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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:542298-Ministar-Sertic-o-rokovima-privatizacijeNece-biti-kolapsa

Ministar Sertić o rokovima privatizacije: Neće biti
kolapsa
D. I. K.
Privatizacija preduzeća biće okončana u zakonskom roku, nova sistematizacija radnih mesta u
Agenciji za privatizaciju i smanjenje plata zaposlenima u toj instituciji
PRIVATIZACIJA preduzeća biće okončana u zakonskom roku, poručio je u ponedeljak ministar
privrede Srbije Ţeljko Sertić, najavljujući i novu sistematizaciju radnih mesta u Agenciji za
privatizaciju i smanjenje plata zaposlenima u toj instituciji.
Sertić je, povodom izjave direktora Agencije za privatizaciju Ljubomira Šubare da u tom telu
postoje otpori za privatizaciju 512 firmi u restrukturiranju, rekao da tamo neće moći više da se radi
na isti način kao do sada. Ministar privrede je poručio da neće biti "nikakvog kolapsa" 31. maja, kad
ističe rok za zaštitu preduzeća u restrukturiranju od naplate njihovih dugova. Nakon tog roka, kako
je objasnio Sertić, jednom broju preduzeća biće skinuta blokada i gledaće se da se problemi tih
firmi reše, bilo kroz stečaj, privatizaciju ili na neki drugi način.
Ne ţeleći da ulazi u detalje, Sertić je rekao da će drţava morati da nastavi da štiti i strateška
preduzeća koja će Vlada Srbije odrediti na predlog Ministarstva privrede, a očekuje se da će biti
oko 20 takvih firmi.
- Spremni smo da firme sa negativnim kapitalom prodamo za minimalnu sumu, to jest za jedan
evro, ali uz jasno definisane obaveze kupaca, kako se ne bi desilo da oni nakon privatizacije gurnu
firme u stečaj ili se naplate kroz izvlačenje imovine - istakao je ministar privrede.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:542254-MK-Grupa-i-IM-Matijevic-zainteresovaniza-PKB

MK Grupa i IM Matijević zainteresovani za PKB
Tanjug
Kao zainteresovani kupac za kupovinu PKB korporacije pojaviće se i Konzorcijum koji
nameravaju da formiraju MK grupa i Industrija mesa Matijević, zajednički su saopštile dve
kompanije
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Ilustracija
SRODNE VESTI
Kompanije MK grupa i Industrija mesa Matijević imaju nameru da udruţe svoj kapital, znanja i
iskustva i osnuju Konzorcijum ova dva privredna društva, kao zainteresovanog kupca za kupovinu
PKB Korporacije AD Padinska Skela, navodi se u zajedničkom saopštenju te dve kompanije.
Ideja osnivanja Konzorcijuma je stvaranje respektabilnog domaćeg kupca u procesu privatizacije,
koji će biti ravnopravan ponuĎač sa drugim domaćim i stranim investitorima.
Podseća se da je kompanija MK grupa jedna od vodećih holding kompanija u Srbiji čija je osnovna
delatnost proizvodnja i trgovina poljoprivrednim proizvodima.
Sa preko 30 godina iskustva svrstava se meĎu najveće i najsnaţnije kompanije u domaćem agraru, a
kompanija IM Matijević je prisutna na srpskom trţištu od 1992. godine, kao jedna od najvećih
proizvoĎača mesa i mesnih preraĎevina.
Zajedno sa privrednim društvima iz oblasti agrara, kao povezanim licima, IM Matijević je takoĎe
jedna od vodećih kompanija čija je osnovna delatnost proizvodnja i prodaja poljoprivrednih
proizvoda.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:542297-Pregovori-prosvetara-i-ministarstva-Nazirese-kraj-strajka

Pregovori prosvetara i ministarstva: Nazire se kraj
štrajka
I. M.
Do kraja nedelje imaće još jedan sastanak i nadaju se pronalaženju rešenja za štrajkačke
zahteve
PREDSTAVNICI prosvetnih sindikata koji su u štrajku i Ministarstva prosvete, posle sastanka sa
miriteljem, korak su bliţe kraju štrajka koji traje više od četiri i po meseca. Nisu spremni na
komentare, ali su u zajedničkom saopštenju rekli da su "pribliţili stavove u cilju rešavanja spornih
pitanja". Do kraja nedelje imaće još jedan sastanak i nadaju se pronalaţenju rešenja za štrajkačke
zahteve.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:542331-Vucic-Srbija-na-putu-izlaska-iz-krize

Vučić: Srbija na putu izlaska iz krize
Tanjug
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da prvi put može da kaže da je MMF pogrešio
u proceni privrednog rasta Srbije za ovu godinu, poručivši da će on biti veći od 0,5 do jedan
odsto
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Aleksandar Vučić na skupu "Kako da radimo zajedno"
SRODNE VESTI
BEOGRAD - Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da prvi put moţe da kaţe da je MMF
pogrešio u proceni privrednog rasta Srbije za ovu godinu, poručivši da će on biti veći od 0,5 do
jedan odsto, a to, dodao je, znači put izlaska zemlje iz krize.
