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Od 58 firmi ostalo samo ime
D. I. KRASIĆ
Svih 58 preduzeća kojih nema na registrovanoj adresi, od sredine septembra idu u steĉaj. Na
listi uglavnom trgovci. Nemaju imovinu, niti zaposlene, kao ni delatnost

MEĐU 502 firme za koje Agencija za privatizaciju trenutno ispituje zainteresovanost investitora,
postoji 58 društvenih preduzeća koja sigurno neće dobiti novog vlasnika. Razlog je jednostavan:
one fiziĉki ne postoje na zvaniĉnoj adresi. Ove firme time, praktiĉno, već ispunjavaju uslove za
steĉaj. Uz to, one nemaju imovinu, zaposlene, delatnost...
Prema podacima koje je „Novostima“ dostavila Agencija za privatizaciju, nijedno od ovih 58
preduzeća ne nalazi se na zvaniĉnoj adresi upisanoj u Agenciji za privredne registre. Od toga, svega
25 njih predaje svoje završne raĉune u zakonom predviĊenom roku, ali u tim izveštajima, najĉešće
stoje - nule.
Na listi uglavnom preovladavaju trgovinska preduzeća. MeĊutim, ima i neobiĉnih izuzetaka, poput
preduzeća „Aerodrom parking“, na primer. Njegov osnivaĉ je Republika Srbija, a u Registru
finansijskih izveštaja nema nijednog njegovog završnog raĉuna u protekle tri godine. Broj
zaposlenih - nula.
MeĊu ovim preduzećima nalazi se i „Klokot banja“ iz Bujanovca. Sama banja, doduše, nalazi se na
Kosmetu, u opštini Vitina, a ovo preduzeće u Bujanovcu osnovano je krajem 1989. godine, a kao
osnovna delatnost registrovana je proizvodnja osveţavajućih pića i mineralne vode. Iako nema
nijednog zaposlenog, „Klokot banja“ uredno predaje završne raĉune. Od 2010. do danas - nije
zabeleţen ni dinar prometa.
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UPISAO OSTAVKU„Centar za strategijske studije“, u beogradskoj Ulici Strahinjića Bana, nema
zaposlenih, a poslednja registrovana promena bila je u julu mesecu ove godine, kada je direktor
Predrag Ilić podneo ostavku. Na mestu „zakonskog zastupnika“, u registru APR, nema niĉijeg
imena. I ova, kao i sve ostale firme sa liste, u registru nose oznaku „aktivno preduzeće“.
I za izdavaĉko preduzeće „Jugoslovenski leksikografski zavod“ iz Beograda izvesno je pokretanje
steĉajnog postupka. Preduzeće je osnovano 1991. godine, nema zaposlenih, nije poznato kada je
poslednji put predalo završni raĉun. Iste godine osnovana je i „Birooprema omladinska knjiga“ u
Beogradu. I ostatak priĉe je isti: nema zaposlenih, nema završnih raĉuna, nema uknjiţene imovine
...
- Za ovih 58 društvenih firmi, moţe već 16. septembra, kada se okonĉa javni poziv investitorima, da
se pokrene steĉajni postupak. To je sada u nadleţnosti Agencije za privatizaciju. Ove društvene
firme postoje samo na papiru, a kontrolom na terenu nismo ih pronašli na registrovanoj adresi reĉeno je „Novostima“ u Agenciji za privatizaciju.
Na ovoj listi je i „Poljoopskrba“ iz Novog Sada. Firma je registrovana 1993. godine za trgovinu na
veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom. Ona, ipak, ima jednog zaposlenog i ĉak
beleţi i promet, ali tokom 2012. godine, uz gubitak od 20 miliona dinara. Lanjske završne raĉune,
pak, firma nije predala u zakonskom roku. Sudeći prema navodima Republiĉkog geodetskog zavoda,
ovo preduzeće jedno je od pet sa liste koje u vlasništvu imaju nepokretnosti. Osim „Poljoopskrbe“,
ovu vrstu imovine imaju i „Prvi maj standard“ Babušnica, „Semenarna“ Novi Sad, beogradski
„Magros eksport-import“, i „Centar za strategijske studije“.
SIMBOLIĈAN PROMET
MeĊu firmama sa liste ipak ima i onih koji beleţe simboliĉan promet tokom prošle godine. Prema
podacima Agencije za privredne registre vojvoĊansko poljoprivredno preduzeće „Jermenovci“ lane
je upisalo poslovni prihod od 67.000 dinara. Preduzeće nema zaposlenih.
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Inspektorat za rad: Rade "na crno", a primaju
nadoknadu
Tanjug
Inspektorat za rad apelovao je danas na poslodavce da ne angaţuju osobe koje ne ţele da zakljuĉe
ugovor o radu, a ostvaruju pravo na novĉanu naknadu od Nacionalne sluţbe za zapošljavanje, kao i
pravo na materijalnu podršku upozoravajući i da će protiv tih osoba koje rade na "crno" biti
pokrenut postupak za ukidanje prava na naknadu.
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Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna, Inspektorat
za rad je utvrdio, prilikom vanrednih nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na
radu, da pojedini poslodavci angaţuju lica bez ugovora o radu, ''na crno", a koja u sluĉaju
nezaposlenosti ostvaruju pravo na novĉanu naknadu od Nacionalne sluţbe za zapošljavanje, kao i
pravo na materijalnu podršku u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.
Iz Ministarstva navode da su poslodavci istakli da su prinuĊeni da na takav naĉin angaţuju osobe, s
obzirom na nedostatak kvalifikovane radne snage u delatnosti kojom se bave i na ĉinjenicu da te
osobe ne pristaju na zakljuĉenje ugovora o radu i prijavu na obavezno socijalno osiguranje, jer
time gube pravo na novĉanu naknadu.
Na ovaj naĉin u budţet Srbije ne uplaćuju se porezi i doprinosi po osnovu zaposlenosti, a s druge
strane iz budţeta se troše sredstva za isplatu novĉanih naknada preko Nacionalne sluţbe za
zapošljavanje, za one koji faktiĉki nisu nezaposleni, već su radno angaţovana ''na crno''.
Inspektorat za rad je apelovao na poslodavce da zakljuĉuju ugovore o radu sa angaţovanim licima i
da ih prijavljuju na obavezno socijalno osiguranje, jer je suprotno, Zakonom o radu, pravnim licima
zaprećena novĉana kazna u iznosu od 800.000 do 2.000.000 dinara, preduzetnicima od 300.000 do
500.000 dinara, dok je za odgovorna lica u pravnim licima zaprećena kazna od 50.000 do 150.000
dinara.
U saopštenju je navedeno i da će, istovremeno, Inspekcija rada po sluţbenoj duţnosti obavestiti
Nacionalnu sluţbu za zapošljavanje o osobama zateĉenim na radu ''na crno'', a koji su primaoci
novĉane naknade, kao i da će protiv njih povesti postupak za ukidanje prava na naknadu.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/490707/PREVARA-Svako-sesto-bolovanje-lazno

