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Investitori traţe i “otpisane“ firme
D. I. KRASIĆ
Marijana Radovanović, v. d. direktora Agencije za privatizaciju, za „Novosti“: Veliko
interesovanje za firme iz metalskog kompleksa. Ukupan dug 502 preduzeća iznosi 11,3
milijarde
SUDBINA preduzeća koja su bila u restrukturiranju i ostalih firmi u nadležnosti Agencije za
privatizaciju biće poznata poĉetkom decembra. Tada istiĉe zakonski rok da Ministarstvo privrede
odluĉi koje preduzeće će, sa liste od 502 za koje se trenutno ispituje zainteresovanost investitora,
ići dalje u privatizaciju, a koje odlazi u steĉaj. Postoji i treća mogućnost - da preduzeće koje ne
želi nijedan investitor ipak ne bude ugašeno odmah, ali pod uslovom da se proceni da bar jedan
deo može tržišno da posluje.
Marijana Radovanović, vršilac dužnosti direktora Agencije za privatizaciju, kaže da je odaziv
investitora na raspisani javni poziv za ova preduzeća veliki, ali da će konkretni podaci biti poznati
tek posle 15. septembra, kada istekne rok za dostavu pisama o zainteresovanosti.
* Da li je pismo o zainteresovanosti garancija da će biti raspisan i oglas o privatizaciji?
- Ozbiljno pismo investitora, koje sadrži predložen naĉin privatizacije, koncept opstanka
preduzeća, viziju, ĉak i biznis plan, najvažniji je faktor prilikom odluĉivanja o budućoj
privatizaciji. Mi već imamo uraĊene ozbiljne analize za svako od 502 preduzeća, u pogledu
finansijskog stanja, tržišta, menadžmenta, stanja opreme, proizvoda... Ali važan nam je stav
investitora: da li želi da kupi imovinu ili kapital, šta planira sa radnicima, delatnošću, da li je
možda zainteresovan za dokapitalizaciju...
POSTOJE SAMO NA PAPIRU* Imate li procene koliko preduzeća može odmah da ide u steĉaj?
- Za 58 preduzeća može već 16. septembra da se pokrene steĉajni postupak, što je sad zakonski u
nadležnosti Agencije za privatizaciju. To su društvene firme koje postoje samo „na papiru“:
nemaju imovine, zaposlenih, nemaju delatnost, ne postoje na adresi. Još oko 50 firmi trenutno
ispunjava uslove za pokretanje steĉaja, ukoliko se za njih ne pojavi zainteresovani investitor.
* Koje je najbolje rešenje za metalski kompleks, koji imaveliku imovinu?
- Smatram da je to strateško partnerstvo. Republika Srbija bi u novo preduzeće unela,
pretvaranjem duga u vlasništvo, na primer proizvodnu halu i opremu, a strateški partner, recimo,
licence i tehnologiju u istoj vrednosti. Veliko je interesovanje za preduzeća u ovom sektoru, od
kojih mnoga sa liste nikada nisu bila privatizovana: IMT, IMR, „14. oktobar“, „Prva petoletka“...
* Preduzeća u restrukturiranju imaju ogromna dugovanja?
- Preduzeća u restrukturiranju, koja se inaĉe više ne zovu tako jer je novim zakonom ukinut taj
status, duguju ukupno 4,7 milijardi evra. Od tog iznosa, ovo 161 preduzeće, državi duguje 2,4
milijarde, dok komercijalni dugovi ĉine 2,3 milijarde evra. Kod ostalih preduzeća veći je
komercijalni dug: 3,4 milijarde evra, dok državi duguju 3,2 milijarde evra.
* Koliko je stiglo prijava potraţivanja od preduzeća u restrukturiranju?
- Ukupno 34.000 prijava smo primili, i ta potraživanja se još unose i broje.
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EMIRATI* Zašto su na listi i ĉetiri poljoprivredna dobra koja su predmet ugovora sa „Al Ravafedom“
iz
Emirata?
- Zajedniĉko preduzeće, koje po meĊudržavnom ugovoru osniva Srbija i „Al Ravafed“ kupuje deo
imovine od ova ĉetiri poljoprivredna dobra. Ta preduzeća i njihova ostala imovina ostaju u
nadležnosti Agencije za privatizaciju. Inaĉe, za sva poljoprivredna preduzeća, sudeći po
zainteresovanosti investitora, oĉekujemo takmiĉenje prilikom privatizacije.
* Koliko radnika radi u ovim preduzećima i šta će biti sa njima?
