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"Политика": Стечајем до другог дела?
Екипа "Новости"
Запослени у „Политици АД“ протестују, прете обуставом рада и траже помоћ
државе: Не желимо да се, као до сада, наноси ненадокнадива штета нечему што је
темељ српског друштва
ЈЕДАН број запослених у „Политици а.д.“ протестовао је у петак у Цетињској улици, тражећи
неисплаћене зараде, али и захтевајући да се Влада активно укључи у решавање проблема у
„Политици“. Затражили су и смену заступника државног капитала у „Политици“ Јована
Симића.
Председник Самосталног синдиката Миодраг Обрадовић најавио је да ће, уколико им захтеви
не буду испуњени, обуставити рад, што значи да ни новине неће бити штампане.
- Не желимо да се, као до сада, наноси ненадокнадива штета нечему што је темељ српског
друштва. Ако се оглуше о наше захтеве, организоваћемо широку друштвену акцију за спас
„Политике“ од пропадања - поручио је Обрадовић.
Радници су затражили и да одговарају сви који су их довели на ивицу стечаја.
Да основа за страх од стечаја има сматра и Милорад Гушавац, бивши директор „Политике а.д.“.
Он процењује да би то био једини начин за нове власнике да добију право да се баве
уређивачком политиком.
СРБИЈИ НИ ДИНАР ПОРЕЗАКУПОПРОДАЈА удела „Политике НМ“ у целости је обављена у
иностранству, чиме је, у потпуности, избегнуто плаћање пореза на капиталну добит у Србији.
Доказ је печат који је на купопродајни уговор између ВАЦ-а и московске „Ист медија групе“
основане под окриљем шабачког „Фармакома“, 3. јула, ставио немачки нотар, а не српски
привредни суд. Тако не чуди што Пореска управа Србије није обавештена о овој продаји. Пореска управа још не располаже конкретним подацима од значаја за опорезивање у случају
продаје удела у „Политици НМ“ - речено је у петак „Новостима“ у овој институцији. Пошто је
реч о власницима домаћег предузећа, купац и продавац, без обзира на то што су регистровани у
иностранству, морају у року од 15 дана од правоснажности уговора да поднесу пореску пријаву у
Србији. Уз њу, кажу порезници, морају да доставе комплетну документацију у којој се види
обрачуната продајна и набавна вредност удела у предузећу, као и основ за неплаћање пореза.
- Уговор са ВАЦ био је такав да се они баве само финансијама, а ми уређивачком политиком и
именовањем главног уредника листа „Политика“ - каже Гушавац, за „Новости“. - И нови
власници имају 50 одсто капитала, тако да не могу да нас прегласају и утичу на уређивачку
политику ако им ми сами то не дозволимо. Једини сценарио могао би да буде да држава
дозволи стечај, па да „Ист медија група“ испод вредности купи „Политику а.д.“ и постане
једини власник капитала, односно целе куће.
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Нада се, ипак, да се то неће догодити. Јер „Политика а.д.“ може да послује позитивно. Проблем
су, каже, само дуговања из претходних година. Почео је на наплату да доспева и кредит од
седам милиона евра, па и многи други рачуни.
Гушавац сматра да ниједног тренутка од када је стигла понуда ВАЦ-а по праву прече куповине,
није било интересовања да „Политика а.д.“, у већинском власништву државе, откупи тај удео.
- Држали су 20 дана понуду у фиоци и четири дана пре истека послали захтев за разјашњење
понуде. То није ништа друго него незаинтересованост - каже Гушавац. - Наравно, када купујете
фирму, преузимате и њене обавезе и дуговања, а у случају „Политике“ она нису тајна. Тачно се
зна колика су дуговања, а колика потраживања „Политике“. О томе не могу да говорим, јер је
реч о пословној тајни.
О кредиту, који је главни финансијски проблем „Политике а.д.“ говорио је у петак и наследник
Гушавца на директорској функцији Зефирино Граси.
- Штампарија, која је стуб „Политике“ у финансијском смислу, ради пуним капацитетом, али не
може да наплати своја потраживања. На ред је дошла и отплата кредита узиманих за куповину
опреме и то „Политика а.д.“ не може да изведе без помоћи државе - рекао је Граси.
ДАЧИЋ ТРАЖИ ДА СЕ УТВРДИ ИСТИНА О КУПОВИНИ „ПОЛИТИКЕ“
ПРЕИСПИТАТИ СВА ВЛАСНИШТВА
БУДУЋИ премијер Ивица Дачић рекао је у петак да се слаже да треба преиспитати све наводе и
утврдити пуну истину о куповини „Политике“:
- Постојећа Влада Србије није у овоме учествовала, а ја као заменик премијера апсолутно нисам
консултован на ту тему. Важно је да се у власничком смислу зна ко је власник свих медија у
Србији. Јер, ако у пословном свету желимо да знамо ко стоји иза које фирме, логично је да
знамо и ко држи медије. Не сматрам да је лоше ако је власник неко од домаћих бизнисмена,
преко фирме која је формирана у Русији, само не видим разлог да се то крије.
Додао је и да ће се залагати да се утврди пуна истина.
- Не знам ко стоји иза куповине „Политике“, али није проблем да полиција то сазна. Важно је и
да надлежни државни органи, који се баве регистрацијом пословних трансакција, реагују и
саопште ко је власник. Уколико има неких неправилности онда морају да реагују правосудни
органи и полиција.
***********
САОПШТЕЊА И ПРАВДАЊА
СВИ СУ ЗНАЛИ
ПРЕ више од пола године, на смешан или трагикомичан начин, најављено је да ће један
београдски таблоид купити и „Политику“ и „Новости“! Та сензација, да полупропали лист, без
капитала, чији је газда лежао у затвору и још дугује силне милионе за неисплаћене порезе,
могла је да се изведе само уз помоћ људи из власти. И та група људи из власти је то, преко
својих пиона, покушавала и да изведе. Држани су разни састанци у Београду, Бечу, Есену,
Минхену, правиле се шеме, па се од те примитивне и сулуде комбинације - одустало. Могу сада
неки да издају саопштења о томе да ништа нису знали - а у њиховим кабинетима држани су
састанци. Галаме да немају никакве интересе - а имају. Да иза њих не стоје партије - а стоје.
Истина је: цео државни врх, рачунајући председника и премијера и прве гарнитуре партија,
знали су да се преговара о продаји, препродаји, куповини, отимачини или како год то назвали,
две моћне медијске куће. Знало се то у свим привредним клубовима. Знало се то у свим
београдским новинарским круговима.
Очекивало се, ипак, да ће победити разум, право, демократија, национални интереси, културна