ODSUSTVA ZBOG BOLESTI DUŢA OD 30 DANA KOŠTALA SU NAS 5,3 MILIJARDI

PREVARA Svako šesto bolovanje laţno
Suzana Lakić
Taĉno 32.378 ljudi koristilo je bolovanje u prvoj polovini ove godine, a procenjuje se da njih oko
5.000 nije bilo bolesno.
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Ako se izuzme trudniĉko bolovanje, najĉešće dijagnoze bile su bolovi u kiĉmi, tumori i duševne
bolesti. Zbog problema s leĊima s posla je za šest meseci odsustvovalo više od hiljadu ljudi. Na
bolovanju duţem od mesec dana istovremeno je bilo 430 ţena sa tumorom dojke i skoro 400
zaposlenih sa duševnim oboljenjem i depresijom.
U zdravstvu procenjuju da je svako deseto bolovanje laţno. Poslodavci smatraju da je fiktivno
svako ĉetvrto bolovanje, a raĉunicu baziraju na kratkim odsustvima koja zaposleni pravdaju
glavoboljom, muĉninom ili povišenom temperaturom. Po srednjoj raĉunici to bi znaĉilo da je
neopravdano svako šesto bolovanje.
- Pravi razlozi za fiktivna bolovanja su porodiĉne obaveze, produţeni vikend, ali i problemi na poslu
poput neslaganja sa menadţerom ili kašnjenje sa isplatom zarade. Ide se na bolovanja i da bi se
produţio otkazni rok što je naĉin da se produţi isplata zarade, ali da zaposleni ostvari i druga prava
iz radnog odnosa. U ovim sluĉajevima najĉešće se ţali na depresiju, bezvoljnost, probleme s
kiĉmom. Neke od tih bolesti je teško utvrditi, pa je bolovanje lakše dobiti - navode u jednoj firmi
za “Blic”. Prema podacima Republiĉkog fonda za zdravstveno osiguranje, poreske obveznike je
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bolovanje za prvih osam meseci ove godine koštalo 5,4 milijarde dinara. Za iste namene za celu
prošlu godinu isplaćeno je 7,1 milijardu.
Zoran Šekularac, specijalista u Institutu za medicinu rada, kaţe da laţnih bolovanja ima, ali manje
nego ranijih godina kada je industrija radila dobro.
- Kod privatnika moţeš dobiti otkaz vrlo lako pa je više zloupotreba u drţavnoj sluţbi. Ljudi se
najĉešće ţale na neurološke, psihiĉke i ginekološke probleme. Ipak, nije to tako ĉesto, ranije se na
bolovanja masovno išlo u vreme poljoprivrednih radova, a danas se malo radnika bavi
poljoprivredom koje i nema - kaţe Šekularac.
Dodaje da danas i bolesni rade, da se na poslu mnogo sedi i da su sve ĉešći problemi sa bolestima
leĊa. Vesna Vujiĉić, direktor Doma zdravlja Savski venac, ne spori da poslodavci proveravaju
bolovanja svojih zaposlenih.
- Imamo takvih sluĉajeva, ali se ĉešće kontrolišu kratka bolovanja. Pacijenti se najviše ţale na
prehladu, ukoĉenja, bolesti kiĉme - kaţe Vujiĉić. Napominje, meĊutim, da se na bolovanju dobija
65 odsto zarade i da je to razlog zašto se oni koji bi moţda i hteli da ne rade uzdrţavaju od
bolovanja.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Treci-pokusaj-prodaje-Vrsackih-vinograda.sr.html

