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Српски радници градиће у Ираку
В. Н.
Министар трговине и телекомуникација Расим Љајић у Багдаду се договорио о
потписивању споразума о економско-техничкој сарадњи
ПОТПРЕДСЕДНИК Владе и министар спољне и унутрашње трговинес Расим Љајић и
потпредседници Владе Ирака Рош Нури Шаваис и Салех ал Мутлак, договорили су се у недељу
у Багдаду да до краја ове године у Ирак дође привредно-политичка делегација Србије.
Српска делегација би се са ирачким колегама договорила о конкретним облицима сарадње у
областима инфраструктуре, енергетике, пољопривреде и трговине, саопштило је Министарство
трговине и телекомуникација.
Потпредседници Владе Ирака обавестили су Љајића да је Ираку у наредном периоду потребна
изградња 2.000.000 стамбених јединица, 5.000 школа, 40 савремених болница и 7.000
километара нових путева и да је учешће српских грађевинских компанија у тим пројектима
добродошло.
Потпредседник Владе Ирака Салех ал Мутлак рекао је после састанка са Љајићем да је ирачка
влада спремна да прими привреднике из наше државе на место где су деценијама уназад
боравили и успешно радили и додао да постоје различити модалитети заједничких улагања и
заједничког наступа српских и ирачких фирми на тржишту Ирака.
Љајић је обишао и Багдадски међународни сајам, на коме излажу и поједине фирме из Србије.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:404473-Nasledjuju-i-direktorske-fotelje

Наслеђују и директорске фотеље
Марија ЈАНКОВИЋ
Чак 40 одсто синова “наслеђују” очеве руководиоце. Трећина деце радника из
фабрике прелази на село
ШАНСЕ да радник без заната и са платом од 15.000 динара подигне сина директора или добро
плаћеног политичара - и статистички су готово равне нули. Оне су свега два одсто у Србији. Са
друге стране, оних који само преносе највише “титуле” и “фотеље” на своје потомке - има и до
40 одсто. Социолози и синдикати слажу се да у нашој земљи, без обзира на добру бизнис идеју
и предузетнички дух, превагу ка успеху односи породични родослов и банковни рачун.
Последње анкете Института за социолошка истраживања на 2.500 српских домаћинстава
сведоче о драстичном осиромашењу оних који већ састављају крај са крајем пољопривредницима, радницима без школе, али и ситним фирмама.
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- Предузетничка идеја је у Србији недовољна и појединац нема могућност да сам успе објашњава креатор истраживања Слободан Цвејић, професор Филозофског факултета. - Добар
показатељ тога је однос између занимања родитеља и, касније, њихове деце. Показало се да у
Србији трећина деце из радничких породица из фабрика одлази на село и прелази у
најсиромашнији слој друштва, а половина само “наслеђује” очеве и њихова занимања. Само два
одсто њих завршава факултет и постају успешни директори, политичари или власници
великих фирми. Мали бизнис готово да изумире.
ПОМОЋ САМО НА КРАТАК РОК- БЕЗ обзира на то што се сиромашнима дају различите
државне помоћи, 13. пензија и субвенције за пољопривреду, последице су само краткорочне каже Цвејић. - Од тих неколико додатних плата они не могу да ишколују децу и омогуће им
бољи почетак. У тренду све већег степена образовања у свету, ми имамо повећање броја деце
који одустају од средње школе и враћају се на село.
Богати својој деци не остављају само новац, већ и - ветар у леђа за добру позицију на послу и
факултетску диплому. Да од наслеђа зависи и знање, показује податак да готово половина
младих руководилаца има оца - истог таквог. Само једна десетина синова или ћерки
најуспешнијих заврши у сиромаштву и необразовано.
Идеју о “две Србије”, у којој је мали број најбогатијих, који се “саморепродукују” и масе
сиромашних, још је видљивија него пре три деценије. Чак 23 одсто службеника са средњом
школом сада спада у најнижи слој друштва. Крајем осамдесетих, на рубу сиромаштва је било
свега 16 одсто трговаца и занатлија. Разлике код пољопривредника још су веће. Број оних који
раде на њиви, а живе најтеже, повећао се за 20 одсто.
Почетне шансе још додатно опадају, сматрају синдикати, како се удаљавамо из великих
градова.
- Могућност да радник са села, поготово са југоистока земље, подигне сина богаташа је један
према десет, када се упореди са шансама које имају родитељи исте класе, који живе у граду каже Зоран Стојиљковић, потпредседник Уједињених гранских сидниката “Независност”. Концепти приватизације су само повећали социјалне поделе и онемогућили нижој класи да се
било шта пита.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:404448-Stecaju-kraci-rok

