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FAP prodaju u delovima
D. GAGRIĈIĆ - Z. RADOVIĆ
Agencija za privatizaciju objavila pozive za traţenje kupaca za još tri srpska preduzeća.
PonuĊene i firme "Krušik plastika AD" iz Oseĉine i AD "Aleksa Šantić"
AGENCIJA za privatizaciju je objavila javne pozive za privatizaciju tri preduzeća iz svog portfelja "Krušik plastike AD" iz Oseĉine, "Fabrike automobila Priboj" i AD "Aleksa Šantić" iz istoimenog
mesta. U pozivu za prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala "Krušik
plastike" navodi se da je na prodaju paket akcija koji predstavlja 93,96 odsto kapitala tog
preduzeća, a procenjena vrednost kapitala je 843.299,70 evra.
- Svi zainteresovani mogu podneti prijave za uĉešće u postupku najkasnije do 6. aprila, a duţni su
da uplate depozit za uĉešće u postupku, u iznosu od 84.329,97 evra - navode u Agenciji za
privatizaciju.
Budući strateški partner FAP-a će, prema javnom pozivu, sa Republikom Srbijom osnovati novo
privredno društvo. Minimalni ulog investitora je najmanje milion evra u novcu i pet miliona evra u
stvarima ili u novcu, dok će ulog Srbije biti deo imovine FAP koju je drţava stekla zamenom
potraţivanja za vlasništvo.
U Opštini Priboj preduzeti su koraci za dolazak partnera, koji će oţiveti fabriku i grad. Odlukom
Skupštine opštine osnovano je Društvo sa ograniĉenom odgovornošću "Industrijski parkovi", ĉija su
imovina zemljište i pogon "Preseraja", najvredniji deo FAP-a, u Manovića Polju, uz reku Uvac i
granicu sa BiH. Ovde su poslednje izgraĊene hale, 1984. godine, na 45.000 kvadrata.
- Drţava nam je ustupila "Preseraj" i osnovna delatnost društva "Industrijski parkovi" biće
iznajmljivanje nekretnina. Uskoro, uz pomoć drţave, zapoĉinje adaptacija, kako bi se objekat
prilagodio svetskim standardima u proizvodnji automobilskih delova i kamiona - istiĉe za "Novosti"
Lazar Rvović, predsednik opštine Priboj.
Model industrijskih parkova već uspešno posluje u Subotici, a Rvović kaţe da je namera da se
kasnije nešto sliĉno uradi i sa ostalim pogonima FAP-a, koje će se ponuditi drugim investitorima,
kao i još neke fabrike na izdisaju, kako Priboj ne bi zavisio od jedne fabrike.
U FAP je do petka, kao i ranije u nekoliko navrata, boravila ekipa inţinjera kompanije "Sisu" iz
Finske, sa kojom je u maju prošle godine Vlada Srbije potpisala memorandum, posle blokade
barske pruge i dolaska premijera Aleksandra Vuĉića u grad na Limu. U matiĉnoj fabrici kamiona je
740 radnika, dok ih je nekoliko puta manje u ĉetiri FAP-ova zavisna preduzeća.
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ZA NjIVE OSAM MILIONA EVRA
PREDMET prodaje preduzeća "Aleksa Šantić" je poljoprivredno zemljište sa pratećim objektima, u
svojini subjekta privatizacije ukupne površine 699 hektara i 52 ara.
Procenjena trţišna cena navedene imovinske celine je 7.941.894,84 evra. Zainteresovana lica mogu
podneti prijave za uĉešće u postupku najkasnije do 8. aprila.
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Zbog Ţelezare strahuje ĉak 2.000 firmi
Z. R.
Neuspešni pregovori sa "Esmarkom" zabrinuli sve poslovne partnere srpske ĉeliĉane. Oko 5.000
ljudi zaposleno u preduzećima, dobavljaĉima naše fabrike gvoţĊa
PROPAST pregovora izmeĊu Vlade Srbije i ameriĉke kompanije "Esmark" nije zabrinula samo radnike
srpske ĉeliĉane, već i kooperante ovog preduzeća. U Vladi Srbije, meĊutim, kaţu da nema razloga
za brigu i da će saradnja sa svim partnerima Ţelezare biti nastavljena po starom.
U ĉeliĉani radi nešto više od 5.000 Smederevaca, a u proizvodni proces je ukljuĉeno još oko 2.000
firmi dobavljaĉa i preraĊivaĉa, u kojima je zaposleno najmanje još 5.000 ljudi. Oni strepe da li će
im ugovoreni poslovi biti plaćeni, da li će biti kašnjenja u isplati isporuĉene robe i kako će se
njihovo poslovanje odvijati u budućnosti.