Трећи покушај продаје „Вршачких винограда”
У првој приватизацији домаћи купац није испунио уговорне обавезе, док је покушај продаје
Кинезима пропао чак и пре потписивања купопродајног уговора
Вршац – Постоје сви услови да најављена приватизација, односно нова продаја „Вршачких
винограда”, буде доживљена по оној народној – трећа срећа. Међу 502 неприватизована
предузећа, чију је продају огласила Агенција за приватизацију, 37 је пољопривредних, а једно
од њих и ова вршачка фирма са 240 запослених. О заинтересованим купцима знаће се више
тек од половине септембра, до када имају рок за исказивање намера.
Све што Вршчани очекују од будућег газде је наставак вишевековне традиције производње
грожђа и вина, улагањем у нове плантаже и модерну технологију прераде слатког зрна.
Исход досадашње две продаје, помало, онеспокојава запослене и мале акционаре, па, отуда и
бојазан од понављања зле судбине.
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У првој приватизацији 70 одсто државног капитала „Вршачких винограда”, 2006. године, купио
је конзорцијум већинских власника („Винопродукт Чока” д.о.о. Суботица, ТУП „Родић МБ КО”
д.о.о. Кула и „Шећер Шафер” д.о.о. Београд). Две и по године касније, продаја је –
поништена, јер, „купац није испоштовао преузете обавезе”.
Други покушај продаје, кинеској фирми „Гуан Нан”, није ни завршен потписивањем
купопродајног уговора. Чак се око овог случаја дигла велика „прашина” у јавности. Почетна
цена на првом јавном надметању, 26. јула, била је 17,6 милиона евра. Цена у другом кругу
пала је на 51 одсто, односно, 8,9 милиона евра, да би у трећем надметању (сва три у истом
дану), њена вредност била сведена на свега 30 одсто, односно, око 5,3 милиона евра.
После овог надметања, подсетимо, наложена је истрага, па је убрзо читав покушај да се
добије газда – „ресетован”.
Заједничко за оба покушаја су последице, које су за собом оставили поступци свих актера, а
нарочито су разочаравајући они које је оставио већински власник капитала – држава, од које
се очекивало домаћинско понашање, макар према сопственој имовини (72 одсто у односу на 28
одсто акција малих акционара).
У међувремену је, крајем прошле године, урађена нова процена капитала, која износи 29,5
милиона евра, од чега је нето вредност (без обавеза) око 14 милиона евра.
Нова вредност је и овогодишња берба. Рачуна се да ће нова берба дати још око шест милиона
литара вина, уз тренутне залихе од око 9,5 милиона литара. Колико ће купаца, међутим, да
искаже намере о куповини, и колика ће цена бити постигнута, да ли ће бити нове процене
капитала, по ком моделу ће се приватизација обавити... – остаје тек да се види.
Дејан Несторов, комерцијални директор „Вршачких винограда” каже да компанија нема
података о томе да ли се Агенцији за приватизацију неко до сада јавио. Међутим, у компанији
се ради као да ови проблеми уопште не постоје. Припреме у подрумским капацитетима су
завршене и све је спремно за нови род грожђа, чија се берба ране сорте „шасле”, очекује већ
за десетак дана. У почетку ће бити ангажовано стотинак радника из вршачког краја, а кад
стигну позније сорте, упослиће још око 400 сезонаца са југа Србије, који су традиционални
берачи у вршачком виногорју. Берба ће трајати између 45 и 60 дана, у зависности од
временских услова. На плантажама од око 1.100 хектара у роду, очекује се принос од око
седам тона грожђа по хектару.
– Већ две године немамо помоћ државе, која се правда да нема новца, а комерцијалне банке
одбијају да нам одобре кредит, иако им нудимо квалитетне гаранције. Кажу да смо фирма у
реструктурирању, „с неизвесном будућношћу”. Све финансирамо новцем од продаје вина, па и
плате које у току две године нису касниле, уз ревносну уплату пореза и доприноса, којима
пунимо буџет државе (већинског власника), каже за „Политику” директор Несторов,
наглашавајући да су и продаја и наплата вина смањени у односу на прошлу годину.
Готово трећина укупне годишње продаје вина нађе купце у Кини, Аустралији, Канади,
Немачкој, Аустрији, Француској, Швајцарској, Чешкој..., а највише у Црној Гори и БиХ.
Јовица Даниловић
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Конкурс за купце до 15. септембара
Стигле су прве пријаве за неке од 502 друштвене и државне фирме, а у Агенцији за
приватизацију кажу да би били задовољни када би бар у половину ушле нове газде
Већ има заинтересованих за куповину некa од 502 неприватизованa предузећа, кажу у Агенцији
за приватизацију, али одбијају, у складу с правилима, да кажу о којим је конкретним фирмама
реч. Позив домаћим и страним инвеститорима да доставе ,,жеље и намере” објављен је у
петак, 15. августа, а прва њихова писма почела су да стижу већ у дане викенда.
После дванаест година од продаје друштвеног и државног, за коју у народу преовлађује
уверење да је била пљачка, а међу економистима да је била катастрофална, људи из Aгенције
нису склони ширењу оптимизма.
,,Биће одлично ако продамо половину од 502 друштвене и државне фирме”, изјавила је
директорка Агенције за приватизацију Маријана Радовановић.
У Aгенцији ће чекати писма заинтересованих купаца за понуђена предузећа до 15. септембра,
као што налаже нови закон о приватизацији. Од инвеститора се очекује да у својим писмима
изложе програме приватизације за предузећа која намеравају да купе, а колико ће их у том
релативно кратком року стићи, нико није спреман да прогнозира. Имајући на уму каква се
роба нуди, упућени тврде да купци неће стајати у дугачким редовима. Укупни губици ових
фирми у 2013. достигли су пола милијарде евра. Имовина им вреди 6,8, а обавезе су им 6,6
милијарди евра. Запошљавају око 90.000 људи.
Није тешко претпоставити да се купцима могу надати запослени у фирмама које имају
производ и тржиште, што им даје наду да ће задржати своја радна места. Реч је о
предузећима из сектора пољопривреде и прерађивачке индустрије, а таквих је међу 156
предузећа у реструктурирању око 40 одсто. Директорка Агенције не даје велике шансе
грађевинским фирма, јер имају велике дугове и доста хипотека, па је у њиховом случају
најреалнија продаја имовине. Металски комплекс је ,,рак-рана’’, а међу њима су „Прва
петолетка”, ,,14. октобар”, фабрике вагона…
У неке велике компаније, као што су ,,Азотара”, МСК Кикинда, Пољопривредни комбинат
,,Београд”, КБ-а, ПИК ,,Бечеј’’, држава је, према изјави премијера Вучића, до сада уложила
60 милијарди динара. За ФАП и ,,Икарбус”, речено је, назиру се решења, а њихов опстанак и
оживљавање држава ће подржати отписивањем својих потраживања, која чине 65 одсто свих
дуговања предузећа у реструктурирању.
Шта ће бити са фирмама за које се не нађе купац?
– Запосленима ће бити понуђен социјални програм, а предузећа чека редовна процедура
стечаја у складу са измењеним и допуњеним Законом о стечају – одговор је садашњег
министра финансија Душана Вујовића.
За све друштвене фирме до краја 2015. године мора да се нађе неко решење, а оно може бити
стечај и ликвидација. Изузетак су државна предузећа, као што су рудници „Ресавица”, „Утва”,
„24. септембар” –Ужице...
Према речима директорице Агенције за приватизацију, за тридесетак предузећа која немају
раднике донете су одлуке о ликвидацији. Други круг стечајева и ликвидација почеће средином
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октобра, кад ће се утврдити за која је предузећа могуће предложити модел приватизације, а
за која нема наде. Радовановићева је изјавила да нису далеко од истине процене да ће до
краја 2015. године у неприватизованим фирмама без посла остати најмање 30.000 људи, од
око 90.000 колико их је сада на платним списковима.
Први стечајеви за фирме које имају раднике очекују се у октобру, а ако је за утеху, радници у
фирмама које не добију новог власника добиће од државе отпремнину од 300 евра по години
стажа, а Светска банка је за ту сврху обећала повољан кредит од 250 милиона долара.
Александар Микавица
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzija-sve-udaljenija-i-sve-manja.sr.html