"Danas po prvi put smem da kaţem da očekujem da njihova (MMF) procena ne bude tačna oko stope
rasta za ovu godinu. Oni su predvideli da će biti izmeĎu minus 0,5 i minus jedan, što je bilo u redu
imajući u vidu mere fiskalne konsolidacije, ali verujem da ćemo i ove godine po tom pitanju imati
pozitivni rast, da idemo u plus 0,5 do plus jedan što bi nam otvorilo mogućnost da u 2016. i 2017.
imamo na rast veći od tri odsto", rekao je Vučić u Privrednoj komori Srbije.
Srbija je, kaţe, na taj način ušla u red zemalja u Evropi s najvećim rastom, što bi značilo izlazak
zemlje iz krize.
Prema njegovim rečima, plan Vlade Srbije u narednom periodu je oporavak zemlje i stvaranje
uslova za odrţivi razvoj na bazi povećanja investicija i izvoza, što će omogućiti, kako je rekao,
povećanje zaposlenosti i ţivotnog standarda.
On je rekao da se do toga neće doći lako, ali da je to Srbija postigla zahvaljujući teškim merama i
uz pomoć prijatelja iz celog sveta koji su te reforme podrţali, poput MMF-a i Svetske banke.
"Moći ćemo za šest meseci, nadam se, da izaĎemo pred MMF sa predlozima koji će značiti nešto
lakši i bolji ţivot našim graĎanima", zaključio je Vučić.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/548745/Cadez-Neophodna-privatizacija-Telekoma

Čadež: Neophodna privatizacija Telekoma
Tanjug
Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadeţ ocenio je večeras da je privatizacija
Telekoma Srbija neophodna i da je pitanje kako bi drţava, ukoliko bi ostala vlasnik, mogla to
preduzeće da na duţi rok učini odrţivim i konkurentnim na meĎunarodnom trţištu.
Čadeţ je gostujući na B92 rekao da nema direktnu informaciju o tome da li je Dojče Telekom
zainteresovan za kupovinu srpskog preduzeća za telekomunikacije, ali je naveo da bi bilo prirodno
da jeste.
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"Prirodno bi bilo da bude zaintresovan. Dojče telekom jeste prisutan u zemljama u okruţenju, ali sa
druge strane postoje poslovne odluke koje je donosio na drugim konktinentima, a koje mogu da
utiču na sposobnost da investira u sledeće projekte", istakao je Čadeţ.
Upitan da li je srpska privreda spremna da preuzme višak zaposlenih, ukoliko bi se broj radnika
smanjio posle privatizacije, predsednik PKS je odgovorio da će dosta toga zavisiti od toga kako će
poslovati privatizovan Telekom i da bi i to preduzeće moglo da generiše druga radna mesta.
Kako je istakao, u tom sektoru postoji dovoljan potencijal za ljude koji dobro rade svoj posao.
Podsetivši da se novac dobijen od privatizacija moţe potrošiti na smanjenje javnog duga ili na
infrastrukturne projekte, Čadeţ je istakao da Vlada Srbije radi na tim projektima koji bi mogli da
pokrenu privredni razvoj.
Čadeţ je kao dobru vest ocenio udruţivanje srpskih kompanija kako bi učestvovale u
privatizacionom procesu.
"To je dobra vest, mislim da to treba pozdraviti. Da li se srpska firma udruţuje sa srpskom firmom
ili sa nekom stranom firmom, nije toliko vaţno, i ta strana koja bude došla ovde sa srpskom firmom
kao partnerom, biće srpski privredni subjekt", rekao je on.
Ranije danas, kompanije MK grupa i Industrija mesa Matijević saopštile su da imaju nameru da
udruţe svoj kapital, znanja i iskustva i osnuju Konzorcijum ova dva privredna društva, kao
zainteresovanog kupca za kupovinu PKB Korporacije AD Padinska Skela.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/548728/Udovicki-Visak-u-budzetu-omogucava-manje-otpustanja

Udovički: Višak u budžetu omogućava manje
otpuštanja
Tanjug
Ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički najavila je danas mogućnost manjeg
otpuštanja u javnom sektoru zbog viška prihoda u budţetu u prvom kvartalu nego što je planirano.