- U 502 preduzeća radi ukupno 93.000 radnika. Za sve je zakonski u sluĉaju steĉaja predviĊen
socijalni program, uz otpremnine. Novac za to je predviĊen budžetom, a trebalo bi i rebalansom
koji je u izradi. Socijalni program trebalo bi da imaju i radnici koji budu „višak“ u preduzećima
koja opstaju.
* Da li potraţivanja iz restitucije mogu da „pokvare raĉunicu“?
- Imovina pod sporom ne može da bude predmet prodaje. U kontaktu smo i sa Agencijom za
restituciju i važno je da bilo šta što se privatizuje nije predmet naturalne restitucuje.
* Bune se i vodoprivredna preduzeća sa liste?
- Ona se pozivaju na zakljuĉak Vlade Srbije iz aprila ove godine, po kome su vodoprivredna trebalo
da budu pripojena javnim preduzećima. MeĊutim, to do sada nije realizovano, pa su se, po sili
zakona, našla na listi 502 preduzeća za privatizaciju.
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OBJAVLJENA ANALIZA TRŢIŠTA CENTRALNE I ISTOĈNE EVROPE

Manje zaposlenih u celom regionu
G.B.
U Centralnoj i Istoĉnoj Evropi najviše u prethodnoj godini zapošljavale Letonija, Rumunija i
Litvanija. Poljska stabilna, a kod ostalih, broj zaposlenih u firmama u padu.
„Promena u rang listi vodećih 500 kompanija odslikava ekonomske uslove u protekloj godini - a ona
nije bila uspešna. Niske izvozne stope zbog slabe evrozone i ograniĉenja pristupa kreditima naĉinili
su 2013. teškom i izazovnom godinom za preduzeća. Kao rezultat toga, vodećih 500 kompanija
završile su 2013. sa stabilnim prometom i neznatnim smanjenjem stope zaposlenosti. Vidimo da
naroĉito veliki igraĉi imaju ozbiljne probleme u održavanju uĉinka iz prethodnih godina“,
objašnjava Katarzyna Kompowska, izvršni direktor “Coface” za Centralnu Evropu.
Najviše zapošljavale Letonija, Rumunija, Litvanija
Izazovna ekonomska godina 2013. uticala je na vodećih 500 igraĉa: kompanije u Centralnoj i
Istoĉnoj Evropi neznatno suu povećale promet za 0,2 odsto, na preko 644 milijardi evra. Ipak,
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najveće kompanije u CIE i dalje su veoma važni poslodavci u regionu. Iako su brojke pale za -0,8% u
odnosu na prošlogodišnju studiju, vodećih 500 pokrivaju 3,7% ukupne radne snage (oko 2,5 miliona
zaposlenih) u CIE. Zemlje sa dobrim stopama rasta BDP, kao
što su Letonija, Rumunija i Litvanija, pokazale su najveći porast u zapošljavanju (2%–6,5%). S druge
strane, u pet od 13 zemalja, zaposleni su otpuštani. Poljska pokazuje stabilne brojke u pogledu
zaposlenih.
Poljska i dalje s najvećim brojem uspešnih firmi
Poljska je ponovo zemlja sa najviše vodećih kompanija u CIE, ali pobeda na rang listi je skromna.
Ukupno 148 zemalja je predstavljeno na rang listi - 23 manje nego u 2012. Poljska je i dalje na
prvom mestu jer je najveća ekonomija u Centralnoj Evropi. Ova negativna promena odslikava
usporavanje rasta BDP u ovoj zemlji u 2013. (1,6%) koji je već bio opao sa 4,5% u 2011. na 1,9% u
2012. Ukrajina je zbacila MaĊarsku sa drugog mesta i vratila se u vrh. Devedeset ukrajinskih
kompanija generisale su promet od 101 milijarde evra, što predstavlja do sada najvišu
zabeleženu cifru na rang listi. Većina pridošlih kompanija sa izuzetno visokom stopom rasta
prometa su iz Ukrajine. Sa druge strane, dobro poznate kompanije iz prethodnih listi ĉesto su
prikazivale veliko smanjenje prometa i tako gubile svoje pozicije. Samo se sedam od njih popelo na
više mesto. MaĊarska je ponovo meĊu prve tri. Ukupno je predstavljeno 62 maĊarske kompanije,
što je ĉetiri manje nego u 2012. Nakon pet uzastopnih kvartala u recesiji i sa investicijama koje su
ostale na negativnoj teritoriji od poĉetka 2009. godine, poslovno poverenje u maĊarske kompanije
konaĉno se vratilo u drugoj polovini 2013. BDP je porastao za 1,1% u 2013. Spoljna potražnja je
najviše doprinela rastu. Ovaj pozitivan uspon se ogleda u rastu prometa vodećih maĊarskih igraĉa
(+1,2%).