мисија, и да ће држава - ипак она! - спречити алавост, препотенцију и злоупотребу власти и
партијских позиција групе која је то смишљала.
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Изненадни удар на „Политику“ разочарао је све који су у то веровали.
Ако се зна да су исти сценарио писали, истом руком, и за „Новости“, онда је озбиљно питање:
шта су све, стварно, смерали? Говорити о демократији а спроводити диктатуру - то је у Србији
на ивици реалности и стварности!
Поражено је, овом подземљашком операцијом, пре свега, српско новинарство које је већ
прошло кроз црну фазу приватизације, у којој је упропашћено више од 400 медија! Ако се
овакви тајни удари изводе на велике куће, шта да очекују мале, које су већ гурнуте у сутерене?
**********
КАКО ЈЕ И ЗА ШТА СВЕ ОДОБРЕНО 120 МИЛИОНА ЕВРА КРЕДИТА СВЕТСКЕ
БАНКЕ „ФАРМАКОМУ“
САМ СЕБИ ГАРАНТ ЗА МИЛИОНЕ
КРЕДИТ од 120 милиона евра, колико је шабачки „Фармаком“ прошлог октобра добио од
Међународне финансијске корпорације ИФЦ и четири пословне банке добијен је за
рефинансирање старих, краткорочних обавеза овог концерна.
Како је „Новостима“ потврђено у представништву ове корпорације, иначе чланице групације
Светске банке, реч је о корпоративном кредиту, за чију реализацију гарантују највеће фирме из
самог концерна.
- Средства која је одобрио ИФЦ су већ искоришћена за рефинансирање старих обавеза
концерна „Фармаком МБ“ - каже за „Новости“ Слободан Бркић из представништва
Међународне финансијске корпорације, истичући да ИФЦ увек, па и у овом случају, прати како
се користе одобрени кредити.
Бркић негира да су средства из овог зајма била намењена за куповину српске медијске куће.
- Кредит свакако није био намењен, нити искоришћен за куповину „Политике НМ“ - тврди
Слободан Бркић.
Интересантно је да је, у време потписивања зајма први човек шабачког „Фармакома МБ“
говорио да су поменута средства одобрена за „ширење пословања ове компаније и отварање
нових радних места“.
- Имамо пет рудника који су изванредни и већ наредне године ћемо их пустити у рад - рекао је,
приликом потписивања уговора са ИФЦ, 16. октобра прошле године Богићевић.
Од укупног износа зајма од 120 милиона евра, преко ИФЦ директно је одобрено 40 милиона
евра, док је остатак од 80 милиона пласиран преко Ерсте банке из Аустрије (30 милиона евра),
затим Комерцијалне банке (35 милиона евра), Банке Интеза (10 милиона евра) и Чачанске
банке (пет милиона евра).
Иначе, укупна вредност пројекта „Фармаком МБ“ процењена је на 166 милиона евра, за период
од 211. до 2013. године. Тако бар стоји на званичном сајту ИФЦ. На питање „Новости“ како је
могуће да се, према званично доступним информацијама, „Фармакому“ на располагање ставља
100, а да касније добија чак 120 милиона евра, Бркић одговара:
Укупно је одобрено 120 милиона, од чега је кредит од 40 милиона евра добијен од ИФЦ, а 80
милиона евра од пословних банака.
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Сваки седми без књижице!
Б. РАДИВОЈЕВИЋ
Готово милион становника Србије нема оверену здравствену исправу јер не
испуњавјуа услове. Здравствену књижицу тренутно нема више од 282.000
осигураника које "штити закон"
ГОТОВО милион људи (961.025) у овом тренутку нема оверену здравствену књижицу, сазнају
"Новости". То значи да је сваки седми од 6,9 милиона осигураника остао без маркице у
здравственој исправи, да ли због неизабраног лекара, неплаћеног доприноса, или оба основа
истовремено.
Без важеће здравствене исправе тренутно је највише запослених и чланова породица који су
преко њих осигурани.
Од укупно 2,9 милиона осигураника по овом основу, од којих је 1,6 милиона запослених, а 1,3
милиона чланова породица, књижицу није оверило њих 292.689, или сваки десети - сазнају
"Новости" у Републичком фонду здравственог осигурања.
Нико, међутим, не зна колико је њих без књижице зато што није уплаћен допринос, а колико
зато што нису изабрали лекара. Једини званични податак који постоји је да 55.000 привредних
субјеката дугује допринос за здравство. Не зна се, међутим, ни колико запослених ради за те
послодавце, ни колико је тих фирми успело да "замрзне" стара дуговања и почело да сервисира
текуће обавезе за доприносе, чиме су стекли право на оверу књижица за своје запослене.
МАРКИЦЕ ЗА ДЕЦУ СИГУРНЕУ свим регионалним филијалама, по упутству из централе
РФЗО, почела је овера здравствених књижица деце чији родитељи раде за несавесне
послодавце који нису уплатили допринос, па су запослени и чланови њихових породица остали
без маркице у књижици. На иницијативу заштитника грађана Саше Јанковића, овој деци је
омогућено да се привремено здравствено осигурају као особе које не остварују права из
обавезног здравственог осигурања. Када послодавци њихових родитеља почну да уплаћују
допринос, они ће опет бити осигурани као чланови породице.
- Послодавцима који нису редовне платише доприноса за здравствено осигурање омогућено је
да им претходни дуг мирује уколико почну да уплаћују редовне месечне доприносе за своје
запослене - објашњава Сања Миросављевић, портпарол РФЗО.- У том случају се књижице
оверавају на три месеца, а онима који редовно плаћају допринос на шест месеци.
Без важеће здравствене исправе тренутно је и више од 282.000 осигураника које "штити
закон": Рома, социјално угрожених, трудница. Како они статус осигураника стичу по основу
тога што за њих здравствено осигурање уплаћује држава из буџета, закључује се да они још
нису оверили књижице јер нису изабрали свог лекара.
Према подацима РФЗО, највише се осигураника досад определило за лекара опште медицине,
затим за гинеколога и педијатра, а најмање за стоматолога, на којег у садашњем пакету који
покрива здравствено осигурање најмање становника и има право. За бар једног изабраног
лекара, што је сад први пут услов за оверу здравствене књижице, досад се определило 85 одсто
осигураника.
И према овој рачуници испада да око милион становника не може да овери здравствену
књижицу: само што се у овом случају зна да је разлог тај што нису изабрали свог лекара, али се
не зна колико њих не испуњава ни онај други, до средине ове године једини услов за оверу који
се тиче уплате доприноса.
5