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"Nadamo se tome, ali ne smem to da kaţem dok ne razgovaramo svi u vladi i odlučimo o strategiji",
rekla je Udovički za B92, upitana da li će višak u budţetu stvoriti prostor za manje otpuštanja.
Pre ili kasnije, rekla je Udovički, broj radnika u javnom sekoru će morati da se smanjuje, ali, kako
je objasnila, ako bude imala više vremena drţava moţe da posveti paţnju tome da promenu u
troškovima postigne na drugačiji način.
"Radi se detaljna analiza da se vidi koliko moţe da se odloţi pitanje broja ljudi kako bi se fokusirali
na smanjenje troškova samo onoliko koliko je potrebno", rekla je Udovički.
Ona je rekla da je veći problem od racionalizacije - reogranizacija javnog sektora.
Prema njenim rečima, poslednja analiza pokazuje da Srbija nema višak agencija u smislu funkcija
koje rade, već da ima preklapanja.
Upitana kad će biti napravljen plan racionalizacija i u formi zakona biti u parlamentu, Udovički je
rekla da će neki plan postojati do kraja aprila.
"Tada će se znati vizija", rekla je Udovički.
Govoreći o zakonu o platama, Udovički je rekla da će zakon stupiti na snagu kad bude usvojen u
parlamentu, što bi trebalo da bude tokom godine.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/548636/SerticZna-se-sta-je-posao-Agencije-za-privatizaciju

Sertić:Zna se šta je posao Agencije za privatizaciju
Tanjug
Ministar privrede Ţeljko Sertić izjavio je danas da se uz njegovu saglasnost radi sistematizacija
radnih mesta u Agenciji za privatizaciju, što će podići njenu efikasnost rada, a mnogima će, kako
je najavio, biti smanjene plate.
Sertić je, povodom izjave direktora Agencije za privatizaciju LJubomira Šubare da u tom telu
postoje otpori za privatizaciju 512 firmi u restrukturiranju, rekao da tamo neće moći više da se radi
na isti način kao do sada.
- Zna se šta je njihov posao i mandat - rekao je Sertić.
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Sertić je rekao da pitanje privatizacije ne moţe da se reši samo zakonom ili da ga rešava samo
Agencija za privatizaciju. To je, kako je naglsio, ozbiljan posao, a privatizacija je u dobroj meri
otkočena. Postoje, meĎutim, dodao je druge vrste problema vezano za taj proces i to u samim
preduzećima.
- Ima definisanih i nedefinisanih opstrukcija i to mnogo više u menadţmentu tih firmi. Mnogi od
njih - direktori, rukovodioci i predstavnici sindikata ţive bolje i imaju bolje uslove nego što bi ih
imali kod privatnika - rekao je Sertić.
Ministar je poručio da je interes radnika i drţave da se te firme privatizuju, te da nikakvi rokovi
neće biti pomerani.
- Nikakvi rokovi za privatizaciju nisu pomireni nijednom odlukom, ni mene kao ministra, ni
odlukom vlade. Privatizacija neće biti zaustavljena, već će biti javna i otvorena - poručio je
ministar.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/548712/Sindikati-paracinske-Staklare-Posucemo-autoput-sa-milion-tona-stakla

Sindikati paraćinske Staklare: Posućemo autoput sa
milion tona stakla
G. Jevremović
Sindikati paraćinske Staklare najavili su u ponedeljak da će razbiti po autoputu milion tona stakla
ukoliko Vlada Srbije i premijer Aleksandar Vučić ne reaguju na zahtev da se reše problemi na
relaciji Srbijagas, SFS i Vlada Srbije.
- Ključni momenat je sastanak sa premijerom Vučićem, jer iz svega što vidimo izgleda da je
njegova reč konačna i da jedino tako moţemo da doĎemo do pozitivnog rešenja problema. Ako
budemo primorani, isteraćemo na autoput milion tona stakla i razbićemo ga tamo, ako već
propadamo, neka to bude u velikom stilu. Ne bi trebalo da se ignoriše pismo predsednik opštine
Saše Paunovića ministru privrede Sertiću, koji je takoĎe traţio sastanak zbog nastalih problema kaţe predsednik sindikata Nezavisnost SFS Borivoje Jevtić.
On podseća da drţava duguje SFS novac za opremnine koje su isplaćene radnicima u visini od 3
miliona evra, kao i potpuno razrešenje odnosa izmeĎu sadašnjeg vlasnika i drţave.