Пензија све удаљенија и све мања
Жене наредне године у превремену старосну пензију могу да оду са минималне 54,4 године
живота и 36,4 година стажа, а мушкарци са 55 година живота и 40 година стажа, али уз
неизбежно плаћање пенала

Запосленим мушкарцима и женама, којима је нови закон о пензијском и инвалидском
осигурању покварио рачуницу за одлазак у пензију, јер морају дуже да раде, моћи ће у пензију
с најмање 15 година стажа осигурања и 65 година старости или с највише 45 година стажа и 65
година старости. Једино тако и мушкарац и жена неће бити кажњени са 0,34 одсто за сваки
месец превременог пензионисања пре навршене 65. године старости.
Упоређујући услове под којим запослени сада, до краја ове године, иду у пензију и под којим
ће од 1. јануара 2015. године, када нови закон почине да се примењује, јасно се види да ће и
мушкарци и жене убудуће у пензију ићи све старији и са све дужим стажом.
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Уместо да у 2015. години по садашњем закону оду у пензију с 54 године старости и 36 година
стажа, по новом закону услов за старосну пензију стећи ће жене које наредне године буду
имале 60,6 година и минимум 15 година, односно максимум 45 година стажа.
Истовремено оне жене које хоће да оду у превремену пензију без обзира што ће због тога бити
кажњене, моћи ће да се пензионишу уколико наредне године буду имале 54,4 године старости
и 36,4 године стажа. Дакле, морају бити за четири месеца старије и имати још четири месеца
више стажа него да су ишле по садашњем закону у пензију.