Стечају краћи рок?
С. Б.
Гашење фирми у Србији у просеку траје више од три године. Само у овој години
отворено је 869 нових случајева
АУТОМАТСКИ је пропао, а дужина уобичајених стечајних поступака се мери годинама.
Министарство финансија и привреде размишља о још једној измени Закона о стечају.
Планирају да овај процес временски ограниче, а стечајним управницима лимитирају зараде.
Бонус би се умањивао најпре оним управницима који своје случајеве споро окончавају.
У Србији је тренутно, према подацима Агенције за лиценцирање стечајних управних поступака,
активно 2.739 стечаја. Само у овој годни отворено је 869 нових случајева, а закључен је 261
стечај. Број нових поступака се смањује, јер је Уставни суд, после скоро три године примене,
оборио одредбу о аутоматском стечају. Агенција за приватизацију је стечајни управник у 585
предузећа.
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БАСНОСЛОВНЕ НАГРАДЕНАГРАДЕ стечајних управника су посебна тема. Не примају плату,
већ накнаду трошкова и награду по обављеном стечају. Правилник о њиховим наградама
предвиђа да им, у случају банктротства, припадне бонус у односу на вредност предузећа. Ако је
вредело 2.000 евра, награда им је 100 одсто. Уколико је фирма вредела више од милион евра,
онда за читав труд добијају око 28.0000 евра и још 0,5 одсто од вредности преко милион евра.
У пракси, рекордер међу стечајним управницима је један који је водио поступак фирме из
Сремске Митровице. За три године труда припало му је невероватних 43 милиона динара.
- Од момента када је наш центар за стечај преузео управљање поступцима у предузећима,
процеси су трајали у просеку две године - објашњавају у Агенцији за приватизацију. - Од
момента покретања стечаја до закључења, међутим, просек је дужи, јер смо их ми преузели у
неком тренутку. Укупан просек је 35 месеци. Продајом имовине предузећа у стечају, од
фебруара 2005. до октобра ове године, остварен је приход од 56,7 милијарди динара. У буџет
Србије је пренето око 17 милијарди динара. Агенција за приватзиацију је у овом периоду
именована за управника у укупно 1.152 фирме. Код 350 је продата целокупна имовина, а код
2.378 само делимично.
Према подацима Агенције за лиценцирање стечајних управника, просечно време трајања за
4.783 предмета, а у њих улазе и активни и обустављени и закључени, је - 21 месец и 15 дана. За
фирме које су у стечај кренуле од 2005. године, а то значи по Закону о стечајном поступку и
Закону о стечају, просек је 16 месеци и десет дана. Таквих је укупно 4.346. Просек код фирми
које је у стечај отерао Закон из 2010. године, а њих има 3.227, износи годину дана и један дан.
Убедљиво најдуже трају стечајеви фирми које су друштвена имовина. Просек за 1.257
закључених премдета је чак три године и седам месеци. У случају 2.144 активна стечаја
друштвених фирми поступак у просеку траје скоро пуне три године.
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:404482-Sevojnoi-Kriza-topi-Valjaonicu-bakra

