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NOVOSTI SAZNAJU stečaj ide 179 srpskih gubitaša
J. Ţ. SKENDERIJA - Z. RADOVIĆ
Od 502 preduzeća, koja je Agencija za privatizaciju ponudila na prodaju, više od trećine čeka
stavljanje katanca u bravu. Sa liste odmah moţe da se izbriše 58 fiktivnih firmi. nNa kraju
procesa bez radnih mesta će ostati najmanje 5.000 zaposlenih
DUGOGODIŠNjA agonija preduzeća u restrukturiranju i onih koji su i po nekoliko puta pokušavali da
naĊu novog gazdu, koji bi ih izvukao iz katastrofalnih gubitaka biće uskoro okonĉana. Radna grupa
Ministarstva privrede napravila je spisak od 179 preduzeća koja idu u steĉaj. Osim 58 onih koji
postoje samo na papiru i za koje se znalo da će biti „izbrisani“, kljuĉ u bravu ĉeka još 121 fabrika.
U njima će, sada i definitivno, bez posla ostati više od 5.000 ljudi.
Na spisku u koji su „Novosti“ imale uvid stoji da će steĉajni postupak narednih dana biti pokrenut u
graĊevinskim preduzećima „Partizanski put“, „Valjevo put“ i u uţiĉkom „24. septembru“. Katanac
će biti stavljen i na „Aviogeneks“, kao i na nekadašnji najveći ponos Šapca - 11 firmi „Zorka
holdinga“. Do kraja je stigla i kompletna Elektronska industrija u Nišu, koja je nekada bila omiljeni
brend za opremanje kuće belom tehnikom. Ugasiće se i kruševaĉka „Zvezda“, ranije nadaleko
ĉuvena fabrika konfekcije.
Najveći poslodavac meĊu ovim gubitašima je „Društvo za odrţavanje zgrada“ u kojem je
angaţovano ĉak 597 ljudi. To je preduzeće koje je pre desetak godina izdvojeno iz „Ţeleznica
Srbije“ i bavilo se širokim spektrom graĊevinskih radova, od rušenja objekata, do ugradnje stolarije
u stanovima. U steĉaj odlaze zbog dugoroĉne nesposobnosti plaćanja i prezaduţenosti. Pisma o
zainteresovanosti za ovu firmu Ministarstvu privrede dostavila su dva pravna lica, ali nijedno nije
bilo prihvatljivo.
SPASEN JEDAN ODSTOU poslednjih deset godina u steĉaj je otišlo više od 4.700 preduzeća, a svega
36 firmi je uspelo da se izvuĉe. U još 148 preduzeća je u toku reorganizacija.
Sunovrat „Partizanskog puta“ poĉeo je od neuspele privatizacije, kada je ovo dobrostojeće
putarsko preduzeće dospelo u ruke Mila Đuraškovića, kao deo njegove „Nibens grupe“. Većina firmi
iz ove grupacije završila je ponovo pod okriljem drţave, kada je Agencija za privatizaciju raskinula
ugovore sa nesavesnim gazdom.
Za ovo preduzeće sada su stigla tri pisma zainteresovanosti, ali nijedno nije bilo prihvatljivo.
Poslovanje ove firme je neodrţivo, jer je znaĉajan deo imovine, oprema i mehanizacija, već prodat
u sudskim izvršnim postupcima po osnovu tuţbi zaposlenih.
Kao najbolja udavaĉa, bar kada je u pitanju broj zainteresovanih kandidata, pokazalo se PTT
ugostiteljstvo, koje je „merkalo“ ĉak 15 kupaca. Nijedan od njih, meĊutim, nije dao dovoljno
dobru i valjanu ponudu, koja bi „izvukla“ ovu firmu sa spiska za steĉaj. Sedam kupaca bilo je
zainteresovano za delove imovine, što se moţe realizovati i tokom steĉajnog postupka. Ĉak ĉetiri
„strateška partnera“ ţelela su da kupe kapital, što nije bilo moguće, jer je on negativan, pošto su
ga već „pojeli“ gubici.
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- Preduzeća koja se danas gase, poput „Zorke“ i Elektronske industrije, nekada su bile perjanice
naše privrede, zapošljavanja i izvoza - istiĉe Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu u
Beogradu.
- Od njih su ţiveli ĉitavi gradovi, tako da će sa njihovom propašću, praktiĉno doći do kolapsa
gradova. Dobar deo njih već godinama loše posluje i ne funkcioniše, a u meĊuvremenu nijedna
vlast nije razmatrala kako da ih „zameni“, otvaranjem novih pogona i angaţovanjem radnika.
Ljudi koji će sada ostati bez posla praktiĉno su ga davno izgubili ili nisu redovno dobijali plate, ali
su se nadali, dolazili na posao i ĉekali da se nešto desi.
Profesor Savić smatra da je ţalosno što se gase nekadašnji giganti, ali napominje da je to jednom
moralo da se desi.
- Ovo je samo priznanje stvarnosti. Da ono što je davno mrtvo, proglasimo mrtvim - smatra naš
sagovornik. - Ove fabrike imaju uglavnom ogromne dugove koji su davno premašili vrednost njihove
imovine.
Pogubili su vezu sa trţištem, a i tehnološki su zaostali. Mi se danas suoĉavamo sa promašenom
politikom, koja datira još iz devedesetih. Ostaje nam da se ĉudimo u kakvom su pesku svi
vlastodršci do sada drţali glavu, kada su dozvolili da se rešavanje problema u ĉitavoj privredi
prepusti stihiji i zubu vremena.
DOLAR ZA FABRIKU
FABRIKA „Zastava auto delovi“ iz Knića, iako je na spisku preduzeća koja idu u steĉaj, mogla bi
tokom steĉajnog postupka da pronaĊe novog gazdu. Interesovanje za ovu firmu pokazao je jedan
kupac tokom javnog poziva. On, meĊutim, u pismu nije naveo model privatizacije, zbog ĉega je
odbijen. Potencijalni gazda je ponudio jedan dolar da preuzme svu imovinu i sve zaposlene, a da
prodavac finansira kapital jednak gubitku iz 2013. godine u nastavku poslovanja. Procenjeno je,
ipak, da nema dovoljno elemenata da bi se ponuda prihvatila, s obzirom na to da je poslovanje
društva neodrţivo, a privatizacija nesprovodiva.
Trange-frange ostale samo na papiru
JOŠ pre nego što je Agencija za privatizaciju objavila poziv investitorima da iskaţu interesovanje za
neku od 502 firme, bilo je jasno da minimum 58 njih neće imati kupca i da sigurno idu - u steĉaj.
Reĉ je o društvenim preduzećima koja fiziĉki ne postoje na zvaniĉnoj adresi, ĉime, u startu
ispunjavaju uslove za steĉaj. Uz to, nemaju ni imovinu, zaposlene, delatnost...
Na listi meĊu ovim preduzećima preovladavaju trgovinska. MeĊutim, tu je i „Aerodrom parking“,
bez zaposlenih. U Agenciji za privredne registre nema ĉak nijednog završnog raĉuna ove firme u
protekle tri godine. Razlog je jednostavan: ova firma osnovana je juna 2005. i bilo je predviĊeno
da pruţa usluge Aerodromu u Beogradu. Praktiĉo su bili izdvojeni iz njegovog sastava, a suštinski
nisu imali ništa od sopstvenih osnovnih sredstava, već su samo naplaćivali usluge parkiranja u ime
Aerodroma „Nikola Tesla“. Tokom 2009. godine svi zaposleni iz „Aerodom parkinga“ vratili su se
pod okrilje Aerodroma „Nikola Tesla“ i sada su njihovi zaposleni. A, parkingom na Aerodromu
rukovodi „Parking servis“.
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
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osnovna delatnost registrovana je proizvodnja osveţavajućih pića i mineralne vode. Iako nema
nijednog zaposlenog, „Klokot banja“ uredno predaje završne raĉune. Od 2010. do danas ne beleţi
ni dinar prometa. Na ovoj listi je i „Jugoslovenski leksikografski zavod“ i „Birooprema omladinska
knjiga“ iz Beograda, „Poljoopskrba“ iz Novog Sada, „Prvi maj standard“ iz Babušnice, „Semenarna“
Novi Sad, beogradski „Magros eksport-import“, „Centar za strategijske studije“, vojvoĊansko
poljoprivredno preduzeće „Jermenovci“... (D. I. KRASIĆ)
BROJKE
5.041
Zaposleni ima u ovim preduzeĆima
92
Firme - niko nije hteo da kupi
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Koliko ih štrajkuje: Nastavnike broje kako hoće
I. M.
Različite procene Ministarstva i sindikata trećeg dana protesta prosvetara. Da li 60 odsto škola
radi normalno, ili bar toliko štrajkuje?
Odmori se negde izjednaĉili sa ĉasovima
ĈASOVI u školama i dalje su skraćeni na pola sata, a prosvetari ne odustaju od svojih zahteva izuzeće od smanjenja plate za deset odsto u javnom sektoru, novi kolektivni ugovor i jedinstveni
platni razredi u javnom sektoru. Podaci ministarstva i ĉetiri reprezentativna sindikata o broju škola
u štrajku i u utorak su bili kao da su brojali u dve razliĉite drţave. Prosvetne vlasti kaţu da je
normalno radilo više od 60 odsto škola, a sindikati - da ih je bar toliko štrajkovalo.
Podaci iz školskih uprava ukazuju da su pojedine škole odustale od štrajka, dok su se neke druge
prikljuĉile, ali je ukupan broj ostao sliĉan kao i prvog dana. Od 1.768 škola, u utorak su ĉasovi bili
skraćeni u 696. I dalje najmanje škola štrajkuje u Beogradu. Prvog dana bilo ih 59 (21 odsto), a u
utorak za šest manje.
MeĊutim, prema podacima koje za „Novosti“ iznosi Dragan Matijević, predsednik Unije sindikata
prosvetnih radnika, broj štrajkaĉa je daleko veći.
- Ĉasovi su skraćeni u 1.100 škola - tvrdi Matijević. - Poslednje pregovore imali smo sa ministrom
prosvete prošle nedelje i od tad nas niko nije zvao da razgovaramo o bilo ĉemu. Odluĉni smo u
nameri da štrajk traje koliko bude potrebno, do ispunjenja zahteva. Broj škola koje su se
prikljuĉile protestu je stabilan, a ponegde i raste. Tako je u Kragujevcu prvog dana skraćene
ĉasove imalo 18, a u utorak 27 škola.
Osim Unije, u štrajku su i ĉlanovi Sindikata obrazovanja Srbije, „Nezavisnosti“ i Sindikata radnika u
prosveti. Lider poslednjeg, Slobodan Brajković, tvrdi da skraćene ĉasove drţi ĉak 75 odsto
nastavnika. On ĉak tvrdi da se u Beogradu broj štrajkaĉa nije smanjio, već da se protestu
prikljuĉilo 20 škola.
- Dok oĉekujemo da nas premijer pozove na pregovore, štrajk će se proširiti na skoro sve škole i
stabilizovati - poruĉio je Brajković.
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KONFUZIJA
U MNOGIM školama i dalje vlada konfuzija zbog toga što deo nastavnika drţi ĉasove pola sata, a deo
45 minuta. Negde zvoni prema aršinima prvih, drugde kao da štrajka nema. Pojedini direktori
dosetili su se pa naredili da za kraj ĉasa zvoni i posle 30 i posle 45 minuta.
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Zasluţnima i pored mera štednje ostaju iste penzije
J. Ţ. Skenderija
Dobre vesti za gotovo hiljadu primalaca nacionalnih priznanja u Srbiji. Visina oko 50.000 dinara
prilično iznad republičkog proseka. Korisnici različite imovne moći i starosti
TERET štednje u Srbiji neće podjednako poneti svi budţetski korisnici. Gotovo 1.000 korisnika
nacionalnih priznanja koji novac primaju iz drţavne kase neće osetiti po svom novĉaniku da je
drţava u krizi. Iako su im primanja priliĉno iznad republiĉkog proseka plata i penzija, njihove
koverte sledećih meseci neće biti tanje. Izgleda da se na taj naĉin drţava odrekla da uštine
primanja onih koji uprkos tome priliĉno dobro zaraĊuju, poput Merime Njegomir, Lepe Lukić,
Miroslava Ilića, mnogih glumaca, slikara, reditelja, pisaca, sportista, ali i jednog ministra - Vanje
Udoviĉića.
Dr Nada Novaković, nauĉni saradnik u Institutu društvenih nauka u Beogradu smatra da svaki put
kada se dodeljuju nacionalne penzije na površinu izaĊe šarenilo kriterijuma, politiĉka i druga
podobnost, voluntarizam u odluĉivanju o zaslugama sindikata itd.
- To je dokaz da je ovo priliĉno neureĊena oblast, ali je sasvim jasno da su tako steĉene penzije
znaĉajne - kaţe Novakovićeva. - One se kao i ostale najvećim delom isplaćuju iz drţavnog budţeta.
Korisnici su mnogobrojni i raznovrsni - zasluţni nauĉnici, umetnici, sportisti, estradni umetnici...
Njihova starost, doprinos, ugled su razliĉiti. Stoga se obiĉan graĊanin i penzioner ĉesto zapita da li
su uopšte naša kultura, nauka i sport u krizi, moralnoj na primer, sa 1.000 „nacionalnih“
penzionera. Drugi ukazaju da je ovaj broj prevelik, a treći da nije, jer su mnogi zasluţni ostali van
tog spiska.
Visina „nacionalne“ penzije je oko 50.000. Za naše uslove to je priliĉan iznos, koji po pravilu nije
jedini od kojeg ţive ovi penzioneri. Zasluţni sportisti ih steknu relativno mladi, a nauĉnici u
starosti. Estradni umetnici su posebna priĉa, jer su njihova uobiĉajena primanja nisko ili nikako
oporezovana. Ukratko, nejednakosti u materijalnom poloţaju korisnika su veće nego što se moţe i
pretpostaviti.
SPORT: GODIŠNjE 750 MILIONATRENUTNO 562 osobe, bivši sportisti koji su našu zemlju predstavljali
u svetu, imaju pravo na nacionalno sportsko priznanje. Planirana sredstva, koja se za tu namenu
isplaćuju iz budţeta Ministarstva omladine i sporta, godišnje iznose 750 miliona dinara. Na sve to
dolazi još 400 korisnika nacionalnih penzija iz kulture i umetnosti. Ta naknada meseĉno iznosi
50.000 dinara. To znaĉi da bi, da nisu izuzete od umanjenja, njihova primanja bila manja za 5.800
dinara.
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- Izuzimanje penzionerske „elite“, uslovno reĉeno, od ostalih penzionera je loš potez. Na
finansijskom planu 1.000 nije velika ušteda, ali je mnogo veća moralna šteta, pravljenje razdora
meĊu penzionerima i starijim graĊanima uopšte - objašnjava naša sagovornica.
Katarina Stanić, direktorka Centra za socijalnu politiku, smatra da će smanjenje penzija doprineti
uštedama u budţetu, a naţalost došlo se u situaciju da je to bilo neizbeţno.
- Na penzijama je najlakše štedeti, jer je u pitanju veliko parĉe rashoda i onda se bez velikog
promišljanja samo kaţe „zamrzavamo“ ili, kao što je sad sluĉaj, „smanjujemo“. Za sve ostale
uštede potrebne su suštinske reforme - kaţe ona.
Poseban problem je, smatra naša sagovornica, što se progresivnim smanjenjem penzija veće
smanjuju više, narušava se praviĉnost na kojoj se sa druge strane insistira, recimo, uvoĊenjem
penala za prevremeno penzionisanje. TakoĊe se narušava logika na kojoj je postavljen penzijski
sistem, a to je da postoji ĉvrsta veza izmeĊu uplaćenih doprinosa i steĉene penzije.
- Novĉana davanja koja se u narodu zovu penzija, jer na nju liĉe, u stvari su nacionalna priznanja.
Naravno da treba da dele sudbinu svih drugih budţetskih davanja, posebno davanja iz oblasti
kulture i sporta - smatra Stanić.
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NALED: Nulta tolerancija za nezakonito ponašanje na
poslu
Tanjug
Kompanije u Srbiji trebalo bi da donesu Program korporativnog integriteta i imenuju sluţbenika
za nadzor nad primenom tog programa, ali i ombudsmana kojem bi zaposleni bez straha od
posledica mogli da prijavljuju nezakonito ponašanje u firmi
Kompanije u Srbiji trebalo bi da donesu Program korporativnog integriteta i imenuju sluţbenika za
nadzor nad primenom tog programa, ali i ombudsmana kojem bi zaposleni bez straha od posledica
mogli da prijavljuju nezakonito ponašanje u firmi, stav je Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski
razvoj (NALED).
Takvom praksom bi se kompanije zaštitile od neţeljenih pojava kao što su prevara, korupcija,
povreda konkurencije, prinuda i ometanje, i izgradile reputaciju pouzdanih partnera, poruĉeno je
danas na nacionalnoj konferenciji "Korporativni integritet kao pokretaĉ uspeha u Srbiji i svetu",
koju su organizovali NALEDi Energoprojekt.
Na konferenciji je, prema saopštenju NALED-a, predstavljen Program korporativnog integriteta koji
se od aprila ove godine uspešno primenjuje u kompaniji Energoprojekt Niskogradnja a.d. i njenim
zavisnim društvima širom sveta.
Program obuhvata Kodeks poslovne etike i Politike zabranjenih aktivnosti i kreiran je u skladu sa
smernicama Svetske banke o poštovanju integriteta.
"Cilj programa je da spreĉi, identifikuje i odgovori na nedoliĉno ponašanje. Kljuĉni element
integriteta je poštovanje zakona. Od svih zaposlenih, od menadţmenta, kao i poslovnih partnera,
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oĉekuje se ponašanje u skladu sa propisima. Imamo politiku nulte tolerancije prema nezakonitim
aktivnostima", rekao Vladimir Milovanović, generalni direktor Energoprojekt holdinga i ĉlan
Nadzornog odbora NALED-a.
Korporativni integritet moţe znaĉajno da unapredi konkurentnost i imidţ preduzeća, s obzirom na
to da loša reputacija moţe doneti mnogo više štete nego što je potencijalna korist od korupcije,
ocenjeno je na skupu.
Trendovi u EU i svetu pokazuju da poštovanje etiĉkih standarda postaje sve vaţniji uslov za
dobijanje poslova, kao i obezbeĊivanje finansiranja poslovanja.
Kada je reĉ o javnom sektoru, kljuĉni efekat je jaĉanje transparentnosti i efikasnosti, kao i
suzbijanje mogućnosti za pojavu korupcije u javnim nabavkama, radu javnih preduzeća i
postupanju sluţbenika.
"Mi smo ove godine osnovali Etiĉki komitet kako bi promovisali korporativni integritet. Razvili smo i
jedinstveni program Certifikacije društveno odgovornih kompanija u saradnji sa Smart kolektivom i
USAID-om. Primena etiĉkih standarda u poslovanju mora da bude mnogo više od poštovanja
zakona", izjavio je predsednik Etiĉkog komiteta NALED-a i direktor kompanije Halifaks konsalting,
Dejvid Litgou.
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Vučić na predstavljanju Bele knjige 2014.
Tanjug
Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vuĉić otvoriće danas skup na kome će biti
predstavljena “Bela knjiga 2014” Saveta stranih investitora, u kojoj je data analiza uslova
poslovanja u Srbiji, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima.
Predstavljanje “Bele knjige 2014” Saveta stranih investitora, sa konkretnim predlozima za
unapreĊenje poslovne klime u Srbiji, biće odrţano u beogradskom hotelu Hajat ridţensi a, pored
Vuĉića, sastanku će prisustvovati i predsednik Saveta stranih investitora i Izvršnog odobra Sosijete
ţeneral banke Frederik Kuen.
Nakon uvodnog predstavljanja Bele knjige za 2014. biće odrţana i panel diskusija najviših
zvaniĉnika drţave i predstavnika Upravnog odbora Saveta stranih investitora.
Savet stranih investitora je najavio i uĉešće potpredsednika vade i ministra drţavne uprave i
lokalne samouprave Kori Udoviĉki, ministra finansija Dušana Vujovića, potpredsednika Saveta i
generalnog direktora Telenora Ove Fredhajma i ĉlana Upravnog odbora Saveta i generalnog
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direktora Karlzberg Srbija Grupe Gabora Bekefija.
Od 2003. S avet stranih ivnestitora svake godine objavljuje Belu knjigu - publikaciju koja
predstavlja sveobuhvatnu sliku poslovne klime u Srbiji.
U toj knjizi dati su konkretni predlozi za unapreĊenje poslovne klime u Srbiji, postavljeni su
prioriteti u ekonomskoj politici i iznete konkretne preporuke za poboljšanje uslova poslovanja u
odreĊenim sektorima.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/512310/Premijer-Vucic-ocekuje-aranzman-sa-MMF