Najuspešniji sektori nafte i gasa
Naftni i gasni sektori opet su dali najviše kopmanija iz rang liste vodećih 500. 77 naftnih i gasnih
giganata generisali su promet od 162 milijarde evra. To je predstavljalo pad od - 3,4%. TakoĊe,
broj jedan od vodećih 500 na rang listi, koji ponovo dolazi iz Poljske, imao je poteškoće u 2013:
PKN ORLEN još jednom je pobednik uprkos negativnim promenama u neto dobiti i prometu.
Pokazalo se da je ishod ovakav zbog neprofitabilne rafinerije Mozejki koju ova kompanija ima u
Litvaniji i koja je zabeležila velike gubitke. Kao i u prethodnoj godini, dobavljaĉi energije ostvarili
su promet ĉija je veliĉina bila gotovo kao polovina pobedniĉkog sektora (90 milijardi evra). Dok je
proseĉni rast prometa bio veoma obećavajući sa 11% u 2012., u 2013. se desio nagli prekokret sa
0,9%. Deset novih kompanija na listi povećale su ukupan broj trgovaca na malo na rang listi
vodećih 500 u CIE na 56. Većina zaposlenih iz rang listi vodećih 500 (20,4%) radi u sektoru
maloprodaje. Na poĉetku 2013. godine, slaba tražnja i smanjena potrošnja domaćinstava uticale su
na pogoršanje trgovinskih sektora maloprodaje i veleprodaje. Pored toga, sve veća konkurencija i
konsolidacija procesa imale su uticaj na ove sektore, koji su, tokom druge polovine 2013. godine,
već poĉeli spor oporavak od stanja stagnacije, potpomognut niskom inflacijom i znacima povratka
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poverenja potrošaĉa. Na kraju izazovne 2013, ovih 56
kompanija ostvarilo je promet od 68 milijardi evra (+5,1%), ali su pretrpele pad profita.
Najveći pad imalo graĊevinarstvo
Sektore koji su pali predvodi graĊevinski sektor. To i dalje predstavlja ograniĉenje u regionu CIE i
daje materijal za statistike o steĉaju u mnogim zemljama u regionu. Samo je šest kompanija
dospelo na rang listu vodećih 500, sa 4,6 milijardi evra prometa (-17.7%). Smanjenje broja
zaposlenih iz 2012. (-8%) nastavilo se, za dodatnih 16,9% u 2013. MeĊu sektorima sa negativnim
uĉinkom su i sektor telekomunikacija (25 kompanije, -4% prometa) i rudarski sektor (12 preduzeća,
-5,2% prometa).
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/490637/NIS-Fijat-EPS-Telekom-medju-500-najuspesnijih-u-Centralnoj-i-IstocnojEvropi

NIS, Fijat, EPS, Telekom meĊu 500 najuspešnijih u
Centralnoj i Istoĉnoj Evropi
Tanjug
MeĊu 500 najuspešnijih kompanija u Centralnoj i Istoĉnoj Evropi (CIE) u 2013. godini nalazi se devet
firmi iz Srbije, doksu najveći broj uspešnih kompanija imale Poljska, Ukrajina i MaĊarska, objavila
je meĊunarodna kompanija za osiguranje potraživanja Coface.Prema studiji "Coface CEE Top 500"
najbolje plasirana srpska kompanija je Naftna industrija Srbije koja je na 58. mestu, Fijat
automobili Srbija na 105. mestu i Elektroprivreda Srbije na 124. mestu. Telekom Srbija je na 263.
mestu. Termoelektrana "Nikola Tesla" je na 300. poziciji, Delez Srbija na 314, Srbijagas na 373.
mestu, Merkator - S na 387, a Idea na 450. mestu. Poljska je opet centralno-istoĉni lider po broju
uspešnih kompanija kojih je 148. Ukrajina je u 2013. godini, neposredno pre izbijanja krize i
graĊanskog rata na istoku zemlje, meĊu 500 najuspešnijih imala 90 firmi, što ju je svrstalo na
drugu poziciju, dok je MaĊarska na trećem mestu sa 62 kompanije. Slede Ĉeška i Rumunija sa po 48
kompanbija na listi.
Izazovna ekonomska godina 2013. uticala je na vodećih 500 igraĉa: kompanije u Centralnoj i
Istoĉnoj Evropi neznatno su povećale promet za 0,2 odso na preko 644 milijardi evra, a vodećih 500
pokrivaju 3,7 odsto ukupne radne snage (oko 2,5 miliona zaposlenih) u zemljama CIE.
Poljska, najveća ekonomija u Centralnoj Evropi, iako vodeća po broju kompanija, u 2013. ih je
imala 23 odsto manje na listi nego u 2012. godini.