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/334362/Prodato-loznicko-preduzece-Zidar-u-stecaju

Продато лозничко предузеће Зидар у стечају
Бета
Грађевинско предузеће "Зидар" у стечају из Лознице продато је лозничком предузећу "Нинић
лине" након што је одбор поверилаца прихватио понуђену цену од 8,2 милиона динара,
објављено је на сајту Агенције за прватизацију.
Агенција је стечајног дузника као правно лице понудила на продају 10. јула методом
непосредне погодбе, али је стигла само једна писана понуда.
Пошто је процењена вредност стечајног дужника била 48,6 милиона динара, а понуда мања од
половине те суме, о продаји је морао да се изјасни одбор поверилаца.
Нови власник купио је "Зидар" као правно лице са комплетном преосталом имовином у којој су
бетонска конструкција недовршене пијаце у центру Лознице, станови у згради у лозничком
насељу Мала и земљиште поред Дрине.
Грађевинско предузеће "Зидар" раније је било једна од највећих грађевинских фирми у
западној Србији, али је отишло у стечај средином маја 2004. године.
Ово предузеће је имало 640 радника, који су тада евидентирани у Националној служби
запошљавања.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/334102/Nezaposlenost-raste-na-27-odsto

Незапосленост расте на 27 одсто
Данијела Нишавић
Бечки институт за међународне економске студије изнео је процену да ће Србија у 2012. бити у
благој рецесији, БДП ће највероватније забележити пад од један одсто, а стопа незапослености
достићи ће високих 27 одсто.
Наставља се оппад привредне активности и даље расте незапосленост
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Бољи дани можда предстоје 2013. када се очекује раст БДП, али ће незапосленост стагнирати.
Земље које ће имати благу рецесију, односно пад привредне активности, осим Србије су и
Чешка, Мађарска, Словенија, БиХ, док ће близу тога бити Бугарска, Румунија и Црна Гора.
- Наша предвиђања привредног раста су погоршана услед резултата из првог квартала и због
продужене неизвесности око привредне политике. На јесен ћемо поново да анализирамо да
нисмо можда били превише оптимистични - каже економиста Владимир Глигоров, сарадник
Института.
У овој години следи инфлација од шест одсто, а идуће пет одсто. Међутим, мада има основа да
раст цена буде и нижи, засад, како указује наш саговорник, није јасно како ће се ствари
одвијати с обзиром на идеје о промени ПДВ, као и шта ће се дешавати са централном банком.
Идуће године очекује нас раст БДП од један одсто.
- Далеко је то од потенцијалног раста, тако да се не може говорити о изласку из рецесије у
правом смислу. Запосленост не може да се повећава са стагнантном или веома ниском стопом
раста - истиче Глигоров.
Коментаришући регију, он каже да је углавном реч о презадуженим земљама, пре свега према
иностранству, које уз то имају и веома ниску извозну способност, што продужава читав процес
прилагођавања на извозно оријентисан привредни раст.

