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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=04&dd=28&nav_id=985875

"Novčanik države možda, a radnika?"
IZVOR: BETA
Beograd -- Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović ocenio je da su
položaj i plate zaposlenih u Srbiji u "izuzetno lošem stanju".
Orbović je na konferenciji za novinare s predstavnicima sindikata "Nezavisnost" i Sindikata
penzionera, povodom jučerašnje izjave premijera Srbije Aleksandra Vučića da je novčanik drţave
sada pristojan, istakao da su se "sredstva iz novčanika radnika i graĎana Srbije prelila u budţet".
"Do kraja godine bi trebalo da doĎe do nivelacije, pa da i naši novčanici budu pristojni", rekao je
on.
Predstavnici sindikata najavili su trodnevne skupove u gradovima Srbije povodom Prvog maja,
MeĎunarodnog praznika rada. Na pet mesta u Beogradu - Terazije, Trg Nikole Pašića, Slavija, Knez
Mihajlova i Ušće, i u još pet gradova - Novi Sad, Niš, Subotica, Krajugevac i Kruševac, u podne 29. i
30. aprila počeće kampanja za dostojanstven rad. Na Prvi maj, na Trgu Nikole Pašića u 10.30
najavljen je skup čiji će učesnici otići na Slaviju i poloţiti cveće na spomenik Dimitriju Tucoviću, a
pred Vladom Srbije ostaviti poruke.
Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost", Branislav Čanak istakao je nezadovoljstvo
socijalnim statusom radnika i "jazom izmeĎu vlade i radnika koji se sve više širi".
"Ne vidim šta danas slave naslednici samoupravljača. Sada imate za deset ćevapa, dogodine nećete
imati ni za jedan", dodao je uoči najavljenog tradicionalnog Prvomajskog uranka.
Čanak je rekao da sumnja i u očuvanje štednje u bankama, kada je 70 odsto ukupnog broja penzija
progresivno smanjeno.
"Nije mi jasno kako neko misli da onaj ko je uzeo deo kolektivne štednje, neće sutra uzeti i deo
individualne", rekao je dodajući da je "i Tito 1965. godine doneo odluku o reformi koja je stala
pred Savezom komunista, jer sve moţe da se menja osim vlasti".
Predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, Milorad Vujasinović ocenio je da je država
"otela pravo na normalan život penzionerima" koji, kako je rekao, ne traže povećanja, već da im se
vrati uzeto.
"Mi nismo protiv Vlade, nego je Vlada protiv nas. Ona je zavukla ruku u naš dţep", istakao je
Vujasinović.
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Dodao je da je udruţenje neprijatno iznenaĎeno radom onih koji "treba da štite penzionere, a prvi
su podrţali odluku Vlade".
Duboko smo razočarani partijama leve orijentacije kao što su Socijalistička partija Srbije i Pokret
socijalista, a najviše smo raţočarani Partijom ujedinjenih penzionera Srbije i Savezom penzionera",
rekao je on.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=04&dd=28&nav_id=986052

Koliko radnika redovno prima platu?
IZVOR: BETA
Beograd -- U Srbiji samo 17 odsto privatnih poslodavaca redovno, u dan, isplaćuje plate
zaposlenima, kaže predsednica ASNS Ranka Savić.
Ona kaţe da je u javnom sektoru situacija mnogo bolja.
Ona je na forumu "Reforme po leĎima radnika" koji je organizovala Asocijacije slobodnih i
nezavisnih sindikata (ASNS), kazala da poslodavci neispunjavanje tih svojih obaveza najčešće
pravdaju ekonomskim problemima i nelikvidnošću.
Savićeva je dodala da efekti novog Zakona o radu nisu onakvi kakvi su bili najavljivani i da taj
zakon nije rešio pitanje plata koje je jedno od ključnih.
Ona je rekla da su radnici i njihove porodice uvek snosili najveći teret kriza, pa i krize u kojoj je
Srbija sada.
Dodala je da MMF predviĎa da će stopa nezaposlenosti u Srbiji do kraja ove godine biti 20,7 odsto, i
da se očekuje da će u preduzećima u restrukturiranju 30.000 radnika ostati bez posla.
"Zbog tih radnika se po hitnom postupku donosi i novi zakon o zapošljavanju, jer će oni biti veliki
pritisak na Nacionalnu sluţbu za zapošljavanje. Cilj tog zakona je da se pooštre prava za dobijanje
tih naknada, ali i da se one smanje", kazala je Savićeva.
Naglasila je da je pitanje koliko će radnici još moći da sve to izdrţe i da je zato neophodno čvrsto
partnerstvo sindikata, poslodavaca i drţave.
Savetnik u Ministarstvu za rad Dušan Petrović kazao je da neisplaćivanje plata potpuno
obesmišljava rad, naglasivši da bi zaposleni trebalo više da koriste mogućnost iz Zakona o radu da
pred sudom naplate svoje zarade.
Dodao je da krivično zakonodavstvo predviĎa mogućnost da se "poslodavac krivično goni, ako svesno
ne poštuje zakon ili opšta pravna akta".
On je uz to ukazao da je "pitanje ostvarivanja prava i pitanje hrabrosti".
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RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/orbovic-iz-dzepova-radnika-u-budzet_594249.html