Premijer Vučić očekuje aranţman sa MMF
B. AnĊelić
MeĊunarodni monetarni fond (MMF) ne traţi novo smanjenje zarada, ali insistira na reformi javnih
preduzeća, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vuĉić na otvaranju distributivnog centra „Delez
Srbija“ u Staroj Pazovi.
Više srpske robe: Sa otvaranja „Delez centra“
Razgovori sa MMF-om su završeni i premijer oĉekuje pozitivan ishod i sklapanje aranţmana s tom
finansijskom institucijom koja će svoj stav i analizu izneti 20. novembra. Sa MMF-om se posebno
razgovaralo o pojedinaĉnim javnim preduzećima i reformama koje treba sprovesti.
- Za EPS to znaĉi da se sprovede korporativizacija, da ne bude više proizvodnih i distributivnih
centara, već po jedan, i da se snize troškovi. To nisu lake obaveze zato što će tu mnogo direktora i
moćnih ljudi izgubiti svoje mesto. Nadam se da ćemo imati podršku sindikata iako to nisu lake
mere, jer to što radimo, radimo za našu decu i našu budućnost - rekao je Vuĉić.
Premijer je dodao da to ne znaĉi nuţno i otpuštanje zaposlenih.
- Imamo velik prirodni odliv na osnovu odlaska u penzije, pa ćemo videti - rekao je Vuĉić.
On je ocenio da na poboljšanje ekonomske situacije neće morati da se ĉeka dugo jer MMF na
osnovu mera koje su planirane predviĊa da će Srbija zabeleţiti rast bruto domaćeg proizvoda (BDP)
od 1,5 odsto u 2016, a od 2017. više od dva odsto uz poĉetak pada javnog duga.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/512151/Nemacke-metalske-kompanije-zainteresovane-za-Srbiju