Кликни за увећање (+)

- Постоје и велике јавне обавезе према неактивнима (пензионерима, младим људима) и веома ниска
стопа запослености. Социјални проблеми су велики, а отпор реформама јак. Уз то присутни су
политички проблеми и неспремност на регионалну сарадњу - указује Глигоров.
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Разлог зашто ћемо ове године имати пад БДП је пољопривредна производња, а очекивања су
да ће она подбацити можда и највише за последњу деценију.
- Биће добро ако у 2012. пад БДП буде један одсто, а не већи. Са одласком “Ју-Ес стила” тешко
да ћемо имати било какву производњу у “Железари”, чак и ако се постигне договор са Русима и
Украјинцима. Потребан је известан период да би се производња покренула. Проблем је и мали
обим производње у “Фијату” - каже Љубодраг Савић, професор на Економском факултету.
Горе је у Македонији и у БиХ
Са стопом незапослености од 27 одсто, како предвиђа
Бечки институт, Србија је неславни рекордер. Испред нас
са стопом од 28 одсто су БиХ и Македонија - 31 одсто.
Нешто боље стање, када се пореде друге земље чланице
бивше СФРЈ је у Хрватској 14,5 одсто и Словенији 8,8 одсто,
али је тамо предвиђен пад БДП од 1,5 одсто. У Црној Гори
стопа незапослености је 20 одсто, али се прогнозира
привредни раст од један одсто.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/334176/Petorica-strajkaca-gladju-prevezena-u-Urgentni-centar

ПРОТЕСТ У КРАГУЈЕВАЧКОЈ ФИРМИ "ШУМАДИЈА"

Петорица штрајкача
Ургентни центар

глађу

превезена

у

Тањуг
Једанаестог дана штрајка глађу радника са инвалидитетом у крагујевачком предузећу
“Шумадија ДЕС” њих петорица су хитно превезена у Ургентни центар, пошто су их претходно
прегледали лекари медицине рада, изјавила је данас Тањугу социјални радник Милка
Миловановић.
“Они имају срчане тегобе, гушење и висок крвни притисак, малаксали су, јако нервозни”, рекла
је Милановић и навела да су лекари и осталој двојици штрајкача глађу предложили да
обавезно иду у болницу, али су они то одбили.
Наглашавајући да су одлазак у болницу одбили Славиша Станојевић и Владан Миљковић,
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Миловановић је рекла да су петорица радника са инвалидитетом који су се јуче прикључили
штрајку глађу, синоћ ипак одустали, због здравствених проблема, тако да и даље седморица
радника са инвалидитетом одбија да узима храну.
“Нико се не јавља, нико не нуди решење, а ја не могу да их одвратим од гладовања, јер они
упорно понављају да ће штрајковато глађу и по цену живота све док не добију плате за осам
месеци колико им се дугује”, рекла је Миловановић.
Сви запослени у предузећу “Шумадија ДЕС”, чијих седморица радника са инвалидитетом 11.
дан штрајкује глађу због неисплаћених зарада за осам месеци, сутра ће на шалтерима поште
моћи да подигну једнократну помоћ града од по 5.000 динара.
Градска управа Крагујевца је та средства у укупном износу од 420.000 динара данас уплатила
на рачун Центра за социјални рад, рекао је директор тог центра Момир Борић.
“Помоћ од по 5.000 динара добиће 84 радника који сутра од девет сати новац могу да подигну у
најближој пошти и довољно је да са собом понесу само личну карту”, рекао је Борић.
У предузећу “Шумадија ДЕС” не намеравају да одустану од штрајка док не добију зараде које
им се дугују за осам месеци. Радници са инвалидитетом који одбијају да узимају храну,
свакодневно буду превезени у Ургентни центар, одакле се после примљене терапије и инфузије
враћају у предузеће и то на сопствену одговорност, јер су препоруке лекара да остану на
болничком лечењу, тврди социјални радник у предузећу “Шумадија ДЕС” Милка
Миловановић.
Предузеће “Шумадија ДЕС” је због нагомиланих проблема, пре месец дана добило новог
директора Верољуба Брадића, који је више пута поновио да нема новца за исплату плата, али
да улаже напоре да обезбеди послове. Ово предузеће, које производни металну галантерију, за
последњих годину дана склопило је свега два посла у Крагујевцу.
Због неисплаћивања зарада, запослени у овој години штрајковали су у марту и јуну, а од укупно
84
запослених,
две
трећине
су
особе
са
инвалидитетом.
Раднике који штрајкују глађу посетио је једино заменик републичког омбудсмана Горан
Башић, који је приликом друге посете рекао да је покренуо поступак пред надлежним
органима за утврђивање евентуалне одговорности због неисплаћивања плата.
“Уколико се утврди нечија одговорност, бићете обештећени”, обећао је Башић који безуспешно
убеђивао раднике да одустану од штрајка глађу и да не угрожавају сопствено здравље.
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Budzet-Srbije-blokira-avionska-nesreca-od-pre-36-godina.sr.html

Буџет Србије блокира авионска несрећа од
пре 36 година
Узајамне оптужбе одлазеће владе и „Дунав осигурања”. – Угрожена исплата пензија и плата у
јавном сектору. – „Дунав“ на ивици стечаја