Orbović: Iz džepova radnika u budžet
BEOGRAD Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović ocenio je da su položaj i plate
zaposlenih u Srbiji u "izuzetno lošem stanju".
Orbović je na konferenciji za novinare s predstavnicima sindikata "Nezavisnost" i Sindikata
penzionera, povodom jučerašnje izjave premijera Srbije Aleksandra Vučića da je novčanik drţave
sada pristojan, istakao da su se "sredstva iz novčanika radnika i graĎana Srbije prelila u budţet".
"Do kraja godine bi trebalo da doĎe do nivelacije, pa da i naši novčanici budu pristojni", rekao je
on.Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost", Branislav Čanak istakao je
nezadovoljstvo socijalnim statusom radnika i "jazom izmeĎu vlade i radnika koji se sve više širi".
"Ne vidim šta danas slave naslednici samoupravljača. Sada imate za deset ćevapa, dogodine nećete
imati ni za jedan", dodao je uoči najavljenog tradicionalnog Prvomajskog uranka.
Čanak je rekao da sumnja i u očuvanje štednje u bankama, kada je 70 odsto ukupnog broja penzija
progresivno smanjeno.
"Nije mi jasno kako neko misli da onaj ko je uzeo deo kolektivne štednje, neće sutra uzeti i deo
individualne", rekao je dodajući da je "i Tito 1965. godine doneo odluku o reformi koja je stala
pred Savezom komunista, jer sve moţe da se menja osim vlasti".
Predsednik Udruţenja sindikata penzionera Srbije, Milorad Vujasinović ocenio je da je drţava "otela
pravo na normalan ţivot penzionerima" koji, kako je rekao, ne traţe povećanja, već da im se vrati
uzeto.
"Mi nismo protiv Vlade, nego je Vlada protiv nas. Ona je zavukla ruku u naš dţep", istakao je
Vujasinović.
Dodao je da je udruţenje neprijatno iznenaĎeno radom onih koji "treba da štite penzionere, a prvi
su podrţali odluku Vlade".
Duboko smo razočarani partijama leve orijentacije kao što su Socijalistička partija Srbije i Pokret
socijalista, a najviše smo raţočarani Partijom ujedinjenih penzionera Srbije i Savezom penzionera",
rekao je on.
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BETA
http://www.naslovi.net/2015-04-28/beta/novcanik-drzave-pristojan-novcanik-radnika-nije/14359960

Novčanik države pristojan, novčanik radnika nije
Beta
BEOGRAD, 28. aprila 2015. (Beta) - Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović
ocenio je u utorak da su poloţaj i plate zaposlenih u Srbiji u "izuzetno lošem stanju".
Orbović je na konferenciji za novinare s predstavnicima sindikata "Nezavisnost" i Sindikata
penzionera, povodom jučerašnje izjave premijera Srbije Aleksandra Vučića da je novčanik drţave
sada pristojan, istakao da su se "sredstva iz novčanika radnika i gradjana Srbije prelila u budţet".
"Do kraja godine bi trebalo da dodje do nivelacije, pa da i naši novčanici budu pristojni", rekao je
on.
Predstavnici sindikata najavili su trodnevne skupove u gradovima Srbije povodom Prvog maja,
Medjunarodnog praznika rada.
Na pet mesta u Beogradu - Terazije, Trg Nikole Pašića, Slavija, Knez Mihajlova i Ušće, i u još pet
gradova - Novi Sad, Niš, Subotica, Krajugevac i Kruševac, u podne 29. i 30. aprila počeće kampanja
za dostojanstven rad.
Na Prvi maj, na Trgu Nikole Pašića u 10.30 najavljen je skup čiji će učesnici otići na Slaviju i
poloţiti cveće na spomenik Dimitriju Tucoviću, a pred Vladom Srbije ostaviti poruke.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/554773/Danas-otvaranje-ponuda-za-privatizaciju-FAPa

Danas otvaranje ponuda za privatizaciju FAP-a
Tanjug
U Agenciji za privatizaciju danas će biti otvorene ponude zainteresovanih investitora za
privatizaciju pribojskog FAP-a.
Kako je rekao ministar privrede Ţeljko Sertić za privatizaciju FAP-a pristigla je i ponuda finskog
SISU, koji je od ranije zainteresovan za pribojsku fabriku.
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"Ukoliko FAP dobije strateškog partnera, otvaraju se mogućnosti da se udje u privatizaciju i drugih
delova fabrike, poput Livnice, za koju postoje zainteresovani kupci", rekao je juče Sertić, posle
razgovora sa privrednicima i predstavnicima lokalnih samouprava Zlatiborskog okruga,
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/554774/Antic-Pokusacemo-da-odlozimo-poskupljenje-struje

