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Loše poslovanje državnih preduzeća „jede“ uštede
D. I. K.
Uz penzije i drugi rezovi. Bez ozbiljnih reformi, preti nova seča primanja najstarijih, kažu
stručnjaci
DA bi najavljeno smanjenje penzija i plata i javnom sektoru imalo efekta na sreĎivanje situacije u
drţavnoj kasi, mora da bude praćeno i drugim merama.
- Smanjenje plata i penzija bez rešavanje problema javnih i drţavnih preduzeća je besmisleno, a
rešavanje problema javnih preduzeća bez smanjenja plata i penzija nedovoljno: mora i jedno i
drugo - ističu članovi Fiskalnog saveta Srbije u svojoj analizi. - U protivnom, ako se javna i drţavna
preduzeća ne dovedu u red, njihovo loše poslovanje će poništiti sve uštede ostvarene na drugim
mestima.
MeĎu predlozima za procenat smanjenja penzija „u opticaju“ su bila tri iznosa: 20 odsto koliko je
traţio bivši ministar finansija Lazar Krstić, 15 odsto koliko Fiskalni savet smatra da je neophodni
minimum i 10 odsto, koliko je novi ministar finansija Dušan Vujović najavio da će biti.
Smanjivanje penzija (do iznosa od 25.000 dinara) i plata u javnom sektoru doneće rezultate već
sledeće godine. A Srbiji je, tokom naredne tri godine, neophodna budţetska ušteda od oko 1,5
milijardi evra.
Računica Milojka Arsića, profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu pokazuje da bi smanjivanjem
plata i penzija za 10 odsto (izuzimajući one minimalne), ukupne uštede u toku jedne godine
iznosile oko 500 miliona evra, što je jedna trećina ušteda koje drţava mora da ostvari u naredne tri
godine. I on ukazuje da će toliko smanjenje biti dovoljno samo ako se uporedo sa njime preduzmu i
druge mere štednje, kao što su rešavanje problema u javnim preduzećima i preduzećima u
restrukturiranju u kratkom roku, smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, smanjenje
subvencija, suzbijanje sive ekonomije...
Da loše poslovanje javnih i drţavnih preduzeća moţe da „pojede“ sve uštede ostvarene na drugim
mestima nije nepoznanica.
- To se već dogaĎa tokom 2014. godine, jer su gubici i dodatni fiskalni troškovi samo dva preduzeća
u drţavnom vlasništvu, „Srbijagasa“ i „Ţelezare“ Smederevo, veći od svih ušteda koje se dobijaju
uvoĎenjem „solidarnog poreza“ i povećanjem umanjene stope PDV-a sa osam na 10 odsto - ukazuje
Fiskalni savet. - S druge strane, u javnosti se moglo čuti i da bi unapreĎenjem poslovanja javnih i
drţavnih preduzeća smanjenje penzija i plata u javnom sektoru postalo izlišno. To nije tačno, jer
samo uštede na drţavnim preduzećima nisu dovoljne da obezbede 1,2-1,3 milijarde evra koliko
vrede u paketu sa smanjivanjem plata i penzija, već najviše 400-500 miliona evra.
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UPOZORENjE
- Tokom 2014. i 2015. godine planirano je da se sprovedu reforme koje će u srednjem roku imati
veliki uticaj na smanjenje fiskalnog deficita - navodi Fiskalni savet. - One su treći neophodan
činilac fiskalne konsolidacije jer će kroz nekoliko godina dati preostalih 700 miliona evra ušteda,
ukoliko se otpočnu odmah.
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:506385-LjajicTri-razloga-zbog-kojih-ne-bi-trebalo-daporastu-cene