Већ 2016. године, према статистици Фонда ПИО, жене ће у превремену пензију моћи с 55
година старости и 37 година стажа, што је опет више него да су се пензионисале по још увек
важећем закону. Да је остао овај закон оне би 2016. године у пензију ишле с 54,6 година
старости и 36,4 година стажа, дакле опет млађе него што могу да се пензионишу по новом
закону.
Уместо да по садашњем закону 2023. године оду у пензију с 58 година живота и 38 година
стажа, жене ће уз плаћање казни исте те године превремено моћи да се пензионишу само још
старије с 59,6 живота и 40 година стажа.
Уколико мушкарац хоће да оде у превремену пензију и плаћа пенале, у наредној години ће
моћи у пензију с 55 година живота и 40 година осигурање, што је више него да остаје на снази
садашњи закон. Да се ништа не мења они би у пензију могли с навршених 54,8 година
старости и 40 година стажа.
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У 2016. години у превремену старосну пензију моћи ће да иде и мушкарац који буде имао 55,8
година и 40 година стажа, док би у 2018. у превремену пензију могао са 57 година, а да се
закон не мења отишао би у пензију млађи за годину и по дана с 55,4 година старости и 40
година стажа.
Ј. Петровић-Стојановић

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/novca-i-programa-ima-dodjite-da-radite

Новца и програма има, дођите да радите
Да би се смањила незапосленост и истовремено олакшало проналажење посла онима који
се теже запошљавају, почетком августа Национална служба за запошљавање расписала је
неколико јавних позива, укупно осам, од којих је шест намењено особама с
инвалидитетом,
Шест конкурса НСЗ-а намењено особама с инвалидитетом
један незапосленима ромске националности, а један је намењен свим незапосленима. Од
осам јавних позива, два истичу до краја овог месеца – и то онај намењен незапосленима
ромске националности – за доделу субвенција за самозапошљавање, те онај који је намењен
организовању спровођења јавних радова за особе с инвалидитетом.
Будући да је до истека јавног конкурса остао тек који дан, а да је интересовање недовољно, из
НСЗ-а позивају све заинтресоване да се јаве да би се прикључили неком од тих програма и
искористили могућности које им се нуде. Заинтересовани се могу јавити свакој организационој
јединици НСЗ-а или на бесплатан телефон 0800/300-301, а информације се могу наћи и на
сајту НСЗ-а.
По речима директора Покрајинске службе за запошљавање Небојше Кукића, за те намене
новац је обезбеђен, недостаје само мало веће интересовање.
– Новца за спровођење тих програма има, али је интресовање мало – каже Кукић. – Када су у
питању особе с инвалидитетом, послодавци, изгледа, нису довољно заинтересовани да их
запошљавају, иако при томе могу остварити низ погодности. Међутим, дешава се и да особе с
инвалидитетом нису довољно заинтересоване, и из објективних и из субјективних разлога, па
је зато неопходно да и послодавци и они којима је посао потребан знају какве им се
могућности отварају уколико се прикључе.
За оне који се пријаве на конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се
ангажују особе с инвалидитетом – а то могу бити локалне самоуправе, јавна предузећа,
привредна друштва, предузетници, задруге и удружења грађана – потребно је испунити
неколико услова да би се уопште конкурисало за новац. Да би потенцијални послодавац имао
право да учествује на конкурсу, потребно је да запошљава особе с инвалидитетом чију је
селекцију урадио НСЗ, да наведе план рада – детаљан опис и динамику јавних радова, и да
редовно измирује обавезе према НСЗ-у. Након тога спроводи се одговарајући поступак,
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провера и анализа поднете документације и, уколико су испуњени сви неопходни услови,
новац се одоборава.
Особе с инвалидитетом које радни однос (ангажман на јавним радовима) заснују на тај начин
могу рачунати на запослење од најдуже шест месеци, те зараду у складу са стручном
спремом. НСЗ послодавцу обезбеђује зараду, с порезом и доприносом за социјално осигурање,
те трошкове спровођења јавног рада и трошкове обуке.
До краја године, тачније до децембра, може се пријавити и на јавне конкурсе за доделу
субвенције зараде за запошљавање особа с инвалидитетом без радног искуства, за
рефундацију трошкова подршке особама с инвалидитетом које се запошљавају под посебним
условима, за финансирање програма обуке на захтев послодавца за особе с инвалидитетом, за
реализацију стручне праксе за особе с инвалидететом те јавни позив послодавцима за доделу
субвенције за отварање нових радних места за особе с инвалидидетом. Такође до краја
године, односно до 15. децембра, сви заинтересовани незапослени могу се јавити на јавни
позив за доделу субвенције за самозапошљавање.
Д. Млађеновић
Мање незапослених него лане
– Ове године је у Србији на крају јула на евиденцији Националне службе за запошљавање било
769.340 незапослених, што је 2.503 лица мање него лане – каже Небојша Кукић. –
Истовремено, у Војводини је 31. јула ове године на нашој евиденцији било 196.297
незапослених, што је чак 6.297 особа мање него лане у исто време.