Antić: Pokušaćemo da odložimo poskupljenje struje
Tanjug
Ministar energetike Aleksandar Antić poručio je sinoć da će Vlada Srbije pokušati da sa MMF-om
razgovara o relaksaciji teških mera, ali i da će pokušati da odloţi poskupljenje struje."Pokušaćemo i
da taj iznos korekcije umanjimo da bude najniţi moguć", istakao je on u Upitniku na RTS-u.
Podsetio je da Vlada od septembra prošle godine u razgovorima sa medjunarodnim finansijskim
institucijama čini maksimum napora da poskupljenje bude što kasnije i što manje.
On je rekao da nema dileme da će Vlada istrajati u reformskim merama i da odličan rezultat u
prvom kvartalu daje prostora za optimizam.
"Velike uštede ostavljaju prostora za optimizam da bi sa MMF-om mogli da razgovaramo o
relaksaciji ovih teških mera", istakao je on.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/554386/I-TU-SE-PRIMA-VELIKA-PLATA-Direktori-postali-vodje-sindikata

I TU SE PRIMA VELIKA PLATA Direktori postali vođe
sindikata
SlaĎana Vukašinović
Dvojica smenjenih direktora „Ţeleznica Srbije“ Zoran Lukić i Jovica Trajković postali su sindikalne
voĎe u tom javnom preduzeću.
U suparnički tabor prešli su ne iz ubeĎenja već zbog para, odnosno kako bi zadrţali primanja na
nivou visokih direktorskih plata, saznaje „Blic“.
Povod za ovo silaţenje s konja na magarca nije motivisano preteranom brigom za prava radnika
„Ţeleznica“, već spasavanjem sopstvenih dţepova jer se sindikalne funkcije plaćaju tako što se
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obračunava prosek primanja u prethodnih 12 meseci, dakle kad su bili direktori. Ne treba se
iznenaditi ako za praznik rada budu na čelu sindikalnog protesta. Na ta mesta ih je, tvrdi izvor
„Blica“, umesto Skupštine sindikata predloţio predsednik ove radničke asocijacije Perica ĐorĎević.







60.000 - bile bi
plate Lukića i
Trajkovića ako ne bi
primali prosek
1.380.000 razlika u platama
koju će „Železnice“
godišnje platiti
120.000 - plate

- Zato će Zoran Luković, koji je do januara bio pomoćnik generalnog
direktora za pravne poslove, zadrţati primanja od 120.000 dinara,
umesto 55.000 koliko bi primao na novom radnom mestu, a Jovica
Trajković neće primati 60.000 dinara, koliko mu po sistematizaciji
pripada na novom radnom mestu, već će zadrţati platu koju je primao
kao pomoćnik generalnog direktora za zavisna preduzeća od 110.000
dinara - tvrdi izvor „Blica“.
Izvor „Blica“ iz „Ţeleznica“ tvrdi da je to još jedna u nizu afera:

na sindikalnim
funkcijama

- Zbog toga će „Ţeleznice“ biti oštećene godišnje za 1.380.000 dinara,
koliko će morati da daju po osnovu razlike u platama. U Srbiji sve
moguće pa čak i da zarad novca preĎete u suprotni tabor. Ovu zakonsku akrobatiku samo treba da
je aminuje Ivan Plesničar, sadašnji pomoćnik generalnog direktora za zavisna preduzeća i saradnju
sa sindikatima, kome je upućen zahtev da potpiše rešenja za sindikalne plate Zorana Lukića i
Jovice Trajkovića.
Da su rešenja upućena na potpis, za „Blic“ potvrĎuje Ivan Plesničar.
- Još nisam potpisao jer sam traţio odluku Skupštine sindikata da ih je izabrala za te poslove. Kad
je dobijem, potpisaću rešenja, jer je to po zakonu. Ali, ovde je reč o moralu dvojice bivših
direktora da li im je sve ovo trebalo - kaţe Plesničar za „Blic“.
Presedan
Za Ljubisava Orbovića, predsednika SSSS, ovakva kadrovska
kombinatorika je neprihvatljiva.
- Ako je ovo tačno, onda je to presedan. U našoj organizaciji
tako nešto je nemoguće jer mora da se proĎe procedura
izbora - kaţe Orbović.
I Ranka Savić, predsednica Asocijacije nezavisnih sindikata,
iznenaĎena je:
- To je pravno moguće, ali moralno je nedopustivo. Pitanje je
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ko je dozvolio ljudima sa ovakvim moralnim kredibilitetom da
budu na direktorskim funkcijama u „Ţeleznicama“ - kaţe
Savićeva.