Ljajić:Tri razloga zbog kojih ne bi trebalo da porastu
cene
Tanjug
Do povećanja cena ne bi trebalo da dođe zbog male kupovne moći, dobre poljoprivredne
godine i krize u odnosima između EU i Rusije
BEOGRAD - Potpredsednik Vlade Srbije, ministar unutrašnje i spoljne trgovine, turizma i
telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas da postoje tri razloga zbog kojih ne bi trebalo da
doĎe do povećanja cena, a to su mala kupovna moć, dobra poljoprivredna godina i kriza u
odnosima izmeĎu EU i Rusije.
Ljajić je u Jutarnjem programu TV Pink rekao da se cene formiraju slobodno na trţištu i da vlada
ne moţe da utiče na njihovo formiranje, ali da bi trebalo da utiče na ukupnu privrednu aktivnost,
jer je trgovina ogledalo stanja jedne privrede.
Potpredsednik Vlade Srbije je ukazao da je privredna aktivnost, na ţalost, mala i da su niske plate
graĎana, dok je nezaposlenost velika, što se odraţava i na sektor trgovine, jer je kupovna moć
mala, što je jedan od razloga i argumenata zbog čega ne bi trebalo da doĎe do povećanja cena.
Drugi argument je što je Srbija imala dobru godinu u smislu prinosa svih poljoprivrednih kultura, a
treći razlog je kriza izmeĎu EU i Rusije, zbog koje će se pojaviti na evropskom trţištu višak
poljoprivrednih prehrambenih proizvoda i što EU traţi alternativna trţišta, objasnio je Ljajić.
Ljajić je podsetio da u Srbiji postoji ukupno 10 većih trgovinskih lanaca koji imaju 86 odsto udela
na trţištu, ali da je još loša konkurencija, zbog čega je neophodan dolazak novih trgovinskih i
diskontnih lanaca.
Potpredsednik Vlade Srbije je potvrdio da nije sporan dolazak nemačkog globalnog lanca
supermarketa "Lidl", ali da bi trebalo da se na lokalnom nivou završi papirologija vezano za otkup
lokacija u više opština i gradova.
Ljajić je dodao da ima dvadesetak lokacija o kojima se pregovara i da "Lidl" razgovara o izgradnji
velikog distributivnog centra verovatno u okolini Pazove.
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Na pitanju o izvozu domaće hrane u Rusiju, Ljajić je odgovorio da je na kratak rok moguće povećati
izvoz, jer nisu iskorišćeni postojeći kapaciteti, smanjiti spoljno-trgovinski deficit, a sa druge
strane, podstaći poljoprivredni proizvoĎači da ulaţu u tehnologiju i razvoj.
http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:506433-Prodaju-Sajam-kafane-klubove

Prodaju Sajam, kafane, klubove
Na spisku 502 preduzeća predviđenih za privatizaciju nalaze se Dom sindikata, „Slavija hoteli“,
Studio B, FK Rad... Novog vlasnika moglo bi da dobije i „Društvo za održavanje zgrada
Beograda“
AGENCIJA za privatizaciju objavila je prošle nedelje javni poziv za prodaju 502 preduzeća. Na
spisku se, pored brojnih giganata, poput „Galenike“, PKB, IMT, IMR, IMT, „Laste“, nalazi i poveći
broj poznatih privrednih subjekata sa teritorije srpske prestonice.
Drţava, tako, traţi zainteresovane kupce za mnogobrojne firme iz sfere graĎevine, saobraćaja,
trgovine i turizma, medija, pa čak i sporta.
U ovom krugu privatizacije, na primer, ponuĎeni su Beogradski sajam (204 zaposlena), Dom
sindikata (32), „Slavija hoteli“ (202), Studio B (243), RTV Pančevo (63), ali i „Ikarbus“ (267),
„Utva“ (253), BIP (542), „Industrija obuće Beograd“ (79), „Društvo za odrţavanje zgrada Beograd“
(597).
Posebno je interesantno da se na spisku našao i jedan fudbalski klub, i to superligaš Rad, koji, po
zvaničnim podacima, ima 56 zaposlenih.
“ZNAK PITANjA“, “KOLARAC“, “PARK“...
SA 127 zaposlenih ugostiteljsko preduzeće „Varoš kapija“ je jedno od većih u svojoj oblasti. Ono
obuhvata i popularne kafane i restorane „Znak pitanja“, „Park“, „Sunce“, „Kolarac“, „Proleće“,
„Zlatno burence“, „Korzo“...

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/489120/Rajic-Sertic-nije-uspeo-da-reformise-ni-PKS-a-kako-ce-privredu-zemlje