Nemačke metalske kompanije zainteresovane za
Srbiju
Tanjug
Mogućnosti za saradnju nemaĉkih i srpskih kompanija iz oblasti metalske industrije su velike i
obostrano postoji ţelja da se iskoristi taj potencijal, ocenili su danas uĉesnici struĉne konferencije
"MetalopreraĊivaĉka industrija u Srbiji 2014".
Konferencija, koja se odrţava pod pokroviteljstvom nemaĉkog ministarstva privrede i energetike,
bila je prilika da se devet nemaĉkih kompanija, pored predstavljanja svojih mogućnosti iz ove
oblasti, poveţe sa domaćim preduzećima.
Ulrih Vild, direktor preduzeća "em&s" predstavio je program podrške ulasku na strana trţišta
ministarstva privrede i energetike Nemaĉke ĉiji je konsultant, rekavši da nemaĉka vlada razmatra
kako moţe da podrţi nemaĉka mala i srednja preduzeća i njihovo poslovanje u inostranstvu.
U okviru pomenutog programa, nemaĉka preduzeća organizovano posećuju interesantna trţišta, a
danas imaju priliku da se upoznaju sa situacijom u Srbiji.
Polje interesovanja i rada nemaĉke metalopreradjivaĉke industrije su pre svega mašinogradnja,
autoindustrija, oĉuvanje ţivotne sredine, gradjevina, dodao je on.
Ljubiša Obradović, sekretar Udruţenja za metalnu, elektro industriju, rudnike metala i metalugriju
u Privrednoj komori Srbije istakao je da postoje veliki potencijali za saradnju domaće
metalopreradjivaĉke industrije sa nemaĉkim partnerima.
Automobilska industrija je, prema njegovim reĉima, veoma znaĉajna za razvoj srpske privrede, i tu
je Fijat najveći izvoznik, ali i uvoznik. Problem je, medjutim, što se mali broj domaćih
kooperanata ukljuĉio u saradnju, dodao je on.
Što se tiĉe metalske industrije, ona je sada prekretnici, naveo je Obradović podsetivši da se ovih
dana rešava sudbina preduzeća u restrukturiranju te da će mnoge firme iz ovog sektora, ako ne
budu privatizovane, otići u steĉaj.
- Najbolje bi bilo da se pronadju strateški partneri za ta preduzeća i od toga zavisi da li će Srbija
ući u reindustrijalizaciju - istakao je on.
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Privreda Srbije je, prema njegovim reĉima, sada u fazi revitalizacije, a industrijske grane koje
imaju potencijal za budući razvoj su: automobilska industrija, informacione tehnologije,
elektronika, poljoprivredna mehanizacija, odbrambena industrija.
Istakavši da Srbija ima dugu tradiciju mašinstva i školovanja kvalitetnih inţenjera, dekan Mašinskog
fakuteta u Beogradu Milorad Milovanĉević je sa ţaljenjem konstatovao da su poslednje decenije
bile teške kako za industriju, Mašinski fakultet, tako i za zemlju u celini.
Proizvodni kapaciteti Srbije poĉeli su da se urušavaju pojavom prve krize poĉetkom 80-tih godina,
rekao je on i naveo podatak da je pre 30 godina u našoj zemlji bilo 446.000 proizvodnih radnih
mesta, a 2009. godine njihov broj je manji od 22.000.
Srbi su dobar i pošten narod ţeljan posla i mi moţemo da ponudimo kvalitetne inţenjere i ogromno
iskustvo, istakao je on i pozvao nemaĉke investitore reĉima "Mi hoćemo da saradjujemo, dodjite,
investirajte, bićete zadovoljni".
Profesor visoke struĉne škole u Bilefeldu Dragan Vuĉetić ocenio je da je jasno da je nova vlada
spremna da menja stvari, ali je ukazao na problem preglomazne drţavne administracije i potrebu
da se poveća istraţivanje u razvoj i obrazovanje.
On je istakao znaĉaj dualnog sistema obrazovanja rekavši da u mašinskoj industriji nisu potrebni
samo inţenjeri, već i zanatlije.
Mašinstvo kao stub privrede ugroţeno je danas ĉak i u Nemaĉkoj, pre svega zbog odliva znanja,
piraterije proizvoda, kao i visokih troškova proizvodnje.
Konferencija, koja je okupila predstavnike metalopreradjivaĉke industrije u Srbiji i devet nemaĉkih
kompanija, odrţana je u organizaciji Delegacije nemaĉke privrede u Srbiji.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/512102/Vucic-Plate-vise-necemo-dirati