Буџет Србије је блокиран за износ од 3,5 милијарди динара што, тврде у одлазећој Влади
Србије, угрожава исплату пензија, плата у јавном сектору, док, са друге стране, неизвршење
наплате до ивице стечаја доводи нашу највећу осигуравајућу кућу – „Дунав”.
Све је ово последица најтежетрагедије која се икада догодила на небу изнад СФРЈ, када је у
јединственом судару авиона на небу изнад Загреба – летелица „Инекс Адрија авио-промета“ са
108 путника и пет чланова посаде и ваздухоплов „Бритиш ервејза“ са 54 путника и девет
чланова посаде – погинуло 176 људи.
На 10.500 метара висине оба авиона су потпуно уништена, сви су погинули, а кривица је
приписана контроли лета у Загребу. На седам година осуђен је Градимир Тасић, контролор, да
би та казна касније била знатно ублажена.
Сада, након 36 година, због тога што је Србија сукцесор СФРЈ (тумачење добијено из Владе
Србије), за удес словеначког авиона и британског авиона изнад Загреба са 176 људских жртава,
платиће обештећење грађани Србије.
Обештећења су заправо исплатиле стране осигуравајуће компаније које су биле у вези са „Дунав
осигурањем“ и сада као реосигуравачи траже од „Дунава“ да им надокнади штету.
Ни у Влади Србије не споре да штета сигурно не би премашила 30 милиона евра да је нешто у
међувремену урађено. Али није.
У документима „Дунав осигурања“, у које је „Политика“ имала увид, јасно пише да је основна
штета заправо 6,5 милиона долара и 3,535 милиона немачких марака. Али на ово ваља
приписати и домицилну камату која се за више од 3,5 деценија више пута мењала, па се
изродило тридесетак милиона евра дуга.
По допису који смо добили из Министарства финансија Србије овако нешто се и потврђује,
заправо не спори се да је „Дунав“ и раније тражио да му држава надокнади штету. Такође,
тврди се да је влада направила и понудила споразум „Дунав осигурању“ на основу правоснажне
пресуде Привредног суда од 2000. године. Држава би овим споразумом преузела обавезу да
представници Владе Републике Србије учествују у преговорима са трећим лицима
(инореосигуравачима) у вези са регулисањем обавеза компаније „Дунав осигурање” према
таквим лицима као и да се јасно конституише обавеза да Република Србија врати „Дунаву“
износ утврђен поравнањем са трећим лицима. Истина, немушто је објашњено шта се до јуче
чекало.
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Међутим, из свих нама доступних докумената види се да је решења давао заправо „Дунав“,
последњи пут у априлу ове године када је понудио предлог уговора са Владом Србије.
Миленка Јездимировић, генерални директор „Дунав осигурања“ потврђује ово за „Политику“.
„Министарство финансија је све време слушало неуког јавног правобраниоца који је тврдио да
је ово потраживање застарело. Јавност мора да зна да је у свему овом наше осигурање
’проточни бојлер’, услужни поверилац. Тај новац никако неће остати у ’Дунав осигурању’ већ је
то дуг према Лондону и 40 реосигуравача”, каже Миленка Јездимировић.
„Дунав“ је, како тврди Миленка Јездимировић, после 10 пуних година, био принуђен да
последњег дана поднесе захтев за принудну наплату дуга. У противном дошло би до
застаревања и компанија би завршила у стечају, јер је из Лондона стигла тужба. Она још
напомиње да нико нема право да мења пресуду и да „Дунав“ као државна компанија није
никако хтела да оштети државу или нанесе штету буџету, па тако и грађанима.
– Као државна компанија сваки динар оправдавамо Влади Србије. Зато смо сами, јер је помоћ
државе изостала, успели да у Лондону обезбедимо трећу рунду преговора. На овај нагомилани
дуг сасвим сигурно ћемо добити дисконт, и то значајан, али како су преговори у току није
упутно помињати проценте. Ова халабука коју су дигли поједини медији само отежава
преговоре – каже Јездимировићева.
Заправо, из буџетске резерве, за ове намене Влада Србије је издвојила 500 милиона динара.
Али, у међувремену активирана је принудна наплата и тај закључак је скинут са дневног реда
владе. У саопштењу владе, које смо добили из Министарства финансија, озбиљно се терети
„Дунав осигурање“. Наиме, каже се да, иако је Србија била спремна да преузме обавезу и
исплати сваки износ, то „Дунав“ није желео већ је активирао пресуду и отворио рачун у
Звечанској банци на који би била уплаћена поменута средства.
Неке новине су ово тумачила као врло чудан потез типа „Паре из буџета Србије одоше на
Косово, а после ко зна где и коме”.
А заправо реч је о томе да је „Дунав банка“ настала тако што је купила бившу Косовскометохијску банку са седиштем у Приштини која је седиште преселила у Звечан.
Миленка Јездимировић ово сагледава као континуитет државне политике у односу на Косово,
никако као неку махинацију, а разлог за блокаду буџета за 3,5 милијарди динара је претходно
објаснила.
Директорка „Дунава“ нас је упутила и на саопштење које је
ова компанија издала због очигледног сукоба са Владом Србије, или барем делом који се
огледа у Министарству финансија.
У саопштењу се изричито демантује да је учињен било какав акт противан прописима или
етичким начелима добре пословне праксе, а нарочито на штету пореских обвезника и буџета
Србије. Такође се демантују наводи да „Дунав“ наплаћује знатно већа средства него што на то
има право и тврди да ниједан суд у Србији, а ни у свету, не би дозволио да било ко, па ни
компанија „Дунав“, наплати принудним путем већи износ него што је то пресудом одређено.
Изричито се тврди да је тражен само износ одређен пресудом. Подсећа се да постоји обимна
документација која доказује да није тачан навод да је предлог за извршење пресуде донет
изненадно, ненајављено. Јасно се каже и да компанија „Дунав” није овлашћена да се пре
закључења споразума са реосигуравачима одрекне потраживања по пресуди и тиме
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проузрокује сопствени стечај, јер би тиме потенцијално учинили кривично дело, па чак и ако је
дужник Република Србија.
Оштро се критикује Влада Србије у одласку која „у настојању да оправда проблеме које
Министарство финансија, својим непоступањем оставља својим будућим наследницима,
доставља саопштење тврдећи да је компанија ’Дунав’ узрок проблема пореских обвезника због
којег ће социјална давања најсиромашнијима бити директно доведена у питање, што апсолутно
не одговара истини”...
Горан Волф
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Partije-i-dalje-vladaju-javnim-preduzecima.sr.html