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-Srbijagas nam je blokirao račun za 200 miliona dinara, a drţava duguje vlasniku SFS 3 miliona
evra. SFS je za Paraćin isto što i Ţelezara za Smederevo, RTB za Bor i Fijat za Kragujevac. Ne
ţelimo da se preduzeće ponovo podrţavi jer imamo loša iskutsva sa Srbijagasom - ističe Jevtić.
Predsednik Samostalnog sindkita SFS Ţivojin Matejić navodi da je reč o sudbini 850 zaposlenih i
njihovih porodica, te da su sindikati inicirali sastanke sa nadleţnima u Beogradu.
-Već šest meseci Staklara je u blokadi i teško poslujemo. U magacinu imamo robe za 15 do 16
miliona evra i kao da neko namešta stečajni postupak, da se lepo rasproda gotova roba i da se
dobije nagrada za stečajnog upravnika. Neko bi da ovde ostane stotinak ljudi i da rasproda sve
ostalo - objašnjava Matejić.
Sindikalci potvrĎuju da ih ne interesuje ko je vlasnik, već opstanak fabrike i zaposlenih. Agencija
za privatizaciju započela je kontrolu kupoprodajnog ugovora koji je potpisan sa bugarskom
korporacijom Glasindustri 2012 godine i zahteva od vlasnika bankarsku garanciju u visini od 1,5
miliona evra. Ta kompanija uloţila oko 100 miliona evra u savremenu tehnologiju, ali većinski
vlasnik Cvetan Vasilev je u problemu zbog čega ga potraţuje tuţilaštvo Bugarske.
Početkom prošle godine predsednik Srbije Tomislav Nikolić otvorio novu staklarsku peć i liniju za
proizvodnju ambaţnog stakla vrednu vieš desetina miliona evra. Srbijagas je nedavno obajvio listu
duţnika na kojoj je SFS sa dugom u visini od 1,3 milijarde dinara.

Udovički: Višak u budžetu omogućava manje
otpuštanja
Tanjug
Ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički najavila je danas mogućnost manjeg
otpuštanja u javnom sektoru zbog viška prihoda u budţetu u prvom kvartalu nego što je
planirano."Nadamo se tome, ali ne smem to da kaţem dok ne razgovaramo svi u vladi i odlučimo o
strategiji", rekla je Udovički za B92, upitana da li će višak u budţetu stvoriti prostor za manje
otpuštanja.
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Pre ili kasnije, rekla je Udovički, broj radnika u javnom sekoru će morati da se smanjuje, ali, kako
je objasnila, ako bude imala više vremena drţava moţe da posveti paţnju tome da promenu u
troškovima postigne na drugačiji način.
"Radi se detaljna analiza da se vidi koliko moţe da se odloţi pitanje broja ljudi kako bi se fokusirali
na smanjenje troškova samo onoliko koliko je potrebno", rekla je Udovički.
Ona je rekla da je veći problem od racionalizacije - reogranizacija javnog sektora.
Prema njenim rečima, poslednja analiza pokazuje da Srbija nema višak agencija u smislu funkcija
koje rade, već da ima preklapanja.
Upitana kad će biti napravljen plan racionalizacija i u formi zakona biti u parlamentu, Udovički je
rekla da će neki plan postojati do kraja aprila.
"Tada će se znati vizija", rekla je Udovički.
Govoreći o zakonu o platama, Udovički je rekla da će zakon stupiti na snagu kad bude usvojen u
parlamentu, što bi trebalo da bude tokom godine.

http://www.politika.rs/rubrike/Razgovor-nedelje/Malo-zainteresovanih-za-privatizaciju.sr.html

ЉУБОМИР ШУБАРА, директор Агенције за приватизацију

Мало заинтересованих за приватизацију
Код већег броја запослених у Агенцији за приватизацију постоји страх да ће једног дана остати
без посла, а налажење нових газда не свиђа се ни руководству у тим предузећима, јер им није
баш толико лоше да не би могло бити и горе, па ако може да се продужи који месец или
година – не би било згорег
Приватизација 512 предузећа са већинским државним капиталом највероватније неће бити
завршена до краја ове године. Главни кривци су неке недоречене законске одредбе,
имовинска питања, бирократија, али и сами запослени у Агенцији за приватизацију и
предузећима која чекају купце – јер када овај процес буде окончан остаће без посла, оцењује
Љубомир Шубара, директор Агенције за приватизацију, који њоме руководи тек три месеца.
Први сте упозорили да ће бити проблема са испуњењем рокова. Зашто?