Севојнои: Криза топи Ваљаоницу бакра
Н. ЈАНКОВИЋ
У одговору на проблеме радника и менаџмента акционари се позивају на опште
(европске) проблеме металске индустрије. Производња мања 23 одсто, трошкови
порасли
СЕВОЈНО - Директори погона, управници и шефови у Србији и иностранству (њих 80), као и
три синдиката Ваљаонице бакра “Севојно”, претходних дана потписали су петицију која је
упућена већинским акционарима из инвестиционих фондова "РЦ2" и "Дарби". Затражене су
хитне мере због опасности да производња потпуно престане и да компанија од великог значаја
за ужички регион и државу, доживи потпуни колапс. Акционари су одговорили, правдајући
садашње лоше стање углавном, општом кризом металске индустрије.
Овако потписници петиције виде Ваљаоницу бакра данас: дугогодишњем директору Драгану
Суботићу уручен је отказ и забрањен му је приступ компанији, а на његово место постављен је
Марко Митровић. За девет месеци остварено је свега 77 одсто производног плана (5.600 тона
мање), трошкови по тони порасли су за 12 до 13 одсто, инвестиције су пале на 235.000 евра што
"указује на незаинтересованост за технолошка побољшања". Под знак питања доведено је и
враћање дугова, а ту су и тврдње да је "нови менаџмент некомпетентан" и да "доноси штетне
одлуке", а све то би "могло имати катастрофалне последице за 1.100 радника, за град Ужице и
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регион". Радна места људи који зарађују свега 280 евра месечно су угрожена, док "се на другој
страни исплаћују енормне зараде, бонуси, изнајмљују се скупоцене виле за становање".
Потписници апелују на државне институције и зову их да се у то увере и помогну.
ДРАКУЛИЋ, ПА ЕНГЛЕЗИВЛАСНИЦИ 70 одсто Ваљаонице, великог извозника и некадашњег
гиганта пре девет година постали су "Ист поинт група" Зорана Дракулића и "Алмако" Милана
Поповића. Дракулић је затим докапитализацијом постао власник 80 одсто, а по 10 одсто
припало је запосленима и Акцијском фонду. Затим су инвестициони фондови енглески "РЦ2" и
амерички "Дарби", куповином постали власници Дракулићевих 80 одсто.
"Новости" су јуче добиле на увид одговор већинских акционара, који су потписали Јан
Флореску и Роберт Грефем.
- Због паневропске кризе сва наша тржишта су у проблемима, као и комплетна металска
индустрија па губитке бележе и наши конкуренти широм Европе. До највећег пада продаје
дошло је због тржишта Италије где традиционално највише извозимо, а потписници петиције
знају за такво стање - пише у одговору. - Процес реструктурирања дуговања код локалних
банака иде добро, скоро сви дугови наслеђени од претходних власника су отплаћени.
Већински власници додају и то да ниво инвестиција није као претходних година, али да су
уложена велика средства за завршетак хоризонталног ливног уређаја, у модернизацију
пресаонице...

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/miljenik_vlasti_zlostavljao_radnike.4.html?news_id=250482

Божо Вученовић, финансијер власти у Иригу, под заштитом инспекције, кажу саговорници
Данаса