Na naše pitanje Zoranu Lukiću da li to radi zbog novca i da li je član sindikata, on odgovara:
- To je moja privatna stvar, ali, iako nisam član sindikata, ja sam
njihov simpatizer jer je taj sindikat na pravi način štitio prava radnika
prilikom pregovora o kolektivnom ugovoru - kaţe Lukić.
Sličan stav ima i Jovica Trajković.

Bivši direktori pokazali
kakav im je moral

- To ne radim zbog para već iz ubeĎenja - kaţe Trajković.
Perica ĐorĎević je juče bio nedostupan za „Blic“.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/tenis_popravlja_saldo_srpskog_stocarstva.4.html?news_id=301032

Povodom najave potpisivanja ugovora sa nemačkim poljoprivrednim gigantom

Tenis popravlja saldo srpskog stočarstva

Planirano zapošljavanje 150 ljudi po farmi, što je 3.000 radnika na 20 novih farmi * Proizvodnja
stoke sada čini tek 30 odsto domaćeg agrarnog proizvoda, a trebalo bi 50-60 odsto
AUTOR: LJ. BUKVIĆ
Beograd - Prošlog septembra prilikom posete premijera Aleksandra Vučića nemačkom lideru u
proizvodnji svinjskog mesa Tenisu njihova investicija u Srbiji bila je na dugačkom štapu. Taj štap je
posle potpisivanja Memoranduma o razumevanju pre dva dana skraćen, ali ne toliko da bismo već
mogli da se radujemo tome. Da bi se ulaganje od 420 miliona evra u 20 farmi na teritoriji naše
zemlje obistinilo, potrebno je da se dese još neke stvari, pre svega izmena zakona o
poljoprivrednom zemljištu.
Koliko je to realno da se uradi u roku od mesec dana, za kada je premijer najavio potpisivanje
ugovora, vreme će pokazati vrlo brzo. Za sada to deluje još daleko jer su pripreme za izmenu još
na početku.
Agrarni analitičar Voja Stanković kaţe za Danas da je svaka investicija dobrodošla, naročito u
poljoprivredni sektor i pretpostavlja da je najsporniji momenat u aktuelnom zakonu koji Nemcima
nikako ne odgovara taj što se poljoprivredno zemljište daje u zakup na tri do pet godina.
"Verovatno im to ne odgovara i to će moţda zakonom biti promenjeno. MeĎutim, mislim da će
Nemci traţiti i da se omogući uvoz GMO soje i kukuruza koje bi uzgajali na zemljištu koje planiraju
da zakupe", napominje Stanković za Danas.
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On podseća da Srbija godišnje proizvede 280.000 tona svinjskog mesa, kao i da smo samo prošle
godine uvezli 330.000 tona što zamrznutog, što sveţeg svinjskog mesa. Prošle godine Srbija je
zabeleţila i rekordan uvoz svinjskog mesa u vrednosti od 110 miliona dolara. Osim toga, stočarstvo
je prošle godine, prema rečima Stankovića, posle duţe vremena prvi put zabeleţilo rast i to od 0,4
odsto. MeĎutim, stočarstvo je još uvek na niskom nivou u ukupnom udelu u poljoprivrednoj
proizvodnji sa 33 odsto. "Trebalo bi da taj procenat iznosi bar 50 do 60 odsto", napominje
Stanković.
Investicija poput najavljene nemačkog Tenisa, koji planira za početak izgradnju pet farmi i to
Zrenjaninu, Vršcu, Kovinu, Kikindi i Pančevu, mogla bi da popravi ovaj saldo, ukoliko naravno sve
bude išlo po planu.
"Svaka investicija je dobra, jedino što treba voditi računa jeste da se ne napravi prevelika
koncentracija na jednom mestu. Plan je da se ovih pet farmi izgradi na teritoriji Banata, to bi bilo
uzgajanje 750.000 svinja na jednom relativno malom prostoru i tu treba voditi računa o ekološkom
aspektu jer se zna da je proizvodnja svinja prilično prljava", napominje Stanković. On naročito
pohvaljuje nameru nemačkog mesnog giganta da ulaţe u školu i obuku ljudi. Planirano je, naime,
da se u Srbiji zaposli 150 ljudi po farmi.
Tenis je jedan od najvećih proizvoĎača svinja u Evropi, a najveći u Nemačkoj, koji godišnje uzgaji
17 miliona tovljenika, ali i oko 400.000 goveda i koja ima obrt veći od pet milijardi evra godišnje.
Kompanija ima sedam fabrika u Nemačkoj i jednu u Danskoj, a ukupno zapošljava 8.000 radnika.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/krusik_je_na_putu_oporavka.4.html?news_id=300967