Vučić: Plate više nećemo dirati
B. AnĊelić
Premijer Aleksandar Vuĉić kaţe da su razgovori sa MMF pri kraju i da su javna preduzeća odnosno
reforma javnih preduzeća kljuĉna stvar o kojoj se sa fondom razgovora i o ĉemu oni insistiraju.
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Kao primer reforme koje se oĉekuju, naveo je Elektroprivredu Srbije koja bi morala što pre da
krene u korporativizaciju.
- Moraju da se smanje troškovi, a umesto pet distributivnih centara, biće jedan. Mnogo njih će
izgubiti svoje pozicije u kompaniji ukljuĉujući i direktore i zaposlene. Nadam se da ćemo imati u
tome podršku i sindikata i zaposlenih - rekao je Vuĉić.
Na pitanje novinara da li ta reforma generalno znaĉi novo smanjenje zarada i
otpuštanja u Srbiji, premijer je rekao da plate više neće dirati.
Predsednik Vlade Srbije saopštio je da je posle oktobra i novembar mesec sa većim akcizama za
200 miliona dinara u odnosu na prošli novembar i većom naplatom PDV-a, te da će deficit biti
manji, kako je rekao, onako kako je planiran.

On je ponovio da oĉekuje da će sa MMF-om biti postignut dogovor oko aranţmana, te da je suština
tih pregovora sa tom meĊunarodnom finansijskom institucijom bila reforma javnih preduzeća.
"Oni podrţavaju mere fiskalne konsolidacije, podrţavaju sve mere, a ono što je vaţno je procena da
li Srbija moţe da bude pouzdani partner", rekao je Vuĉić i dodao da kada je reĉ reformi javnih
preduzeća pre svega misli na EPS.
- Što se tiĉe radnih mesta, mi imamo prirodni odliv, ali ćemo svakako videti koji će to biti broj i da
li će zahtevati smanjenje. Ono što je vaţno jeste da se u reorganizaciju mora krenuti koliko odmah
- kaţe Vuĉić.
Komentarišući štrajkove prosvete i zdravstva, on je rekao da se nada da ljudi razumeju poteze
vlade, jer bez bolnih mera, Srbija bi se ponovo vratila deset godina unazad.
- Ako neko misli da rak moţe da se izleĉi andolom i aspirinom, grdno se vara - kaţe Vuĉić.
U EPS-u, kazao, treba sprovesti korporativizaciju kako ne bi bilo više proizvodnih i distributnih
centara, već samo jedan, ali i sniziti troškove.
"To nisu lake obaveze i mnogo direktora i mnogo moćnih ljudi će izgubiti svoja dobra mesta", rekao
je Vuĉić izrazivši nadu da će za sve to imati podršku sindikata
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/512031/Dostanic-Privatizacija-nije-iskoriscena-za-razvoj-berze

