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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:525303-Pozega-Vise-od-20-kupacazainteresovano-za-Budimku

Poţega: Više od 20 kupaca zainteresovano za Budimku
Tanjug
Za poţešku Budimku, fabriku za preradu voća i povrća, zainteresovano je preko 20 kupaca,
među kojima i kineska firma "Shandong art agriculture"
Za poţešku Budimku, fabriku za preradu voća i povrća, zainteresovano je preko 20 kupaca, među
kojima i kineska firma "Shandong art agriculture", izjavio je za Tanjug direktor Budimke Đorđe
Stevanović.
"Mi smo u proteklih pet godina otklonili većinu problema vezanih za privatizaciju i trenutno imamo
preko 20 pisama o zainteresovanosti potencijalnih kupaca. U toku je priprema dokumentacije za
privatizaciju i tender će biti raspisan u februaru", kaţe Stevanović.
On ističe da Budimka danas radi sa trećinom kapaciteta, jer im nedostaje obrtni kapital.
"Imamo trenutno paletu od 100 proizvoda, ali su potrebe trţišta daleko veće. Izvozimo na evropsko
i trţište bivše Jugoslavije. Sa ozbiljnim investitorom profit bi se mogao uvećati najmanje pet puta",
tvrdi Stevanović.
Zastupnik drţavnog kapitala u Budimki Rade Tanasković za Tanjug kaţe da je krajnje vreme da
fabrika izađe iz statusa restruktuiranja i da je dobro mesto za investiranje, imajući u vidu da
poslednjih godina beleţi pozitivan poslovni rezultat.
"Nisu samo kineski investitori zainteresovani. Ima najmanje deset kompanija koje mogu da vrate
stari sjaj Budimki, obnove opremu, povećaju proizvodnju i zaposle više radnika. Mi viška radnika
nemamo. Radna snaga je stručna i svako ko bude investirao biće u poziciji da zaposli nove ljude,
jer trenutnih 100 zaposlenih odgovara sadašnjoj proizvodnji, koja mora da se uveća", ističe
Tanasković.
Budimka u vlasništvu ima 30 hektara zemlje,18 pod objektima i 12 pod poljoprivrednim zemljištem.
Imaju i dve hiljade kooperanata koji proizvode voće i povrće.
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:525357-Sertic-Samit-za-desetku-Kinezizainteresovani-za-18-preduzeca

Sertić: Samit za desetku, Kinezi zainteresovani za 18
preduzeća
FoNet
Sa ekonomskog stanovišta, samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u Beogradu dobio je
čistu desetku, ocenio je ministar privrede Ţeljko Sertić
Sa ekonomskog stanovišta, samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u Beogradu dobio je
čistu desetku, ocenio je ministar privrede Ţeljko Sertić, istakavši da su kineske kompanije pokazale
zainteresovanost za 18 preduzeća u restrukturiranju.
Gostujući u Dnevniku RTS, Sertić je istakao značaj memoranduma o industrijskim zonama, koji je
potpisao sa kineskom stranom, jer one bitno utiču na dolazak investitora.
"Poslovni ambijent je konkretna stvar i tu ima niz parametara koji mogu da se poprave", rekao je
Sertić.
On je objasnio da postoji jasna procedura o načinu funkcionisanja industrijskih zona, ali moramo da
znamo gde i kako da ih postavimo.
Sertić je naveo da su velike kompanije na marginama samita razgovarale o novim projektima u
energetici. Kako je rekao, dokumenti o tome nisu potpisani, ali su obavljeni razgovori i ti procesi su
ubrzani, što je još jedna prednost samita.
Prema rečima Sertića, kineski investitori su pokazali interesovanje za 18 kompanija u
restrukturiranju, među kojima su IMT, IMR, Budimka, nekoliko banja i poljoprivrednih dobara.
Naveo je da je optimista, jer su vođeni razgovori o proširenju pogona, uvođenju nove tehnologije i
povećanju kapaciteta tih fabrika.
Govoreći o izmenama Zakona o akcizama i porezima koje je vlada danas usvojila, Sertić je rekao da
je njihov cilj međunarodno usklađivanje propisa u vezi sa oslobađanjem od PDV za IPA fondove i
druge dobrotvorne organizacije.
Kada je reč o novom rebalansu budţeta, Sertić je naveo da skoro mesec dana posle rebalansa
imamo novi, tehnički rebalans, što se nikada nije deslio.
Istakao je da je to velika pohvala za vladu, jer su prihodi od taksi i akciza veći nego što je
planirano, a troškovi su smanjeni.
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"Oslobađa se prostor da u parametrima koji postoje platimo zaostale obaveze, na primer prema
poljoprivrednim proizvođačima", rekao je Sertić i objasnio da tu ne spadaju dugovi za "Er Srbiju".
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:525229-Udruzenja-penzionera-Prekrsen-zakon-preumanjenja-penzija-mora-resenje