Партије и даље владају јавним предузећима
Иако им мандати још нису истекли, за смену већ виђени Драгутин Радосављевић, Драгомир
Марковић и Дејан Шошкић
Новине су пре избора биле пуне обећања да ће нова влада деполитизовати јавна предузећа, а да
ће се директори убудуће бирати на конкурсима. Страначки лидери чак су и потписивали
петиције и јавно обећавали да се партијско кадрирање у Србији више неће поновити. После
избора новине су, са друге стране, пуне информација ко је шта у преговорима добио и које
предузеће је чији партијски плен.
Без обзира на то што Народна банка није јавно предузеће, најављена је смена гувернера Дејана
Шошкића, јер је на том месту виђена Јоргованка Табаковић, кадар СНС-а, а фотеља се љуља и
Драгутину Радосављевићу, директору Пореске управе. Налазе се пропусти у раду и једног и
другог, а обојица су на своје позиције дошли уз подршку ДС-а. Са друге стране, јавност после
избора није могла да чује да су они, који су до фотеље дошли као кадар УРС-а или СПС-а,
имали пропусте у раду. Тако, на пример, за лоше резултате није прозван директор „Галенике”
иако су дугови овог предузећа са 14 отишли на 122 милиона евра. Истини за вољу, Александар
Вучић, в. д. председника СНС-а, пре неколико дана истакао је да овим предузећем више неће
моћи да усправља СПС. Али ни Вучић није рекао да ће на ту позицију довести професионалца,
већ је ствари, рекло би се, ипак посматрао кроз политичку призму.
Последњих дана се у јавности спекулише да ће и директор ЕПС-а Драгомир Марковић, кадар
ДС-а, добити наследника из СПС-а, без обзира на што му мандат још није истекао.
Зоран Стојиљковић, професор Факултета политичких наука, недавно
је сликовито објаснио како политичке странке злоупотребљавају јавна предузећа:
– Прво за директора поставе свог човека, онда га натерају да запосли чланове партија, који
чине 10 до 15 одсто укупно запослених. Онда отпусти обезбеђење и помоћно особље да би
ангажовао фирме које се тиме баве, а чији су власници његови пријатељи, након тога у разне
одборе постави стрине, тетке, таште. То је разарајуће – рекао је Стојиљковић и додао да више
нема новца у Србији и да јавна предузећа у Србији и даље запошљавају око 150.000 људи и да
служе за удомљавање партијских кадрова.
Срђан Михајловић, директор „Транснафте”, признаје да на ту позицију није дошао конкурсом,
већ на предлог владе као кадар ЛСВ-а. Не очекује да ће нова влада успети да суштински
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деполитизује јавна предузећа, али је веома важно да тај процес започне и да то не буду само
декларативна обећања пред изборе.
– Слажем се да је расписивање конкурса добар начин да се професионализује управа, с тим што
партијска књижица не значи да је неко нестручан. Директоре који су по политичкој линији
доведени не треба унапред осуђивати, већ сачекати са се виде резултати њиховог рада. Како год
да дођу, суштина је да су они ту да би постигли боље резултате – каже Михајловић.
Душан Бајатовић, директор „Србијагаса”, сматра да су новинари преуранили са овим питањем
и да деполитизација не може да почне пре него што се влада формира.
– Реч је о законом уређеним процедурама. Нико од нас није незаконито дошао на ту позицију.
Треба направити систем који ће омогућити да на та места дођу људи који имају довољно знања,
а партијска књижица не треба да буде препрека некоме – сматра Бајатовић.
Ранка Савић, председница Асоцијације самосталних и независних синдиката, каже да ниједног
тренутка није поверовала да ће се у Србији деполитизовати јавна предузећа.
– То за мене уопште није изненађење. Још ће много воде нашом земљом протећи док
директори јавних предузећа не буду почели да се бирају по неким другим, а не политичким
критеријумима. Али, судећи по овоме што смо чули после избора, нова власт је пала на првом
тесту, јер се и даље предузећа деле као партијски плен. Чини се као да ће они прво да поделе
фотеље, па тек онда преко формалних конкурса да изаберу директоре – каже Савићева.
Каже да разуме политику, али не мисли да је у тој области баш све дозвољено. То су, између
осталог показали и резултати ових избора.
– Грађани и те како знају да казне власт за неиспуњена обећања. Није Србима баш тако кратка
памет као што политичари мисле. И то би ови који сада формирају владу требало да имају на
уму. Када је о деполитизацији реч, највише очекујем од Млађана Динкића, лидера УРС-а, да
инсистира на примени те идеје. Јер је он у кампањи био и најгласнији. Уосталом и сам је, како
читам у новинама, рекао да у ову владу улази да се опере, односно да промени слику која је о
њему створена. Ево му идеалног начина за то – поручила је Савићева.
Ј. Петровић
А. Телесковић

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/radnicima_noviteta_povezan_staz_i_overene_knjizice.40.html?news_id=
244580