Закон о приватизацији, који је донет 13. август 2014. године, јесте предвидео неке
могућности, али не и датуме када ће се шта дешавати, већ је то везивао за одређене рокове у
односу на почетак примене закона. То је била недоумица међу свим учесницима у овом
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процесу, а радило се о томе да рокови теку од дана објављивања јавног позива за прикупљање
писма о намерама. То је, по мом мишљењу, кренуло пребрзо, то јест од дана објављивања
писма о намерама Агенција није радила на осталим претпоставкама за објаву приватизација.
Приватизација је процес. Ја нећу да га мистификујем, али то је и формално – правни и
економски процес. Да не улазимо у то како су вреднована предузећа за време министра
привреде Саше Радуловића. То је све тако направљено да не можемо да урадимо
приватизацију.
Како, зар сви нису били сложни бар око тога да приватизација мора да буде окончана што
пре?
Ево примера. Ако бисте сутра хтели да купите ПИК „Земун”, независно од тога што има 101
судски спор, почетна цена је 58 милиона евра. То је нетачна процена зато што тамо нема ни
приближно имовине у тој вредности. Сматрам да су то направили да се све не приватизује и да
оде у стечај.
Хоћете да кажете да је прецењена вредност предузећа главна препрека за приватизацију?
Не. То је један проблем. Раније смо имали проблем да је имовина предузећа била потцењена,
сада је обрнуто. Она је невероватно прецењена. Имовина „Желвоза” процењена је на 27
милиона евра. Када кренемо у други и трећи круг продаје цена пада на 50 одсто, односно 30
одсто те вредности. Али и девет милиона евра је много новца и за то предузеће.
Други проблем је што је агенција од доношења закона до мог доласка требало да уради
одређене предрадње. Да скупи приватизациону документацију за сва предузећа, а потом и да
уради пет документа која чине јавни позив. То су уговор о поверљивости података, изглед
јавног позива, купопродајни уговор када је у питању капитал, уговор о имовини и уговор о
стратешком партнерству. Ништа од тога није било урађено када сам дошао у јануару.
Председник вашег Управног одбора је прошле јесени изјавио за „Политику” да је агенција
крајем октобра послала министарству предлоге за приватизацију прве групе предузећа.
Министарство је крајем новембра требало да донесе одлуку. Где је запело?
Мислим да је председник Управног одбора доведен у заблуду. И ја сам. И мени је
представљено да су кључни проблеми са Агенцијом за реституцију и Републичким геодетским
заводом. До последњег момента су се запослени у Агенцији за приватизацију држали тих
прича. Сада ми немамо спремну комплетну документацију за објаву јавних позива за
приватизацију.
Обећано je да ће тридесетак тендера бити расписано у јануару, а уследили су за само
четири предузећа. Када ћете понудити на продају преостала предузећа?
И за та четири смо једва расписали јавни позив. Мало сам притиснуо запослене у агенцији и
ове недеље смо објавили за осам нових предузећа, с чиме нисам задовољан, али верујете ми
да је то корак од седам миља. Расписали смо јавне позиве за Издавачко предузеће Рад из
Београда, „Електроизградњу” из Бајине Баште, „Потисје – прецизни лив” из Аде, „Галпрес” из
Лесковца, „Аутотранспорт” из Краљева, „Бетоњерка” из Сомбора, ДИБ из Бујановца и „Трем”
из Београда.
Зашто тако споро и шта је проблем?
Један од проблема јесте и нерад Агенције за приватизацију. Нећу да кажем да годинама ништа
није радила, али сигурно у прошлој години није ништа урадила. Говорим о свим запосленима.
Осим тога, имамо и проблеме са судским споровима, имовинским питањима, неким одредбама
закона, прецењеном вредношћу имовине...
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Да ли је то неозбиљно, с обзиром на то да смо се код ММФ-а и код Светске банке, која
кредитира отпремнине, обавезали на неке рокове?
У томе и јесте трагедија. Ја сам се због тога и расправљао са мојом претходницом Маријаном
Радовановић. Питао сам је како је могла да обећа Светској банци да ће у јануару објавити
јавне позиве за продају 33 предузећа. Где су та предузећа? Мене Светска банка пита у јануару
колико ћемо да објавимо јавних позива, ја им кажем ниједан, јер немамо ништа спремно.
Питају ме како је могуће. Ја им кажем – не знам, али је могуће. Када су ме питали шта
предлажем, рекао сам да у фебруару можемо да објавимо четири јавна позива. Тако је и било.
Сада само објавили осам и надам се да ћемо током априла да откочимо цео процес. Али то је
све споро. Морамо да имамо у виду да се многима не свиђа да приватизација буде окончана.
Коме?