Dostanić: Privatizacija nije iskorišćena za razvoj
berze
Beta
Direktorka Beogradske berze Gordana Dostanić izjavila je danas da u Srbiji proces privatizacije nije
iskorišćen za izgradnju jednog od kljuĉnih stubova trţišne ekonomije - za berzu.
Ona je na otvaranju 13. MeĊunarodne konferencije Beogradske berze kazala da nema opravdanog
razloga za zapostavljanje razvoja berze. Dostanićeva je ocenila da ako se drţava usmeri ka
ozbiljnijem razvoju trţišta kapitala moţe da pokrene novu industriju, nova zanimanja, nova radna
mesta i privredne mogućnosti, kao i alternativne vidove štednje i finansiranja.
- Trţište kapitala u Srbiji posmatrano kao celina ima infrastrukturu na zadovoljavajućem nivou, ali
naţalost nema raznovrsnu i kvalitetnu ponudu - kazala je Dostanićeva.
Kako je istakla, ni drţava u najavljenoj daljoj privatizaciji, niti kompanije koje su inicijalno
privatne, ne prepoznaju prednosti trţišta kapitala kao mehanizam koji omogućava efikasne
kombinacije vlasniĉke strukture. Neusaglašenost strategije privatizacije i razvoja trţišta, kako je
navela, uticala je i na loš kvalitet ponude na berzi i broj akcionara spremnih za ulaganja na berzi.
Na formiranje domaćeg trţista kapitala, prema reĉima direktorke Beogradske berze, loše su uticali
visoka stopa nezaposlenosti, pad standarda graĊana, nestabilnost domaće valute i drugi
makroekonomski problemi, koji nisu bili dobra osnova za razvoj industrije fondova.
- Da se u ĉudu ne bismo pitali kako se i gde Beogradska berza izgubila sa horizonta srpskih
finansija, treba što pre sinhronizovati poteze koji će Srbiji omogućiti da modernizuje i unapredi
svoje finansijsko trţiste - istakla je Dostanićeva.
Ona je navela da situacija na trţistima kapitala nije zadovoljavajuća ni na drugim berzama u
okruţenju, ali da to nije opravdanje, već to vidi kao mogućnost da se usklaĊenim propisima proširi
trţište, a time i investicione i razvojne šanse Srbije.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/512159/Udovicic-Nezaposlenost-najveci-problem-mladih

Udovičić: Nezaposlenost najveći problem mladih
RAS
Ministar omladine i sporta Vanja Udoviĉić danas je, predstavljajući u Novom Pazaru predlog
Nacionalne strategije za mlade, istakao da je nezaposlenost mladih jedan od najvećih problema sa
kojima se Srbija suoĉava, te da je Vlada Srbije njihovo zapošljavanje mladih postavila meĊu svoje
prioritete.
Vanja Udoviĉić: Nezaposlenost najveći problem mladih
- Zapošljavanje mladih je i jedan od najvaţnijih ciljeva koje postavlja Nacionalna strategija za
mlade. Radimo na tome da u direktnim kontaktima s privredom osmislimo programe koji će
rezultirati povećanjem zaposlenosti mladih, da omogućimo obuke mladih za deficitarna zanimanja,
kao i spajanje mladih struĉnjaka s kompanijama u kojima će moći da naprave svoje prve
profesionalne korake, pokaţu svoje veštine, dokaţu se i krenu sa graĊenjem karijere - rekao je
ministar omladine i sporta.
Podaci govore da u Srbiji ţivi skoro milion i po mladih mladih ljudi od 15 do 30 godina, što
predstavlja 20 posto stanovništva zemlje. Najveći deo njih nema posao i ne moţe samostalno da se
izdrţava.
- Kao ministar zaduţen za omladinu, rad na promeni te loše statistike smatram jednim od svojih
zadataka. Moramo uĉiniti sve da svako od njih, bez obzira u kom delu zemlje ţivi, dobije šansu da
obezbedi bolji ţivot sebi, svojoj porodici i zajednici, kao i da ima pristup kvalitetnom obrazovanju i
zaposlenju. To nije posao za samo jedno ministarstvo – unapreĊenje poloţaja mladih, u svim
aspektima njihovih ţivota, je obaveza svakog od nas - kazao je ministar Udoviĉić.
On je objasnio da je Nacionalna strategija za mlade dokument koji se odnosi na period od narednih
deset godina i u kojem su postavljene smernice i ciljevi za efikasno rešavanje problema mladih,
koje će omogućiti da se njihov glas jaĉe ĉuje, poveća uĉešće u svim segmentima ţivota i omogući
da dobiju najbolje šanse da ispune sve svoje potencijale.
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- Zato je misija Ministarstva omladine i sporta organizovano i sistemsko sprovoĊenje mera na
nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou koje imaju za cilj poboljšanje poloţaja mladih i
kvaliteta njihovog ţivota - podvukao je ministar omladine i sporta.
Principi na kojima se zasniva Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 225. godine su:
podrška liĉnom i društvenom osnaţivanju mladih; ravnopravnost, zabrana diskriminacije i
poštovanje ljudskih prava; jednake šanse za sve; znaĉaj mladih i njihove društvene uloge; aktivno
uĉešće mladih i saradnja; društvena odgovornost i solidarnost.
Ministar je zahvalio predsedniku opštine Novi Pazar na gostoprimstvu i podršci u organizaciji javne rasprave
u tom gradu. Naredna javna rasprava o predlogu Nacionalne strategije biće odrţana u ĉetvrtak u Beogradu.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/512098/Radnici-Granicara-dva-sata-drzali-zatocenog-gradonacelnika-Sombora

Radnici "Graničara" dva sata drţali "zatočenog"
gradonačelnika Sombora
S. Jerković
Oko 150 radnika "Graniĉara" iz Gakova blokiralo je danas Skupštinu Grada i drţalo gradonaĉelnika
Sašu Todorovića u dvoĉasovnoj blokadi zbog oduzimanja 1.000 hektara ovom preduzeću iako je
zakljuĉkom Vlade to zemljište izuzeto iz obaveze licitacije drţavnih oranica.
Više od 80 policajaca ĉuvalo je kabinet gradonaĉelnika koji se nije obraćao radnicima. Tek nakon
jednoĉasovnog pregovaranja izmeĊu predstavnika sindikata, rukovodstva "Graniĉara" i
gradonaĉelnika i njegovih saradnika tenzije su pale, a radnici su napustili veliku salu Skupštine
grada i odblokirali kabinet gradonaĉelnika.
Gradonaĉelnik i policija
Todorović je izneo zakljuĉke po kojima "Graniĉar" i dalje moţe da obraĊuje 3.500 hektara oranica u
drţavnoj svojini, kao i do sada. Obavezao se da neće potpisivati ugovor sa stoĉarima za zakup
poljoprivrednog drţavnog zemljišta koje je do sada obraĊivao "Graniĉar".
Rukovodstvo "Graniĉara" i predstavnici sindikata zadovoljni postignutim dogovorom
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Radnici koji su danas dobili i plate i to nakon tri meseca zaostatka nakon postignutog dogovora
mirno su se razišli.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/512052/STRAJK-PROSVETARA-Sindikat-tvrdi-da-su-u-vecini-skola-skraceni-casovi