Zoran Čičak, većinski vlasnik valjevske fabrike akumulatora

Krušik je na putu oporavka

Presudom Upravnog suda poništeno je rešenje Ministarstva za rad na osnovu kojeg je planirano da
se raskine privatizacija valjevske fabrike akumulatora
AUTOR: M. N. S.
Beograd - Rešenje Ministarstva za rad iz septembra 2013. u kojem se tvrdi da zaposleni u valjevskoj
fabrici Krušik akumulatori nisu primili minimalne zarade poništeno je ovih dana presudom Upravnog
suda kome je ta firma podnela tuţbu. Većinski vlasnik Krušika Zoran Čičak, kaţe u razgovoru za
Danas da je to jedan od prvih koraka kojim se otklanja politički pritisak na preduzeće a omogućiće
da se poslovanje normalizuje i obnovi proizvodnja.
- Mi smo i pred Privrednim sudom pokrenuli postupak kojim traţimo utvrĎenje činjenice da smo
ispunili sve obaveze iz ugovora o privatizaciji Krušik akumulatora, a očekujemo da se taj predmet
nakon ove presude Upravnog suda, vrlo brzo reši. Za nas je to vrlo vaţno, jer je tokom dve i po
godine, koliko traje politički pritisak, zaustavljena proizvodnja, što je nanelo štetu ne samo
akcionarima i radnicima, nego i kupcima od kojih su neki, poput Vojske, posebno osetljivi. A naša
fabrika na prostoru jugoistočne Evrope jedina proizvodi nikl-kadmijumske i srebro-cink akumulatore
koji se koriste u avijaciji, ţeleznici, a kupci su nam i vojska, policija i elektroprivreda - objašnjava
naš sagovornik.
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On kaţe da se još uvek utvrĎuje šta je sve bio stvarni motiv za pokušaj da se nezakonito poništi
privatizacija firme. Podseća da je fabrika kupljena 2007. godine i dok nije bila izloţena pritisku, a
radi se o pet godina, napravila je 12 miliona evra obrta, isplaćivala redovno plate i postigla rast od
30 odsto u odnosu na period pre privatizacije. Problemi su nastali, kaţe, najpre kada je rok u kome
je firma bila pod nadzorom Agencije za privatizaciju bez obrazloţenja produţen za devet meseci.
- Iz reţima kontrole trebalo je da izaĎemo u maju 2012, a tek smo u proleće 2013. dobili potvrdu
da smo izvršili sve ugovorne obaveze. MeĎutim, tadašnje rukovodstvo Grada Valjeva je vršilo jak
pritisak na Agenciju za privatizaciju da ospori sopstvenu odluku. Istovremeno, krenuo je veliki broj
anonimnih prijava, po njima je dolazila policija, poreske, devizne i razne druge inspekcije. Iako na
kraju tih obilazaka nisu našli ništa sporno, a mnogi od njih su nam se izvinjavali, otišli su nam
mnogi ljudi iz vrha firme, nisu mogli da izdrţe tu stalnu kriminalizaciju. Uz to, nijedan reprogram
sa valjevskim komunalnim preduzećima nismo mogli da sklopimo, jer su imali nalog lokalnih vlasti
da ništa ne rade "dok se ne reši pitanje vlasništva". I mediji iz tog kraja godinama su uporno pisali
kako privatizacija samo što nije raskinuta, dok je sindikat primao ponude od poslovnih partnera
koje je sakrivao od menadţmenta - navodi Čičak.
Naš sagovornik kaţe da je Agencija za privatizaciju najpre donela pravosnaţno rešenje kojim je
potvrdila da su sve obaveze kupca ispunjene, ali da je potom njeno tadašnje rukovodstvo, pre
svega predsednik Upravnog odbora dr Aleksandar Martinović, kao i predsednik skupštine Grada
Valjeva, Mihailo Jokić, organizovalo "tajne" sastanke na kojima su dogovarali kako da naknadno
ponište sopstvenu odluku. O tome ko je i kako te sastanke sazivao, kako su neovlašćena lica tamo
