питања дуговања Бора 
су решена, рекао је министар рударства и енергетике, Александар Антић, гостујући на "Пинку". 
"Ми не кријемо да тражимо стратшког партнера за РТБ Бор, ми смо као влада у протеклим 
годинама урадили много како би ту компанију сачували, завршили смо, изградили топионицу и 
фабрику сумпорне киселине, зановили део опреме преко 300 милиона долара, унапредили 
ефикасност читавог тог система са једне стране и са друге стране решили вишедеценијске 
еколошке проблеме", рекао је Антић. 
Рекао је да је питање свих дуговања има РТБ Бор решено и да је дефинисано да се у периоду од 
осам година дуговања измире. 
"Ми разговарамо са свима, имамо радну групу, стучњаке нама треба партнер који ће 
инвестирати више од пола милијарде долара у развој рударског посла. Није логично да држава 
буде једини инвеститор, треба нам нови капитал и нови партнери и направићемо озбиљну 
утакмицу међу свим тим компанијама ко Србији буде понудио најбоље услове и најбољу визију 
која одговара нашим плановима", рекао је Антић. 
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Према његовим речима, постоји озбиљно интересовање компанија из рударског бизниса из 
Русије, Кине и Канаде. 
Енергетска ситуација у Србији је стабилна, постоје неопходне количине енергената, а грађани 
немају потребе да о роме размишљају, наводи Антић. 
Потрошачи у Краљеву и Ваљеву не могу да промене снабдевача док не измире дуг према ЕПС-у, 
поновио је он. 
Хрватска Електропривреда је недавно саопштила да у Србији већ снабдева струјом једно 
предузће и да ће ускоро испорука електричне енергије кренути и за та два српска града. 
 

 
 
 