Миљеник власти злостављао раднике?
АУТОР: АЛЕКСАНДАР ИВАНИШЕВИЋ
Нови Сад - У фабрици гајби „Боки-Вученовић“ у Иригу је 140 радника радило без здравственог
и социјалног осигурања, а већина њих је остала и неисплаћена након више месеци рада, што је
откривено пошто је један радник остао без тестиса радећи на преправљеном циркулару без
икакве заштите, сазнаје Данас од људи ангажованих да раде у тој фирми. Они тврде да Божу
Вученовића, власника те фабрике и више угоститељских објеката у општини Ириг тражи више
земаља због преваре и злостављања радника, али да ужива заштиту локалних власти у Иригу.
Након несреће радници тврде да је Вученовић фалсификовао документацију, а надлежни
органи нису предузимали ништа све док се за случај није заинтересовала полиција. Вученовић
је, иначе, финансијер Демократске странке у Иригу и покровитељ бројних манифестација у тој
фрушкогорској општини.
- Радници су били без икакве заштите, а повреда је било сваког дана. Било је пријављено свега
седам радника, а радило је нас 140. Радио сам сваки дан, а ако не бих дошао неки дан, посебно
недељом, био бих позиван на разговор, па сам плаћао некакве казне. Рад викендом се није
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додатно плаћао. Често сам радио 12 сати дневно. Радници су преживљавали разне тортуре,
рецимо, нисмо смели да одлазимо у тоалет мимо редовних пауза за оброк. Са неким
радницима су се Божо Вученовић и његови рођаци физички обрачунавали. Иако је обећана,
заштитна опрема нам није дата, па смо углавном радили у својој одећи - прича Славиша
Љубичић, којем је приликом рада на преправљеном циркулару тешко повређен тестис, а након
операције му је одстрањен.
Љубичић се пријавио за рад у гајбари у априлу прошле године, заједно са стотинак радника,
пошто се јавио на анкетирање незапослених у месној заједници у Иригу. Није потписао
никакав уговор, а са власником Вученовићем је договорио да ће радити за сатницу од 120
динара. Међутим, првог месеца му је било плаћено 110 динара, наредних месеци 100, а онда је
престао да добија плату. Исти случај је био и са најмање 70 радника, који су накнадно случај
пријавили полицији, али због страха за своју безбедност нису смели да говоре за новине.
- Ја сам повређен у октобру прошле године и одмах сам превезен у Дом здравља у Иригу.
Прегледала ме је докторка Бранка Соломуновић и упутила у Нови Сад, али је пропустила да
полицији пријави теже телесне повреде на раду. Случај сам пријавио инспекцији рада.
Инспекторка Јела Мићић је дошла у гајбару по мојој пријави, али јој је, наводно, била празна
батерија од фотоапарата, па није могла да фотографише циркулар. Дошли су наредних дана,
пошто је на циркулар уграђена заштита, и тек тада усликали. Касније су саслушавали раднике,
али никаква пријава није написана, колико ја знам. После неколико дана, у посету ми је дошао
Вученовићев брат и донео ми здравствену књижицу. Нисам с њима имао потписан уговор, па
ми је било сумњиво како су ме могли пријавити. Када сам погледао документацију, видео сам
да је фалсификован мој потпис, а да сам наводно био пријављен три дана пре несреће.
Вученовић ми је рекао да ће платити трошкове лечења, али ништа од тога није поштовао.
Касније ми је преко посредника понудио 20.000 евра да „заборавим“ на све - сећа се Љубичић.
То није једини инцидент везан за послове Вученовића. У фебруару ове године срушио се кров
хале у компанији „Боки Вученовић“ у Иригу, тежак између 10 и 20 тона и површине око 800
квадратних метара, при чему је замало страдало осам радника. Грађевинска инспекција, која је
на терен изашла након неколико дана, утврдила је да није било пропуста Вученовићеве фирме,
а председник општине Ириг Владимир Петровић понудио је помоћ инвеститору. Објаснио је да
је тај погон „веома значајан за иришку општину“.
Нема неправилности, каже инспекторка
Иако у фабрици ради велики број непријављених радника, инспекторка рада Јела Мићић
тврди да „није пронашла неправилности“.
- Били смо на терену, обавили увиђај и о томе обавестили надлежне. Показали су нам
Љубичићев уговор о раду, и ми смо урадили свој део. Касније је радник рекао да је његов
потпис фалсификован, али ми ту не можемо ништа и упутили смо га на суд. Других пријава
против послодавца нисмо имали - објаснила је Мићићева.
„У сваком послу је тешко“
Божо Вученовић каже да су радници сами уклонили заштиту са циркулара на којем је
Љубичић тешко повређен, а додаје и да раднике није пријављивао само док су на пробном
раду.
- У сваком послу је тешко на почетку, па се дешавају и незгоде. Упркос свим потешкоћама, све
раднике који прођу пробни рад сам пријављивао - тврди Вученовић.
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Међутим, подаци Агенција за привредне регистре га демантују. Његова фирма је прошле
године имала уписано свега 16 запослених, од чега половина само на месец дана, а радници
тврде да је у погону увек радило најмање 100 људи.