Rajić: Sertić nije uspeo da reformiše ni PKS, a kako
će privredu zemlje
Konsultant Dragoljub Rajić izrazio je danas sumnju da će predsednik Privredne komore Srbije (PKS)
Ţeljko Sertić kao ministar privrede uspeti da reformiše privredu zemlje.
- Sertić nije uspeo da reformiše PKS, koja ima 300 zaposlenih, da bude efikasnija, i ne vidim kako
će onda uspeti da reformiše privredu u kojoj ima 990.000 zaposlenih - rekao je Rajić agenciji Beta.
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Prema njegovim recima, PKS nije postala, kao što bi trebalo da bude, servis privrede koji sluţi za
povezivanje sa stranim kompanijama. Naprotiv, taj osnovni posao PKS da spaja domaće sa stranim
firmana, po Rajiću, na mnogo niţem nivou nego što je bio u doba Jugoslavije.
Kako je rekao, PKS bi trebalo da svaka tri meseca objavljuje koje je domaće kompanije spojila sa
inostranim, ali se to do sada nije desil o. Premijer Aleksandar Vučić dostavio je juče Skupštini
Srbije predlog kandidature Ţeljka Sertića za novog ministra privrede.
Rajić je rekao da je Vlada Srbije trebalo, kao što je obećavala, da umesto političkog postavljanja,
privrednike pusti da predloţe ko bi bio ministar privrede, ocenjujući da u Srbiji ima dosta ljudi koji
imaju kvalitet, ali da im se ne daje šansa.
- Ministar privrede bi trebalo da bude neko sa iskustvom. Nama treba neko ko poznaje privredu,
koje naparavio sebe i ko je nešto postigao u poslu, a da nije tajkun. Takvih u Srbiji ima dosta istakao je Rajić.
Po njegovim rečima, budući ministar privrede bi morao da bude zaštitnik interesa privrede, ali, da
bi u tome uspeo, vlada prvo mora da reformiše sebe.
- Imamo preglomazan drţavni aparat, spor i neefikasan - rekao je konsultant iz Mreţe za poslovnu
podršku, Dragoljub Rajić.
Po njegovim rečima, ministar privrede će prvenstveno morati da radi na stvaranju uslova za lakše
osnivanje i poslavanje malih i srednih preduzeća i na borbi protiv sive ekonomije.
Kako je naveo, ministar privrede će morati da radi na tome da se značajno smanje nameti na
osnivanje i poslovanje malih i srednjih formi, jer je taj segment privrede jedini koji moţe dovesti
do značajnijeg zaposljanja.
- Srbiji je, da bi nivo nezaposlenosti smanjila na evropski nivo od 10 do 12 odsto, potrebno 60.000
novih aktivnih malih i srednih preduzeća - procenio je on, napominjući da je sada njihovo osnivanje
preskupo, a i drţva ih odmah optereti sa po 2.500 do 3.000 evra.
Govoreći o potrebi da se značajno smanji siva ekonomija, Rajić je ocenio da su sada stvoreni takvi
uslovi da je mnogo bolje raditi u sivoj nego legalnoj ekonomiji.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/489218/Penzioneri-ukazali-Vulinu-na-probleme-u-starackim-domovima

Penzioneri ukazali Vulinu na probleme u staračkim
domovima
Tanjug
Predstavnici Udruţenja sindikata penzionera Srbije obavestili su danas ministra za rad,
zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina o problemima u domovima za smeštaj
starih lica koji ne rade u skladu sa zakonom.
Kako je saopštilo Ministarstvo rada, Vulin je razgovarao sa predstavnicima Udruţenja sindikata
penzionera o njihovom socijalno ekonomskom poloţaju i rešavanju vaţnih pitanja i problema sa
kojima se suočavaju.
Na sastanku je bilo reči o pitanjima značajnim za članove tog Udruţenja sindikata, posebno o
poloţaju penzionera, unapredenju njihovog socijalno ekonomskog poloţaja, kao i o potrebi
njihovog uključivanja u rešavanje sistemskih pitanja u zemlji.
Predstavnici penzionera su u trakoĎe skrenuli paţnju na potrebu proširenja kapaciteta kada su u
pitanju pomoć i nega starijim sugradanima, dodaje se u saopštenju Ministarstva rada.
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/489221/Kragujevac-Radnici-Stambenog-strajkom-traze-plate