Milutin Aniĉić, vlasnik preduzeća "Tehnovar" iz Beograda, kaţe da već dve decenije njegova firma
saraĊuje sa smederevskom ĉeliĉanom i da mu Ţelezara ništa ne duguje, ali nije spokojan zbog
neuspele privatizacije.
- Dosada su mi platili sve što sam im isporuĉio, ali traţe novu robu, a ja nisam siguran da li će je
platiti - priĉa Aniĉić. - Premijer Vuĉić nije ništa pominjao, šta će se desiti u vakuumu, dok se ne
izabere novi menadţment. Nas zanima kojim sredstvima će se finansirati Ţelezara.
Kako saznajemo u Nemanjinoj 11, do okonĉanja javnog poziva ĉeliĉana će raditi sadašnjim
proizvodnim kapacitetom od oko 30.000 tona ĉelika meseĉno i radnici će ostati na svojim radnim
mestima.
- Sve se nastavlja po starom i Ţelezara će u narednih mesec dana poslovati na isti naĉin kao što je
radila i proteklih meseci, dok su trajali pregovori - tvrde u Vladi Srbije.
Prema podacima koji su ranije objavljeni, Ţelezara bankama duguje oko 260 miliona evra,
dobavljaĉima 120 miliona, i za sirovine oko 145 miliona evra.
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Još štrajkuje 700 škola
I. MIĆEVIĆ
Protest dva prosvetna sindikata mogao bi da se oduţi i do kraja školske godine. Sindikati tvrde
da Ċaci nisu zakinuti za znanje
ĈASOVI u više od 700 škola i dalje su skraćeni, tvrde u sindikatima, a o štrajku prosvetnih radnika u
javnosti se sve više govori kao da je završen. Ministar prosvete dr SrĊan Verbić kaţe da u oko 300
škola ĉasovi traju po 30 minuta, da je postigao je dogovor sa dva sindikata, a zahtevi preostala dva
više se i ne pominju.
Sindikat obrazovanja Srbije i "Nezavisnost" potpisali su sporazum o izlasku iz štrajka i Poseban
kolektivni ugovor, ali je neizvesno do kada će preostala dva - Unija sindikata prosvetnih radnika i
Sindikat radnika u prosveti - nastaviti da štrajkuju. Oni, po svemu sudeći, nemaju nameru da
odustanu od svojih zahteva, a ni Ministarstvo prosvete ne namerava da "olabavi" svoje stavove.
- Na teritoriji Školske uprave Kruševac, od 52 škole, štrajkovale su 42. Posle 18. februara, odustalo
je još pet škola, a u štrajku ih je ostalo njih 37 - kaţe za "Novosti" Dobrivoje Marjanović iz Unije
sindikata prosvetnih radnika. - Oko 460 škola nam je potvrdio da su i dalje u štrajku, a za još oko
20 imamo saznanja da jesu, ali nisu nam poslale podatke za petak. Kada se tome doda i oko 250
škola ĉlanica Sindikata radnika u prosveti, vidi se da je to više nego duplo u odnosu na tvrdnje
ministra Verbića.Glavnog krivca za to što štrajk još traje Miodrag Sokić iz Sindikata prosvetnih
radnika vidi u ministru Verbiću.
- Umesto da legitimni štrajk desetina hiljada prosvetnih radnika shvati kao poseban i ekstremni vid
socijalnog dijaloga, ministar prosvete se sve vreme trudi da potceni sindikate i da u javnosti
izazove sumnju u njihovu legitimnost, pozivajući se na mišljenje nastavnika koji nisu u sindikatima
- poruĉuju iz ovog sindikata.
A od polusatne nastave prosvetari neće imati mnogo štete, jer ĉasove ne moraju da nadoknaĊuju.
Iz Ministarstva su dobili obećanja i da im plate neće biti smanjene. Na gubitku će biti samo uĉenici,
koji su svakodnevno zakinuti za trećinu znanja koje nastavnici treba da im prenesu. I prema
procenama prosvetara, taj manjak znanja ne mora da se pokaţe ni sutra, ni prekosutra, već tek za
neku godinu. Mada, i sindikati koji su odustali, a i ovi koji su nastavili protest tvrde da deca nisu na
gubitku i da su uobiĉajeno teku ĉak i pripreme za malu maturu.
- Svake subote, i tokom ĉitavog štrajka, nastavnici su besplatno drţali ĉasove kao podršku
uĉenicima - kaţe Radomir Šojanović iz Sindikata obrazovanja Srbije, zaposlen u OŠ "Kralj
Aleksandar Prvi" u Poţarevcu. - Poĉele su i pripreme za završni ispit, tako da Ċaci nisu na gubitku.
Sliĉno je, prema reĉima Dobrivoja Marjanovića, i u OŠ "J. J. Zmaj" u Kruševcu, gde je on zaposlen.
