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Привреда чека зајам 

Е. Е. Р.  

“Новости“ откривају детаљи састанка државног врха са бизнисменима и банкарима. 
Повољнијим кредитима, после провера, могу да се надају искључиво перспективна предузећа 

УПРАВО постигнута мера омогућиће да се кредитне олакшице дају привредницима који су 
тренутно застали у пословању. При том, морају да имају перспективу и редовно подмирују своје 
обавезе. Предузећима која су већ стигла до ивице амбиса очигледно да ни промена 
класификација за поједине категорије позајмица, како је током викенда прецизирано на 
састанку државног врха, банкара и привредника - неће моћи да помогне. 

После маратонског састанка у Палати „Србија“, који је био затворен за медије, председник 
Борис Тадић, премијер Мирко Цветковић, гувернер НБС Дејан Шошкић, министри Небојша 
Ћирић и Душан Петровић, 14 привредника и представници седам банака договорили су се да 
формирају радну групу која ће се састајати једном месечно. Заједнички циљ им је да дођу до 
решења како да се што спремније дочека нови удар кризе. 

Привредници су се, како је потврђено „Новостима“, на овом састанку окренули ка Народној 
банци Србије, прозивајући гувернера Шошкића да превише опрезно води монетарну политику 
земље. 

- Гувернеру, ако хоћемо да будемо безбедни и ми и ви, можда би требало да останемо у овој 
просторији. Чим изађемо, ризикујемо да нам се неки олук обруши о главу - сликовито је 
гувернеру Шошкићу један од привредника покушао да објасни да не постоје идеални услови и 
идеална привреда, и да и НБС мора да повуче неки, по њу, мало ризичнији потез. 
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Највећи део примедби и предлога бизнисмена односио се на могућности које би требало да 
буду дате банкама, а да оне буду, затим, и мало отвореније према привреди. Затражили су и да 
се објави какав је кредитни потенцијал банака био 2008. године, а какав је сада. На тај начин 
привредници желе да провере да ли је новац одлазио из земље. 

ГРУЈИЋ: ЗНАЧАЈНО ОХРАБРЕЊЕ ЗАДОВОЉНИ смо чињеницом да је држава почела да 
разговара са привредом и да ће већ у понедељак НБС својом одлуком омогућити лакше 
кредитирање малих и средњих предузећа - каже за „Новости“ Бранислав Грујић.  
- Та мера је добра за све привреднике. Мој утисак после састанка у суботу је апсолутно 
позитиван, јер су се за истим столом нашли сви учесници привредног живота - представници 
власти, банкара, државних фирми и реалног сектора. Још више ме охрабрује то што је 
постигнут договор да сусрети буду чести, јер ћемо само тако успети да дођемо до неких важних 
решења која ће омогућити бољи пословни амбијент. 

Банкари су, већ на састанку, довели у питање термин почетка примене нове мере НБС. 
Сматрају, наиме, да је НБС закаснила са променом класификације кредита за привреду, јер оне 
морају да се примене до краја децембра ове године, што је како тврде, готово - немогуће. 

- НБС ће изменити одређене елементе одлуке која се тиче класификације, односно смањиће 
издвајања банака за ризике приликом пласирања кредита и то ће помоћи највише добрим 
фирмама које су финансијски преоптерећене - каже за „Новости“ Владимир Чупић, председник 
ИО Хипо-Алпе-Адрија банке. - Када то кажем, мислим на предузећа која послују добро, а то 
значи да имају тржиште и солидан производ, али, с друге стране, имају лошу структуру дугова. 

Све фирме су, каже Чупић, могле и до сада да реструктурирају своје обавезе, али ако пређу 
ниво задужења и после тога, онда нема помоћи. 

- Не знамо тачно шта ће централна банка да нам понуди мењајући класификацију - каже за 
„Новости“ Драгиња Ђурић, председник ИО Банка Интезе. - Времена је мало, а банке морају да 
се припреме. Сматрам да би требало све кредите одобравати у динарима, како би се заштитили 
од валутног ризика. Наше камате нису превисоке и врло су сличне онима у окружењу за 
предузећа која су добри клијенти, односно за оне који редовно сервисирају своје обавезе. 
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Фирме које западну у проблеме могу своје обавезе да репрограмирају, али има и оних које су 
презадужене и којима је тешко одредити модел кредитирања. 

Председник Извршног одбора Рајфанзен банке у Србији Оливер Регл сматра да смањење 
обавезне резерве неће значајно утицати на обим кредитирања. Како је рекао, домаћи 
банкарски сектор је ионако веома ликвидан, али би, с друге стране, смањење резерве могло да 
утиче на цену кредита, односно да доведе до смањења каматних стопа. 