Kragujevac: Radnici „Stambenog“ štrajkom traže
plate
Nebojša Radišić
Radnici Javnog stambenog preduzeća u Kragujevcu od ponedeljka, 25. avgusta, stupaju u generalni
štrajk jer nisu primili platu od aprila.
Kako kaţe prdsdnica Samostalnog sindikata Vesna Todorović, „osnovni razlog je to što plate nisu
primljene od aprila ove godine“.
- Dok nam se ne isplate zarade i troškovi za prevoz, nećemo da radimo. Svi ćemo dolaziti na posao i
protestovati na radnim mestima. Odlučićmo i šta je to minimum procesa rada, kako ne bi ugrozili
graĎane kojima naši radnici odrţavaju zgrade. To znači da će raditi jedino sluţba za hitne
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intervencije - kaţe predsednica Samostalnog sindikata Vesna Todorović.
Komunalci potražuju 500 miliona dinara
Sva preduzeća koja zavise od uplata graĎana i privrede su u problemima, jer se samo u Kragujevcu
javnom komunalnom sektoru duguje više od 500 miliona dinara. Od komunalaca u Kragujevcu, plate
se isplaćuju redovno jedino u „Vodovodu“, „Trţnicama“ i „Parking srvisu“.
Predsednica sindikata Vesna Todorović
Ova firma, čiji je osnivač grad, ne dobija pomoć iz budţeta, ali sa svojih 172 radnika i manjkom
poslova, ne moţe da se izdrţava. Za plate je mesečno potrebno 9,5 miliona dinara, ali je potrebno
30 miliona da bi se radnicima isplatile i zaostale zarade.
Da je firma u finansijskom kolapsu, pokazuje i to što su dugovanja prema bankama narasla na 80
miliona dinara, a prema poslovnim partnerima još 30 miliona.
Javno stambeno preduzeće, osim što odrţava pojedine zgrade, radi i poslove objedinjene naplate,
obavlja poslove utuţivanja neplatiša i čuva dokumentaciju za 18.000 stanova u Kragujevcu.
Ono nije jedino čiji su radnici štrajkom krenuli da se bore za plate.
Kako kaţe Branko Petrašinović, predsednik sindikata zaposlenih u komunalnim delatnostima, od
početka godine su još četiri preduzeća štrajkovala zbog zarada.
- JKP „Čistoća“ je štrajkovala dva puta. Pre šest meseci na sat vremena, a pre dva meseca su imali
generalni štrajk. Kasnile su im dve plate i onda su se dogovorili da im se isplati jedna, a da nadalje,
od čistačice do direktora, svi primaju minimalac od 29.000 dinara. Isto je bilo i sa Gradskim
grobljima, gde su štrajkovali zbog dve i po plate. Sada svi primaju minimalac, isplata je jednom
nedeljno. Štrajkovalo je i “Zelenilo“, gde su kasnile dve plate i pet nadoknada za prevoz. Oni su
uspeli da isplate radnike i da se sada normalne zarade primaju na 15 dana - kaţe Branko
Petrašinović.
Od ostalih gradskih preduzeća, plate kasne u Sportskom centru „Park“ (dva meseca), Sportskom
centru „Mladost“ (dva mesaeca) i u „Sajmištu“, (mesec).
Na štrajk su se ove godine odlučili i zaposleni u Ustanovi za decu „Nada Naumović“ koja upravlja
svim odbdaništima, ali je ubrzo prekinut posle hitne isplate jedne zarade. Sada se, kako kaţe
direktor Slavica Otović, isplaćuju redovno, ali sa zakašnjenjem od mesec dana.
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Manji-broj-zanimanja-sa-beneficiranim-stazom.sr.html

„ПОЛИТИКА” ОДГОВАРА НА ПИТАЊА О НОВОМ ЗАКОНУ О ПЕНЗИЈАМА (4)

Мањи број занимања са бенефицираним стажом
Поента новог прописа – није важно колико си радио и уплаћивао, већ колико ће пензија да
кошта државу која није умела да управља Фондом ПИО
Нови закон о ПИО који ступа на снагу 1. јануара наредне године покварио је рачуницу многим
будућим пензионерима који су рачунали да ће раније у пензију како би коначно уживали у
ономе што су годинама кроз доприносе за ПИО уплаћивали.
Законодавац не само да је, дакле, пооштрио услове за пензионисање увођењем казни и за
мушкарце и за жене, већ је померио границу за одлазак жена у пензију, све у циљу смањења
оптерећења на буџет. Како би читаоцима појаснили неке од нејасноћа које доноси нови закон
„Политика” ће и данас покушати да одговори на нека од питање која су стигла нашој
редакцији.
Питање – До сада је било могуће, уколико добијете отказ под одређеним условима, да на
бироу будете и до две године, са плаћеним свим доприносима и с неком платом. Да ли ће то
бити могуће и по новом закону и под којим условима?
Одговор – Закон о изменама и допунама закона о ПИО не регулише ово питање. Ово питање је
материја Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,чију реализацију
обезбеђује Национална служба за запошљавање. Није нам познато да ће Закон о запошљавању
бити мењан. Вероватно ће у Националној служби за запошљавање моћи више да вам кажу о
насталој ситуацији проузрокованој поступним померањем старосне границе за стицање права
на старосну, односно превремену старосну пензију
Питање – Да ли је новим законом о пензијама дошло до неких измена по питању
бенефицираног радног стажа? Коме су та права укинута?
Одговор – Да. Прописано је да се на административно-техничким радним местима, односно
пословима, не може више рачунати с бенефицијама (члан 6. Закона о изменама и допунама
Закона о ПИО), али конкретизација на којим радним местима, односно пословимаостаје
бенефицирани стаж, када су у питању одређене категорије осигураника из члана 42. ЗПИО
(полиција, спољни послови, БИА, извршавање кривичних санкција и пореска полиција), знаће
се после доношења подзаконских аката ресорних министара и министра надлежног за послове
ПИО. Ови акти морају да будуусаглашени са законском нормом из члана 6. Закона о изменама
и допунама ЗПИОу року од 90 дана од дана ступања на снагу измена и допуна (члан 18. Закона
о изменама и допунама ЗПИО).
Питање – Ове године, 28. децембра, имаћу 60 година и 6 месеци живота и 35 година и два
месеца радног стажа. Да ли имам услов за пуну пензију, јер је за ову годину предвиђено 35
година и 8 месеци радног стажа (или старосна пензија још ове године подразумева пуну
пензију са 35 година).
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Одговор – Актуелним Законом о ПИО за стицање пуне пензије у овој години потребно је 35,8
година радног стажа.
Питање – Нови Закон о ПИО ми је „великодушно” додао још три године рада пре него што могу
да остварим превремену пензију. При том моја школска другарица је у старосној пензији од
2010. године, а ја нисам и то само зато што сам студирала и завршила факултет на време. Због
тога сам кажњена са седам година додатног рада. Да ли се тако награђују жене које поред
породице (имам само двоје деце па немам право на додатни стаж) и куће имају и каријеру.
Одговор – Новим законом о ПИО жене које имају једно и двоје деце имаће право на посебан
стаж, али тек од 2032. године. До тада ово право могу да користе само мајке с троје деце. С
обзиром на то да имате двоје деце од 2032. године то ће вам се рачунати као једна година
посебног стажа за шта ћете приликом обрачуна пензије добити нешто већу пензију.
Питање – Какав је то закон који ступа на снагу у 2014. години, а одредба о признавању стажа
мајкама примењује се од 2032?
Одговор – Нови закон о ПИО ступа на снагу од 1. јануара наредне године, а процена
законодавца је да се посебан стаж за жене с једним и двоје деце рачуна тек за 17 година. До
тада важи посебан стаж само за мајке с троје деце.
Приредила
Јасна Петровић-Стојановић