Priprema za završni ispit je u toku, a nastavnici su već organizovali i interna probna testiranja.
KRALjEVO: ZVONO NA 30 I NA 45 MINUTA
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OD ukupno 32 kraljevaĉke škole, u polovini svi ĉasovi traju 30 minuta, u dve osnovne škole ĉasovi
za niţe razrede traju 45, a za više 30 minuta, dok u još sedam škola nastavnici koji štrajkuju drţe
ĉasove od po pola sata, dok ostali rade po uobiĉajenom reţimu.
- I dalje štrajkuje 25 škola, a tokom naredne nedelje biće zakazan glavni odbor sindikata na kojem
će se odluĉiti šta i kako dalje - kaţe Gordan Marković, predsednik Sindikata obrazovanja u Kraljevu.
G. Ć.
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Novi sporazum penzionih fondova Republike Srpske
i Srbije
Beta
Novi sporazum fondova penzionog i invalidskog osiguranja Republike Srpske i Srbije doprineće
rešavanju problema korisnika oba fonda, ocenili su danas zvaniĉnici u Banjaluci.Sporazum o
elektronskoj razmeni podataka danas su potpisali direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić
i direktorka Fonda PIO Srbije Dragana Kalinović.
Republika Srpska isplaćuje 2,2 miliona evra meseĉno za oko 18.500 korisnika penzije u Srbiji, a
Srbija isplaćuje penzije za oko 11.000 korisnika u Republici Srpskoj.
Fond PIO Republike Srpske do sada nije imao informacije o svojim osiguranicima u Srbiji jer su se ti
podaci razmenjivali samo jednom godišnje.
"Na tome smo gubili velika sredstva", kazao je Milić.
Milić je rekao da će po sporazumu najpre biti razmenjeni podaci o izvodima iz matiĉne knjige
umrlih, a potom o evidenciji radnog staţa osiguranika.
Potpisivanju sporazuma je prisustvovao ministar za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja
Srbije, Aleksandar Vulin i izjavio da je to "sporazum koji reguliše ţivot" jer će korisnici fondova RS i
Srbije brţe ostvarivati svoja prava zahvaljujući
poboljšanju evidencije.
Vulin je kazao i da će Republika Srpska (RS) uvek imati "posebno mesto i u politici i srcu Srbije"
koja, kako je ukazao, podrţava sprovoĊenje Dejtonskog sporazuma i priznaje teritorijalni integritet
BIH.
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Ministar rada i boraĉko-invladiske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović rekao je da će danas
potpisani sporazum ubrzavanjem razmene podataka uštedeti vreme i novac i poboljšati rad oba
fonda. Savanović je dodao da je od gostiju zatraţio informacije o reformama koje vodi Srbija, jer
to ĉeka i Republiku Srpsku.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/presipanje-viska-zaposlenih-u-penzionere

Пресипање вишка запослених у пензионере
По Нацрту фискалне стратегији за ову годину, с пројекцијама за наредну и 2017, главне
уштеде планиране су на издацима за запослене у буџетском сектору и за пензије.
Предвиђено је да се државна издвајања за запослене умање по три основа: номиналним
умањењем плата од десет одсто од новембра прошле године, затим замрзавањем зарада до
краја 2017. године, као и смањењем броја запослених од по пет одсто годишње. По рачуници
Фискалног савета Србије, смањење броја запослених од по пет одсто годишње значи да би без
посла укупно остало 15 одсто или 75.000 запослених.
Издвајања државе за запослене, ако се примене те Владине мере, на крају 2017. године
донеће уштеду од 30 одсто у односу на прошлу годину. Нешто мање уштеде држава планира да
оствари, оцењује Фискални савет Србије, на пензијама, за које је планирано да се након већ
спроведеног умањења из новембра прошле године замрзну све до краја 2017. С пројектованим
кретањем инфлације, издвајања државе за пензије ће се у реалном износу смањити у наредне
три године око 12 одсто. Међутим, нико не може унапред израчунати колико ће нових
пензионера бити ове године и у наредне две, односно да ли ће на новајлије отићи оно што се
уштеди на постојећим корисницима пензија. Јер, по подацима Фонда ПИО, на крају ове године
било је чак 27.462 пензионера више него на крају 2013. године. Дакле, број пензионера
непланирано је повећан па се због тога и не може унапред правити рачуница о томе колико ће
се тачно уштедети на замрзавању пензија и њиховом прогресивном смањивању за све износе
веће од 25.000 динара месечно.