Ukrajina je zbacila MaĊarsku sa drugog mesta i vratila se u vrh, a 90 ukrajinskih kompanija
generisale su promet od 101 milijarde evra u 2013. godini, što predstavlja do sada najvišu
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zabeleženu cifru na rang listi, jer je većina pridošlih kompanija sa izuzetno visokom stopom rasta
prometa.
Naftni i gasni sektori opet su dali najviše kopmanija iz rang liste vodećih 500, jer je ukupno 77
naftnih i gasnih giganata generisalo promet od 162 milijarde evra, mada je to pad od 3,4 odsto u
odnosu na prethodnu godinu.
Jedan broj vodećih od 500 na rang listi, koji ponovo dolazi iz Poljske, nije bio bez poteškoće u
2013. godini. PKN ORLEN još jednom je pobednik uprkos negativnim promenama u neto dobiti i
prometu.
Kao i u prethodnoj godini, dobavljaĉi energije ostvarili su promet ĉija je veliĉina bila gotovo kao
polovina pobedniĉkog sektora (90 milijardi evra), dok je proseĉni rast prometa bio samo 0,9 odsto
posle veoma obećavajućih 11 odsto u 2012. godini.
Sektore koji su pali predvodi graĊevinski sektor. To i dalje predstavlja ograniĉenje u regionu CIE i
daje materijal za statistike o steĉaju u mnogim zemljama u regionu, navedeno je u saopštenju
Coface.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zasto-ce-25-miliona-Srba-mrzeti-ministra-finansija.sr.html

Зашто ће 2,5 милиона Срба мрзети министра
финансија
Ако се не смање губици у јавним предузећима, а с њима и сива економија, кресање плата и
пензија постаје бесмислено
Ако Душан Вујовић, министар финансија, ове јесени постане најнеомиљенији лик у земљи, за
бар 2,5 до три милиона људи, биће то знак да је Србија на добром путу да избегне банкрот.
Биће то знак да је успешно решио једначину уравнотежења јавних финансија, али пензионери,
запослени у државној служби и у јавним предузећима, фирмама у реструктурирању, па и код
оних који су ухлебљење нашли радећи на црно, неће изговарати његово име с радошћу, јер ће
баш они први по џепу осетити његове потезе.
Да би се минус у каси смањио на средњи рок, неопходно је смањивање сиве економије,
почетак реформе платних разреда, планови рационализације на локалу, реформе у здравству,
просвети и државној администрацији. Међутим, без решавања лошег пословања јавних
предузећа, јавним финансијама нема спаса, јер годишње на њихово нерационално пословање
оде милијарда евра.
Зато свако смањење плата и пензија, без решавања тог проблема, постаје бесмислено.
Како сада ствари стоје, министар финансија себи је зацртао амбициозан циљ – да минус у каси
са садашњих 8,3 одсто у наредне три године смањи на два до 2,3 одсто бруто домаћег
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производа (БДП), односно свега што привреда створи за годину дана. То је чак амбициознија
уштеда од оне коју је предложио Фискални савет по којој би јаз између прихода и расхода
требало свести на три одсто БДП-а. То значи да Вујовић планира да у наредном периоду
уштеди више од две милијарде евра како би земљу спасао банкрота.
Вујовић је, како преносе медији, предвидео и да 100 милиона евра уштеди повећањем прихода
од пореза и акциза. Нејасно је међутим да ли су ово очекивани приходи од сиве економије или
министар рачуна и на повећање неких пореских стопа. Иначе и ове године је процењени
ефекат од смањења сиве економије на буџет био 100 милиона евра. То се, међутим, није
догодило. Док се, када је реч о наплати акцизе на нафтне деривате бележи скок (чак се
очекује да достигну 130 уместо планираних 117 милијарди динара), с друге стране наплата
акцизе на дуван бележи велики пад. Толики да је незабележен у претходној деценији
(планирано 99, а очекује се 75 милијарди динара прихода по том основу).
Милица Бисић, бивша саветница министра финансија за пореску политику, каже да се због
сивог тржишта продајом резаног дувана годишње изгуби 10 до 15 милијарди динара прихода.
– Држава то може да реши ако пресече ланац снабдевања. Као што је деведесетих година
пресечен шверц дувана, тако и овај проблем може да се реши ако се власти с њим ухвате у
коштац – објашњава Бисићева.
Смањењем плата и пензија Вујовић је намерио да расходе среже за 500 милиона евра.
Фискални савет предложио је да по том основу минус у каси може да се смањи за 800 милиона
евра, али ако би и плате и пензије биле мање за по 15 одсто. То значи да ће Вујовић или
предложити нешто мање смањење личних примања (по 10 одсто на плате и пензије) или ће
увести прогресивне стопе умањења по којима ће они грађани који имају више морати да плате
већи допринос стабилизацији јавних финансија.