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/krediti-javnih-kompanija-pojedose-drzavni-budzet

Кредити јавних компанија поједоше државни
буџет
Поједина државна и јавна предузећа нарушавају стабилност јавних финансија на начин
који је веома сличан ономе на који то раде тајкуни – узимањем кредита које после не
враћају банкама. Трошак који ће буџет државе Србије ове године поднети због лошег
пословања
јавних компанија, а у чему највише учествују управо активиране банкарске гаранције, износи
милијарду евра.
Тајкуни су, у спрези с менаyментом појединих државних банака, упропастили те финансијске
куће: менаџмент им је, наиме, одобравао кредите које им приватне банке никада не би
одобриле јер је било извесно да их тешко могу вратити.
Држава је на крају морала да санира губитке тих банака и због тога се додатно и задужила.
Слично раде и компаније у државном и јавном власништву: узимају кредите за које код банака
гарантује држава. У оба случаја, цену таквог пословања на крају плаћа буџет, односно порески
обвезници.
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Примера ради, трошкови које је држава имала за само два таква предузећа („Србијагас” и
железару у Смедереву) „појели” су сав приход који је буџет имао од повећања доње стопе
ПДВ-а с осам на десет одсто и увођења солидарног пореза на плате у јавном сектору. Зато у
Фискалном савету истичу да је без довођења у ред државних и јавних предузећа немогуће
успешно спровести фискалну консолидацију и избећи кризу јавног дуга.
„Сматрамо стога да би и све будуће фискалне уштеде, кроз смањење плата и пензија на
пример, представљале узалудну жртву уколико се у исто време не би решили највећи
проблеми државних и јавних предузећа”, наводе у Фискалном савету.
Анализа Фискалног савета показала је да је јавни дуг Србије у претходним годинама повећан
око 800 милиона евра само због активираних банкарских гаранција за кредите које је узео
„Србијагас”. То предузеће лане је направило губитак у пословању од близу 50 милијарди
динара, а проценат наплате испорученог гаса му је свега 60 одсто.
Иако „Електропривреда Србије” сада не прави тако велике губитке, у Фискалном савету
наводе постоји „озбиљан ризик” да неуспешно пословање тог убедљиво највећег државног
предузећа постане фискални трошак и „величином проблема потпуно уруши јавне финансије
Србије”.
В. Чворков
Цео текст прочитајте у нашем штампаном издању од четвртка, 21. августа
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-brisel-po-pravdu-za-150-firmi-i-500000-hektara