predstavljana kao predstavnici Krušik akumulatora, nedavno je u sudu vrlo otvoreno svedočio i
tadašnji direktor Agencije za privatizaciju, Vladislav Cvetković.
- Veliki broj ljudi je u to bio uključen, a bilo je i krajnje bizarnih likova, poput bivšeg direktora
Inspektorata za rad, Dragoljuba Peurače, koji je kasnije uhapšen zbog uzimanja mita. On je prvo
pokušao da i od nas iznudi novac, ali kako nismo prihvatili, radosno se priključio grupi koja je
pokušala da nas zatvori. Peuračin inspektor rada u Valjevu je doneo rešenje da radnicima navodno
nisu isplaćene minimalne zarade, što je unapred bilo dogovoreno kao razlog za raskid privatizacije.
Ali, to ne samo da nije bio zakonski osnov za raskid kupoprodajnog ugovora, nego je i doneto
mesecima po izlasku firme iz reţima kontrole, tako da se čak ni tadašnje rukovodstvo Agencije,
koje se inače nije odlikovalo preteranim poštovanjem zakona, nikada nije usudilo da zvanično
donese takvu odluku. Konačno, ovom odlukom Upravnog suda i samo rešenje je poništeno, čime su
se stekli uslovi da i ostale nezakonite radnje ove grupe izaĎu na videlo - kaţe on.
Dodaje da je tom presudom "pobedila pravna drţava, jer se pokazalo da, bez obzira na političke
uticaje koji su angaţovani, ne moţe zakon tek tako da se krši, što je jedna sasvim odgovorna
poruka drugim investitorima koji ţele da ulaţu u Srbiji". Veliki doprinos tome dalo je i novo
rukovodstvo Agencije za privatizaciju koje je odmah shvatilo obim kršenja zakona od strane svojih
prethodnika, kaţe Čičak i objašnjava da su prvi normalan dijalog posle tri godine imali sa novim
direktorom Ljubomirom Šubarom.
- Od oktobra prošle godine počeli smo da ponovo da radimo deo vojnog programa, obnovljena nam
je dozvola za proizvodnju naoruţanja i vojne opreme, a sledećeg meseca očekujemo i potpisivanje
novog ugovora sa Vojskom Srbije za 2015. godinu. Sve to je i pretpostavka da se proizvodnja za
civilne kupce ubrzo obnovi. Imamo dobro trţište i mogućnost da širimo posao i otvaramo nova
radna mesta, a nedavno imenovan novi menadţment fabrike već je počeo da rešava nasleĎene
probleme - zaključuje naš sagovornik.
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Odgovornost za štetu
Naši advokati i revizori će proceniti pravne posledice presude Upravnog suda, pre svega sa aspekta
naknade štete koju ćemo sigurno zahtevati, ali ispitaće se i elementi krivične odgovornosti svih
koji su kršili zakon i zloupotrebljavali svoj poloţaj kako bi se podnele odgovarajuće krivične
prijave. Već sama činjenica da su ignorisana sva upozorenja, ne samo naša nego i nekih drţavnih
organa, potvrĎuje da su bili potpuno svesni kako je to što rade nezakonit privatni projekat koji
prouzrokuje veliku štetu ne samo firmi i zaposlenima nego i drţavi - kaţe Zoran Čičak.
Atraktivno zemljište
- Sve privatizacije u Valjevu su propale, a na kraju su, po bagatelnim cenama, nekretnine tih
preduzeća kupovale uglavnom iste graĎevinske firme koje više od decenije finansiraju različite
političke stranke na vlasti u tom gradu. Mislim da cilj napada na Krušik akumulatore nije bio da se
od nas taj biznis oduzme da bi ga neko drugi razvijao, nego da se za male pare doĎe do sedam
hektara zemljišta u atraktivnom delu grada. Ipak, ti planovi su na kraju propali nakon jake
podrške koju smo dobili od Ministarstva odbrane - kaţe sagovornik Danasa.
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikate_prosvetara_ne_vode_penzioneri.55.html?news_id=301007