http://www.dnevnik.rs/drustvo/penzionerski-fond-moze-da-zaradjuje

Пензионерски фонд може да зарађује
Влада Србије формирала је радну група која треба да што пре нађе решење за стављање у
функцију бањских лечилишта и здравствених центара у власништву Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање. Наиме, на списку Агенције за приватизацију,
које је огласила продају 502 предузећа у Србији, нашло се 14 бања и специјалних болница.
Фонд ПИО је пре неколико месеци добио правоснажне судске одлуке којима му је потврђено
власништво над специјалним болницама „Жубор”, „Чигота”, „Меркур”, „Златар”, „Сокобања”
и бања Ковиљача. Но, и поред тога, те специјалне болнице су се ипак нашле на списку за
приватизацију.
Ресорни министар за рад, запошљавање, борачку и социјалну политику Александар Вулин
подсећа на то да је здравствени туризам веома успешна грана у Европи и да то може бити и у
Србији, уз напомену да би најпре требало размотрити питање власништва и решити проблем
дугова. Он сматра да се капитал мора ставити у функцију, а да формирана Радна група треба
да утврдити на који начин, додајући да би, осим приватизације, решење могло бити и
стратешко партнерство, а након тога и радничко акционарство.
Већ неколико година прича се о улози Фонда ПИО и томе да би он, уместо што чека сваког
месеца паре из буyета Србије, могао да их прави. Наиме, верује се да би бољим газдовањем
имовином којом располаже, Фонд ПИО могао повећати сопствене приходе и тако смањити
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захватања из државне касе, а самим тим и „ослободити” пензионере приче да их издржавају
радници, од којих их данас има више.
Велики проблем је био прикупљање података о томе коју све имовину има Фонд. По
последњем попису, непокретна имовина се простире на 110.000 квадрата, од чега 43.000 Фонд
користи као пословни простор за сопствену делатност, 20.000 дато је удружењима пензионера,
док 432 користе асоцијације које учествују у раду управног одбора. Око 1.130 издаје се у
закуп. Књиговодствена вредност објеката специјалних болница у Новом Пазару, Куршумлијској
и Врњачкој бањи, Златару процењује се на 506 милиона динара, а процена појединих
специјалних болница, као што су „Златар” и „Жубор”, биће урађена ове године.
По речима директорке Центра за односе с јавношћу Фонда ПИО Јелице Тимотијевић, већина
објеката на којима је потврђено право својине Фонда је у поступку уписа у Катастар
непокретности, а то траје много дуго.
– Специјална болница „Жубор” у Куршумлијској бањи у лошем је стању. Не ради већ седамосам година, руинирана је, оптерећена хипотеком Пореске управе, искључена је струја због
високог дуга претходног корисника, а уписана је у Катастар непокретности јануара ове године.
Сада је неопходно санирање објеката, што изискује велики новац, али је Фонд финансијским
планом за ову годину издвојио само део пара потребних за приоритетне активности. Наиме,
планирано је да се објекти који не раде врате првобитној намени – објаснила је Јелица
Тимотијевић.
Она је истакла и да је још рано говорити о томе по којем моделу ће се ове сад запуштене бање
и специјалне болнице обновити, напомињујући да ће се све опције узети у обзир, а приоритет
ће имати онај који омогућава обављање делатности због којег су рехабилитациони центри и
основани а истовремено ће омогућити Фонду да дугорочно остварује приходе од њих.
Љубинка Малешевић

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/gde_je_otislo_400_miliona_evra.4.html?news_id=287989

NAŠA PRIČA - Fond za razvoj odobrio na hiljade kredita firmama koje su sada u stečaju