ŠTRAJK PROSVETARA Sindikat tvrdi da su u većini
škola skraćeni časovi
Beta
Više od 60 odsto škola u Srbiji štrajkuje skraćivanjem ĉasova na 30 minuta, što znaĉi da je povećan
broj škola koje štrajkuju, izjavio je danas predsednik Sindikata zaposlenih u prosveti Slobodan
Brajković.
Više od 60 odsto škola u Srbiji štrajkuje, imamo povećanje broja škola, juĉe je bilo oko 1.000, sada
je 1.023 škole", kazao je agenciji Beta Brajković.
On je istakao da postoji problem, jer pojedini predsednici veća direktora škola šalju direktorima
škola dopise gde traţe da ukoliko postoji jedan zaposleni u školi koji ne štrajkuje, nastava mora da
traje 45 minuta, te se ta škola ne raĉuna kao da uĉestvuje u štrajku.
"Predsednici aktiva direktora škola slali su dopise koji kaţu da ako jedan ĉovek ne štrajkuje onda
nastava treba da traje 45 minuta, pa se smatra da ĉitava škola radi. To rade u opštini Rakovica,
Zemun, kao i neki u Vojvodini i na jugu Srbije", naveo je Brajković.
On je rekao da su se danas štrajku prikljuĉile i veće škole u Srbiji i više od 75 odsto zaposlenih.
Komentarišući juĉerašnje navode Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da se u 63
odsto škola nastava redovno odvijala, Brajković je istakao da razlika u podacima izmeĊu
Ministarstva i sindikata potiĉe odatle što Ministarsvo obraĉunava i one škole s jednim do pet Ċaka,
koje nikada ne štrajkuju, a njih je oko 400.
Iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naveli su da oni raĉunaju sve škole u Srbiji i
da će se u toku dana oglasiti s taĉnim brojem škola koje danas štrajkuju.
Štrajk skraćenjem ĉasova na pola sata organizovali su Samostalni sindikat, Unija prosvetnih
radnika, Sindikat obrazovanja i Granski sindikat prosvetnih radnika "Nezavisnost". Oni traţe da se
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prosvetni radnici izuzmu od smanjenja plata dok se ne urede platni razredi zaposlenih u javnom
sektoru. Jedan od zahteva je i da se ne menja ĉlan pet Zakona o osnovnom sistemu obrazovanja i
vaspitanja koji podrazumeva da se prvo zapošljavaju tehnološki viškovi po školama, pa tek onda da
se otvore konkursi za zapošljavanje.
Reprezentativni sindikati traţe i potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer stari istiĉe, kao i da
ostanu jubilarne nagrade i dnevnice.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Ne-zna-se-koliko-skola-strajkuje.sr.html

Не зна се колико школа штрајкује
Часове скратило 60 или 39 одсто школа, зависно од тога да ли су извор синдикати или
просветне власти
У основним и средњим школама у Србији и данас је настављен штрајк просветних радника, а
колико је заправо школа скратило наставу на 30 минута и даље је непознаница. Јер, синдикати
тврде да је другог дана штрајка чак повећан број оних који су у протесту, док је Министарство
просвете одговорило да се број школа које штрајкују смањио.
На основу података четири репрезентативних синдиката запослених у просвети, од 1.768
школа на територији Србије - 1.287 штрајкује. Председник Синдиката радника запослених у
просвети Слободан Брајковић, поновио је податак о 60 одсто школа у протесту и више од 75
одсто запослених.
Међутим, у Министарству просвете, науке и технолошког развоја наводе да је у преподневној
смени штрајковало 39 одсто школа, да су поједине одустале, а да је у неким штрајк почео
данас. Укупно, од 1.768 школа у понедељак је штрајковало 662, а у уторак 696. У Београду је
први дан часове скратило 21 одсто школа (59 образовних установа), а данас 19 процената (53
школе).
Сндикати тврде да просветне власти броје и мале и специјалне школе које иначе никада не
штрајкују, док у Министарству просвете одговарају да добијају податке из 18 школских упрва,
да воде евиденцију о свим школама и да чак и уколико у школи од 100 наставника један
штрајкује – они ту школу рачунају као да је у протесту.
Просветни раднице траже да буду изузети од смањења плата у јавном сектору, платне разреде
и нови колективни уговор. У току сутрашњег дана требало би да почне и заједнички рад
просветних власти и синдиката на изменама Закона о основама система образовања и
васпитања.
С. Гуцијан
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vukovic_stecaj_poslednje_resenje.4.html?news_id=292664

Radne grupe koje treba da utvrde model privatizacije tek počele sa radom

Vuković: Stečaj poslednje rešenje
AUTOR: M. N. S.
Beograd - GraĊevinske firme predstavljaju deset odsto od ukupnog broja preduzeća za koje je
drţava sredinom avgusta uputila potencijalnim investitorima javni poziv da prijave
zainteresovanost za neki oblik privatizacije ili partnerstva.
Za sada se ne zna po kom će modelu koja firma biti privatizovana, a radna grupa koju je Vlada
formirala tek je pre dva dana imala prvi sastanak i to sa nepotpunim spiskovima.
Ipak, ono što se zna, jeste da je za neka od 52 preduzeća iz sektora graĊevine stiglo i po nekoliko
pisama zainteresovanosti, ali da nijedno nije obavezujuće. Naime, svi potencijalni kupci ili partneri
ĉekaju da drţava odredi model privatizacije i da, posebno, objavi „liĉnu kartu“ preduzeća iz koje
bi se videla zaduţenost, broj zaposlenih i mogućnosti poslovanja.
Dušan Vuković, predsednik Samostalnog sindikata graĊevinara Srbije, koji je i ĉlan Vladine radne
grupe za privatizaciju preostalih preduzeća sa društvenim ili drţavnim kapitalom u toj grani, kaţe
za Danas da su i neke od firmi sa te liste same predlagale model po kome bi dobile novog vlasnika,
ali da konaĉna odluka još nije na vidiku.
- Za najatraktivnije biće ponuĊena prodaja kapitala, neke će ići na prodaju imovine, neke na
unapred pripremljen plan restrukturiranja, što je opet bolji model nego da odu kroz steĉaj. Mi smo
tek u ponedeljak kao radna grupa imali prvi sastanak na kome su ponuĊena rešenja za neka
preduzeća, ali spisak još nije konaĉan. Imali smo, na primer, predlog da se 11 preduzeća iz ove
grane odvede u steĉaj. Sindikat je reagovao, suĉelili smo argumente, i naše su primedbe najvećim
delom usvojene. Ostala su samo ĉetiri „kandidata“ za steĉaj, ali se mi nadamo da će i kod njih
Vlada prihvatiti naš stav i promeniti model - kaţe Vuković.
Inaĉe, u radnim grupama koje odluĉuju o modelima privatizacije za 502 preostala preduzeća sa
većinskim društvenim ili drţavnim kapitalom, po funkciji se nalaze predstavnici ministarstva
privrede, finansija, rada, zatim Privredne komore Srbije, predstavnici dva reprezentativna
sindikata kao i predstavnik ministarstva iz ĉijeg resora su preduzeća. Radom radnih grupa
koordinira drţavni sekretar u Ministarstvu privrede.
Ni blizu odluke
Ministar privrede Ţeljko Sertić najavio je da će ovih dana biti predstavljen plan privatizacije za
svako od preostalih preduzeća, ali u sindikatima tvrde da je malo nade da će se to dogoditi tokom
ove ili naredne nedelje. Naime, radne grupe tek su poĉele da odrţavaju prve sastanke, ali iz
Ministarstva privrede još nisu dobile kompletne spiskove firmi predviĊenih za odreĊeni model
privatizacije.
18

Transparentno
Iako je i zakonom i u govorima srpskih zvaniĉnika potencirano da će proces privatizacije preostalih
preduzeća sa društvenim ili drţavnim kapitalom biti transparentan, većina informacija kojima
raspolaţe Ministarstvo privrede i Agencija za privatizaciju nije dostupna javnosti. Nepoznato je ko
su preduzeća ili pojedinci zainteresovani za kupovinu srpskih firmi i za koje firme su poslali pismo
o namerama, a ne znaju se ni kriterijumi za utvrĊivanje modela privatizacije ili odlazak u steĉaj.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vlada_odlucuje_o_podeli_novca.4.html?news_id=292666

Radnici u preduzećima koja država subvencioniše još nisu primili plate za oktobar