Према оцени саговорника „Политике”, министар Вујовић је, чини се преамбициозно проценио
уштеде од сређивања стања у јавним предузећима и након решавања статуса фирми у
реструктурирању. По том основу, Вујовић очекује укупно 900 милиона евра уштеда и то
годишње. То је двоструко већи износ од онога што очекује Фискални савет (400 до 500
милиона евра) и то не 2015, већ тек за три, четири године.
„Проблеми јавних и државних предузећа су политички (интересне групе, партијско
управљање), што значи да се не могу отклонити преко ноћи, а у неким случајевима, као што су
субвенције ’Железници’, фискални трошкови се не могу потпуно избећи. Процена Фискалног
савета је да би довођење у ред јавних и државних предузећа до 2017. године могло да
обезбеди уштеде од 400 до 500 милиона евра. Најбитније мере за то су реструктурирање и
решавање судбине предузећа којима држава издаје гаранције на задуживање и на друге
имплицитне и директне начине покрива дугове”, наводи се у извештају Фискалног савета.
А. Телесковић
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-protiv-privatizacije-pkb

Синдикати против приватизације ПКБ-а
Представници два репрезентативна синдиката у ПКБ корпорацији сматрају да
приватизација не била добра за успешно пословање те компаније, напомињући да они и
сада имају власника - а то је град Београд. Председник синдиката Независност у ПКБ-у,
Никола Лазић, рекао је за Танјуг да корпорација има ресурсе, потенцијале и могућности да
добро послује у садашњој вланичкој структури.
"Ми имамо титулара. Град је власник педузећа и немамо обавезу да се приватизујемо. Наш
став је да може евентуално да се промени структура капитала, и наша настојања ићи ће у том
правцу. Да се од акција које смо поклонили граду, врати део поклона запосленима, а у једном
делу да се са евентуалним стратешким партнером договори докапитализација ПКБ-а", навео је
он.
Представници синдиката и руководства ПКБ-а сматрају да би држава и град требало да
контролишу већински пакет акција, да буду власници најмање 51 одсто капитала, навео је
Лазић.
"И синдикати и пословодство размишљају у том правцу. Мислим да смо наишли на разумевање
и Агенције за приватизацију. Сада остаје да интезивирамо контакте са градом као власником",
рекао је он, напомињући да Агенција за приватизацију до 1. новембра треба да изађе са
предлогом модела за приватизацију ПКБ коропрације.
Тај модел град, као власник, не мора да прихвати и не мора да се приватизије фирма,
објаснио је Лазић.
Подсетио је да је у последњих 10 година ПКБ корпорација прошла неколико власничких
трансформација, а у једном тренутку запослени су сав друштвени капитал као поклон дали на
управљање граду Београду, који је тако постао већински власник ПКБ-а, што се до сада
показао као добар модел пословања.
Он је рекао да су представници рукводоства и синдиката ПКБ-а јуче имали састанак у
Агенцији за приватизацију, где им је предочено да Агенција има задатак да приватизује сва
друштвена предузећа.
У Агенцији за приватизацију ин је, како додаје, објашњено да је обавеза да се приватизује
само друштвени капитал.
ПКБ у овом тренутку има нешто више од једног процента друштвеног капитала, остатак
власништва је поклоњен граду Београду, а око 0,27 одсто је приватни капитал од купљених
акција, истакао је Лазић.
"То је добар модел пословања, јер ми у овом моменту постижемо добре пословне резултате.
Још један разлог зашто не би требало приватизовати ПКБ јесу овогодишњи резултати. Имамо
рекордну производњу у сточарству, производња млека никада није била већа од када послује
ПКБ. У тој производњи смо апсолутно доминантни у држави".
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Он је нагласио да би држава, не финансијски, већ административно требало да помогне
корпорацији, указавши да ПКБ једина у држави није добила субвенције за произведено млеко.
Лазић је подсетио да ПКБ дневно производи између 170.000 и 200.000 литара млека екстра
класе, што представља више од 10 одсто укупне производње млека у држави.
"ПКБ је надомак Београда, имамо саобраћајнице, имамо инфрастуктуру, имамо добар модел
пословања, и није моменат, није прилика да се фирма приватизује", сматра он.
Чињеница је да преко дела земљишта у влаништву ПКБ сада пролази пут који се прави у
оквиру моста Земун-Борча, и да то земљиште више неће моћи да се употребљава као
пољопривредно, већ ће подстати грађевинско земљиште, а то драстично мења вредност
предузећа, указао је саговорник Тањуга.