ПОЗАЈМИЦЕ И ЗА НИСКЕ ЗАРАДЕ Банкари су на састанку у суботу покренули 
иницијативу код гувернера Шошкића да се грађанима са мањим, али редовним примањима 
призна кредитна способност. Банке траже да се смањи издвајање за ризик приликом 
одобравања кредита грађанима који имају ниске зараде. Тако су тражили да се смањи 
резервација од сто одсто, које су банке морале да издвајају за кредитирање клијента са 
примањима испод 35.000 динара, без обзира на то што су били уредне платише. 

- Успех сваке банке зависи од доброг партнерског односа са привредом, али веома висок ниво 
проблематичних кредита на тржишту представља ограничавајући фактор за кредитну 
политику банака - каже Регл. - Само у сегменту привреде је достигао ниво већи од 22 одсто на 
укупном банкарском тржишту. Није искључено да други талас кризе може да доведе до даљег 
раста проблематичних кредита. 

Министар економије и регионалног развоја Небојша Ћирић је на састанку са привредницима 
истакао да би требало наставити програм субвенционисаних кредита за ликвидност предузећа. 

- Чињеница је да су субвенционисани кредити за ликвидност и инвестиције привреди, који су 
ишли преко пословних банака у 2010. години, донели упумпавање у систем преко милијарду 
евра, док је ове године на тај начин убачено у привредни живот још 750 милиона евра - открива 
детаље са састанка за „Новости“ министар Ћирић. - Зато у периоду пред нама можда, ипак, 
треба размислити о наставку овог програма у мери у којој је могуће издвојити за то средства из 
буџета. 

Бранислав Грујић, председник компаније „ПСП Фарман“ и председник клуба „Привредник“, на 
састанку је покренуо и питање процене некретнина при узимању хипотека. 

- Скренуо сам пажњу да су данас процене некретнина при узимању хипотеке апсолутно 
потцењене - истиче Грујић. - Њих раде проценитељи, који под пуном материјалном 
одговорношћу не желе да ризикују, па долазимо до апсурда да се за некретнину вредну 50.000 
евра одобрава хипотека од 30.000 евра. При том, вредност хипотека се не рачуна у могуће 
ослобађање од обавезне резерве коју банке полажу НБС. Гувернер Шошкић је рекао да је моја 
примедба легитимна и да ће се о њој расправљати. 
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Гас додатно поскупео 

Н. СУБОТИЋ  

Потрошачи упозоравају да је гас уместо 10 скупљи и до 25 одсто. На новембарским рачунима 
исказана знатно виша цена 

УМЕСТО најављеног поскупљења гаса за индивидуалне потрошаче од 10 одсто, на рачунима 
који су стигли на око 250.000 адреса у Србији, како упозорава Радомир Ћириловић, 
председник Удружења за заштиту права потрошача „Просперитет“, исказано је поскупљење и 
до 25 одсто. 

Влада Србије, је, како наводи Ћириловић, за индивидуалне поторошаче, почев од 1. новембра, 
одобрила повећање цене гаса за 10 одсто, али је на терену ситуација мало другачија. 

- Из различитих места Војводине нашем удружењу се обратило на стотине огорчених 
потрошача природног гаса, негодујући, пошто су им стигли новембарскии рачуни - каже 
Ћириловић.  

НОВИ САД ГАС: ЈЕФТИНИЈИ СМО ОД ВЕЋИНЕ У Д П „Нови Сад гас“, које овим 
енергентом снабдева око 60.000 потрошача и највећи је дистрибутер овог енергента у држави, 
објашњавају да они цену не могу да формирају без сагласности републичке Агенције за 
енергетику.  
- Цена се помера, нагоре или надоле, тек уз њихову сагласност - каже Јован Вујановић, 
директор овог предузећа.  
- Наша цена је, колико је мени познато, нижа од цене већине дистрибутера. 

- Ови рачуни, наиме демантују висину најављеног повећања, јер оно износи далеко више и 
креће се од 21,1 одсто код ДП „ГАС Нови Сад“, који овим енергентом снабдева Нови Сад, Бачку 
Паланку, Бачки Петровац, Беочин и Сремске Карловце, преко 16 одсто, колико је повећање код 
ЈКП „Суботица гас“, док је код неких, од укупно 24 дистрибутера у Војводини, цена гаса 
повећана чак и до 25 одсто. 

Сва ова повећања, додаје Ћириловић, изражена су без обрачунатог ПДВ, тако да је износ, који 
потрошачи плаћају још виши. 