Vlada odlučuje o podeli novca
AUTOR: A. MILOŠEVIĆ
Beograd - Radnici u svim drţavnim preduzećima koja primaju subvencije iz budţeta, još uvek nisu
primili plate za oktobar, zato što Vlada Srbije nije usvojila zakljuĉak kojim im odobrava raspodelu
pomoći, saznaje Danas.
Naime, nakon rebalansa budţeta za 2014, drţava je morala da iznova donese sva dokumenta o
raspodeli javnih sredstava u skladu sa rebalansom, što u ovom sluĉaju još nije uraĊeno. Oĉekuje se
da će Vlada zakljuĉak doneti na sutrašnjoj sednici, posle ĉega će radnicima moći da budu isplaćene
zarade.
Ova informacija je Danasu potvrĊena i u Ţeleznicama Srbije, jednom od najvećih budţetskih
korisnika, koji od drţave uzima oko 13 milijardi dinara godišnje za subvencionisanje plata svojih
17.700 radnika.
- Ţeleznice deo novca za plate obezbeĊuju iz svojih sredstava, a deo iz subvencija, pri ĉemu znatno
više od polovine novca dolazi iz budţeta. Plan korišćenja budţetskih sredstava je pripremljen i
Vlada sad treba da ga usvoji. Ministarstva su dala pozitivna mišljenja na ovaj dokument i sada se
samo ĉeka zakljuĉak Vlade - objašnjavaju za Danas u Ţeleznicama.
Kako kaţu, radi se o dokumentu pod nazivom „Plan korišćenja budţetskih sredstava za korisnike
javnih sredstava iz republiĉkog budţeta“, koji obuhvata sva subvencionisana preduzeća, a ne samo
Ţeleznice, ali u okviru kojeg je i program subvencionisanja zarada u Ţeleznicama.
Radnicima Ţeleznica je plata za oktobar trebalo da „legne“ 15. novembra, što znaĉi da za sada
kasni ĉetiri dana. Ipak, ako Vlada sutra odobri isplatu subvencija, zarade će najverovatnije biti
isplaćene odmah, odnosno već u petak, jer je „sve spremno za to“.
Ţeleznice su o problemu sa isplatom zarada sve svoje radnike obavestile telegramom.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/mmf_ce_pratiti_kako_se_reformisu_javna_preduzeca.4.html?news_id=29266
1

MMF će pratiti kako se reformišu javna preduzeća
AUTOR: E. D. – AGENCIJE
Beograd - MeĊunarodni monetarni fond prvi put ţeli da u program sa Srbijom ukljuĉi praćenje
restrukturiranja i reforme javnih preduzeća, izjavio je predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović i
dodao da će u taj postupak biti ukljuĉena i Svetska banka, što govori o znaĉaju koji se pridaje
reformama u javnom sektoru.
Petrović je precizirao da to u stvari znaĉi da će program sa MMF-om zavisiti od toga da li će
Srbijagas prestati da uzima garanciju drţave za kredite i time prebacuje gubitke u budţet, i da li će
Elektroprivreda Srbije i dalje uspevati da sama finansira svoje dugove, što zavisi od reformi u tom
javnom preduzeću. On je rekao da reforme u javnom sektoru moraju da budu sprovedene tako da
se gubici javnih preduzeća, kao što su Srbijagas, EPS i Ţeleznice, ne prevaljuju na drţavni budţet,
jer bi se time sve uštede na strani plata i penzija poništile.
O razgovorima sa MMF-om juĉe je govorio i premijer Aleksandar Vuĉić, koji je potvrdio da su
reforme u javnim preduzećima bile „suština svih razgovora“.
- Oni su saglasni i podrţavaju mere fiskalne konsolidacije, podrţavaju sve mere koje preduzimamo.
Ono što je suština je da li mi moţemo da budemo pouzdan partner i da li sa sigurnošću mogu da
raĉunaju na ono što kaţemo da ćemo da uradimo kroz javna preduzeća, rekao je Vuĉić.
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/od_1_decembra_potpuna_obustava_rada.40.html?news_id=292659

Radnici „Puta“ juče održali štrajk upozorenja

Od 1. decembra potpuna obustava rada
AUTOR: R. D.
Radnici javno-komunalnog preduzeća „Put“, njih oko tri stotine, uĉestvovalo je juĉe ujutro u
jednoĉasovnom štrajku upozorenja. Radnici su se okupili u sedištu preduzeća u Rumenaĉkoj 150, a
zatim prošetali do direkcije u Rumenaĉkoj 110a.
Predsednik sindikata Vladimir Plavšić izjavio je za Radio 021 da će ovakve štrajkove upozorenja
organizovati svakog dana do 1. decembra kada je planirana potpuna obustava rada. Zaposleni u
ovom preduzeću traţe da se ispune ranije data obećanja o isplati zarada, jer su pre skoro mesec
dana dobili deo avgustovske plate nakon najave štrajka, a ništa što je tada dogovoreno nije
ispunjeno. Po Plavšićevim reĉima, zaposlenima je trebalo da budu isplaćeni prvi i drugi deo
avgustovske zarade, kao i da se uz svaku zaradu isplati najmanje jedan putni trošak dok se ne
postigne redovnost u njihovoj isplati. Raĉun JKP „Put“ je u blokadi više od mesec dana.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/petrovic-mmf-namerava-da-prati-reforme-javnih-preduzeca

Петровић: ММФ намерава да прати реформе
јавних предузећа
Председник Фискалног савета Павле Петровић изјавио је данас да је Међународни
монетарни фонд (ММФ) први пут препознао значај реформе јавних предузећа у Србији и
због тога планира да у свој програм
укључи и праћење извршења планова у овом сегменту.
"Тиме се даје пресудан значај јавним предузећима, а стабилизација јавних финансија ће
зависити од тога да ли ће се она реформисати или ће њихови губици наставити да се
преливају на буџет", рекао је Петровић на Међународној конференцији Београдске берзе
"Упграде ин Белграде 2014" у хотелу Хајат.
Оно што ће бити најтеже урадити, према речима Петровића, јесте да се спречи преливање
губитака јавних предузећа, попут Србијагаса, ЕПС-а и Железница Србије на буџет, али то мора
да се уради, јер би без тога све досадашње уштеде биле неодрживе.
Кад је реч о ЕПС-у, Петровић је рекао да је питање да ли ће то предузеће успети да се
реструктуира, што би подразумевало да се у ЕПС-у реши проблем запослености, техничких
губитака, односно крађе струје, као и слабе наплате.
"Цена струје ће морати да расте, иако је то болна мера. Ниска цена само гура већу потрошњу
овог скупог и оскудног производа", рекао је Петровић, додајући да је цена струје у Србији
најнижа у региону.
Говорећи о наплати, Петровић је рекао да је она у ЕПС-у око 90 одсто, али је подвукао да је
ненаплаћених потраживања од 10 процената, што је огроман новац, будући да је ЕПС велики
систем.
(Танјуг)
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/izvoznik-nije-za-katanac