Радницима Новитета
оверене књижице

повезан

стаж

и

АУТОР: А. И.Радницима Новитета повезан је радни стаж за последње две године и разлози за
штрајк више не постоје, изјавио је покрајински секретар за привреду, рад и запошљавање
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Мирослав Васин.
- Запосленима су оверене здравствене књижице за три месеца, те уколико и даље буде штрајка
Секретаријат више неће залагати свој ауторитет. Оставићемо власнику Драгану Ђурићу
одрешене руке, сада не касни ниједна зарада - рекао је Васин.
Председница синдиката Солидарност Гордана Којић казала је да запослени сада хоће да се
увере да је фирма платила доприносе, које није уплаћивала последње две године. Штрајк у
некадашњем текстилном гиганту је прекинут пре непуних месец дана потписивањем споразума
после више од две седмице штрајка. Повод за штрајк били су неуплаћени доприноси за
здравствено и пензијско осигурање у протекле две године и кашњење два дела плате, априлске
и мајске зараде. Новитет је иначе заложио машине због дуга од око 43 милиона динара за
доприносе за пензијско осигурање. Министарство финансија и Пореска управа су одобрили
репрограм дуга, а уколико Модна конфекција не буде плаћала рате из репрограма држава ће
пленити машине.
У Новитету је у протеклих две године скоро сваког месеца био штрајк, бар неколико дана.
Плата је сада у висини минималца.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/protest_zaposlenih_u_listu_politika.55.html?news_id=244609

Протест запослених у листу Политика
АУТОР: Д. Д.
Београд - Испред улаза у Политику у Цетињској улици јуче пре подне окупио се један део
запослених у овој кући, тражећи да им се исплати по једна и по заостала зарада, а протест је
окончан договором да ће им бити исплаћена сва дуговања. Међу захтевима истакли су и да
влада треба активно да се укључи у решавање проблема у којима се налази Политика.
Запослени захтевају и смену генералног директора, заступника државног капитала, али и
испитивање одговорности актуелног премијера Мирка Цветковића.
Председник Самосталног синдиката у Политици а.д. Миодраг Обрадовић истакао је да
запослени нису добили једну и по плату , као и да поред исплате дуговања они траже и да сви
који су Политику а.д. довели на ивицу стечаја одговарају. У супротном, он је најавио да ће
организовати потпуну обуставу рада, што значи и да неће бити штампања дневних листова
Политика и Курир.
Испред зграде Политике јуче се појавио и генерални директор Политике а.д. Зеферино Граси,
који је подржао захтеве запослених да им буде исплаћено оно што им се дугује. Када је реч о
спорној продаји, Граси је напоменуо и да је немачки ВАЦ понудио Политици а.д, која је
власник 50 одсто компаније Политика новине и магазини, да откупи и ВАЦ-ов удео у
власништву, о чему је обавештена била и влада, али да је ВАЦ, пошто није добио одговор у року
од 30 дана, свој удео продао „Ист медиа групи“ из Москве.
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Председник Надзорног одбора Политике Јован Симић рекао је да је било спорно и то да ли је
уговор понуђен држави о продаји ВАЦ-овог удела био ваљан. „Оно што нам је било
проблематично, због чега смо се бунили, јесте да има неких спорних 12 милиона евра које је
Политика наводно подигла за кредите од ВАЦ. Нисмо знали да ли та потраживања остају у
ингеренцији и праву наплате будућег власника или ВАЦ“, напоменуо је Симић.
Дачић: Испитати продају Политике

Мандатар за састав нове Владе Србије Ивица Дачић изјавио је јуче да међу свим политичким партијама
постоји консензус о томе да треба испитати продају 50 одсто листа Политика. „Неопходно је утврдити
власничку структуру свих медија, не само Политике, како уређивачка политика медија не би била под
утицајем интересних група“, оценио је Дачић.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nis-uspesan-radnici-idu-na-prinudni-odmor

