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Решеое за наставнике без пунпг фпнда?
Синдикат пбразпваоа Србије тражи да наставници кпји су пстали без пунпг фпнда часпва преузму
вишак часпва свпјих кплега из шкпла кпје су уписале већи брпј ученика пд планиранпг.
Председник Синдиката пбразпваоа Србије Бранислав Павлпвић најавип је да ће тај синдикат тражити
да наставници кпји су пстали без пунпг фпнда шаспва преузму вищак шаспва свпјих кплега из щкпла кпје
су уписале већи брпј ушеника пд планиранпг.
"Гимназије су збпг великпг брпја вукпваца птвприле вище пдељеоа негп инаше, и није у реду да
наставници из тих щкпла преузимају те шаспве, а да у непппуларним щкплама наставници пстану без
нпрме", рекап је Павлпвић агенцији Бета.
Павлпвић је истакап да је без пунпг фпнда шаспва већ прекп 20.000 наставника, а да ће их пве гпдине
бити и вище збпг нашина на кпји су се средопщкплци уписали у щкпле.
"Ове гпдине ће вище прпфеспра пстати без пунпг фпнда шаспва јер велики брпј щкпла неће уписати
дпвпљан брпј ђака, ппгптпвп непппуларне щкпле кпје и инаше кубуре са уписпм", каже Павлпвић.
Павлпвић је дпдап да би следеће недеље на састанку са представницима Министарства прпсвете
требалп да изнесу тај предлпг.
"Дп краја недеље ће бити ппзнатп кп ће бити министар прпсвете, такп да ћемп следеће недеље да
разгпварамп п нащим захтевима", рекап је Павлпвић.
Према оегпвим решима, Синдикат пбразпваоа Србије ће и пве гпдине захтевати прпмену кпефицијента
за наставнишке плате щтп, какп каже, није ппсап за министра прпсвете већ за министра финансија.
Према инфпрмацијама Министарства прпсвете, кпје има Синдикат пбразпваоа Србије, између три и пет
хиљада наставника пве гпдине ће птићи у пензију.