Gde je otišlo 400 miliona evra
AUTOR: MIRJANA N. STEVANOVIĆ

Beograd - Iako je Savet za borbu protiv korupcije pre više od mesec dana prosledio Vladi izveštaj o
poslovanju Fonda za razvoj, za sada nema podataka da će detaljnije biti istraţena pozadina
kreditne politike te institucije.
Savet u inaĉe detaljnoj analizi ukazuje da najveći deo pozajmica nije plasiran nerazvijenim
podruĉjima, već mahom Beogradu, Novom Sadu i Nišu, i to firmama ĉiji su vlasnici Miroslav
Mišković, Ţeljko Mitrović, Vojin Lazarević, Nenad Popović, Toplica Spasojević, Nebojša Ĉović, Zoran
Drakulić, Milo Đurašković, ĐorĊe Antelj, Goran Perĉević, Predrag Ranković Peconi i dr. Tih desetak
vlasnika povuklo je više od ĉetiri milijarde dinara.
U inaĉe detaljnoj analizi Savet se nije bavio još zanimljivijim podacima o firmama koje su tokom
više godina koristile na desetine kredita, neke ĉak i pedesetak, a da nijednu ratu nisu vratile. Reĉ
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je o preko 5.000 kreditnih partija odobravanih od 2002, sa ukupnim nenaplativim dugom od gotovo
30 milijardi dinara, ili, ako se uzme u obzir tadašnji kurs, drţavna kasa ostala je „kratka“ za više
od 400 miliona evra. Gde je i kod koga završio taj novac niko nije istraţivao, ali da on nije u
firmama koje su duţnici jasno je, jer je većina njih, posle obilne podrške iz Fonda, sada u steĉaju.
To potvrĊuje ĉinjenicu da nije reĉ o ekonomskim odlukama, jer da su razumni razlozi bili u pitanju,
neko bi se već kod drugog kredita zamislio da li da se odobri novo zaduţenje kada firma ni
prethodno nije vratila. Savet na tu temu ima objašnjenje.
- Velika ovlašćenja pojedinaca u raspodeli sredstava Fonda za razvoj Republike Srbije i odsustvo
kontrole trošenja tih sredstava, dovode do korupcije velikih razmera. Direktno kreditiranje po
izuzetno povoljnim uslovima, konkretnih pravnih i fiziĉkih lica, izuzetno je podloţno raznim
uticajima. Ti uticaji su najĉešće politiĉke prirode, koja je i najveći generator korupcije - navodi se
u analizi Saveta i objašnjava da su u upravnim telima Fonda za razvoj od osnivanja sedeli najviši
drţavni funkcioneri, od premijera do ministara iz ekonomskog dela vlade.
Prema podacima o kreditiranju firmi koje nisu izmirile svoj dug, do kojih je Danas došao, jedan od
najvećih duţnika, ako ne raĉunamo Sartid sa obavezom od 2,6 milijardi još iz 90-ih godina, jeste
nekadašnji graĊevinarski gigant, preduzeće KMG Trudbenik, koje je od 2000. godine do 2004.
povuklo 2,4 milijarde dinara. Potom je Trudbenik prodat, pa je ugovor raskinut, a nakon
restrukturiranja od 2011. je u steĉaju i nalazi se na spisku 24 sporne privatizacije.
Za 52 kredita uzeta od 2003. do 2007. javno preduzeće „Matroz“ ostalo je duţno 1,2 milijarde
dinara, a nakon privatizacije 2011. godine brisano je iz registra pravnih lica. Nije bolja ni sudbina
„15. maja“, tekstilne firme iz Lebana u koju je kroz desetak kredita do 2006. uloţeno 710 miliona
dinara, ali bez efekta jer se i ona nalazi u steĉaju. Zanimljiva je i nekada ĉuvena Industrija tepiha
iz Ivanjice, koja je do 2006. dobila 24 kredita u ukupnom iznosu od 456 miliona. Ni ona nije prošla
slavno u privatizaciji jer je to okonĉano rasprodajom imovine iz steĉaja.
Spisku propalih preduzeća koje je Fond za razvoj kreditirao, prema zvaniĉnoj verziji, kako bi bile
pokretaĉki motor u svojim sredinama, pridruţuju se i Srbijanka iz Valjeva, Tekstilna industrija iz
Vuĉja, zatim Kluz, pa zajeĉarski Porcelan, „Filip Kljajić“, Rekord, Viskoza-Kord, Niteks... Lista je
poduţa, a odgovora na pitanje zašto je drţava bacala novac poreskih obveznika u bunar bez dna nema. Da li će se objašnjenje traţiti, takoĊe nije poznato jer se zvaniĉnici o izveštaju Saveta nisu
oglasili. A u analizi, izmeĊu ostalog, stoji i da je „za deset godina preko Fonda za razvoj plasirano
oko 1,8 milijardi evra, a da pozitivnih efekata na srpsku privredu nema“. Savet je naglasio i da se
„opravdano postavlja pitanje ko i kako vrši kontrolu plasmana i trošenja sredstava“ i navodi da je
na sistem provere kreditnih korisnika ozbiljne primedbe imao i drţavni revizor.
- Po navodima revizora, iznos kredita sa ĉijom se otplatom kasni, a za koje se ne pokreće postupak
prinudne naplate iznosi ĉak 27 milijardi dinara. Revizori dalje navode da je Fond pojedinim
preduzećima produţavao rok naplate sa pet na maksimalnih šest godina, a da su pojedini privredni
subjekti pod hipoteku stavljali i jahte“.
Bez kriterijuma i kontrole
„U javnosti je stvorena percepcija da je Fond za razvoj pod direktnim uticajem izvršne vlasti s
obzirom da funkciju ĉlana Upravnog odbora Fonda obavljaju ministri u Vladi Republike Srbije.
TakoĊe, opravdano je stvorena percepcija da Fond nema pouzdano uspostavljene kriterijume
plasmana kreditnih sredstava, kriterijume za reprogram odobrenih kredita, kao ni kriterijume koji
14

pouzdano ureĊuju pitanje kontrole namenskog i zakonitog korišćenja odobrenih kredita“ piše u
izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_takova_prelaze_na_evidenciju_nezaposlenih.4.html?news_id=287986

Oglašen zvaničan poziv za preuzimanje portfelja kragujevačkog osiguravajućeg društva u likvidaciji

Radnici „Takova“ prelaze na evidenciju
nezaposlenih
AUTOR: Z. R.