Udruţenja penzionera: Prekršen zakon, pre umanjenja
penzija mora rešenje!
J. Ţ. Skenderija
Da li je poštovan član 105. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju?
NOVI smanjeni iznos koji su nedavno primili penzioneri u Srbiji morao je najpre da bude potvrđen
posebnim rešenjem PIO fonda, pa tek onda i na bankovnom računu. Propisi nisu u potpunosti
ispoštovani, s obzirom na to da su najstariji sugrađani već primili umanjenu penziju, najpre
„samostalci“, a onda i svi ostali, smatraju u udruţenjima penzionera.
Prema rečima Milana Nenadića, predsednika Udruţenja penzionera Vojvodine, bilo bi normalno da
svi penzioneri dobiju nova rešenja sa izmenjenim iznosom.
- Na prvom čeku ne postoji nikakva zabeleška da vam je penzija umanjena, kaţu biće na drugom kaţe Nenadić. - Ukoliko neko, međutim, odluči da se obrati sudu ovim povodom, neće imati papir
na kome jasno stoji stari i novi iznos i procenat umanjenja.
Penzioneri, ukoliko ţele, mogu podneti zahtev Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko
osiguranje koji će, po sluţbenoj duţnosti, izdati novo rešenje. To, međutim, vaţi samo za one koji
traţe, ali ne i za ostale.
PIO fond je umanjenjem i isplatom penzije za novembar 2014. godine, bez donošenja upravnog
akta, odnosno rešenja, prekršio odredbu člana 105. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
kojom je propisano da „prava pripadaju od dana donošenja rešenja u postupku za izmenu
pokrenutom po sluţbenoj duţnosti“, tvrde iz udruţenja. Neki od penzionera su od Fonda traţili da
im se na osnovu zakona o PIO i zakona o opštem upravnom postupku izda rešenje o novom
mesečnom iznosu, odnosno da se izmeni ranije doneto rešenje koje je pravosnaţno i konačno.
Predsednik Udruţenja sindikata penzionera Srbije, Milorad Vujasinović, smatra da je oko 700.000
penzionera smanjenjem penzija oštećeno, što je, kako tvrdi, protivno pravnom sistemu drţave.
- Penzije su stečeno pravo zarađeno znojem i niko nema pravo da to oduzme - rekao je Vujasinović.
- Mi predlaţemo da bi bilo bolje od selektivnog smanjenja da se donese odluka da sve penzije budu
50.000 dinara, pa da svi onda budu jednaki.
U Fondu, s druge strane, tvrde da primena novih propisa o smanjenju penzija nema bilo kakav
uticaj na usklađivanje penzija u oktobru 2014. godine. Usklađeni iznosi isplaćuju se bez donošenja
posebnog rešenja, tako da ih penzioneri nikada nisu dobijali, pa ni sada. Štampanje rešenja nije
izbegnuto, jer nije ni trebalo da budu donošena.
PRED USTAVNIM SUDOM
UDRUŢENjE sindikata penzionera Srbije uputilo je Ustavnom sudu zahtev za ispitivanje ustavnosti
zakona o smanjenju penzija.
- Pred vama je jedan od verovatno najkraćih zakona u analima pravosuđa, jer ima samo šest
članova - stoji u pismu. - Zakon koji krši i derogira osnovna stečena prava pojedinca, garantovana
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Ustavom, ali i mnoge međunarodne konvencije koje je naša zemlja prihvatila. On dovodi ogromnu
populaciju penzionera u teţak materijalni poloţaj, pogoršava u velikoj meri ţivotne uslove i
diskriminatorski je kako u odnosu na preostalu penzionersku populaciju, tako i na populaciju
zaposlenih koji su takođe pogođeni zakonom.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/520899/Formirano-Koordinaciono-telo-za-suzbijanje-sive-ekonomije