http://www.dnevnik.rs/drustvo/sabic-u-pripremi-zakon-o-zastiti-uzbunjivaca

Шабић: У припреми
узбуњивача

закон

о

заштити

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Родољуб Шабић изјавио је јутрос да се ради на припреми закона о заштити
узбуњивача како би се омогућила адекватна заштита свима онима који иступају у
интересу јавности,односно указују на корупцију и криминал.
"Правилник постоји, али неопходан је један добар, квалитетан системски закон, који ће
одговорити на неколико фундаменталних питања и обезбедити адекватну заштиту", рекао је
Шабић РТС-у.
Како је објаснио, реч је о пројекту који су понудиле британска и холандска амбасада, чији ће
резултат бити квалитетан модел таквог закона.
Шабић је рекао да је у току рад на прављењу модела закона и да очекује да ће на пролеће идуће
године бити на јавној расправи, а потом и прослеђен Скупштини на усвајање.
Како је казао, на закону ради тим ескперата, међу којима су и страни експерти како би се
обезбедила што шира заштита не само за државне службенике, већ и остале који наступају у
јавном интересу....
Узбуњивачима је важно обезбедити заштиту будући да многи од њих, како је казао Шабић,
пролазе по правилу веома лоше - изложени су мобингу, умањењу плате и другим проблемима.
"Треба направити добар механизам који ће стимулисати и обезбедити заштиту за оне који
искључиво имају као мотив осећај за правду", рекао је он.
Говорећи о прислушкивању, он је истакао да очекује да ће случај са прислушкивањем
председника и првог потпредседника владе бити иницијална каписла да се тај проблем третира
системски.
Шабић је подсетио да је Уставом предвиђено да се само у случају вођења кривичног поступка и
заштите државне безбедности може вршити надзор комуникације.
"Према Уставу, то је једино могуће само на основу одлуке једног органа, а то је суд, а не неких
безбедносних структура, полиције, тужилаштава", рекао је Шабић.
(Танјуг)
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1039:Agencija-za-privatizacijudr%C5%BEava-u-dr%C5%BEavi&catid=8&Itemid=119

