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Otpremnine čeka čak 20.000 ljudi
Z. R. - S. B.
Preduzeća u restrukturiranju još ne znaju koje će preživeti i da li će biti socijalnog programa.
Radnici će dobiti oko 200 evra po godini staža
DUGOGODIŠNjE gubitaše, firme u restrukturiranju, svega tri nedelje dele od momenta kada će biti
prepušteni na milost i nemilost poverilaca. Zaštita drţave od prinudne naplate "pada" 31. maja, a u
najboljem slučaju priveligije će se produţiti za najviše 17 preduzeća. Najmanje 20.000 zaposlenih
u preostali 80 preduzeća, meĎutim, već prvih dana juna moţe da se nada radnoj knjiţici. Direktori
firmi, pa ni sindikalni lideri, još ne znaju hoće li im drţava isplatiti otpremnine. U Ministarstvu
privrede tvrde da i njima sleduje naknada od 200 evra po godini staţa.
Predsednik Samostalnog sindikata Srbije, Ljubisav Orbović, veruje da drţava neće "dići ruke" od
ovih ljudi. Smatra i da ne postoji nijedan razlog zašto bi oni bili kaţnjeni u odnosu na radnike koji
su ranije otišli iz preduzeća uz socijalni program.
- Za 19. maj je zakazana sednica Socijalno-ekonomskog saveta i očekujemo da će predstavnici
Vlade Srbije tada otkloniti svaku nedoumicu u vezi sa preduzećima u restrukturiranju - kaţe
Orbović. - Tada ćemo saznati kojih 17 firmi će ostati zaštićeno od poverilaca, ali i koja je sudbina
radnika iz preostalih preduzeća. Pošto trenutno ne znamo koga će drţava štititi, ne znamo ni koliko
radnika bi moglo da ostane bez posla. Licitira se sa brojkom od 20.000, ali bi moglo da ih bude i
više.
Rasplet ţeljno išščekuju i u preduzećima. Niko se ne miri sa stečajem i rasprodajom imovine koja
ne moţe ni izbliza da izmiri dugove. Tako se u pribojskoj Fabrici sedišta nadaju da će do kraja
meseca ući u privatizaciju.
- Za nas su zainteresovana dva potencijalna kupca, ali je zapelo što mi nemamo 280.000 dinara da
platimo čoveka koji je uradio elaborat o proceni imovine preduzeća - kaţe direktor Dragiša
Ţivković. - Bez toga nema prodaje. Vlada je donela zaključak po kome firme koje nemaju novca za
takve usluge mogu da računaju na pomoć preko Fonda za razvoj. Ja skoro svakodnevno zovem
Ministarstvo privrede, ali oni kaţu da para nema. Ne znam šta će biti sa nama. To znaju u Vladi
Srbije.
Ova fabrika upošljava 50 ljudi, pa, kaţe direktor, nisu u ţiţi interesovanja. Za njih, kako dodaje
Ţivković, tako prošle godine nije bilo novca ni za socijalni program. Nasuprot njih je, na primer,
fabrika "Javor" iz Ivanjice. Ovde stečaj čeka svega sedmoro radnika.
- Kod nas je kroz socijalni program otišao 521 zaposleni još krajem prošle godine - objašnjava
direktor Ţeljko Maslarević. - Mislim da će preostalih sedam zaposlenih posle stečajnog postupka
imati pravo na šest meseci naknade sa biroa. Drţava je naš najveći poverilac. Više od polovine duga
je prema Fondu za razvoj i Poreskoj upravi.
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BUDžET
Otpremnine za zaposlene bi trebalo da se isplaćuju iz Tranzicionog fonda. Budţetom za ovu godinu
za njega je izdvojeno 16 milijardi dinara.
SUROVI SCENARIO
Po najsurovijem scenariju radnici bi mogli da računaju samo na prava koja predviĎa Zakon o
stečaju. U tom slučaju njihove zaostale plate bi bile u prvom isplatnom redu, ali ne u iznosu u
kojem su bile. Zakon, naime predviĎa da se radnicima isplati 12 minimalaca.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:547903-Lasta-ocerupana-za-30-miliona-evra