Da li je na delu pokušaj da se ospori legitimitet štrajka prosvetnih radnika

Sindikate prosvetara (ne) vode penzioneri
AUTOR: V. ANDRIĆ
Završetkom petomesečnog štrajka prosvetnih radnika otvorena je polemika u javnosti o tome da
pojedine sindikate obrazovanja vode penzioneri. Istu temu je baš u jeku protesta otvorio Zdravko
Kovač, generalni sekretar Sindikata radnika u prosveti Srbije (SRPS). "Prozvani" sindikalni lideri to
demantuju, napominjući da je cilj tih dezinformacija da se ospori legitimitet štrajka i načina na
koji je voĎen.
A na spisku navodnih penzionera našli su se aktuelni predsednik SRPS - a Slobodan Brajković,
predsednik Foruma beogradskih gimnazija Miodrag Sokić, Radmila Dodić iz Foruma beogradskih
osnovnih škola i nekadašnji predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Miodrag Skrobonja, koji
je danas koordinator u toj sindikalnoj organizaciji.
Zdravko Kovač kaţe za Danas da prema Statutu SRPS-a članu organa i funkcioneru prestaje mandat
odlaskom u penziju i da su taj uslov ispunili Brajković i Sokić, koji je i potpredsednik SRPS-a. Kovač
kaţe da će na narednoj sednici Republičkog odbora pokrenuti ne samo to, već i pitanje načina na
koji je voĎen štrajk, napominjući da je protest imao smisla dok vlada nije usvojila Zakon o
budţetu. Kovač kaţe da on još nije ispunio uslov za penzionisanje i da je zaposlen u Nezavisnom
sindikatu prosvetnih radnika Vojvodine.
- Penzija nije kazna već nagrada i ja ću se sigurno povući sa funkcije kada ispunim uslov. Već sada
sam se povukao i nisam učestvovao u pregovorima tokom štrajka - kaţe Kovač, koji se razišao sa
ostalim funkcionerima SRPS-a zbog načina na koji su vodili štrajk.
Slobodan Brajković, koji je i generalni sekretar Sindikata obrazovanja Beograda, tvrdi da po Statutu
tog sindikata ima pravo na bude na ovom mestu.
- Nije tačno da sam penzionisan. Ja jesam stekao uslov za penziju radeći u školi, ali sam potom
preneo radnu knjiţicu u sindikat. Zakon o radu kaţe da se u penziju ide sa 65 godina ţivota i 40
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godina staţa, ako se poslodavac i zaposleni drugačije ne dogovore. Ja sam zaposlen u Sindikatu
obrazovanja Beograda i po Statutu mogu da budem u sindikatu, a odatle sam delegiran u SRPS, gde
sam izabran za predsednika - objašnjava Brajković, napominjući da je povod cele priče neslaganje
sa Zdravkom Kovačem, pošto Predsedništvo SRPS-a nije prihvatilo njegov predlog da se štrajkuje
samo po jedan dan u nedelji.
Miodrag Sokić, predsednik Foruma beogradskih gimnazija (FBG), kaţe da ne ţeli da polemiše sa
Kovačem preko medija. On je potvrdio da je kao profesor 27. decembra ispunio uslov za penziju,
ali da nije ţeleo da se povuče sa mesta predsednika FBG u jeku štrajka i ostavi članstvo na cedilu.
Sokić kaţe da će Skupština FBG u narednom periodu izabrati novog predsednika i da se neće ponovo
kandidovati. Statut FBG predviĎa da članovi te sindikalne organizacije moraju biti zaposleni u
prosveti. Na pitanje da li je za uspešniji nastup sindikata bolje da funkcioneri budu profesionalci ili
zaposleni u nastavi, Sokić odgovara da je u svetu praksa da to budu profesionalci.
- Sindikate obrazovanja SRPS i Uniju vode ljudi koji drţe dnevnik i to nas košta, jer nemamo toliku
organizacionu moć kao sindikati koje vode profesionalci - smatra Sokić.
Radmila Dodić, koja je "prozvana" kao "večita predsednica" Foruma beogradskih osnovnih škola
(FBOŠ) kaţe za Danas da je ostavku na tu funkciju podnela pre četiri godine. Ona ističe da ju je
Skupština FBOŠ na kojoj nije bila prisutna izabrala za počasnu predsednicu, s obzirom da je osnivač
tog sindikata. Dodićeva je trenutno savetnica u tom sindikatu i radi volonterski.
Miodrag Skrobonja, nekadašnji predsednik i jedan od osnivača Unije sindikata prosvetnih radnika,
koga i danas mnogi smatraju sivom eminencijom tog sindikata, kaţe da nije ni član Predsedništva,
niti Glavnog odbora.
- Ja sam u Uniji zaposlen kao koordinator po ugovoru o delu, dakle kao i svaki drugi sluţbenik navodi za Danas Skrobonja, koji je u penziju otišao iz Tehničke škole u Valjevu.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/privatizacija-usporila-od-preko-500-firmi-prodata-samo-jedna