Но, и неке друге мере финансијске консолидације када је реч о зарадама које доносе уштеде
у буyету, по оцени Фискалног савета Србије, веома су ризичне, и ту се пре свега мисли на
смањење броја запослених без припремљеног плана и решавање проблема јавних предузећа у
кратком року. Наиме, планирано је да се до до 2017. године број запослених у буyетском
сектору смањи за 75.000. У Фискалној стратегији је наглашено да се „рачуна да би највећи део
тог смањења био остварен природним одливом запослених, то јест одласком у пензију уз
ограничено попуњавање слободних места”. Дакле, може се смањити издавање за плате, али
ће она доћи на другу буџетску касу – пензијску – па је реално питање где је ту онда уштеда.
Анализа Фискалног савета Србије пак показује да није могуће отпустити планираних 75.000
запослених из буyетског сектора тако што ће се полазити од става да ће они у наредне три
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године отићи у пензију, односно тако што ће држава избећи да отпушта прекобројне, додајући
да то не би било добро, чак и уколико би било могуће. Не постоји замена за темељне анализе
и прецизне планове у којим деловима јавног сектора и за колико је потребно смањити број
запослених, као и јасни критеријуми и методи по којима би се отпуштали најнепродуктивнији
радници.
Љ. Малешевић
Потребан план Б
Како стручњацима Фискалног савета недостају многе коцкице из Фискалне стратегије за ову
годину и наредне две, а поготово када је реч о уштедама на зарадама у јавном сектору, јавним
предузећима, здравству, просвети и пензијама, они сматрају да ће мере штедње морати бити
настављене. Због тога и истичу да се из тог Владиног акта не види алтернативни план уколико
се све планиране уштеде не остваре, што је, како истичу, врло могуће, узимајући у обзир
колико су неке од планираних мера ризичне.
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/kolektivni_ugovor_vazi_za_sve_.55.html?news_id=297588

Nastavljaju se polemike sindikata obrazovanja i ministra prosvete

Kolektivni ugovor vaţi za sve
AUTOR: V. A.

Beograd - Iako su poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i
domovima uĉenika potpisala dva od ĉetiri reprezentativna sindikata obrazovanja, on će vaţiti za
sve, poruĉio je juĉe ministar prosvete SrĊan Verbić, na sastanku sa predstavnicima GSPRS
“Nezavisnost” i Sindikata obrazovanja Srbije, koji su prekinuli štrajk.
- Prosveta je dobila poseban kolektivni ugovor kakav zasluţuje.On je povoljniji od prethodnog i
omogućava veća prava u odnosu na ona koja proistiĉu iz Zakona o radu. Nudi nam i mogućnost da
radimo na poboljšanju materijalnog stanja zaposlenih u prosveti - kazao je Verbić.
Komentarišući izjave ĉelnika dva sindikata prosvete koji nisu potpisali PKU i sporazum o prekidu
štrajka, da nemaju dovoljne garancije za poboljšanje materijalnog poloţaja prosvetnih radnika,
Verbić je objasnio da iza teksta ugovora stoje vlada i dva ministra, svojim potpisima.
- Ako to nije garancija, šta jeste, upitao je Verbić.
Potpredsednik Sindikata obrazovanja Srbije Radomir Šojanović ponovio je da zaposleni u prosveti
dobijaju sigurnost radnog mesta, precizniju proceduru proglašavanja tehnoloških viškova,
otpremnine i jubilarne nagrade. Ministar je najavio da će racionalizacija biti uraĊena tokom ove
godine i da ona neće biti linearna, najavljujući da će Ministarstvo prosvete uskoro izaći u javnost sa
predlozima.
PremapodacimaMinistarstva, u20 odsto, odoko1.800 školauSrbiji, ĉasovisujuĉebiliskraćenina30
minuta, dokuSindikaturadnikauprosvetiSrbije(SRPS) kaţudaprotestujunastavniciu500 škola. Oni
poruĉuju i da će štrajk potrajati.
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"Uĉenici i dalje gube deo nastave. Neki kaţu: krivi su prosvetni radnici u štrajku. A mi, prosvetni
radnici koji smo u štrajku, kaţemo: za produţetak štrajka kriv je ministar prosvete, pa predlaţemo
da on deci i nadoknadi nastavu i neka se izvinjava njihovim roditeljima“, poruĉuju iz SRPS.
„Jedino ĉega se ministar pridrţavao tokom pregovora bila je namera da se nipošto ne obaveţe da
će prosvetnim radnicima obezbediti bilo kakvo povećanje plate i u bilo kom obliku, u toku sledeće
dve godine. Svom neuspehu posle tromeseĉnih pregovora, ministar Verbić treba da zahvali i
sindikatima SOS i Nezavisnost, koji su tokom pregovora izabrali mekanu i pomirljivu opciju i time
doprineli da pregovori više liĉe na „dogovaranje“, a na kraju su došli sa unapred kovertiranim
potpisima“, istiĉe se u saopštenju SRPS-a.
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