Formirano Koordinaciono telo za suzbijanje sive
ekonomije
Beta
Vlada Srbije usvojila je danas više predloga zakonskih izmena i formirala Koordinaciono telo za
usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, na čijem će čelu biti potpredsednica Vlade
Kori Udovički.Kako se navodi u saopštenju, na sednici Vlade usvojen je Predlog izmena Zakona o
akcizama kojim se predlaţe promena odredaba o vremenu i načinu podnošenja poreske prijave za
akcize.Usvojen je i Predlog izmena Zakona o porezu na dodatu vrednost, kao i Predlog izmena
Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/520770/Vujovic-Novi-rebalans-zbog-vecih-usteda-u-budzetu

Vlada je usvojila i Predlog izmena Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Vujović: Novi rebalans zbog većih ušteda u budţetu
Tanjug
Od usvajanja rebalansa budţeta koji je bio u oktobru, u drţavnoj kasi su ostvarene uštede između
40 do 50 milijardi dinara, zbog kojih je Vlada danas usvojila još jedan, tehnički rebalans, koji
predviđa da se deo tih ušteda iskoristi za izmirenje nekih zaostalih dugova, izjavio je ministar
finansija Dušan Vujović.
"Te uštede ćemo iskoristiti za izmirenje nekih dugova, pre svega Upravi za agrarna plaćanja oko
četiri milijarde dinara i sudovima oko 2,8 milijardi dinara za usluge koje su pruţane prethodnih
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godina. Ti dugovi su se povlačili iz budţeta u budţet, tako da je sada prilika da ih vratimo", naveo
je on.
I nakon tih plaćanja, kako je rekao, uštede u budţetu posle rebalansa će biti značajne i one će biti
iskazane u Izveštaju o izvršenju budţeta za 2014. godinu, koji se očekuje u zakonskim rokovima.
Upitan da li je preuzimanje dugova "Er Srbije" jedan od razloga za rebalans, Vujović je rekao da to
nije razlog i da je upravo suprotna situacija.
"Na odelu za javni dug Ministarstva finansija su najveće uštede i odatle se prenose sredstva, pošto
su plaćene kamate manje od onih koje su bile planirane i pošto su zaduţenja manja od onih koja su
bila planirana u oktobru mesecu. Upravo su tu najveće uštede oko 2,8 milijardi dinara koje
koristimo da bismo vratili stara dugovanja prema poljoprivrednicima i prema onima koji su po
sluţbenoj duţnosti branili građane", istakao je on.
Vujović je najavio i da će predlog budţeta za 2015. godinu biti na dnevnom redu Skupštine u
ponedeljak, 22. decembra.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/520679/Protest-Sindikata-Zastava-oruzja-zbog-novog-direktora

Protest Sindikata Zastava oruţja zbog novog
direktora
Beta
Oko 1.000 radnika "Zastava oruţje" okupilo se danas ispred upravne zgrade fabrike u Kragujevcu
zahtevajući da prisustvuju sednici Nadzornog odbora preduzeća na kojoj je trebalo da se odluči o
izboru direktora.Prema navodima predsednika Samostalnog sindikata Dragana Ilića, zaposleni su se
ubrzao vratili na radna mesta pošto je utvrđeno da na predviđenom mestu sednica Nadzornog
odbora nije ni počela.
- Ne znamo da li je sednica odloţena ili se odrţava na drugom mestu - rekao je Ilić agenciji Beta.
On je naveo da je na sednici Nadzornog odbora, po saznanjima sindikata, trebalo da bude
imenovan novi direktor čemu se sindikat protivi.
- Smatramo da promena direktora vodi destabilizaciji preduzeća i dovodi u pitanje realizaciju
dosadašnjih ugovora - rekao je Ilić.
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Dodao je da se na konkurs za direktora Zastava oruţje javilo troje kandidata, među kojima je i
dosadašnji direktor Rade Gromović. Prema Ilićevim rečima, komisija za izbor novog direktora
favorizuje jednog kandidata koji je već sedam godina u penziji.
- Fabrika Zastava oruţje posluje stabilno i u ovom trenutku ima ugovore za proizvodnju vojnog i
lovačkog naoruţanja u vrednosti od preko 70 miliona dolara, a pri kraju je i realizacija ugovora za
transfer tehnologija u iznosu od 27 miliona dolara, čime ne moţe da se ospori udeo zalaganja
postojećeg menadzmenta - saopštio je sindikat.
U sindikatu smatraju da promena uprave ne garantuje uposlenost, redovne plate i ispunjavanje
drugih obaveza preduzeća. Ilić je rekao da je sindikat zatraţio sastanak s ministrom odbrane
Bratislavom Gašićem.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Plate-i-penzije-na-ovom-nivou-tri-godine.sr.html