Kragujevac - Agencija za osiguranje depozita Srbije objavila je poziv za podnošenje izjava o
zainteresovanosti za preuzimanje portfelja kragujevaĉke kompanije „Takovo osiguranje“ u
likvidaciji. Na sajtu Agencije navedeno je da osiguravajuća društva na njenu adresu te izjave mogu
da dostave do 20. septembra.
Podsetimo da je Narodna banka Srbije 31. jula ove godine oduzela dozvolu za rad „Takovo
osiguranju“, nakon što je utvrĊeno da ta kragujevaĉka kompanija nema adekvatnu pokrivenost
tehniĉkih rezervi, te da nije sprovela mere koje je centralna banka nalagala u postupku
nadgledanja nad poslovanjem.
Nekoliko stotina zaposlenih u „Takovo osiguranju“ zapoĉelo je, u prvoj polovini avgusta proteste,
grupa njih je u sedištu kompanije stupila u štrajk glaĊu, zahtevajući promenu odluke NBS, odnosno
da se „Takovu“ omogući dalje poslovanje. Pobunjeni radnici „Takova“, ali i ĉelnici kragujevaĉke
gradske uprave zahtevali su i da nadleţni objave kakvo je stanje pokrivenosti tehniĉkih rezervi u
ostalim domaćim osiguravajućim kućama, u „Dunavu“, na primer.
Vlasnik „Takova“ Dragan Jovović nudio je drţavi da preuzme njegov paket akcija u kompaniji i na
taj naĉin saĉuva radna mesta zaposlenima. Iz NBS na tu ponudu, kao ni na zahteve radnika, kao što
se i oĉekivalo, nikakav odgovor nije stigao. Protest zaposlenih nedavno je prekinut, a radnici
„Takova“ poĉeli su ovih dana da se prijavljuju na evidenciju Nacionalne sluţbe za zapošljavanje.
Direktorka filijale NSZ u Kragujevcu Vesna Milovanović rekla je našem listu da se na evidenciju
nezaposlenih te sluţbe do juĉe prijavilo i podnelo zahteve za ostvarenje prava na nadoknadu u
sluĉaju nezaposlenosti 36 doskorašnjih radnika „Takovo osiguranja“.
Mnogima u Šumadiji i dalje nije jasno zašto i kako je propala jedna od najpoznatijih kragujevaĉkih
privatnih kompanija, koja je gotovo ĉetvrt veka, sudeći po visokim zaradama zaposlenih i drugim
pokazateljima, uspešno poslovala.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaposleni_u_agrozivu_dobili_pakete_pomoci.4.html?news_id=287987

Zaposleni u Agroţivu dobili pakete pomoći
AUTOR: BETA
Zrenjanin - Radnici Crvenog krsta u Ţitištu zapoĉeli su juĉe raspodelu paleta sa prehrambenim i
sanitarnim artiklima za 1.030 radnika industrije mesa „Agroţiv“ u steĉaju, koje je uputila
Pokrajinska vlada Vojvodine. Pomoć radnicima te ţivinske kompanije upućena je u Ţitište odlukom
Pokrajinske vlade na zahtev te opštine i Štrajkaĉkog odbora „Agroţiva“.
Predsednik tog odbora Jovica Katić rekao je da se, iako su ti paketi namenjeni ljudima koji su ostali
bez posla i mesecima bez zarada, pomoć deli i radnicima koji su u meĊuvremenu angaţovani u
pogonima koje je zakupila beogradska firma BG Mibras. „U ovoj zemlji sve ide naopako, pa i podela
pomoći, jer se paketi dele i onima koji dobijaju plate“, kazao je on.
Katić je ukazao da je u pogonima trenutno angaţovano oko 100 do 150 radnika „Agroţiva“ iz
Ţitišta, uposleno je još oko stotinak ljudi koji su bili na evidenciji Sluţbe za zapošljavanje, ali je,
kako je rekao, sudbina za oko 800 ljudi neizvesna jer nema ni zarada, a ni socijalnog programa.
Tih 800 radnika je zbog neisplaćenih zarada i nerešenog socijalnog pitanja u štrajku od 19. maja
ove godine. Poslednju zaradu, za januar i februar ove godine, primili su jula ove godine.
„Niko nema sluha i razumevanja da nam konaĉno kaţe koji je naš status, nas koji nismo prešli da
radimo za BG Mibras i koji se nismo snašli za drugi posao. Pitamo ĉelnike opštine i vlasnika
Agroţiva, preduzeće Srbijagas, da li je zapošljavanjem svega stotinak ljudi rešen problem
Agroţiva,“ rekao je Katić.
Vlasnik Agroţiva je preduzeće „Srbijagas“, preduzeće je u steĉaju, a u meĊuvremenu je Kompanija
BG Mibras iz Beograda kupila deo kapaciteta Agroţiva i zapoĉela proizvodnju i preradu ţivinskog
mesa pogonima u Ţitištu.
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