Агенција за приватизацију држава у држави
Тешко је наћи житеља Србије који мисли да је приватизација била бар делимично успешна.
Радници тврде да је прва асоцијација на помен речи приватизација и Агенција за
приватизацију, цео спектар речи типа корупција, лоповлук, незнање, сила над силама...
Радници су безброј пута указивали, протестовали, чак штрајковали глађу исказујући гнев на
(не)поступање агенције. И стручна јавност је указивала на погубна законска решења, али и
накардну примену и тумачење прописа. И свуда је главна звезда била Агенција за
приватизацију. Не зна се цифра директне, а још мање индиректне штете оваквим радом
агенције.
Ових дана Савет за борбу против корупције објавио је документ Међународни арбитражни
спорови у процесу приватизације и штетно поступање Агенције за приватизацију из кога
преносимо најзанимљивије делове. Бројни извештаји и анализе које је савет претходних
година достављао Влади, упућују на поражавајући закључак, да процес приватизације у Србији
није створио могућности за развој привреде и друштва, већ да је проузроковао назадовање
Србије, поставши један од највећих генератора системске корупције. Савет је 2004. године у
сарадњи са стручњацима ОЕБС-а анализирао приватизационе прописе и идентификовао
бројне недоречености и нелогичности. Ову анализу савет је крајем јуна 2004. доставио Влади и
убрзо добио уверавања да ће предложена решења бити уграђена у припремане измене закона.
Измене су усвојене 30. маја 2005. године, али без иједног предлога ОЕБС-а и савета.
Недореченошћу низа приватизационих прописа омогућена је спрега државних службеника и
утицајних појединаца.Такође, дата су неограничена права директору агенције да одлучује о
реструктурирању, методу, начину, условима, времену приватизације, као и да контролише
извршење уговора. Такође је остављена могућност да агенција бира консултантске куће, а
током приватизација се показало да су у великом броју консултанти исти. Није дефинисано
шта је стратешки партнер. Вршена је непотпуна процена имовине, односно некретнина и
залиха робе, као и некретнина у другим републикама. Агенција за приватизацију приликом
продаје предузећа није вршила свој основни задатак, да субјектима приватизације нађе доброг
власника, што се пре свега огледа у чињеници да није контролисала делатност купца, порекло
новца којим се предузећа купују, нити је утврђивала финансијско стање, углед и регистрацију
потенцијалних купаца, што је створило простор за учествовање „фантомских фирми“ у
приватизацији. У многим поступцима повређена су основна начела Закона о приватизацији.
Агенција је с купцима закључила велики број штетних уговора, што је посебно озбиљан
проблем, јер се ради о тзв. уговорима по приступу, у којима услове диктира агенција, док друга
уговорна страна не учествује у креирању уговора, већ га само може прихватити или одбити у
целости. Велики број уговора је касније раскинут. Међутим, када дође до раскида уговора, већ
је наступила огромна штета која је проузрокована, пре свега, поступањем агенције. До сада није
покренут ни један поступак за утврђивање одговорности за лоше склопљене уговоре,
неизвршења уговора и касне раскиде. Податак да је агенција од укупног броја закључених
уговора раскинула више од трећине, није похвала, већ повлачи одговорност за лош рад.
Приватизација Путника „Путник“ је приватизован јавним тендером. Уговор су закључили, 19.
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маја 2003. АТД „Путник“ као продавац, Агенција за приватизацију и Униwорлд Холдингс
Лимитед (УХЛ) као купац. Цена за 70 одсто друштвеног капитала била је 5.200.000 долара, уз
обавезу купца да у наредних пет година инвестира 44.332.500 долара. Такође је уговорено да ће
се спорови решавати пред арбитражним судом Међународне трговинске коморе. Инвестиција
УХЛ-а у Србију била је осигурана код Корпорације за приватне стране инвестиције (ОПИЦ),
државне агенције САД формиране за подршку инвестицијама приватног сектора САД у
земљама у развоју. Годину дана након закључења уговора агенција је УХЛ-у послала опомену
због недостављања друге банкарске гаранције и истог дана послала захтев банци за наплату
прве банкарске гаранције. И поред тога што је већ у августу 2004. утврдила да купац не
извршава уговор агенција није ништа предузела да раскине уговор. Агенција је тек 13. јула
2005. године доставила УХЛ-у писмену изјаву о раскиду уговора, уз позив на закон о изменама
и допунама Закона о приватизацији који је ступио на снагу 2005. године, две године након што
је уговор закључен и годину дана након констатације да купац не извршава уговор. Србија
дугује Америци УХЛ је покренуо против агенције и „Путника“ поступак пред Међународним
арбитражним судом тражећи раскид уговора и повраћај улагања од 12.685.000 долара са
каматом и трошковима спора. Суд је 27. априла 2007. године одлучио да су агенција и „Путник“
обавезни да тужиоцу солидарно исплате 5.200.000 долара с каматом за повраћај куповне цене
и 82.500 долара на име дела арбитражних трошкова, а „Путник“ је обавезан да му на име
повраћаја инвестиција исплати 1.619.214 долара са каматом и врати брод „Сирона“, који је био
део улагања УХЛ-а. Агенција за приватизацију је по овој одлуци такође обавезна да УХЛ-у
врати износ од 2.200.000 долара наплаћен по банкарској гаранцији, са каматом. Влада Србије
је 26. јула 2007. у покушају мирног решења спора донела закључак којим је наложила да се
4.970.366 долара са каматом од 338.024 долара пренесу на име повраћаја дела купопродајне
цене и препоручила Агенцији да исплати и преостали део обавеза по одлуци Међународног
арбитражног суда, када УХЛ да писмену изјаву да ће одустати од свих захтева према Републици
Србији и агенцији и обуставити започете поступке. Агенција није поступила по одлуци
Међународног арбитражног суда, нити по закључку Владе Србије, већ је поднела тужбу
Трговинском суду у Београду за поништај одлуке Међународне арбитраже. Пресудама
Трговинског и Привредног апелационог суда одбијен је захтев агенције, која је истовремено са
спором пред домаћим судовима поднела и захтев Међународном арбитражном суду против
УХЛ-а, тражећи да се утврди да је уговор раскинут по сили закона, као и за наплату 2.200.000
долара на име уговорне казне због неизвршења обавезе инвестирања и неодржавања обима и
нивоа пословања „Путника“. Међународни арбитражни суд је одбио раскид уговора, док је од
захтева за наплату уговорне казне прихватио само 845.426 са каматом од 12.702 и 45.604
долара на име трошкова заступања. Суд је такође обавезао агенцију да УХЛ-у исплати 98.500