- Ако се има у виду корекциони фактор, што при обрачуну служи за превођење радног на 
стандардно стање, који је одобрила Републичка агенција за енергетику, онда је цена гаса за 
конзумно подручје ДП „ГАС Нови Сад“ за новембар, повећана са 37 динара на више од 45 
динара по кубном метру - прецизира Ћириловић. - Овоме треба додати месечни фиксни 
трошак, накнаду по месту испоруке, који по домаћинству износи 121,92 динара. 

Ћириловић напомиње како потрошачи за ово повећање цене не криве само дистрибутере, 
пошто је њихове „ценовнике“ морала да овери републичка Агенција за енергетику.  

СУБВЕНЦИЈЕ 
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ПОТРОШАЧИ природног гаса, како напомиње Ћириловић, дискриминисани су у односу на 
кориснике даљинског грејања. 

- Ако већ у Новом Саду нема субвенција, пошто је наш дистрибутер гаса друштвено предузеће, 
зашто их бар потрошачи у Суботици не добију - пита Ћириловић. - Њихов дистрибутер има 
статус јавног комуналног предузећа, а исти такав статус има и топлана, која добија субвенције. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/295273/Deo-policije-danas-strajkuje 

Незадовољство радника МУП-а 

Део полиције данас штрајкује  

Танјуг  

Независни синдикат полиције (НСП) најавио је да ће данас започети штрајк, уз поштовање 
минимума рада, тражећи побољшање материјалног положаја радника Министарства 
унутрашњих послова и полиције. 

Председник штрајкачког одбора тог репрезентативног синдиката Дејан Ђукић рекао је да су 
основни штрајкачки захтеви су исплата заосталих путних трошкова и дневница као и 
јубиларних награда, и стриктна примена посебног колективног уговора за полицијске 
службенике. 
   

Страјк ће бити организован уз поштовање минимума процеса рада, односно полицајци који 
штрајкују ће излазити само на хитне интервенције, а пасоши и остала документа ће се издавати 
само у ургентним случајевима. 
   

Чланови тог синдиката у децембру су два пута преговарали са министром унутрасњих послова 
Ивица Дачихем и његовим сарадницима, а наставак преговора о штрајкачким захтевима се 
очекује и током ове седмице. 
 У Министарству унутрашњих послова делује осам синдиката, од којих је, поред НСП, 
репрезентативан и Полицијски синдикат Србије.  
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Кнежевић: Држава решава проблеме неких 
привредника, а не привреде  

Бета  

Државни врх Србије покушава да реши проблеме "одређених привредника", а не укупне 
домаће привреде, указао је данас потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа и 
предузетника Србије (АППС) Милан Кнежевић.  

"Састанку са државним врхом присуствовало је неколико привредника који траже повољније 
услове за кредитирање, а запошљавају свега један одсто радника у Србији", рекао је Кнежевић 
агенцији Бета.  

Он је истакао да представници АППС који окупља 141.000 предузећа са 200.000 запослених, 
нису били ни позвани на јучерешњи састанак председника и премијера Србије са 
привредницима и банкарима.  

Председник и премијер, Борис Тадић и Мирко Цветковић, разговарали су јуче са гувернером 
Народне банке Србије (НБС) Дејаном Шошкићем, привредницима и банкарима о мерама за 
смањење неликвидности предузећа.  

 Привреднике су представљали власник "Делта холдинга" Мирослав Мишковић, власник "МК 
групе" Миодраг Костић, власник предузећа "Фарман" Бранислав Грујић, директор "Нектара" 
Бојан Радун, председник праве "Металца" Драгољуб Вукадиновић, власник "Фешн компани" 
Милија Бабовић, председник Привредне коморе Србије Милош Бугарин, генерални директор 
"Србијагаса" Душан Бајатовић, генерални директор "Телекома" 
Бранко Радујко.  

 Договорено је да НБС размотри могућност измене класификације билансне активе и 
ванбилансних ставки банака да би се се олакшало финансирање и кредитирање средњих 
предузећа у Србији.  

 "Проблем српске привреде није како добити што више кредита, и обична је представа за 
јавност то што наводно државни врх покушава да помогне привреди тако што ће бити донете 
мере за олакшано кредитирање", рекао је Кнежевић.  

 Он је указао да "повољније услове за кредититирање тражи један број привредника који су се 
задуживали да би куповали некретнине и на њима убирали профит".  

 Ти привредници, како је додао, сада траже да се другачије процењује тржишна вредност 
некретнина које су давали у залог за кредите који им нису служили за повећање обртног 
капитал и отварање нових радних места.  