НИС успешан, а радници иду на принудни
одмор?
Да ли се у Нафтној индустрији Србије припрема велико отпуштање радника или је
посреди нешто друго, тешко је рећи, али је сасвим извесно да су ставови које је
Извршни одбор Независног синдиката АД „Нафтагас” изнео у отвореним писму
председнику Србије Томиславу Николићу и менаџмента НИС-а потпуно супротни.
Наиме, синдикалци су у писму указали на то да је НИС-у, односно запосленима у тој
компанији, неопходна помоћ и заштита државе јер су суочени с проблемима које не могу сами
да реше – притисак на раднике, непоштовање потписаних одредби социјалног уговора, као и
Закона о раду. С друге стране, из НИС-а указују на то да се поштују све одредбе потписаних
уговора, као и Закона о раду. Ко је у праву, заиста је нејасно, али је занимљиво да ни једна ни
друга страна не спомињу износ отпремнина.
Тако се у писму истиче да су, откако је НИС приватизован, радници изложени великим
притисцима менаџмента, а да је ситуација кулминирала слањем око 700 запослених на
двомесечне принудне одморе, уз образложење да се ради о смањењу обима посла. То само по
себи, указују у том синдикату, не би било спорно да генерални директор НИС-а Кирил
Кравченко у медијима не износи податке о повећању производње, добити и улагања, што је
супротно слању радника на принудне годишње одморе, те истичу да је разлог можда у томе
што се већина запослених приморава на то да ради прековремено, без решења и зараде за то.
У писму се истиче и да се притисци да радници напусте компанију повећавају, уз понуду две
опције – одлазак уз отпремнине које нису оне гарантоване социјалним уговором или прелазак
у услужне компаније с уговором на три или шест месеци. Уколико се не прихвати ниједна
опција, иде се на „резервну клупу” – где нема радног места, столице, основних услова за рад, и
на крају – плаћено одуство, односно принудни одмор.
Из синдиката питају да ли државу не брине колико ће радника НИС-а остати без посла, а
будући да је и држава акционар НИС-а, да ли је занима добит, а самим тим и судбина
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запослених, који ће ускоро постати социјални случајеви и пасти на терет буџета. Указујући на
то да су НИС створили сада прекобројни радници, из синдиката питају како је могуће да једна
таква компанија као што је НИС не поштује законе земље у којој послује, ко је то омогућио и у
чијем интересу.
Синдикалци су се осврнули и на улагања НИС-а, истичући да су она дошла од домаће нафте и
гаса а не капитала „Гаспромњефта”, те да је то могуће јер је рудна рента далеко нижа него било
где у свету. На крају, сндикалци указују на то да су све инспекције обавештене о овим
проблемима, али ниједна није реаговала, под изговором да синдикат не може пријавити
неправилност већ то мора да уради сваки запослени појединачно.
Како смо сазнали у НИС-у, од 1. августа више од 300 радника отићи ће на плаћени одмор од 45
радних дана, а та одлука је донета због смањења обима послова које ти радници обављају –
нискоквалификовани канцеларијски посао који није везан за производњу. Из комапаније
подсећају на то да се од 2009. године, ради повећања ефикасности рада, уводи аутоматизација
производних и сервисних процеса, што се одражава на обим упослености канцеларијског
особља, чији је број у компанији био велик јер је 2009. године на два радника био један
руководилац. Такође, у НИС-у истичу да је могућност упућивања запослених на плаћено
одсуство на иницијативу послодавца предвиђена чланом 116 Закона о раду Републике Србије, а
да је износ новчане надокнаде, која се запосленима исплаћује у периоду одсуства, значајно
већи од установљеног законом и виши од просечног износа те врсте у Србији.
Што се тиче запослених који су донели одлуку о добровољном одласку из компаније, тај процес
се одвија несметано, и радници добијају отпремнину строго усклађену са свим захтевима
Закона о раду и одредбама социјалног програма, истичу у НИС-у, указујући на то да
отпремнине значајно премашују просечан износ сличних исплата у другим фирмама у Србији.
Такође, у НИС-у наглашавају да је Колективни уговор, који је НИС израдио заједно с
репрезентативним синдикатима и који је усвојен 2011. године, један од најбољих и
најкомплекснијих докумената те врсте у балканском региону с позиције заштите права
запослених и обезбеђивања услова за рад. Уз то, истичу да је, упркос изузетно сложеној
финансијској ситуацији у којој је компанија била 2009. године, НИС задржао пакете
отпремнина за запослене изнад просека у земљи, те да чак и месечне исплате запосленима који
обављају административно-техничке послове премашују државни просек.
У НИС-у кажу и да се, као и у свакој другој компанији, и ту непрекидно одвија двосмерна
циркулација запослених да би се повећала ефикасност и квалитет њиховог рада, те је 2011.
године запослено 200 младих стручњака, веома брзо њихов број треба да се повећа на 500, док
је око 350 људи добило посао у компанији у другим форматима.
Д. Млађеновић
Помоћ и премештај
Пројекат оптимизације броја запослених у НИС-у праћен је радом транзиционих центара, у
оквиру којих се заспосленима који напуштају компанију даје могућност да добију правне и
пословне консултације, додатно образовање, да науче основе вођења малог бизниса или
пронађу нове послове. У случају да запослени не жели да напусти НИС, компанија му нуди
премештај на друге послове у новој организацији са зарадом која је утврђена интерним актима
компаније.
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РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/nis:-na-prinudni-odmor-ide-oko-300-radnika_332053.html

НИС: На принудни одмор иде око 300
радника
Извор: Бета
Више од 300 радника Нафтне индустрије Србије (НИС) отићи ће од 1. августа на
плаћени одмор од 45 радних дана због смањења обима посла који обављају, казали
су данас агенцији Бета у НИС-у.
Како су истакли у домаћој нафтној компанији, радници који ће ићи на принудни одмор
обављају нискоквалификоване канцеларијске послове, који нису везани за производњу.
Независни синдикат Нафтагаса оптужио је 19. јула пословодство НИС-а да је послало 700
радника на двомесечни принудни одмор и да врши стални притисак на њих да напусте
компанију. Синдикат је помоћ за раднике затражио од председника Србије Томислава
Николића.
Агенцији Бета су у НИС-у казали да се од 2009. године, када је руски Гаспромњефт преузео
већински удео у српској нафтној компанији, ради повећања ефикасности рада уводи
аутоматизација производних и сервисних процеса, што се одражава на обим упослености
канцеларијског особља.
Износ новчане надокнаде која се запосленима компаније исплаћује у периоду одсуства
значајно премашује износ установљен законом, а и виши је од просечног износа исплате те
врсте на српском тржишту, казали су у НИС-у, али нису прецизирали о којем износу је реч.
У НИС-у су истакли и да је могућност упућивања запослених на плаћено одсуство на
иницијативу послодавца предвиђена чланом 116 Закона о раду.
На питање агенције Бета да ли се планира смањење броја запослених у компанији, у НИС-у су
казали да као и у свакој другој великој компанији непрекидно имају двосмерну циркулација
запослених, која се процењује на око 10 одсто.
У 2011. години у компанији је запослено 200 младих стручњака, у најскорије време њихов број
требало би да се повећа на 500, казали су у НИС-у и додали да је око 350 људи је добило посао у
компанији у другим форматима.
У НИС-у су рекли и да запослени који се одлуче на добровољни одлазак из компаније добијају
приликом одласка отпремнину која је усклађена са свим захтевима Закона о раду и одредбама
социјалног програма, одбацивши наводе синдиката да се радницима дају отпремнине мање од
оних прописаних социјалним програмом.
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Према последњим компанијским подацима, НИС је на крају 2011. године имао 9.076
запослених и нето добит од 40,6 милијарди динара.
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