Председник Самосталног сидниката у ПКБ-у, Милисав Ђорђевић, сложио се да нема никакве
потребе да се ПКБ у овом тренутку приватизује, јер добро послује без икакве помоћи државе.
"Надамо се да ћемо успети да постигнемо договор са власником, и да ће се одустати од
процеса приватизације. Упутили смо отворене позиве и премијеру и министарки
пољопривреде да посете ПКБ, јер мислимо да можда неки органи власти немају праву слику
шта је стварно ПКБ, како и у којим условима послује", рекао је Ђорђевић за Танјуг.
Према његовом мишљењу, ПКБ је за последњих неколико година успео да се врати на "прави
пут" и сада може да води тржишну утакмицу са свима.
Корпорација ПКБ нашла се на списку за приватизацију 502 предузећа у оквиру јавног позива за
прикупљање писама о заинтересованости инвеститора, који је недавно објавила Агенција за
приватизацију.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prinudni_penzioneri_bez_penzije.55.html?news_id=287899

Oko 200 policajaca sa KiM ostalo bez primanja

Prinudni penzioneri bez penzije
AUTOR: V. JEREMIĆ
Beograd - Oko 200 bivših policajaca je ostalo bez ikakvih prihoda pošto PIO fond odbija da im
isplati penzije. Oni su penzionisani uredbom Vlade Srbije iz decembra 2013. godine, jer je
Briselskim sporazumom bilo definisano da Srbija ne sme da ima pripadnike policije na teritoriji
Kosova. Penzionisani policajci su se žalili Upravnom sudu, ali do njegove odluke primaju penziju u
vrednosti od 60 odsto plate. To nije sluĉaj sa njih 200 iz Policijske uprave Gnjilane koji su,
pretpostavlja se zbog tehniĉke greške, ostali i bez penzije, pa su prinuĊeni da od aprila ove godine
žive bez dinara.
- Nakon što je Vlada Srbije odbila žalbe policajcima sa Kosova, mi smo prinudno penzionisani.
Nadamo se da tu nije kraj i da će Upravni sud presuditi u našu korist. Ipak, kako sud ima rok od dve
godine da donese presudu mi moramo od neĉega da živimo. Većina nas je dobila penzije, ali iz
nekog razloga oko 200 policajaca iz PU Gnjilane nije. U PIO fondu kažu da oni nisu u evidenciji.
Nadam se da je u pitanju tehniĉka greška koja će ubrzo biti otklonjena - kaže za Danas Predrag
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ĐorĊević, predsednik Samostalnog sindikata policije Srbije. On dodaje da su ti policajci ostavljeni
bez ikakvih prihoda i da je većina njih zbog toga dovedena na ivicu egzistencije.
Podsetimo, kako je Danas već pisao, Briselskim sporazumom je izmeĊu ostalog dogovoreno da
Srbija neće imati policajce koji su zaposleni na Kosovu. To je konkretizovano uredbom Vlade iz
decembra 2013. godine, kojom je oko 700 policajaca pre vremena penzionisano. Paradoks je da su
oni od Kumanovskog sporazuma radili u Srbiji, a na Kosovu su samo bili prijavljeni. Policajci su
pokušali da sa predstavnicima MUP-a pronaĊu rešenje, ali nisu naišli na dobar prijem. Zatim su
podneli žalbu na Vladinu Uredbu, ali ni to nije urodilo plodom. Najzad su pokrenuli postupak pred
Upravnim sudom, nadajući se da će na taj naĉin doći do svojih poslova.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zastavine_firme_na_spisku_za_prezivljavanje.4.html?news_id=287922

Šansu za opstanak ima tek četrdesetak od 156 domaćih preduzeća u restrukturiranju

Zastavine firme na spisku za preţivljavanje
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ

Kragujevac - Vlada Srbije i rukovodstvo Saveza samostalnih sindikata Srbije zajedniĉki su ovih dana
procenili da šansu za opstanak ima oko 40 od ukupno, prema najnovijim podacima, 156 domaćih
preduzeća u restrukturiranju.
Time je, indirektno, potvrĊeno pisanje našeg lista, koji je u više navrata takoĊe procenjivao da bi
od svih preduzeća u restrukturiranju moglo da preživi tek njih nekoliko desetina, i to onih
najznaĉajnijih u svojim delatnostima.
Šansu da opstanu na tržištu, smatraju nadležni u Vladi, imaju nekadašnje lokomotive industrijskog
razvoja, kakve su i pojedine Zastavine fabrike, te FAP iz Priboja, Ikarbus, „14. Oktobar“ iz
Kruševca, kao i rudnici Resavica, RTB Bor, te Azotara, Petrohemija i druge. Od kragujevaĉkih
preduzeća na ovoj listi pre svih su Zastava kamioni i „21. oktobar“.