Сигурно је да код запослених у агенцији постоји страх да ће једног дана остати без посла. Не
свиђа се ни руководству у тим предузећима. Вероватно њима није баш толико лоше, па ако
може да се продужи који месец или година – не би било згорег. Онда постоји бирократија
између Агенције за приватизацију, Министарства привреде, Агенције за реституцију,
Геодетског завода. Таман свако мало дода своје бирократије и када све то заједно смешате
добијете ово. Сада покушавамо да све то окренемо наглавачке.
Који је реални рок за окончање стечајева у 188 предузећа?
Рок је да до краја године све буде завршено. То значи да буду покренути стечајеви. У 76
фирми које немају запослене покренути су поступци. Следи процедура отварања стечајева у
фирмама које имају до пет запослених, а у другој половини године и за предузећа у којима
има више запослених, због спровођења социјалних програма. Проблем је што радници неће да
се пријаве за отпремнине. Ми не можемо да их натерамо. То ће да буде додатни проблем на
који нисмо рачунали.
Када ће бити ликвидирано 76 предузећа која немају ниједног радника?
Што је било до нас, ми смо урадили, јер стечајни судија доноси одлуку. За неке од њих неће
бити покренут стечај, јер нула запослених није стечајни разлог. Ми смо то покушали да
објаснимо људима из ММФ-а и Светске банке. Они су од нас тражили само да покренемо
поступке. То смо урадили, мада је то требало урадити и пре пет година.
Од 5.000 запослених у тим предузећима, колико се до сада пријавило за отпремнине?
У појединим фирмама ниједан. Неће да иду, иако им фирма иде у стечај. Невероватно, али
истинито. Са друге стране, постоје предузећа која морају да функционишу па макар била и у
стечају. Такав је ИХП „Прахово”, јер је уско везан за РТБ „Бор”. А тамо су се сви пријавили за
социјални програм. То предузеће не сме да остане без запослених, јер ће стати производња.
Синдикати су недавно изнели тврдње да сте предвидели стечај и за поједине фабрике
које имају потенцијалне купце и још раде за домаће и инострана тржишта попут
крагујевачких „Метал система”, „Кочионе технике”, „Вагонке” и „Локомотиве” из Ниша…
Они годинама генеришу огромне губитке. Стално причају да имају по једног заинтересованог
купца и – никада се ништа није десило. Шта су радили од августа 2014? Једном томе мора да
дође крај. То што предузеће иде у стечај не спречава их да са потенцијалним купцима направе
посао. Они морају да схвате да држава више нема новца да их дотира.
Да ли је тачна рачуница да предузећа у реструктурирању годишње коштају пореске
обвезнике 600 милиона евра?
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То је дискутабилно. Мислим да не коштају толико, можда ако рачунамо и дугове које праве.
Директор БИП-а направио је минус од пет милиона евра у протеклој години и све новине брује
и питају што је смењен?
Шта ако не успеју тендери? Хоћете ли имати снаге да затворите та предузећа?
Шта друго?
Свесни сте да ћете наићи на велики отпор, ако никог другог оно запослених?
Не очекујем да ће много фирми остати непродато. Важно је како их продајемо. Ако хоћемо да
привучемо стране инвеститоре тако што ћемо им натоварити 50 милиона евра дуга и да им уз
то тражимо да уложе још 50 милиона евра – тешко ћемо успети. То нико нигде на свету није
урадио. Трудимо се да овај концепт у оквиру постојећег закона преокренемо и да продамо што
више капитала, а не имовине. По било коју цену. Суштина приче је да те фирме наставе да
раде и да добију добре власнике који ће да инвестирају додатна средства, где ће да наставе и
прошире делатност.
Шта значи по било коју цену?
Ја причам о фирмама које имају негативни капитал. То је овде увек био камен спотицања. За
фирме које имају негативни капитал у милионима евра увек је била дилема пошто их
продајемо. Оне се свуда у свету продају за један евро или долар. Ја предлажем да и ми тако
урадимо. Уз отпис државних дугова.
Рећи ће вам да поклањате предузећа. Ви се залажете за модел по коме је Миодраг Костић
купио шећеране?
Отприлике тако. С тим што ми уводимо обавезну инвестицију, наставак делатности и контролу
у наредне три године у спровођењу тога као и банкарску гаранцију за све то. И комерцијални
дугови би остали као обавеза. Само би државни били отписани. То је једна коректна и
помирљива прича. Уосталом, пробаћемо, па ћемо да видимо.
Имате ли подршку владе за тај заокрет? Морате ли да мењате Закон о приватизацији?