Вујовић: Плате и пензије на овом нивоу три
године
БЕОГРАД – Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да је смањење плата у јавном
сектору и пензија од 10 одсто „жртва са смислом” и да је план да плате и пензије на том нивоу
остану три године.
„Ми сматрамо да су за окретање овог брода потребне три године да би се то преокренуло”,
рекао је Вујовић за телевизују Прва на питање до када ће плате и пензије остати на нивоу
садашњег смањења од 10 одсто.
„Сврха је да то истерамо до краја. Кренули смо са буџетом да решимо проблем
реструктурирања, проблем јавних предузећа”, рекао је он.
Он није могао да каже колико би људи у државној администрацији могло да остане без посла у
2015. години, наводећи да је циљ мера које влада предузима да државна администрација
пружа „квалитет који неопходан без вишка запослених”.
Говорећи о ребалансу буџета који ће се сутра наћи пред посланицима Скупштине Србије,
министар је подсетио да је сваки претходни ребаланс тражио више средатсава и продубљавао
дефицит, а да је свако извршење било горе од ребаланса.
„Ово је први пут да ћемо остварити боље од ребаланса и пренети позитивне ефекте и на
наредну годину. Ово је први пут да су нови расходи номинално мањи од претходних расхода”,
истакао је он.
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Министар се заложио и за оснивање фондова солидарности за критичне групе становништва
чије су потребе за лековима или неким другим стварима превазишле примања и пензије,
након смањења.
Он је додао и да би што пре требало да се крене у нови дијалог са синдикатима о томе шта је
потребно да се уради да „бисмо изашли са ове странпутице и кренули путем одрживог раста у
будућности”.
Бета
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kinezi-hoce-nasa-preduzeca.sr.html