"Lasta" očerupana za 30 miliona evra
T. SPALEVIĆ
Unutrašnja kontrola i sindikati optužuju bivšeg direktora za urušavanje firme. Tvrde da je
Velibor Sovrović kumovao nastalom stanju prevoznika
NESAVESNIM poslovanjem i zloupotrebama sluţbenog poloţaja, u proteklih šest godina, "Lasta" je
oštećena za minimum 30 miliona evra. Ovo za "Novosti" tvrde Radoslav Vidosavljević, šef
Unutrašnje kontrole i Nebojša Mirović, predsednik Samostalnog sindikata. I dok je MUP već
pročešljao dobar deo dokumentacije, nedavno formirana Unutrašnja kontrola otkriva i nove
slučajeve.
"Lasta" se nije čerupala, kaţu naši sagovornici, samo na gorivu i nabavci autobusa i delova, već i
takozvanom prodajom trţišta, što je, takoĎe, nanelo nemerljivu štetu preduzeću. Tu su i
raznorazni sumnjivi, po cenama prenaduvani ugovori.
- Bivši generalni direktor, Velibor Sovrović, sada ţeli da "Lasti" preotme gradski prevoz u Beogradu revoltirani su Vidosavljević i Mirović. - On organizuje konzorcijum privatnih prevoznika i uključuje
firmu "Ariva" da bi učestvovali na tenderu, koji Beograd treba da raspiše za gradske linije. Inače,
Sovrović je engleskoj "Arivi" konsultant za srpsko trţište i za njih je "radio" još dok je vodio "Lastu".
Nije se slučajno urušavala firma, već upravo zato da se smanji vrednost i da je "Ariva" preuzme za
bagatelu.
Naši sagovornici tvrde da je na nabavci dabldekera iz Španije, "Lasta" oštećena za više miliona
evra, koliko tačno utvrdiće istraga, koja je u toku. Oni navode i nekoliko sumnjivih ugovora, poput
iznajmljivanja stana u Sarajevu za vozače uz mesečnu kiriju od 1.085 evra.
- Naši vozači prespavaju u tom stanu od 22.00 do 5.00 časova - navode Vidosavljević i Mirović. Stan preko puta autobuske stanice u Sarajevu moţe da se iznajmi za 200 evra, a mesečni zakup
sobe u hotelu u blizini je 600 evra. Taj ugovor je na snazi od 2005. godine. TakoĎe, naša firma
ćerka "Otisak putovanje Split", koju smo kupili za 400.000 evra, plus autobus koji smo uzeli na
lizing u vrednosti od 300.000 evra, pravi mesečni gubitak "Lasti" od 15.000 evra, a zahvaljujući
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takvom poslovanju hrvatska poreska uprava nam je zaplenila autobus. Firma "Adelante" bila je
registrovana na adresi na kojoj se nalazi Sovrovićev stan, na ime Branislava Brankovića iz
Obrenovca. Potom firma prerasta u "BG moto provajder", koja postaje najveći "Lastin" dobavljač
delova sa prometom od 150 miliona dinara godišnje.
Ono što je najbolnije jeste prodavanje trţišta. "Lasta" ima svoje turističke agencije, ali je za njih
prevoz po kilometru skuplji nego za agencije sa strane. TakoĎe, namerno su gašene linije
naduvavanjem cena karata i davanjem saglasnosti privatnicima da voze u isto ili pribliţno isto
vreme kao mi. Kroz izgradnju hotela u Ljuboviji "Lasta" je oštećena za milion evra od kojih su
graĎeni stanovi u Beogradu.
Za sve to vreme, ističu naši sagovornici, "Lasta" uzima kredite po visokim kamatama, firma
funkcioniše normalno, redovne su plate, odrţavanje vozila po propisu. E, kako navode, onda, nekih
sedam meseci pre smene Sovrovića, u julu prošle godine, počinje "potop". Nema novca za plate,
dobavljače, odrţavanje zbog prispelih kreditnih obaveza.
Inače, "Lasta" je jedna od 502 firme kojima drţava planira da promeni vlasnike i za nju postoji
deset potencijalnih kupaca. Novo rukovodstvo na čelu sa Bojanom Bojanićem, kako tvrde
Vidosavljević i Mirović, smanjilo je broj direktora sa 40 na svega tri, sluţbene automobile sa 120 na
14. Smanjena je kaţu potrošnja goriva za 20 miliona dinara mesečno, a broj radnika za 380, dug za
gorivo prema NIS za 270 miliona dinara, a prema dobavljačima za 130 miliona. "Lastini" godišnji
prihodi su oko 10 milijardi dinara. Trenutna ukupna dugovanja iznose oko 35 miliona evra, a "Lasta"
ima potraţivanja od ukupno osam miliona evra.
ROĐAČKE VEZEBIVŠEM zameniku generalnog direktora, Draganu Beliću, sindikati stavljaju na teret
nabavku delova od firmi, sa čijim je vlasnicima u porodičnoj vezi. On te navode demantuje i tvrdi