У Брисел по правду за 150 фирми и 500.000
хектара
Мали акционари петнестак војвођанских пољопривредних комбината протестовали су у
Фекетићу да би по ко зна који пут указали на малверзације у некадашњим продајама тих
предузећа и затражили од републичких власти да се те приватизације пониште.
Како су казали за „Дневник”, у септембру се спремају за Брисел, где ће Европској комисији
предати извештај о 146 сумњивих приватизација пољопривредних предузећа у Војводини.
– Реч је о 514.105 хектара пољопривредног земљишта, доспелих у руке газда које су многе
пољопривредне комбинате у Војводини довеле до просјачког штапа – каже за „Дневник”
председник удружења „Обруч” Ненад Илић. – Од тога је 200.000 хектра задружно земљиште. О
свему томе су раније обавештени наши државни органи, а сада припремамо обиман извештај
за европске институције.
До тада, акционари ће поново отићи у Владу Србије да затраже одговор на питање шта је с
обећањем да ће се отворити Пандорина кутија приватизација које су ојадиле хиљаде породица
малих акционара и упропастиле многа војвођанска села. Јуче им је, по „Дневниковим”
сазнањима, из Владе стигла информација да су њихови захтеви прослеђени Министарству
привреде.
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– Пре две године били смо у Влади Србије и добили обећање да ћемо после решавања 24
спорне приватизације ми бити на реду, међутим, помака нема. Предмети стоје у Специјалном
тужилаштву за организовани криминал, а занима нас шта је полиција урадила по том питању –
каже за „Дневник” представник Савеза удружења акционара Војводине Панто Чеклић из
Фекетића. – Ми, мали акционари, више и не постојимо у тим комбинатима, већински власници
нас уопште не региструју. А проблем је огроман и тежак, у питању је гола егзистенција и
живот становника многих војвођанских места.
Само у ДПП-у „Фекетић” радило је 350 људи и од комбината је живело толико породица, а од
када је то предузеће купио ирски фонд у чијем је саставу и сомборска „Панонија”, нема их ни
40, вели наш саговорник.
Како кажу мали акционари, позивајући се на ревизију приватизације, друштвени капитал
фекетићког пољопривредног добра процењен је, пре продаје, на 12,8 милиона евра, а пазар је
пао на око четири милиона. „Панонија“ је купила 70 одсто те фирме 2005. године. Проблем је
у „Фекетићу” био и то што нису разграничене државна и друштвена својина од задружне, те је
купац добио све њиве. Данас је спорно најмање 1.126 хектара плодног земљишта.
– Све су приватизације рађене по истом шаблону, од сумњиве процене вредности капитала па
надаље. Фингиране су потврде да је улагано у обртна средства и да су извршаване остале
уговорне обавезе, распродавана је непокретна имовина путем банкарске хипотеке, без
одобрења свих акционара... Индикативно је и то што су комбинати продавани у мају, када је
заснована пољопривредна производња – указује Чеклић, оцењујући да је проблем направила и
држава која има монопол над земљиштем, а оно је од некадашњег задружног, кроз разне
стаусноправне промене, дошло у њено власништво.
Чеклић наводи да су међу предузећима због чије приватизације мали акционари протестују
„Агрокомбинат” у Суботици, „Зобнатица”, „Криваја”, пољопривредна предузећа и задруге у
Бајши, Телечки, Оyацима, Раткову...
По речима, председника Савеза удружења акционара Војводине Веселина Мухадиновића,
држава је у приватизацијама пољопривредних комбината у Војводини оштећена за најмање
милијарду евра.
– Агенција за приватизацију је одредила да пољопривредно земљиште не сме бити предмет
продаје, али је у неким комбинатима, после смишљених стечајева, земља пребацивана у
власништво приватних лица. То хоћемо да докажемо – каже Мухадиновић за „Дневник”.
С. Глушчевић
Пребројавају се на прсте
По речима Ненада Илића, у око 150 пољопривредних предузећа, чија приватизација је малим
акционарима сумњива, сада ради тек осам до десет одсто од некадашњег броја запослених.
– „Ратково” је, рецимо, имало 295 запослених, а сада их је тридесетак, с тим што се за њих 20
спрема отпремнина – наводи Илић. Мали акционари из „Криваје” наводе да је зо предузеће
обрађивало око 5.000 хектара земље, имало фарму свиња капацитета 20.000, фарму музних
крава за 1.000 грла... Остао је само коров.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ekolubara%E2%80%9D-prima-1400-radnika