долара за трошкове арбитраже. Како и поред одлуке Међународне арбитраже и закључка
Владе није могао да наплати новац од агенције, УХЛ се обратио ОПИЦ-у, који му је марта
2008. године исплатио цео српског износ дуга. Тако је потраживање УХЛ-а према Агенцији за
приватизацију постало потраживање агенције Владе САД према Републици Србији, а случај је
пријављен и Агенцији за осигурање од политичких ризика влада свих држава ОЕЦД,
Мултилатералној агенцији за гарантовање инвестиција која је део Светске банке, приватним
осигуравајућим компанијама и Конгресу САД и одговарајућим агенцијама држава чланица ЕУ.
ОПИЦ се током 2009. и 2010. године у више наврата обраћао Агенцији за приватизацију,
Министарству економије и регионалног развоја и Министарству финансија са ургенцијама да
изврше обавезе по одлуци Међународне арбитраже, међутим до данас нису добили чак ни
одговор. Због оваквог понашања, Србија је од релевантних међународних институција
означена као земља са великим политичким ризицима за улагања. Случај „Србија туриста“
УХЛ је 16. септембра 2003. године са „Србија туристом“ из Ниша и Агенцијом за приватизацију
закључио уговор о куповини друштвеног капитала „Србије туриста“. Као и у случају „Путника“,
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агенција је 30. јуна 2006. године раскинула уговор применом одредаба члана 41а Закона о
приватизацији, иако је уговор закључен две године пре него што су ове одредбе ступиле на
снагу. УХЛ се и у овом случају обратио Међународном арбитражном суду, који је утврдио да је
уговор и даље на снази, а агенцији и „Србија туристу“ наложио да признајуизвршење обавеза и
врате 997.824 акција „Србије туриста“ УХЛ-у. Агенцији мора да због штете настале
неоправданим раскидом уговора УХЛ-у исплати три милиона евра са каматом од милион
долара за неосновано наплаћене гаранције, као и 210.000 долара за трошкове арбитраже.
Агенција је најавила да ће и против ове одлуке покренути поступак поништења. Милан Панић
и зараде адвоката У поступку Валеант Пхармацеутицалс Интернатионал (бивши ИЦН) против
Републике Србије (Државна заједница Србије и Црне Горе) Међународни арбитражни суд је
2004. године утврдио је да је ИЦН испунио своје обавезе и да је ретроактивно од 26. новембра
1998. године пуноправни власник свих права на нематеријална средства које је уложио у ИЦН
Галенику. ИЦН је овлашћен да поврати свој основни новчани улог од 50 милиона долара и да
ово право ИЦН-а треба да се обезбеди ликвидацијом ИЦН Галеника. На име заступања пред
Међународним арбитражним судовима агенција је ангажовала четири адвокатске канцеларије.
Савет је покушао да дође до података како је агенција извршила избор адвоката и и по којим
критеријумима. Из одговора агенције произлази да није спроведен поступак јавне набавке, јер
трошкови адвоката нису плаћани из буџетских средстава, већ искључиво из сопствених
прихода. Није тачан навод агенције у одговору достављеном савету да агенција није била дужна
да спроведе поступак јавне набавке. АТП Војводина и нове власти Предузеће је приватизовано
2004. године, након чега се купац обратио надлежнима у градској власти писмом о намерама
које се односи на инвестиције у изградњи нове аутобуске станице за међумесни и међународни
саобраћај. Купца је 20. јула 2005. градоначелница Новог Сада Маја Гојковић обавестила да је
одлука о измештању терминала међуградске станице орјентација трајног карактера и да би та
инвестиција била од великог значаја за град. Министарство за капиталне инвестиције донело је
23. јануара 2007. решење којим је утврђено да нова аутобуска станица испуњава услове за рад.
Градска управа Новог Сада издала је 28. фебруара 2007. године употребну дозволу за прву фазу
аутобуске станице и то за пероне, надстрешнице, објекте и канализацију. Привредна комора је
о новој станици дала добро мишљење и сврстала је у прву категорију. У Службеном листу града
Новог Сада од 28. маја 2005. године објављена је одлука којом се одређује да је стара аутобуска
станица искључиво терминал за приградски саобраћај. И поред званичних одлука стара
аутобуска станица није измештена, јер је 2008. године дошло је до промене градске власти која
је све зауставила. С обзиром да је инвеститор радове завршио 2008. године и да му није
омогућено обављање делатности, то је пропустио да плати рате купопродајне цене, због чега је
агенција раскинула уговор. Данас се АТП Војводина је у стечају. Поред тога што је инвеститор
био жртва локалне власти Новог Сада, ни Агенција за приватизацију није уважила све
релевантне доказе раскинувши купопродајни уговор. Купцу није остављена никаква могућност
да остварује приход и сходно томе измирује обавезе у реалном року договореном са агенцијом.
Имајући у виду да рок за испуњење обавеза из купопродајног уговора није регулисан законом и
да је то дискреционо право агенције, односно њеног директора, јасно је да агенција има
селективан приступ према различитим субјектима приватизације јер је у многим
приватизационим предметима агенција одлагала извршење обавеза по више пута (као што је у
случају предузећа Трудбеник градња, Застава електро и других). Колика је штета Неспорно је
да је понашање Агенције за приватизацију причинило штету држави, озбиљно нарушило њен
углед и поново је довело у ред земаља политички ризичних за инвестиције, Савет сматра да би
Влада требала да измени прописе који ће довести до смањења дискреционих овлашћења
агенције, до стварања јасних правила и процедура и веће транспарентности приликом
одлучивања; да размотри поступање агенције у овим споровима и утврди колико је укупна
штета коју је претрпела Република Србија, укључујући обавезе и трошкове које има због
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неповољних одлука Арбитраже; да обавести јавност колико је до сада било случајева
изгубљених арбитражних спорова у приватизацији и како је до њих дошло и да покрене
поступак утврђивања одговорности за штету коју је претрпела Србија због непоштовања одлука
Међународног арбитражног суда, покрене регресни захтев против одговорних у овим
случајевима, као и у другим споровима пред домаћим и међународним судовима који су
изгубљени због незаконитог и нестручног рада агенције - пише, поред осталог, у документу
Савета за борбу против корупције упућеног премијеру Ивици Дачићу. Легенда: Радници су
безброј пута указивали, протестовали, чак штрајковали глађу исказујући гнев због
(не)поступања агенције Фото: С. Раковић
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=122