Zastava kamioni, podsetimo, ima potpisani memorandum o saradnji sa kineskom državnom
kompanijom JAK motors, koji predviĊa i strateško partnerstvo dveju firmi, odnosno formiranje
zajedniĉke fabrike za proizvodnju teretnih i terenskih vozila, sa sedištem u Kragujevcu. U
Kamionima kažu da je sada, nakon usvajanja novog zakona o privatizaciji, na potezu država, koja
treba da se izjasni o poĉetku saradnje sa Kinezima, to jest da saĉini plan kojim će biti finansirano
postavljanje prve montažne linije za sklapanje kineskih vozila u centru Šumadije.
Nekadašnje Zastavino preduzeće „21. oktobar“, koje je proizvodilo delove od plastike, ali i
elektriku za automobile i kamione, već godinama uspešno saraĊuje sa fabrikom slovenaĉkog
Gorenja u Valjevu, za koju izraĊuje milionske serije pozicija za ugradnju u belu tehniku. U „21.
Oktobru“ veruju da bi se otpisom dugova prema državi i rešavanjem tehnološkog viška od oko
stotinak radnika, stvorili uslovi za poĉetak pregovora sa aktuelnim poslovnim partnerom o
privatizaciji fabrike.
Od kragujevaĉkih firmu, šansu za opstanak, prema zajedniĉkoj proceni Vlade i sindikata, ĉiji će
zajedniĉki timovi posetiti svih 156 preduzeća u restrukturiranju, imaju i Zastavina preduzeća
Specijalni automobili u Somboru, Rezervni delovi, Medicina rada. Tu je i nekadašnja Zastavina
Livnica u Topoli, koja je nekako uspela se oporavi nakon neuspešne privatizacije.
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Na spisku za preživljavanje nema, meĊutim, firme Metal sistemi, u okviru koje posluju fabrika
krupnih lanaca nekadašnje Industrije „Filip Kljajić“ i Zastava precizna oprema. Obe te fabrike
imaju proizvodne programe za koje su, tvrde u Metal sistemima, zainteresovane ozbiljne inostrane
kompanije, meĊu kojima su nemaĉko-austrijski konzorcijum za proizvodnju graĊevinskih mašina
Vaker Nojsen, koji je već prisutan u Kragujevcu, te belgijska firma Asema, koja bi mogla da
preuzme Preciznu opremu. Koliko su Vaker Nojsen i Asema zaista zainteresovani za proizvodne
celine Metal sistema, trebalo bi da se zna nakon sastanka poslovodno-sindikalne delegacije te firme
sa nadležnima u Agenciji za privatizaciju, zakazanog za 3. septembar.
Preduzeće koje, uprkos svim prošlogodišnjim obećanjima sadašnjeg premijera Aleksandra Vuĉića,
nema gotovo nikakve šanse da nastavi poslovanje, jeste ovdašnji Autosaobraćaj. Njegove gradske,
prigradske i meĊugradske linije preuzeli su beogradska Lasta, Vulović transport i firma Autoprevoz
Janjušević iz Priboja, dok Autosaobraćaj kao preduzeće, već gotovo godinu dana ne funkcioniše. Po
svemu sudeći, nikada više i neće.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/formirana_grupa_za_resavanje_problema_banjskih_centara.4.html?news_id=
287915

Formirana grupa za rešavanje problema banjskih
centara
AUTOR: BETA
Nova Varoš - Vlada Srbije formirala je meĊuresornu grupu koja će tražiti rešenja za rehabilitacione
centre i banjsko-klimatska leĉilišta.
MeĊuresornu grupu ĉine predstavnici ministarstva rada, turizma i privrede i Fonda za penzijsko i
invalidsko osiguranje. Ministar za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin
kazao prilikom posete opštini Nova Varoš da će ta grupa pronaći rešenje i za Rehabilitacioni centar
„Zlatar“. „Zlatar zaslužuje veću pažnju države nego u prethodnom periodu. Neće biti zapostavljen
kao do sada jer ima izvanredne potencijale u razvoju sportskog i zdravstvenog turizma“, rekao je
Vulin. Pored Vulina, Novu Varoš i planinu Zlatar postili su i ministar pravde Nikola Selaković i
državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Predrag Peruniĉić.
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=08&dd=26&nav_id=892314

"PKB uspešan, zašto nas prodajete?"
IZVOR: TANJUG
Beograd -- Predstavnici dva reprezentativna sindikata u PKB korporaciji smatraju da
privatizacija ne bi bila dobra za uspešno poslovanje te kompanije.