da je kompletna nabavka rezervnih delova i opreme u "Lasti" raĎena prema uvedenim ISO
standardima i procedurama koji su sertifikovani od renomirane kompanije SGS.
NABAVKA GORIVA
ŠEF Unutrašnje kontrole prozvao je i Zorana Milića, bivšeg direktora za nabavku goriva. Naime,
nafta se kupovala od NIS, koji je bio u obavezi da to gorivo dopremi do "Laste". Ali, kako ističe
Vidosavljević, u 2010. godini iznajmljen je drugi prevoznik, što je "Lastu" koštalo više od 18 miliona
dinara. TakoĎe, u toj i prethodnoj godini gorivo je kupovano od privatnika u iznosu od milijardu
dinara.
Na te optuţbe Milić odgovara za "Novosti" da je sve ugovore potpisivao uz pismenu saglasnost
nadreĎenih. Kako ističe, od prevoza u reţiji NIS se odustalo kada je sluţba za nabavku uradila
analizu i alarmirala da je neophodna hitna promena prevoznika, a iz razloga stalnih manjkova pri
isporukama, koji su na godišnjem nivou iznosili i više od 60.000 litara.
- Pošto se i dalje gorivo kupuje od NIS, pitajte sadašnje poslovodstvo zašto uslugu prevoza ne radi
NIS nego su i sada za te potrebe angaţovali privatnog prevoznika - navodi Milić. - Nabavka goriva od
privatnika raĎena je zbog evrodizela, koji u to vreme NIS nije isporučivao, a mi smo bili u obavezi
da to gorivo točimo u nove autobuse da ne bismo izgubili garancije.
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MMF: Privreda regiona raste, osim u Srbiji
Tanjug
Privreda regiona nastavlja rast u 2015, osim Srbije koja jedina može da očekuje produžetak
recesije, procene su iz ovogodišnjeg regionalnog izveštaja Međunarodnog monetarnog fonda
(MMF)
VAŠINGTON - Privreda regiona nastavlja rast u 2015, osim Srbije koja jedina moţe da očekuje
produţetak recesije, procene su iz ovogodišnjeg regionalnog izveštaja MeĎunarodnog monetarnog
fonda (MMF) koji je danas predstavljen.
Nakon 1,8 odsto negativnog privrednog rasta u 2014, u Srbiji se za 2015. prognozira takoĎe
negativan privredni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 0,5 odsto.
U celini gledano, procena MMF-a je da će privrede srednje i jugoistočne Evrope ove godine nastaviti
oporavak, po prosečnim realnim stopama rasta BDP-a koje će se kretati i iznad četiri odsto.
Izveštaj se odnosi na zemlje srednje, istočne i jugoistočne Evrope, baltičke zemlje i bivše sovjetske
republike, meĎu kojima po očekivanoj stopi rasta predvode Crna Gora i Makedonija, za koje u MMFu u ovoj godini prognoziraju rast BDP-a od 4,7 odnosno 3,8 odsto.
MMF je već ranije objavio kako očekuje da bi hrvatska privreda, nakon šest godina recesije, ove
godine trebalo da zabeleţi rast privrede od 0,5 odsto, zahvaljujući pre svega povoljnijem spoljnom
okruţenju koje podupire izvoz i potrošnju, preneo je tportal.hr.
Za baltičke zemlje u MMF-u prognoziraju prosečnu stopu rasta od 2,6 odsto, za srednju Evropu od
3,1 odsto, a za tri zemlje jugoistočne Evrope članice EU - Bugarsku, Rumuniju i Hrvatsku, očekivana
prosečna stopa rasta iznosi 2,1 odsto.
Taj prosek podiţe Rumunija, za koju u MMF-u očekuju privredni rast od 2,7 odsto u ovoj godini.
Pesimizam je najizraţeniji u prognozama MMF-a za bivše sovjetske republike, prvenstveno za
Ukrajinu, za koju nakon negativnog privrednog rasta od 6,8 odsto u 2014. ove godine u MMF-u
očekuju negativan rasta od 5,5 odsto.
Osim zbog političke nestabilnosti u Ukrajini, ovako negativne prognoze u MMF-u zasnivaju i na
zavisnosti Ukrajine i susednih zemalja, bivših sovjetskih republika, od ruske privrede, za koje se
ove godine očekuje negativan rast BDP-a od 3,8 odsto, a sledeće minus 1,1 odsto.
Ovakve prognoze zasnivaju se na očekivanom uticaju niţih cena nafte, nešto boljih izgleda za
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privredu Evropske unije i usporavanje ruskog rasta u 2015. godini, ali i unutrašnjih specifičnosti
svake pojedine zemlje.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/558817/SAZNAJEMO-Bez-penzija-ostaje-300-laznih-invalida-ali-ovo-je-samopocetak