Од владе имам подршку да спроведем закон и да окончам приватизацију. Закон не мора да се
мења. То је питање одлуке Агенције за приватизацију и Министарства привреде. Наше је да
препоручимо, а на министарству је да процени да ли нам је приступ исправан и да нам то
одобри.
У меморандуму са ММФ-ом влада је навела да ће до 1. априла 2015. године пронаћи
решење за „Петрохемију” и Металско-сирћетни комбинат. Докле се стигло?
Интензивно радимо на томе. Преговори су у току. Још немамо финале свега тога. Али су чести
контакти и надам се да ће врло брзо доћи до одређеног решења.
Ко су заинтересовани?
Не бих о томе. Лепше је да објавимо када се договоримо.
Зашто је продужен рок за ФАП?
Очигледно није могла документација да се сакупи, и са једне и са друге стране. То је
уобичајено. Посебно када стране фирме наступају. Наши прописи су прилично ригорозни.
Отежава ли вам посао то што је ММФ захтевао да не буде додатних субвенција за нова
радна места, гарантованих кредита, пореских олакшица будућим купцима?
Принципијелно је договорено да државна помоћ не иде никоме. Покушавамо да те фирме
ставимо да послују на нормалним принципима и да могу себе да издржавају. Годинама смо се
заваравали да ће оне стати на ноге ако им будемо додавали мало новца. Као што видимо, нису
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стале на ноге. Мислим да је време да пресечемо и да кажемо: „Хајде, сада да видимо како ова
фирма може да послује рентабилно.” Макар да покрива своје трошкове. Не мора никакву
добит да има, али бар да плаћа оно што потроши.
У јавности се стекао утисак да су боља предузећа већ резервисана за купце из Кине,
Русије и за домаће тајкуне?
У свим нашим предузећима, без обзира на то да ли иде јавно прикупљање понуде за продају
имовине или капитала, расписује се јавни позив са јавним надметањем. Према томе, не бих
могао брату рођеном да обећам било шта, јер немам механизам. Могу само да обећам свима
да ће имати равноправан третман.
Докле се стигло са поступком Агенције за борбу против корупције против вас због
непријављивања имовине док сте били заступник државног капитала у ФАМ-у и
„Савременом дому” из Крушевца?
Пријавио сам све што су од мене тражили. Али од агенције нисам добио ни писмо, ни
разгледницу. Тако да не знам докле се са тим стигло. Мада и не знам како су заступници
државног капитала у предузећима функционери, али добро. Све што је од мене тражено, ја
сам испунио.
Маријана Авакумовић

Mihajlović: Nove strategije za rodnu ravnopravnost
Tanjug
Potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana
Mihajlović izjavila je danas da su prioriteti rada tog tela u narednom periodu donošenje zakona o
rodnoj ravnopravnosti i nove strategije u toj oblasti.Mihajlović je razgovarala s regionalnom
direktorkom za Evropu i centralnu Aziju Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i
osnaţivanje ţena Ingibjorg Gisladotir, koja je istakla da je ta organizacija spremna da pruţi svu
potrebnu tehničku pomoć Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost.
Kako se navodi u saopštenju, ministarka je zahvalila Gisladotir na dvogodišnjem Memorandumu o
razumevanju koji je potpisan u februaru, a koji postavlja institucionalni okvir za saradnju izmeĎu
ove agencije UN i Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije.
Ona je rekla da je prevashodni cilj osnivanja Koordinacionog tela bolja koordinacija drţavnih
institucija koje se bave tom oblašću, kao i stvaranje podsticajnog i stabilnog okvira za saradnju
drţave sa predstavnicima civilnog društva.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/poverioci-nece-razgrabiti-imovinu-posrnulih-firmi

Повериоци неће разграбити имовину посрнулих
фирми
Неће доћи до колапса када 31. маја држава скине заштиту од повериоца за фирме у
реструктурирању, изјавио је министар привреде Жељко Сертић и поручио да ни у ком
случају неће доћи до померања рокова за приватизацију.
Са једног броја предузећа држава ће скинути блокаду, рекао је министар, али ће се гледати да
се проблеми тих фирми реше било кроз стечај, приватизацију или на неки други начин.
- По истеку законског рока, односно 31. маја, држава ће морати да настави да штити
стратешка предузећа којих има око двадесетак плус или минус- рекао је министар након
састанка са представницима Агенције за привредне регистре. Министарство привреде ће
предложити која предузећа ће држава наставити да штити, односно која су стратешка, а
коначну одлуку о томе донеће влада Србије, рекао је министар. Он је указао да је императив
државе брза, ефикасна и транспарентна приватизација, а рокови неће бити продужени. Према
његовим речима, држава је спремна да предузећа са негативним капиталом прода и за
минималну цену, односно за један евро, али ће у том случају јасно бити дефинисане обавезе
купаца.