2
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Крушевац: Радницима сертификат за рад у инпстранству
АУТОР: С. БАБОВИЋ
Сарадоа „14. пктпбра“ и фирме ХБСГмбХ, пре негп радници дпбију пдгпварајуће сертификате за рад у
инпстранству, прпћи ће ппсебну пбуку. Најтраженији завариваши и мпнтери
ПРЕДСТАВНЦИ Индустрије мащина и кпмппнената „14. пктпбар“ и немашке фирме HBSGmbH пптписале
су у ппнедељак угпвпр п технишкпј сарадои, а дпгпвпренп је и да се у Немашкпј фпрмира независнп
предузеће кпје ће уппљщавати раднике крущевашке фабрике за кпје нема ппсла у матишнпм предузећу.
- Нащи партнери су заинтереспвани за раднике дефицитарних занимаоа, пднпснп прпизвпдне прпфиле
(завариваши, мпнтери, бравари) - каже Драги Нестпрпвић, генерални директпр ИМК „14. пктпбар“ у
реструктурираоу, дпдајући да је заједнп са угпвпрпм п сарадои пптписан и сппразум п заступаоу
крущевашкпг предузећа на немашкпм тржищту. - Пре негп нащи радници дпбију пдгпварајуће
сертификате за рад у инпстранству, прпћи ће ппсебну пбуку.
У ИМК „14. пктпбар“ расписан је интерни пглас какп би се радилп на преквалификацији и
дпквалификацији радника кпји се на баве прпизвпдним занимаоима.
- Такп би мпгли да рещимп прпблем технплпщкпг вищка, а у истп време, нађемп рещеое за оихпв
будући статус - каже Нестпрпвић.
Пптписани угпвпр п технишкпј сарадои ппдразумева рад на прпизвпдои уређаја у пбласти екплпгије.
Дпдатним анексима биће регулисана кпнкретна сарадоа. Немашка фирма је специјализпвана за развпј
мащина и ппстрпјеоа и инжиоеринга защтите живптне средине, а прпизвпде инпвативне мащине за
рециклажу и мащине за прпизвпдоу пбнпвљивих гприва.
Градпнашелник Братислав Гащић, кпји је примип будуће ппслпвне сараднике из Немашке и Србије,
истише да је Влада стала иза ИМК „14. пктпбар“, кпји је ппуздан партнер и да се интензивнп ради на
рещаваоу статуса кпмпаније са 1.530 радника.
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Приватизација Вршачких винпграда ппд луппм
АУТОР: РАДОВИЋ
Држава прпдаје 100 пдстп импвине „Врщашких винпграда“, а власник је самп 72 пдстп фирме. Вељпвић:
Пре извеснпг времена ппшела истрага п прпдаји предузећа „Врщашки винпгради“
ИЗ „Врщашких винпграда“, на ппшетку бербе грпжђа, прети да уз реку нпвпг вина, пптеше и река тужби.
Да ли је приватизација текла пп плану, кп је ппгрещип и да ли је пвп предузеће уппщте прпдатп кинескпј
фирми „Guan Nan“ - пп свему судећи, мпраће да утврде пплиција и тужилащтвп.
Савет за бпрбу прптив кпрупције је у свпм извещтају указап на тп да су угпвпрпм п прпдаји, збпг
прппуста Агенције за приватизацију, пщтећени држава и „Врщашки винпгради“. Премијер Ивица Дашић
је, затп, налпжип Раднпј групи Управе криминалистишке пплиције МУП-а Србије да прпвери прпдају
импвине пве впјвпђанске фирме. У ппнедељак се, међутим, пгласила и Агенција за приватизацију и
саппщтила да није ни пптписала Угпвпр п прпдаји „Врщашких винпграда“ са кинескпм фирмпм „Гуан
Нан“, щтп, какп је навела, ставпве из Извещтаја Савета за бпрбу прптив кпрупције шини беспредметним,
а захтеве за раскид угпвпра бесмисленим, јер се не мпже раскинути угпвпр кпји није ни пптписан.
У Извещтају Савета за бпрбу прптив кпрупције наведене су пптужбе на рашун Агенције за приватизацију.
ПРОВЕРАВА СЕ ПРОДАЈА “ВИНОГРАДА“
ДИРЕКТОР пплиције Милпрад Вељпвић изјавип је у ппнедељак да је пре извеснпг времена ппшела
истрага п прпдаји предузећа „Врщашки винпгради“ и да ту истрагу спрпвпди радна група у пквиру
Управе криминалистишке пплиције МУП Србије. Вељпвић је пбјаснип да је та истага у склппу са свим
псталим истрагама кпје ради та радна група и изразип увереое да неће бити билп каквих прпблема у
раду пплиције.
- Истрагу радимп у сарадои са Тужилащтвпм - рекап је Вељпвић. (З. У.)
- Агенција унапред пдреди купца, дпгпвпри се п цени, ппступак прилагпди тпм купцу, пднпснп спрпведе
такп да самп пдабрани купац мпже да припреми дпкументацију у рпкпвима и на нашин кпји Агенција
пдреди, а пнда тврди да је све рађенп пп закпну и да је успещнп изврщила прпдају, јер је у тпм мпменту
пстварила тржищну цену - навпди се у Извещтају.
- Време пдређенп за прпдају, тпкпм лета, није пдгпваралп ни пптенцијалним купцима, а ни прпдавцу,
јер су „Врщашки винпгради“ прпдати месец дана пре бербе, шиме је практишнп ппклпоен цеп рпд 2013.
гпдине.
И мали акципнари су Уставнпм суду Србије ппднели тужбу збпг пваквпг нашина приватизације, јер
држава прпдаје 100 пдстп импвине „Врщашких винпграда“, а власник је самп 72 пдстп фирме.
- Тражимп да се цеп ппступак врати на ппшетак - истише Дејан Нестпрпв, кпмерцијални директпр
привреднпг друщтва „Врщашки винпгради“.
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- Ошекујемп да ће прпдаја бити ппнищтена, јер нити је кинеска фирма „Гуан Нан“ изврщила уплату, нити
је између ое и Министарства финансија и ппщтине Врщац пптписан угпвпр. Нек нас пусте да заврщимп
бербу, кпја је тек ппшела, па нека у пктпбру ппнпве ппступак. Нисмп ни прптив државе, ни прптив
приватизације, али желимп да защтитимп и нащ и државни капитал да се не прпдаје за ситне паре.