„Колубара” прима 1.400 радника
Директор Рударског басена „Колубара” Милорад Грчић најавио је да почиње потписивање
уговора о раду с 1.399 радника, који су до сада били ангажовани преко предузећа
„Колубара услуге” на производњи угља у том рударском басену.
Грчић је на конференцији за новинаре у Лазаревцу истакао да су ти радници у претходних три
до десет година, стицајем разних околности, били ангажовани преко издвојеног предузећа
„Колубара услуге” и да су годинама радили најтеже послове, и то за мање плате у односу на
раднике који су у сталном радном односу у „Колубари”.
– Ангажовање радника преко предузећа „Колубара услуге” коштало је Рударски басен и ЕПС
више него да су они били директно запослени у „Колубари” – прецизирао је Грчић, и додао да
је преузимање тих радника јефтиније за тај рудник а боље за раднике.
Радници који ће прећи у РБ „Колубара” су бравари, електричари, планир-мајстори, помоћни
радници, руковаоци станице... Грчић је истакао да се у реализацију тог посла кренуло
захваљујући договору с премијером Александром Вучићем који је раније посетио „Колубару”,
и који је упознат с тим питањем.
Он се свим радницима који раде у производњи угља у „Колубари” захвалио на томе што
годинама доприносе одржању стабилности енергетског система земље.
Директор „Колубаре” је додао да руднику увек недостаје производних радника, да ће посебно
бити потребно још таквих људи када проради коп „Тамнава – Западно поље”, из којег се након
поплаве сада испумпава вода. По његовим речима, у „Колубари” је сада, директно и
индиректно, на пословима производње угља ангажовано око 10.000 радника.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/staklara-na-staklenim-nogama

Стаклара на стакленим ногама
Међу предузећима на листи за приватизацију је и Индустрија стакла Панчево. У
власништву има 25 хектара земље, али има и дугове који премашују вредност капитала.
Држави су сугерисали да стакларне погоне продаје појединачно али је Агенција за
приватизацију
одлучила да се некадашњи гигант продаје у целости, преноси РТС.
Фабрика је у лошем стању и споља и изнутра. У животу се одржава само пет седам погона.
Ради две стотине људи у само једној смени. Радници би желели да има више посла, јер би на
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тај начин и плата била сигурнија и редовнија. Упркос старим машинама, кажу да је
производња унапређена и да се труде да раде добро.
А ситуација је таква да плате касне два месеца, превоз дуже. Дугови су 42 милиона евра. У
Фабрици кажу да 98 одсто дуга чине обавезе према држави.
Погон за производњу равног стакла је урушен али га нема сврхе обнављати јер се тзв.
питзбург технологијом више не производи нигде у свету. За нову флот технологију потребно је
улагање од 100 милиона евра. Свесни су да ће тешко наћи таквог купца. Зато мисле да је
извеснији други модел приватизације.
„Да се појави неко за ове наше дорадне погоне који раде од оснивања предузећа и да се уз
мало улагања, ту већ говоримо о десетак милиона, осавремене наши дорадни погони”, каже
директор панчевачке Стакларе Емануел Лупулеску.
За 84 године колико постоји, стаклара у Панчеву никада није престајала са радом, чак ни за
време Другог светског рата.

24 САТА
http://www.24sata.rs/vesti/aktuelno/vest/vrtici-najjeftiniji-u-jagodini-najskuplji-u-kragujevcu/147651.phtml

Vrtići najjeftiniji u Jagodini, najskuplji u
Kragujevcu
Autor: I. Kranjčević
Roditelji u Beogradu i Kruševcu izdvajaju više nego duplo, a Kragujevčani skoro i tri puta više
novca za vrtić u odnosu na mame i tate u Jagodini, Novom Sadu, Vranju i Nišu. Cena vrtića
zavisi od subvencija Gradske uprave, ali i ekonomske cene koju odredi svaka lokalna
samouprava.
PAPRENO - Dok roditelji u Jagodini i Novom Sadu izdvajaju nepunih 4.000 dinara, Kruševljani i
BeograĎani boravak svoje dece u vrtiću plaćaju paprenih 10.000, a Kragujevčani čak 11.000 dinara.
Ljiljana Kiković, predsednica samostalnog sindikata Predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
objašnjava da su predškolske ustanove vezane za lokalnu samoupravu, koja odreĎuje ekonomsku
cenu i olakšice roditeljima.
- Postoji mnogo problema jer u predškolskom vaspitanju ništa nije ujednačeno. Delatnost pripada
Ministarstvu prosvete, a ostalo je pri lokalnoj samoupravi. Vaţno je da deca idu u vrtić, da se
socijalizuju, ali bi drţava trebalo da se angaţuje da to ujednači. Vrtići u manjim sredinama jeftiniji
su od onih u većim gradovima, jer je ekonomska cena različita, a ona se formira u zavisnosti od
cene hrane i ostalih potrepština u gradu - napominje Kiković.
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Lokalne samouprave na različite načine subvencionišu boravak dece u vrtićima. Dok pojedini vrtići
odreĎuju istu cenu za sve oslobaĎajući samo odreĎene kategorije, kao što su deca sa posebnim
potrebama, primaoci materijalne pomoći, dečjeg dodatka, drugi olakšavaju roditeljima sa niţim
primanjima u odnosu na one sa prosečnom platom, pa se tako u Beogradu cena koju plaćaju
roditelji, spram njihovih primanja kreće od 2.973 do 9.706 dinara. Plaćanja su osloboĎeni uglavnom
treće i svako naredno dete, dupli blizanci, deca ratnih vojnih invalida, deca bez roditeljskog
staranja, deca sa smetnjama u razvoju...