Данас седница СЕС-а
Социјално-економски савет (СЕС) Републике Србије одржаће данас у Београду седницу на којој
ће разматрати и усвојити закључке о нацртима закона о основном и средњем образовању и
васпитању, као и о Нацрту закона о образовању одраслих. Чланови савета ће се на седници у
Влади Србије, изјаснити и о нацртима закона који се односе на потврђивање конвенција
међународне организације рада и о другим актуелним питањима из делокруга свога рада. По
завршетку седнице биће одржана конференција за новинаре на којој ће учествовати чланови
колегијума савета, саопштено је из савета.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=11&dd=05&nav_category=12&nav_id=657691

Протест радника Петрохемије
ИЗВОР: Б92
Панчево -- Два од три репрезентативна синдиката ХИП Петрохемије најавили су
да ће одржати једносатни протест због намере пословодства да им продужи
принудне одморе.
Радници су на принудном одмору од почетка септембра.
Како су најавили Самостални синдикат и Синдиката инжењера и техничара "Независност" у
Петрохемији, радници ће одржати протест испред те хемијске фабрике.
"У понедељак, 5. новембра, истиче плаћено одсуство на које смо послати због модернизације
погона ПЕВГ, али менаџмент сматра да га треба продужити за још 45 дана. Ми се с тим не
слажемо, јер сматрамо да постоји другачије решење и зато смо заказали протест", рекао је
председник Самосталног сидниката фабрике Миша Фарага.
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Радници ће протестовати и због Закона о акцизама који ће неке производе Петрохемије
оптеретити са око 700.000 евра месечно и на тај начин угрозизи производњу, рекао је Фарага.

БЕТА
http://www.naslovi.net/2012-11-04/beta/nema-otpustanja-u-prosveti/4041232

Нема отпуштања у просвети
Бета
БЕОГРАД, 3. новембра 2012. (Бета) - Министар просвете Србије Жарко Обрадовић изјавио је да
ове године неће бити отпуштања "прекобројних" у просвети.
"Прекобројних је далеко мање него што се мислило. Има их 114 и ми смо синдикатима обећали
да ове године неће бити отпуштања", рекао је Обрадовић у интервјуу за "Прес" од недеље.
Упитан о сумњивим дипломама и корупцији у просвети, Обрадовић је рекао да ће бити
проверена "истурена" одељења и да ће свако од њих које није формирано у складу са законом
бити угашено.
"У претходном мандату сам био у ситуацији да су се јављали многи који су тврдили да се на
појединим факултетима штанцују докторати. Када сам од њих тражио да јавно кажу које
установе су у питању, онда су изостајала имена и презимена, односно називи факултета", рекао
је министар.
Обрадовић је такодје рекао да су дугови државних факултета у Србији за грејање у Србији
репрограмирани и да ће бити враћени, као и да ће бити проверено како су се до сада трошила
средства давана за ту намену.
(Бета, 04.11.2012)
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