Кинези хоће наша предузећа
Неопходне инвестиције за економски опоравак земље могле би, захваљујући њима, да буду
много обимније доносећи радна места и већи стандард
Агенција за приватизацију примила је 18 писама од кинеских фирми у којима је обавештавају
да су заинтересоване да купе 11 српских предузећа и три бање. Економисти су буквално до
пре неки дан били једнодушни у оцени да су пред нама најмање две године „стезања каиша”,
а сваки бољитак, макар симболичан, зависио је од тога када ће почети значајнији раст
инвестиција. После посете кинеског премијера са многобројном делегацијом привредника
Београду и потписаних споразума, више је оних који сматрају да је почетак инвестиционог
циклуса у Србији много извеснији.
Пословично обазриви аналитичари оцењују да су неопходна улагања у инфраструктуру и
обнову домаће индустрије сада извеснија. Инвестиције би могле да буду много обимније и
догодиле би се раније него што се очекивало, доносећи радна места и већи стандард.
– Очекивани пад бруто домаћег производа у 2015. могао би да буде мањи од 0,8 одсто, а
амбициозно пројектован раст у 2016. већи од 1,5 одсто ако би почела реконструкција пруге
Београд–Будимпешта и ако би Кинези купили 11 предузећа у реструктурирању – изјавио је јуче
за „Политику” Стојан Стаменковић, један од аутора „Макроекономских анализа и трендова”. –
Још боље би било ако би се покренула смедеревска „железара” и четири фабрике хемијског
комплекса, а „Фијат” производио више него у 2014. години.
Неки сматрају да би Србији било знатно боље ако би се остварила само половина од онога што
је последњих дана најављивано.
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– Кина има тржиште за производе тих 11 предузећа уколико би се она покренула, што
потврђује податак да Бугарска у ту земљу извози девет пута више од Србије – каже економиста
Млађен Ковачевић. – Кина то може, јер има капитал. Њене девизне резерве премашују 3.300
милијарди долара, па новац улажу у природне ресурсе и реални сектор, обезбеђујући тако
неопходну робу. Лично сам се уверио да кинески стручњаци много знају о нашој привреди и
сваком предузећу за које су заинтересовани.
Кинеска улагања у српску пољопривреду и уговорени извоз јагњећег и јунећег меса оживели
би српска села, у којима је око 160.000 неожењених мушкараца и 100.000 неудатих девојака,
каже наш саговорник.
– Тачно је и да ћемо се додатно задужити зарад улагања у енергетску и саобраћајну
инфраструктуру, али по знатно повољнијим условима него до сада – напомиње Ковачевић.
Саветник за страна улагања Милан Р. Ковачевић сматра да би било добро ако би Кинези
купили „Будимку” и наставили стару производњу.
Несрећно приватизована, па враћена држави, ова фирмапроизводи воћне сокове и
концентрате, џемове, конзервисано воће и поврће, има и засад јабуке на 11,5 хектара и
малине у пластеницима. Ако би „Будимка” оживела, она би помогла онима који се баве
пољопривредом и воћарством, рекао је Ковачевић за Танјуг.
Према његовим речима, на списку Агенције за приватизацију остале су фирме које практично
нико није хтео да купи, и зато је добра свака вест да је за њих неко заинтересован.
– Веома је добро ако неко купи та предузећа и употреби их за производњу, а нарочито извоз,
макар и скроман. Ово је по ко зна који пут покушај да се она приватизују и бићемо задовољни
ако се ишта корисно уради – каже Ковачевић.
Економиста Љубомир Маџар слаже се да је већина тих фирми без економске вредности, са
нагомиланим дуговима, те сматра да би требало да продамо Кинезима шта год можемо.
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– Те фирме су већ обезвређене и време им не иде у прилог. Већ су дуго у стању
реструктурирања, никако да се „удоме”, а што се дуже чека, то су мање шансе да се некоме
продају. Посебно је слаба шанса да се „истера” нека цена – рекао је Маџар, додајући да су
субвенције које држава за њих издваја велике.
И Светска банка је проценила, додаје он, да је укупан износ субвенција за фирме у
реструктурирању око 700 милиона евра годишње.
– Те фирме нас коштају, а немају економску будућност. Подржавам идеју да се продају
Кинезима. С друге стране, то је и њима прилика да чвршће загазе у нашу земљу, а они имају
новац, инвестираће. Чак су и технолошки узнапредовали – рекао је Маџар.
Министар енергетике Александар Антић изјавио је за РТС да су кинески партнери
заинтересовани и за куповину крушевачке фабрике „14. октобар” и „Прве петолетке” из
Трстеника.
А. Микавица

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=19&nav_id=938237

Štrajk zbog izbora novog direktora
IZVOR: BETA
Kragujevac -- Oko 1.000 radnika "Zastava oruţje" okupilo se danas ispred upravne zgrade
fabrike u Kragujevcu zahtevajući da prisustvuju sednici Nadzornog odbora.
Na toj sednici trebalo je da bude odlučeno o izboru direktora.
Prema navodima predsednika Samostalnog sindikata Dragana Ilića, zaposleni su se ubrzo vratili na
radna mesta pošto je utvrđeno da na predviđenom mestu sednica Nadzornog odbora nije ni počela.
"Ne znamo da li je sednica odloţena ili se odrţava na drugom mestu", rekao je Ilić agenciji Beta.
On je naveo da je na sednici Nadzornog odbora, po saznanjima sindikata, trebalo da bude
imenovan novi direktor čemu se sindikat protivi. "Smatramo da promena direktora vodi
destabilizaciji preduzeća i dovodi u pitanje realizaciju dosadašnjih ugovora", rekao je Ilić.
Dodao je da se na konkurs za direktora Zastava oruţje javilo troje kandidata, među kojima je i
dosadašnji direktor Rade Gromović.
Prema Ilićevim rečima, komisija za izbor novog direktora favorizuje jednog kandidata koji je već
sedam godina u penziji.
"Fabrika Zastava oruţje posluje stabilno i u ovom trenutku ima ugovore za proizvodnju vojnog i
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lovačkog naoruţanja u vrednosti od preko 70 miliona dolara, a pri kraju je i realizacija ugovora za
transfer tehnologija u iznosu od 27 miliona dolara, čime ne moţe da se ospori udeo zalaganja
postojećeg menadzmenta", saopštio je sindikat.
U sindikatu smatraju da promena uprave ne garantuje uposlenost, redovne plate i ispunjavanje
drugih obaveza preduzeća.
Ilić je rekao da je sindikat zatraţio sastanak s ministrom odbrane Bratislavom Gašićem.
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