 АППС, према речима Кнежевића, подржава гувернера у ставу да не треба смањити обавезне 
резерве банака јер би таква мера могла га угрози стабилност финансијског система.  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/295167/Knezevic-Drzava-resava-probleme-nekih-privrednika-a-ne-privrede
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 "Ако представници власти желе да помогну привреди, онда треба да ураде изведу реформу 
пословог амбијента и смање сиво тржиште. У таквим условима ће се видети ко је способан да 
привредјује и запошљава раднике, а ко тражи кредите да би се још висе 
задуживао", указао је Кнежевић.  

Срамота је, како је оценио, да се у време кризе, када је преполовљена потрошња у Србији, власт 
највише бави тиме како да мали број привредника добије кредите, а истовремено занемарује 
мала и средња предузећа која у развијеним земљама учествују са више од 99 одсто у бруто 
друштвеном производу (БДП).  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/295185/Podsticaj-za-pet-firmi-koje-ce-otvoriti-260-radnih-mesta 

Подстицај за пет фирми које ће отворити 
260 радних места  

Бета  

Потпредседница Владе Верица Калановић уручила је данас у Мерошини уговоре о 
подстицајима инвеститорима Нишавског округа који ће у наредне три године у отварање 260 
радних места уложити близу четири милиона евра.  

Уговори о дуплим подстицајима уручени су компанијама "ЛМБ Софт" и "Нови Пак" из Ниша, 
"Алмина" из Алексинца, "Ремон" из Мерошине и "Ресор" из Гаџиног Хана, казала је Калановић 
и додала да ће од данас у наредне три године тих пет компанија отворити 260 радних места.  

 Свих пет компанија добило је дупле подстицаје с обзиром да ће улагати у нишавски округ, где 
је стопа незапослености изнад просека.  

 "Незапосленост је велики проблем Србије. И зато је Програм подстицаја директним 
инвестицијама добар, јер су конкретни резулати запошљавање људи. Ново запошљавање 
можемо да имамо ако имамо нове инвестиције", казала је Калановић.  

Она је подсетила да је захвљајући овом Програму велики број људи већ нашао посао.  

"Ове компаније припадају групи малих и средњих предузећа. То је још један доказ да Програм 
није намењен само великим и страним инвеститорима, већ и домаћим и страним једнако, као и 
малим и средњим и великим предузећима, односно свима који су спремни да улажу и 
запошљавају нове раднике", рекла је Калановић.  

 "Данас овде у Мерошини имамо чак пет домаћих компанија које су одлучиле да улажу, 
прошире производњу и запошљавају нове раднике", казала је она.  

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/295185/Podsticaj-za-pet-firmi-koje-ce-otvoriti-260-radnih-mesta
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АЛО 

http://www.alo.rs/vesti/44377/Kupac_Trajala_izrabljuje_radnike 

Амерички „купер“ пријављен због кршења права запослених 

Купац „Трајала“ израбљује раднике?! 

 

Само неколико дана пре него што је компанија „Купер тајер“ из САД у четвртак, 8. децембра, 

саопштила да је купила српску фабрику гума „Трајал“ из Крушевца, више од 1.000 америчких 

радника те фирме поднело је укупно 10 пријава против предузећа због разних кршења њихових 

права.  

Ти радници већ 13 дана штрајкују и блокирају рад погона у Финдлеју, у Охају.  
Наиме, како преносе листови „Морнинг стар“ и „Вашингтон пост“, компанију која је купила 
крушевачку фабрику за 11 милиона евра како би изашла на тржиште Русије и Европе у 
Америци је тужио Синдикат уједињених радника, а њих 1.050 даноноћно протестује од 29. 
новембра због нефер односа руководства. Крајем 2008, када је „Купер“ дуговао више од 200 
милиона долара, радници су се солидарисали и пристали да се одрекну повећања плата и 
прихвате двоструки систем зарада, који је подразумевао да мање искусни и новији радници 
имају мање зараде. Сада, када је „Купер“ изашао из дугова и почео да убира профит, према 
тврдњама синдиката, у новом трогодишњем уговору који радници треба да потпишу нуде се 
непрецизни услови, компанија једнострано мења услове запошљавања, систем двоструких 
плата остаје на снази, а нуди им се минимално повећање зарада, али уз већи број радних сати и 
рад за празнике. Пошто су пропали преговори синдиката и управе, коју радници оптужују да је 
похлепна, а штрајк и даље траје, руководство је чак унајмило и привремене раднике који 
последњих дана раде у Финдлеју за знатно нижу надницу. Амерички медији истичу да 
трогодишњи уговор ускоро истиче и у „Купер тајер“ погону у Тексаркани, у Арканзасу. У оба 
погона одвија се половина производње „Куперових“ гума у САД. 

Б. Јеловац 
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