Predsednik Nezavisnog sindikata u PKB-u, Nikola Lazić, rekao je da korporacija ima resurse,
potencijale i mogućnosti da dobro posluje u sadašnjoj vlaniĉkoj strukturi.
"Mi imamo titulara. Grad je vlasnik peduzeća i nemamo obavezu da se privatizujemo. Naš stav je
da može eventualno da se promeni struktura kapitala, i naša nastojanja ići će u tom pravcu. Da se
od akcija koje smo poklonili gradu, vrati deo poklona zaposlenima, a u jednom delu da se sa
eventualnim strateškim partnerom dogovori dokapitalizacija PKB-a", naveo je on.
Predstavnici sindikata i rukovodstva PKB-a smatraju da bi država i grad trebalo da kontrolišu
većinski paket akcija, da budu vlasnici najmanje 51 odsto kapitala, naveo je Lazić. "I sindikati i
poslovodstvo razmišljaju u tom pravcu. Mislim da smo naišli na razumevanje i Agencije za
privatizaciju. Sada ostaje da inteziviramo kontakte sa gradom kao vlasnikom", rekao je on,
napominjući da Agencija za privatizaciju do 1. novembra treba da izaĊe sa predlogom modela za
privatizaciju PKB koropracije.
Predsednik Samostalnog sidnikata u PKB-u, Milisav ĐorĊević, saglasio se da nema nikakve potrebe
da se PKB u ovom trenutku privatizuje, jer dobro posluje bez ikakve pomoći države. "Nadamo se da
ćemo uspeti da postignemo dogovor sa vlasnikom, i da će se odustati od procesa privatizacije.
Uputili smo otvorene pozive i premijeru i ministarki poljoprivrede da posete PKB, jer mislimo da
možda neki organi vlasti nemaju pravu sliku šta je stvarno PKB, kako i u kojim uslovima posluje",
rekao je ĐorĊević. Prema njegovom mišljenju, PKB je za poslednjih nekoliko godina uspeo da se
vrati na "pravi put" i sada može da vodi tržišnu utakmicu sa svima.
Taj model grad, kao vlasnik, ne mora da prihvati i ne mora da se privatizije firma, objasnio je
Lazić.
Podsetio je da je u poslednjih 10 godina PKB korporacija prošla nekoliko vlasniĉkih transformacija,
a u jednom trenutku zaposleni su sav društveni kapital kao poklon dali na upravljanje gradu
Beogradu, koji je tako postao većinski vlasnik PKB-a, što se do sada pokazao kao dobar model
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poslovanja.
On je rekao da su predstavnici rukvodostva i sindikata PKB-a juĉe imali sastanak u Agenciji za
privatizaciju, gde im je predoĉeno da Agencija ima zadatak da privatizuje sva društvena
preduzeća. U Agenciji za privatizaciju im je, kako dodaje, objašnjeno da je obaveza da se
privatizuje samo društveni kapital.
PKB u ovom trenutku ima nešto više od jednog procenta društvenog kapitala, ostatak vlasništva je
poklonjen gradu Beogradu, a oko 0,27 odsto je privatni kapital od kupljenih akcija, istakao je
Lazić.
"To je dobar model poslovanja, jer mi u ovom momentu postižemo dobre poslovne rezultate. Još
jedan razlog zašto ne bi trebalo privatizovati PKB jesu ovogodišnji rezultati. Imamo rekordnu
proizvodnju u stoĉarstvu, proizvodnja mleka nikada nije bila veća od kada posluje PKB. U toj
proizvodnji smo apsolutno dominantni u državi".
On je naglasio da bi država, ne finansijski, već administrativno trebalo da pomogne korporaciji,
ukazavši da PKB jedina u državi nije dobila subvencije za proizvedeno mleko. Lazić je podsetio da
PKB dnevno proizvodi izmeĊu 170.000 i 200.000 litara mleka ekstra klase, što predstavlja više od 10
odsto ukupne proizvodnje mleka u državi.
"PKB je nadomak Beograda, imamo saobraćajnice, imamo infrastukturu, imamo dobar model
poslovanja, i nije momenat, nije prilika da se firma privatizuje", smatra on.
Ĉinjenica je da preko dela zemljišta u vlaništvu PKB sada prolazi put koji se pravi u okviru mosta
Zemun-Borĉa, i da to zemljište više neće moći da se upotrebljava kao poljoprivredno, već će
podstati graĊevinsko zemljište, a to drastiĉno menja vrednost preduzeća, ukazao je sagovornik.
Korporacija PKB našla se na spisku za privatizaciju 502 preduzeća u okviru javnog poziva za
prikupljanje pisama o zainteresovanosti investitora, koji je nedavno objavila Agencija za
privatizaciju.
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