Приватизација успорила - од преко 500 фирми
продата само једна
Мада су својевремено из врхова извршне власти и из надлежне републичке агенције за
приватизацију стизала уверавања да ће власничка трансформација петстотинак
предузећа која су још увек у државном портфељу убрзано бити завршена, колико до лета, сва
је прилика да ће и продужени рок, до краја 2015. године, бити кратак да се тај посао најзад
доведе до краја.
Наиме, чињенице говоре да је до сада свега једна фирма, пољопривредно предузеће „Алекса
Шантић” у истоименом селу сомборског атара, успешно нашло купца за део своје имовине,
што је уједно само прва фаза његове коначне приватизације, па је уз проналазак
заинтересованих за мненаyерисање смедеревском „Железаром” случај продаје плодних
шантићких 700 хектара кондиторском гиганту „Фереро” (односно његовој српској ћерки-фирми
„Агрисер” из Београда) тек изузетак од правила нагло малаксалих приватизационих напора
надлежне агенције.
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Сивило транзиционој слици овог дела српске привреде додаје недавно (22. априла)
проглашење неуспешним покушај продаје 93,96 одсто капитала прадузећа „Крушик –
Пластика” из Осечине, пошто и поред шест својевремено приспелих писама намере, на јавни
позив отворен до 20. априла није стигла ни једна једина понуда, за коју је био обавезан и
депозит од 84.329 евра, односно десети део процењене вредности тог предузећа које је већ
два пута било оглашавано за продају. Мада је својевременим јавним позивом било предвиђено
да се до 1. априла реши и питање евентуалног стратешког инвеститора прибојске фабрике
аутомобила ФАП, након продужења рока, обелодањивање потенцијалних партнера некадашњег
гиганта може се очекивати тек ових дана, пошто је, како „Дневник” сазнаје у Агенцији за
приватизацију, крајњи рок за прикупљање понуда померен за крај јучерашњег пословног дана.
О томе да се ствари око коначне приватизације предузећа која су још увек у већинском
власништву државе, не одвијају по својевремено израженим оптимистичким очекивањима,
сведоче и поништавања претходних јавних позива, као што се то десило у случају објеката
„21. октобра” у Крагујевцу и Топоници, или њихових измена, као у случајевима ДИБ-а а. д.
Бујановац, „Електроизградња” Бајина Башта и београдског „Це-маркета”. Остаје да се види
како ће се завршити покренути поступак продаје капитала београдског „Трема” и „Рада” а. д.,
лесковачког „Галпреса” и „Ауто-транспорта Адрани” из Краљева, док је једини војвођански
„представник” у групи предузећа чија се приватизација ускоро очекује још једна сомборска
фирма, „Бетоњерка” а. д., за чији би већински државни капитал потенцијални купац морао да
издвоји најмање 1,4 милион евра.
М. Миљеновић
Неспоразум Сертић–Шубара
Да је кашњење у прокламованом тајмингу приватизације повод за озбиљна трвења на релацији
два најбитнија државна органа ангажована у овом процесу, Републичке агеције за
приватизацију и Министарства привреде, сведоче и недавне супротне изјаве њихових челника
Љубомира Шубаре и Жељка Сертића.
Док је први човек Агенције изашао са ставом да је, због обимности посла, нереално очекивати
завршетак приватизације до краја 2015. године, министар Сертић је својим званичним
демантијем те најаве посредно показао да је незадовољан радом Агенције и њених
запослених.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zaposljavanju-pet-puta-vise-para

Запошљавању пет пута више пара
– Држава је за подстицање запошљавања издвојила 2,8 милијарде динара, што је пет пута
више него претходне године, а осим тога издвојила је и 500.000 динара за запошљавање
инвалида – изјавио је
директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић.
На презентацији Програма мера активне политике запошљавању у 2015. години он је позвао
предузећа да у што већој мери запошљавају кадрове с евиденције незапослених, а на
препоруку Националне службе.
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Сет мера који се односи на запошљавање незапослених доноси послодавцу субвенције од
150.000 динара за сваког запосленог, односно 180.000 динара за запослено лице с
инвалидитетом, с обавезом да га задржи у радном односу 24 месеца.
– Ми ћемо већ почетком маја направити прве пресеке колико се послодаваца јавило на јавни
позив за подстицаје за запошљавање расписан крајем марта и какво је интересовање
привредника – рекао је Мартиновић.
Он је додао да је за ову годину карактеристично да су сви јавни позиви усмерени према
реалном или приватном сектору, а од десет програма само један укључује и јавна предузећа,
односно јавни сектор.
– На почетку смо реализације мера у овој години и прави је тренутак да се сретнемо с
привредницима који ће бити наши партнери не само у овом програму него и мимо подстицаја
које даје Национална служба за запошљавање – казао је Мартиновић.
Истичући да се очекује да сви послодавци који желе да запошљавају искористе подстицаје
државе и Националне службе, он је оценио да „захваљујући томе, у Србији може бити
ангажовано више од 5.000 лица у програме стручне праксе и више од 2.000 лица у отварању
нових радних места”.
– Имамо посебне мере и за кориснике социјалне помоћи и желимо да интересовање за ту меру
буде велико – поручио је Мартиновић.
– Кад говоримо о подстицајима за запошљавање, они се пре свега односе на приватни реални
сектор и верујемо да је то једини прави начин за повећање броја запослених на дужи рок, а
све остало би биле краткорочне мере – рекао је извршни директор Привредне коморе Београда
Светозар Крстић.
Директорка београдске филијале Националне службе за запошљавање Љубица Ђорђевић
предочила је да јавни позив за самозапошљавање траје до 30. јуна, док осталих девет
програма за које је расписан јавни позив имају краће рокове. Она је изјавила да су велике
субвенције усмерене и на програме обуке и стручног оспособљавања за дефицитарна знања и
вештине, за лица без квалификација и за особе с инвалидитетом. Посебан програм стручне
праксе за младе ове године ће похађати 707 Београђана.
Д. Мл.
Посао чека 766.500 људи
У Србији је на евиденцији Националне службе за запошљавање регистровано 766.500
незапослених, нешто више у односу на претходни месец. Међутим, то је три одсто мање него у
априлу 2014. године.
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