Извозник није за катанац
Вест која се појавила у медијима о томе да новосадска фабрика из металског комплекса
„Петра Драпшин“ из реструктирирања иде у стечај уплашила је и непријатно изненедила
запослене. Њих шездесетак, који тамо још раде, очекивали су другачији расплет: продају
дела имовине
Сами нашли купце
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која обухвата производњу вијака, посебно када се зна да се јавило неколико купаца
заинтересованих за њих. Додамо ли томе да се након мера које је Европска унија увела за
кинеску робу из тог програма за њих отвара то тржиште, одлука о стечају чини се у најмању
руку чудном.
– Већ смо разговарали с надлежнима у централи Синдиката у Београду и рекли су нам да је, по
њиховим сазнањима, наш статус још увек нерешен. Ми смо још „негде између“ – нисмо ни за
стечај ни за продају имовине –каже председник Основне организације Савеза самосталних
синдиката Србије у „Петру Драпшину“ Стеван Јанковић. – У четвртак, 20. новембра, имаћемо у
Београду, баш у Синдикату, разговор о томе. Надам се да ћемо онда имати праве податке и да
нећемо бити међу предузећима за која је предвиђен стечај.
За куповину дела имовине, односно оне целине предузећа која се односи на производњу
вијака, јавила су се два предузећа. Један купац је из Македоније, с врло јасним програмом и
образложеним сумама новца које је спреман да инвестира у развој. Други занитересовани је
њихов дугогодишњи пословни партнер „Ексим комерц“ с Палића. За њих сада највише и раде,
они су главни купац вијака. Осим тога, робу испоручују и другим предузећима, попут
„Алфаплама“ из Врања, „Металца“ из Горњег Милановца. Баш захваљујући томе што ради и
производи, компанија је успела да опстане и у последњу годину дана исплати запосленима 12
плата, успркос томе што им је рачун блокиран још од маја прошле године...
Д. Вујошевић
(Опширније прочитајте у нашем штампаном издању од среде, 19.новембра)
http://www.dnevnik.rs/novi-sad/neisplacena-avgustovska-plata-zaustavila-putare

Неисплаћена августовска плата зауставила
путаре
Око три стотине запослених у ЈКП „Пут” није цео дан радило премда су оба синдиката у
овом предзећу, Самостални и „Независност”, заказала свега једносатни штрајк
упозорења,
од седам до осам часова, након чега су се требали вратити раду.
Повод за штрајк упозорења у „Путу” је то што 14. новембра није исплаћен други део зараде за
агвгуст, а једносатни штрајк су представници синдиката најавили и за данас, поново од седам
до осам часова, који ће прерасти и у генерални штрајк, (који је заказан за 1. децембар),
уколико у међувремену не стигне део августовске плате.
Ограђујући се, представници синдиката су нагласили да евентуални прекид рада на цео дан
неће имати везе са њима, односно да синдикати у таквом изражавању протеста немају
никаквог организационог удела.
Током јучерашњег дана, по почетку радног времена, запослени су у колони отишли до управне
зграде на Руменачком путу, која је око пет стотине метара удаљена од седишта предузећа у
истој улици.
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Јуче је одржан и састанак представника двају синдиката с менаyментом, на којем је био
присутан и члан Градског већа за саобраћај Немања Вукчевић, као представник оснивача овог
јавног комуналног предузећа, Града Новог Сада.
Директор Жељко Yакула и Вукчевић обратили су се у дворишту фирме запосленима, а
Вукчевић је за „Дневник” изјавио да Град стоји иза споразума који је потписан 31. октобра и
регулише редовност у исплати зарада и путних трошкова, које запослени треба да добију за
мај...
З. Делић
(Опширније прочитајте у нашем штампаном издању од 19. новембра)

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=18&nav_id=925311

Javne sluţbe ne daju svoje plate
IZVOR: TANJUG
Sindikati javnih sluţbi će na konferenciji za novinare, 20. novembra, najaviti organizovane
sindikalne akcije u borbi protiv smanjenja zarada u javnom sektoru
Sindikati javnih sluţbi će ubuduće zajedniĉki nastupati i udruţeni organizovati sindikalne akcije protiv te
mere koja, kako istiĉu, neće doprineti oporavku privrede već će dodatno osiromašiti veliki sloj gradana
Srbije, saopštio je Savez samostalnih sindikata Srbije (S S S S).

Kako se navodi u saopštenju S S S S, u toj borbi zajedniĉki će uĉestvovati samostalni sindikati
uprave, pravosuĊa, kulture, zaposlenih u nauĉno-istraţivackoj delatnosti, predškolskog vaspitanja i
obrazovanja, radnika energetike i petrohemije, komunalno-stambenih delatnosti i zaposlenih u
zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1753892/Isplata+na+ruke%2C+%C5%A1teta+za+dr%C5%BEavu+i
+za+radnike.html

Isplata na ruke, šteta za drţavu i za radnike
Javna je tajna da poslodavci u Srbiji, da bi izbegli plaćanje poreza, neretko deo zarade
isplaćuju na ruke, a preko računa samo minimalnu zaradu. Dokazati postojanje takvog
prekršaja je teško, jer se niko ne usuđuje da svedoči protiv poslodavca.
Radnici po zakonu ne mogu da podnesu kolektivnu prijavu protiv poslodavca koji isplaćuje platu na
ruke, a pojedinaĉna prijava sudu, koja mora biti potpisana, automatski znaĉi otkaz.
Pripremio Srđan Dimitrijević
Nadleţni kaţu da mogu da reaguju samo po retkim prijavama zaposlenih, a sindikati tvrde da
problem moţe biti rešen dogovaranjem osnovnih zarada za svaki posao.
Radnik koji je, zbog straha od otkaza, insistirao da ostane anoniman, podneo je prijavu Inspekciji
rada protiv poslodavca koji ga je plaćao na ruke i koji ga nije prijavio, kao ni većinu zaposlenih u
toj firmi.
"Pritiska je bilo po pitanju posla, po pitanju zarade, nikad redovno, kad ima, koliko daje. Uslovi
rada - katastrofa, ni odelo niti ništa. Naša srpska priĉa - ako se pojaviš javno onda ćeš da izgubiš i
to što imaš. Eto, to je najgora situacija", priĉa jedan radnik.
Poreska uprava kontroliše isplatu zarada i obraĉun doprinosa - ima li radnik ugovor o radu i prijavu
na obavezne doprinose. Ako ima nepravilnosti, podnose prekršajnu prijavu i zatvaraju radnju.
Na godišnjem nivou urade oko 10.000 kontrola, ali nemaju povratnu informaciju da li su ti
poslodavci i kaţnjeni.
"Organizaciona jedinica koja to radi je filijala, nemamo te podatke na jednom mestu, odnosno
nemamo potrebe da ih saberemo na jednom mestu", istiĉe Dušan Graovac iz Poreske uprave.
Isplate zarade na ruke nema u javnom sektoru niti u velikim sistemima, ali je veoma ĉesta u malim
i srednjim preduzećima, gde nema sindikata. Problem je u tome što je minimalna zarada osnov za
isplatu, smatraju sindikalci koji predlaţu rešenje.
"Da se zaustavi naĉin da minimalna zarada bude osnov za isplatu, već bi moralo da doĊe do
pregovora koliko koji koeficijent, odnosno, koje radno mesto koliku platu vuĉe i na taj naĉin bi se
izgubio ovaj naĉin obraĉuna", objašnjava Ljubisav Orbović, predsednik Saveza Samostalnih sindikata
Srbije.
Minimalna zarada onemogućava dobijanje dozvoljenog minusa, kreditnih kartica i ĉekova i
smanjuje kupovnu moć radnika.
"Samim tim što imaju minimalne plate, na neki naĉin ne mogu da raĉunaju na sve proizvode koje
neka banka nudi i samim tim sebi reše neke svoje ţivotne bitne probleme i pitanja. Konkretno,
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jedan klijent, koji ima minimalnu zaradu, ne moţe da raĉuna na to da će dobiti stambeni kredit",
navodi Dušan Mihajlović iz "Zber banke".
Dok nadleţni ne pronaĊu naĉin za spreĉavanje navedenih malverzacija, gube radnici, drţava,
penzioni i zdravstveni fondovi a dobijaju samo poslodavci, koji su i nelojalna konkurencija svojim
kolegama.
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