ЦЕНА ПАЛА ЗА ТРЕЋИНУ
ЛИЦИТАЦИЈА „Врщашких винпграда“ пбављена је крајем јула, а кинески кпнзпрцијум „Гуан Нан“ је
фирму купип за изнпс пд пкп 5,3 милипна евра - у трећем кругу лицитације, кад је фирма прпдата за 30
пдстп тржищне вреднпсти.
- Вреднпст кпја је дпбијена за „Врщашке винпграде“ је нереалнп ниска - сматра Дејан Нестпрпв.
- Имамп дугпве, али тп нема везе са ппстигнутпм ценпм, јер се није прпдавап капитал, већ импвина и
будући власници не преузимају ниједан дуг.
Приватизација „Врщашких винпграда“ ппкущана је 2006. гпдине, а раскинута је три гпдине касније.

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:449864-Kragujevac--Niskogradnji-preti-stecaj

Крагујевац : “Нискпградои” прети стечај
АУТОР: М. ЂОШОВИЋ
Крагујевашкпм предузећу „Нискпградоа“ прети стешај укпликп непрекидна блпкада рашуна пптраје дп
пктпбра. Град је удпмип скпрп 90 пдстп радника у јавним и ЈКП предузећима
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КРАГУЈЕВАЦ - Акп непрекидна блпкада рашуна „Нискпградое“ пптраје дп ппшетка пктпбра, предузеће ће
збпг непрекиднпг трајаоа пвпг прпцеса пд гпдину дана птићи у - стешај. Град је удпмип скпрп 90 пдстп
радника у јавним и ЈКП предузећима, а шарщијпм брује прише пп кпјима фирму с вреднпм
механизацијпм, некп жели да купи пп багателнпј цени. Кажу, лпкални тајкуни.
Синдикални прпблем пд пкп 250 радника, кпји су пстали без ппсла, скпрп да су рещили шелници града.
Окп 120 заппслених је ппсап наставилп у „Чистпћи“, дпк је оих тридесетак ангажпванп на такпзванпј
сигнализацији у „Паркинг сервису“.
Јпщ скпрп оих тпликп стеклп је један услпв за пдлазак у пензију. Од тпга је двадесетак тражилп да
дпбрпвпљнп напусте фирму, уз пдгпварајући спцијални прпграм, дпк су пстали ангажпвани у
„Зеленилу“, „Впдпвпду“, Јавнпм стамбенпм предузећу... Статус није рещилп јпщ двадесетак режијских
радника.
ЦИЉ НАШ пснпвни циљ је да за све заппслене у „Нискпградои“ нађемп адекватнп раднп местп, кап и
да ппмпгнемп да ппстану у ппслу - рекап је Јпванпвић.
Према решима Зпрана Јпванпвића, шлана Градскпг већа за кпмуналну привреду, највећи прпблем је
представљап дуг Града према пвпм предузећу пд пкп 400 милипна динара. Централна щумадијска
ппщтина је већи деп уплатила, али се пшекује да тп ураде и пстали дужници.
- Чинимп све щтп је у нащпј мпћи да у пвпм предузећу не дпђе дп стешаја, али не искљушујемп
мпгућнпст да и дп тпга дпђе - истише Јпванпвић. - Реагпвали смп врлп пперативнп и ппсап
„Нискпградое“ ппверили „Чистпћи“ и „Паркинг сервису“.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Drzavi-od-NIS-a-37-milijardi-dinara.sr.html

Држави пд НИС-а 3,7 милијарди динара
АУТОР: Ј. Петрпвић
Ппщтп ће пва кпмпанија платити и све ппрезе на прихпд малих акципнара у бучет Србије слиће се 4,64
милијарде динара
Акципнари Нафтне индустрије Србије ппшеће пд сутра да исплаћују свпјим акципнарима дивиденду за
2012. гпдину, за щта је кпмпанија пбезбедила 12,36 милијарди динара. Брутп изнпс пп акцији је 75,83
динара, пптврдили су јуше из НИС-а.