- Нећемо дозволити да се деси да неко купи фирму за један евро, па да је онда намерно гурне
у
стечај,
прода
имовину
и
тако
се
наплатипоручио
је
Сертић.
Коментаришући наводе директора Агенције за приватизацију Љубомира Шубаре да би рокови
могли да буду продужени да је законом одређен једино рок за трансформацију фирми које
имају друштвени капитал, Серић је рекао да таквих, има око 80, што је мањи део у односу на
списак од 512 предузећа предвиђених за приватизацију.
Министар привреде Жељко Сертић изјавио је и да се уз његову сагласност ради
систематизација радних места у Агенцији за приватизацију, што ће подићи њену ефикасност
рада, а многима ће, како је најавио, бити смањене плате.Сертић је, поводом изјаве директора
Агенције за приватизацију Љубомира Шубаре да у том телу постоје отпори за приватизацију
512 фирми у реструктурирању, рекао да тамо неће моћи више да се ради на исти начин као до
сада.- Зна се шта је њихов посао и мандат- рекао је Сертић.
Министар поручује да питање приватизације не може да се реши само законом или да га
решава само Агенција за приватизацију. То је, како је наглаисо, озбиљан посао, а
приватизација је у доброј мери откочена. Постоје, међутим, додао је друге врсте проблеме
везано за тај процес и то у самим предузећима.
С. Глушчевић
Има опструкције
- Има дефинисаних и недефинисаних опструкција и то много више у менаџменту тих фирми.
Многи од њих - директори, руководиоци и представници синдиката живе боље и имају боље
услове него што би их имали код приватника- рекао је Сертић.Министар је поручио да је
интерес радника и државе да се те фирме приватизују, те да никакви рокови неће бити
померани.
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Presedan: Sindikat kod privatnika
IZVOR: TANJUG
Jagodina -- U Italijanskoj fabrici "Confezioni Andrea Serbia", koja je otvorena u martu 2013.
godine u jagodini, formiran je "Sindikat kod poslodavaca".
Reč je o prvom sindikatu u jednoj od fabrika stranog investitora koje su otvorene uz pomoć
subvencije drţave Srbije, rekao je Tanjugu predsednik Veća Samostalnih sindikata Srbije za
Jagodinu Miroslav Gajić, a do sada se od 800 zaposlenih u toj fabrici, u Sindikat učlanilo 150
radnika.
"Ţelimo da taj sindikat radi i da poslodavac prema njima ima odnos kao što imaju poslodavci prema
sindikatima u Italiji, odakle je kompanije, dodao je Gajić.
Sekretar Veća Slobodan Jovanović rekao je da je to nešto novo u Srbiji.
"Privatni poslodavac, koji je doneo kapital, otvorio radna mesta, sada je dozvolio formiranje
sindikata i to je apsolutno za svaku pohvalu i mi smo srećni zbog toga", rekao je.
Prema njegovim rečima, u domaćim privatnim firmama i sama ideja o osnivanju sindikata od
poslodavaca budu dočekane na noţ, sa predubeĎenjem da će, ukoliko postoji sindikat, "tu apriori
neko nešto samo da traţi i da neće biti mira, jer će buniti radnike".
Sindikat je organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udruţuju radi zaštite i unapredja
svojih prava koja već postoje i koja su ureĎana po Zakonu i Ustavu ove zemlje, podsetio je on.
"Sindikat kod poslodavca" ţeli samo jedan razgovor i dogovor, kako se to, u ovom pristupu Evropi
sada zove, socijalni dijalog, dodao je Jovanović. Zanačajni deo u procesu pridruţenja Evropskoj
uniji zapravo se odnosi na dogovore sveta rada i sveta kapitala, napomenu je Jovanović.
Ocenjivaće se i kako je organizovan, kako je uraĎen i kako se sprovodi stepen sindikalne
oraganiziranosti i kako je usaglašen sa zakonodavstvom Evrope, dodao je Jovanović.
"Ako smo na tim pozicijama, a to je nešto što nam sledi, onda je logično da poslodavci u privatnim
preduzećima prihvate radnike i radnička udruţenja, kao nekoga sa kim bi u dijalogu dolazili do
meĎusobnog razumevanja i poboljšanja odnosa, kroz progovare o, na primer, koletivnim ugovorima
i svega drugog iz oblasti zakonodavstva o radničkih prava", rekao je Jovanović.
I u drugoj italijanskoj fabrici u Jagodini, "Aunde", u toku je formiranje Sinidikata.
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