Kako se kreću cene
Grad jasle-vrtić predškolci
Jagodina 3.860 - 3.510
Novi Sad 3.876 - 2.657 - 2.220
Vranje 3.900 - 3.120
Niš 4.503 - 3.162
Čačak 4.796 - 4.474 - 1.611
Uţice 5.000 - 4.300
Smederevo 5.544 - 3.917
Šabac 5.668 - 4.722
Beograd 9.706 - 7.769
Kruševac 10.800 - 1.000
Kragujevac 11.000 - 9.900
*cene su u dinarima

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=08&dd=20&nav_category=11&nav_id=890383

Vulin s penzionerima o problemima
IZVOR: TANJUG
Beograd -- Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin
razgovarao je danas s predstavnicima penzionera o njihovim problemima.
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Predstavnici Udruţenja sindikata penzionera Srbije obavestili su danas ministra za rad,
zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina o problemima u domovima za smeštaj
starih lica koji ne rade u skladu sa zakonom.
Kako je saopštilo Ministarstvo rada, Vulin je razgovarao s predstavnicima Udruţenja sindikata
penzionera o njihovom socijalno-ekonomskom poloţaju i rešavanju vaţnih pitanja i problema s
kojima se suočavaju.
Na sastanku je bilo reči o pitanjima značajnim za članove tog Udruţenja sindikata, posebno o
poloţaju penzionera, unapreĎenju njihovog socijalno-ekonomskog poloţaja, kao i o potrebi
njihovog uključivanja u rešavanje sistemskih pitanja u zemlji.
Predstavnici penzionera su trakoĎe skrenuli paţnju na potrebu proširenja kapaciteta za pruţanje
pomoći starijim sugradanima, dodaje se u saopštenju Ministarstva rada.
Sutra Vulin obilazi dom za decu u Pančevu
Aleksandar Vulin obići će sutra Dom za decu i omladinu "Spomenak" u Pančevu i korisnicima te
ustanove uručiti dve tone humanitarne pomoći.
Kako je najavljeno iz Ministarstva za rad, ministar Vulin će uručiti pomoć u vidu hrane, sredstava
za higijenu i školskog pribora.
Vulin će se, kako je najavljeno, sastati s načelnikom Juţnobanatskog okruga Zoranom Tasićem,
gradonačelnikom Pančeva Pavlom Radanovim, direktorom Centra za socijalni rad u Pančevu
Zoranom Albijanićem i direktorom Gerontološkog centra u tom gradu Milentijem Maksimovićem.
Tokom posete Domu, ministar će se sastati i s direktorkom "Spomenka" Zdenkom Radojković,
direktorom filijale NSZ u Pančevu Zoranom Aleksićem, načelnicom odeljenja za PIO Danijelom
Pejatović, većnikom za socijalnu zaštitu Suzanom Jovanović, direktorom Doma za lica ometena u
mentalnom razvoju u Jabuci Milanom Kisinim i direktorkom Doma slepih u Pančevu Zoricom Boţić.
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Deo prosvetara štrajkuje 1.septembra
NOVI SAD
I početak ove školska godine neće proći bez problema, jer je iz Unije sindikata prosvetnih
radnika Srbije za 1.septembar najavljen štrajk upozorenja. Unija, koja broji oko 25.000
članova, istog dana organizovaće i protest na trgu Nikole Pašića u Beogradu, kome se neće
pridružiti članovi preostala tri sindikata u prosveti.
Štrajk upozorenja, koji u ponedeljak, 1.septembra organizuju članovi Unije sindikata prosvetnih
radnika Srbije, podrazumevaće celodnevni prekid nastave u oko 600 škola, od kojih je 90 u
Vojvodini. Prijem, bez nastave, biće organizovan samo za Ďake prvake, što ne treba da brine
roditelje mališana iz Novog Sada, jer će u štrajku učestvovati samo pojedine srednje škole.
U najavljenom štrajku upozorenja učestvovaće samo članovi Unije, bez podrške preostala tri
sindikata. U Sindikatu radnika u prosveti Srbije, kaţu da se pozivu na štrajk nisu odazvali jer
smatraju da nije pravi momenat za protest, čija je uspešnost ionako ravna nuli.
Iako su ostali usamljeni u nameri da 1. septembra prosvetari ujedinjeno stanu u odbranu svojih
plata, organizatori štrajka upozorenja, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, neće nastaviti sa
protestima i drugog dana školske godine, ali ističu da se, ukoliko nadleţno ministarstvo ne uvaţi
njihove zahteve, slični protesti mogu očekivati i ubuduće.
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