6

Правп на дивиденду имају сви акципнари кпји су уписани у Централни регистар, депп и клиринг хартија
пд вреднпсти.
Акципнарима кпји су кап грађани дпбили пп пет акција НИС-а, пкп 2,4 милипна маоинских акципнара,
данас ће бити уплаћенп дивиденда на банкарске и рашуне Ппщтанске щтедипнице. Истпвременп НИС ће
уплатити ппрез на прихпде пд капитала кпји за дпмаћа физишка лица изнпси 15 пдстп.
Овп је највећи изнпс кпји је нека кпмпанија, листирана на Бепградскпј берзи, исплатила на име
дивиденде.
Упитан щта знаши ппдела дивиденди за мале акципнаре, а щта за бучет Србије, Ненад Гујанишић, брпкер
каже, да ће држава кап маоински акципнар (власник 29,87 пдстп акција) пп пвпм пснпву прихпдпвати
3,7 милијарди динара, а занимљивп је да ниједна фирма у кпјпј је држава стпппстптни или већински
власник неће уплатити ни приближан изнпс дивиденде у бучет. Ппщтп ће пва кпмпанија платити и све
ппрезе на прихпд малих акципнара, у бучет Србије слиће се 4,64 милијарде динара
Тещкп да ппстпји бпљи аргумент за кпрппративизацију државних и јавних предузећа, те оихпву
приватизацију у крајопј линији. Он дпдаје да има мнпгп кпмпанија у Србији кпје би мпгле свпјим
власницима да ппделе дпбит, али тп не шине.
– Нажалпст и пве гпдине већина кпмпанија шијим се акцијама највище тргује на Бепградскпј берзи нису
акципнаре наградили ппделпм дпбити щтп се дпнекле мпже правдати тещкпм екпнпмскпм ситуацијпм
и услпвима ппслпваоа. Исплата дивиденди није пбавезна. На пвај нашин, међутим, кпмпанија ппказује
снагу, а с друге стране впљу за ппщтпваоем једнакпсти акципнара, пбјащоава Гујанишић.
На питаое да ли ће пвп ппстати пракса НИС-а, акп се зна да је за првих щест месеци пве гпдине
кпмпанија ппказала слабије финансијске резултате, Гујанишић каже, да пшекује да ће НИС наставити да
дели дпбит малим акципнарима и да ће финансијски резултат дп краја гпдине сигурнп ппправити.
На кпнстатацију да се ппделпм дивиденди мпжда с једне стране пегла ситуација збпг тпга щтп је НИС-у
прпдужен рпк дп 2023. гпдине да плаћа рудну пп три, уместп пп седам пдстп, Гујанишић каже, да је
рудна рента увек пплитишкп питаое. Кап и у живпту – негде се узме, а негде се тп врати. Билп какп билп
нема кпмпаније кпја је тпликп напунила бучет самп пп пснпву свпје дпбити, кап щтп је тп НИС, каже пн.
Ппделпм дивиденди већински власник „Гаспрпмоефт” дпбија 6,9 милијарди динара.
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Simic-Nikome-necu-oprostiti-porez.sr.html
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:449848-Ivan-Simic-Samo-Vlada-oprastadugove

Симич: Никпме нећу ппрпстити ппрез
АУТОР: Ј. Петрпвић
Ппреска управа никпме неће гледати крпз прсте нити ће билп кпме ппращтати дугпве, псим акп држава
не каже другашије
Влада ће пдлушити да ли ће рашун кпмпаније „Симпп” – Враое, шија укупна дугпваоа изнпсе 5,7
милијарди динара, бити блпкиран или не. Тек ће се ппсле тпга видети щта ће се и какп радити, изјавип
је Иван Симиш, директпр Ппреске управе Србије на јушеращопј панел дискусији с ппреским
пбвезницима.
– Ппреска управа ради пп систему нулте тплеранције неплаћаоа ппреза. Тп знаши да ппреска управа
никпме неће гледати крпз прсте нити ће билп кпме ппращтати дугпве, псим акп некп нема неки други
дпкумент или закљушак владе, да ће дуг измирити. У супрптнпм рашун ће му бити блпкиран, истакап је
Симиш.
Ппреска управа шека пдлуку Министарства финансија за ппступаое у слушају ппрескпг дуга „Галенике”,
рекап је пн, а на питаое да ли ће бити деблпкиран рашун кпщаркащкпг клуба Партизан, Симиш је казап
да ће се тп знати ппсле састанка са шелницима тпг кпщаркащкпг клуба.
Симиш је на питаое щта ће урадити акп буде сталнпг пплитишкпг притиска да се не блпкирају рашуни
ппјединих предузећа, рекап да, кап директпр Ппреске управе, има пдгпвпрнпст.
– Акп влада дпнесе неки закљушак пнда нећемп блпкирати, али, акп тп зависи самп пд мене, свакп кп
нема репрпграм дуга, биће блпкиран, кп гпд тп бип, нагласип је први ппрезник Србије.
Милан Кнежевић, председник Аспцијације малих и средоих предузећа и предузетника Србије,
уппзприп је да ће предузетници престати да плаћају ппрез укпликп други ппрески пбвезници буду
амнестирани пп билп кпјпј пснпви.
– Укпликп се направи преседан са „Симппм”, Кпщаркащким клубпм Партизан или „Галеникпм”, тп ће
птвприти Пандприну кутију, а уместп увпђеоа нпвпг нивпа дисциплине, тп ће знашити нпви нивп
ппреске евазије, пднпснп избегаваоа плаћаоа ппреза, пбјаснип је Кнежевић..
Ппрески пбвезници, власници приватних фирми, с кпјима је Симиш јуше разгпварап имали су примедбе
на нашин рада ппјединих филијала ппреске управе и брзине кпјима се издају ппједини дпкументи.
Симиш пшекује већу ефикаснпст у раду Ппреске управе, али и фирми кпје плаћају ппрез, у шасу када
електрпнска кпмуникација заживи у пунпј мери. Овакп дпк се пбрасци јпщ щаљу ппщтпм или щтампају,
тещкп је пшекивати да ће се ппсап радити брзп.
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Упитан щта ће бити с пнима кпјима је Ппреска управа исппставила ппгрещан пбрашун за ппрески дуг, а
већ су ущли у репрпграм дуга, Симиш каже, да ће бити враћени на списак за репрпграм и да ће мпћи да
наставе да на рате птплаћују главницу дуга, признавщи да има дпста грещака кпје праве и сами
ппрезници.
Он је истакап да је пд ппшетка гпдине тек 33.000 предузетника измиривалп редпвнп свпје пбавезе и да
ниједнпг дана нису били задужени, а да је 70.000 пд 200.000 већ испалп са списка за репрпграм дугпва,
јер немају мпгућнпсти да на време измирују свпје пбавезе.
На питаое щта ће бити с радницима „Симпа”, укпликп пстане блпкада, Кнежевић је рекап „истп щтп и с
700.000 пних бивщих радника кпји су пстали на улици, јер ’Симпу’ не сме да се гледа крпз прсте и
ппращтају дугпви”.
Један пд нащих екпнпмских аналитишара, кпји збпг лишнпг ангажмана не би да гпвпри јавнп, сматра да
би Србија била „на кпоу” када би имала самп прпблем са „Симппм”. Тај усамљени слушај би се дап лакп
рещити. Прпблем је у стптинама псталих фирми пппут те фабрике у Враоу. Србија, пп признаоу сампг
пдлазећег министра финансија и екпнпмије Млађана Динкића, гпдищое из бучета даје 700 милипна
евра за фирме у реструктуираоу пд кпјих је велика већина зрела за стешај.
Држава Србија је дпнпщеоем пдлуке да „Симпп” не плаћа ппрезе и дппринпсе, све дп оегпве
приватизације, а из шијих би се прихпда намирила, ппкущала да му ппмпгне да стане на нпге. Судећи пп
свему „Симпп” ту щансу није искпристип дп краја. На влади је да и даље „жмури” и ппщтује свпју пдлуку
из 2010. или да је пппзпве и „Симпп” гурне у блпкаду. Кпју гпд пдлуку да дпнпсе имаће не самп
екпнпмске, већ и пплитишке ппследице.
---------------------------------------------Мпји кпфери су увек спакпвани
Упитан да ли је оегпва ппнуђена пставка узета у разматраое и да ли ће бити неких прпмена с пбзирпм
на тп да је Млађан Динкић, министар финансија у пставци, а да је Симиш пп оегпвпј преппруци дпщап
на пвп местп, Симиш за „Пплитику” каже, да је све у рукама владе.
– Онакп какп влада пдлуши, такп ће бити. Спреман сам на све. Мпји кпфери су увек спакпвани, али за
сада нема никаквих прпмена”, пбјаснип је пн.
---------------------------------------------Закључак владе за „Симпп” јпш на снази
Влада Србије дпнела је у фебруару 2010. гпдине закљушак
у кпјем, између псталпг,стпји да неће бити принудне наплатедпспелих пбавеза за „Симпп” и оегпва
зависнапредузећа дп пкпншаоа приватизације кпмпаније. Пп тпм закљушку, кпјије јпщ увек на снази,
предвиђенп је да теппреске пбавезе будуизмирене прпдајпм државнпг удела у власнищтву „Симпа”.
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Измириваое пбавеза пп пснпву ппреза и дппринпса и других јавних прихпда за фирме у ппступку
приватизације, кап щтп је „Симпп”и оегпва зависна предузећа,регулисанп је Закпнпм п приватизацији,
кап и наведеним закљушкпм Владе Србије.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/399883/Put-do-penzije-Vlada-povezuje-staz-umesto-firmi

Пут дп пензије: Влада ппвезује стаж уместп фирми
АУТОР: Сузана Лакић
Радницима 179 предузећа у реструктурираоу држава ће ускпрп ппшети да плаћа запстале дппринпсе
какп би пви “технплпщки вищкпви” мпгли несметанп у пензију, сазнаје “Блиц”.

Кликни за увећаое (+)
План за рещаваое питаоа фирми у реструктурираоу дпнет је прпщлпг месеца, а нпви министар
финансија имаће задатак да га спрпведе. Извпри “Блица” тврде да је реш п припритетнпм задатку,
имајући у виду да пве фирме гпдищое кпщтају бучет 750 милипна евра.
Мнпге фирме не плаћају гас, дугују за струју, впду, дппринпсе, кредите. Оне кпје раде и нещтп
прпизвпде праве нелпјалну кпнкуренцију здравим фирмама кпје пбавезе према држави редпвнп
измирују.

У плану стпји да цеп ппсап мпра да се пкпнша дп јуна 2014. гпдине, али се прпцеоује да би се са
ппвезиваоем стажа мпглп кренути и пре краја 2013. гпдине. Од 50.000 људи кпликп ради у пвим
предузећима, прпцеоује се да пплпвина нема ппвезан стаж. Жив нпвац за уплату дппринпса свима не
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ппстпји, али у Влади Србије тврде да би прпблем ипак мпгап да се рещи.

Сви у прпблемима
На списку фирми у реструктурираоу налазе се “Застава пружје”, “Рудник”, “Завариваш”, хемијска
индустрија “Жупа”, “Метал системи”, “Застава камипни”, ПКБ “Агрпекпнпмик“. Сви у прпблемима, без
стратещких партнера, али са великим ппреским пбавезама.

- Мнпга велика предузећа у реструктурираоу јесу уплаћивала спцијалнп и пбавезнп псигураое. На тај
нашин је пбезбеђен бучет бар за пне раднике кпјима неппвезан стаж кпши пдлазак у пензију. Другима би
стаж мпгап да се ппвеже и папирплпщки, а нпвац би се уплаћивап пп пствариваоу права на пензију каже извпр ”Блица” из Владе Србије.

У рещаваое пвпг прпблема држава се први пут укљушила 2003. и тада је дпнела Закпн п ппвезиваоу
стажа, кпји се пднпсип на перипд пд 1991. па дп краја 2003. Аргумент за дпнпщеое пваквпг закпна је
бип да је пвакав пптез неппхпдан, јер се „шувају радници кпји нису криви за неуспех предузећа“.

Иакп су у републишкпј влади тада тврдили да је пвај пптез изузетак, са свакпм следећпм гпдинпм
држава
је
прпдужава
рпкпве
и
дпнпсила
нпве
закљушке.
Откад је Закпн п ппвезиваоу стажа дпнет, актуелне владе су усвпјиле шак девет закљушака кпјим је
држава ппвезала стаж делу заппслених.
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