SAZNAJEMO Bez penzija ostaje 300 lažnih invalida,
ali ovo je samo početak
Gorica Avalić
Oko 300 penzionera ostalo je bez invalidske penzije nakon što je revizijom utvrĎeno da je više ne
zasluţuju, ili da su je stekli na neregularan način, saznaje „Blic”.
I Čume je, podrugom osnovu,primao invalidsku penziju
Ovaj broj biće i mnogo veći, jer je od oko 320.000 invalidskih penzija do sada prekontrolisano tek
30.000. Protiv 16 „penzionera” podnete su krivične prijave i pokrenuta je procedura pred Prvim
osnovnim

tuţilaštvom

zbog

sumnje

da

su

zloupotrebom

došli

do

ovog

prava.

Akcija revizije se nastavlja dokle god ima invalidskih penzija, jer je to u najboljem interesu pravih
invalidskih penzionera koji više neće morati da se stide zbog laţnih - kaţe za „Blic“ ministar
Aleksandar Vulin.
Kako saznajemo u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, razlog za
oduzimanje penzija najčešće je nedostatak adekvatne dokumentacije, ali se često dešava i da se
prilikom pregleda utvrdi da kod penzionera uopšte ne postoji invaliditet. Kako „Blic” saznaje,
invalidsku penziju je primao vojni pilot koji poseduje fabriku za proizvodnju praška, vlasnici kafića





320.000 invalidskih penzija se isplaćuje
30.000 kontrolisano
3.000 sumnjivo
300 oduzeto
i hotela, ali i navodno slepi, koji najnormalnije voze i imaju vozačke dozvole.
16 krivičnih prijava podneto
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Najbolji primer zloupotrebe invalidskih penzija je Ljubiša Buha Čume, koji je u penziju otišao još
1993. godine. On je sve do revizije primao invalidsku penziju, čak i dok je ćerku slikao kako sedi na
njegovom krevetu pored više od dva miliona evra u kešu.
- Kroz reviziju invalidskih penzija na godišnjem nivou uštedeli smo 86 miliona dinara. Kako je ovaj
potez trebalo da bude povučen još pre sedam godina, novac koji je potrošen na laţne invalide
višestruko je veći - objašnjava za „Blic” Vulin, i dodaje da su nove prijave za invalidske penzije
mnogo bolje dokumentovane.
Problem je i što su za to vreme mnogi od njih stekli pravo na starosnu penziju, pa kao takvi i ne
podleţu kontroli, kao što je bio slučaj sa Danicom Drašković.
Ordinacija za veštačenje
Ministar Aleksandar Vulin otvorio je u Prijepolju ordinaciju za
medicinsko veštačenje PIO fonda, u kojoj će se obavljati
veštačenje za ocenu radne sposobnosti i tuĎu negu, i pomoć
osiguranika i korisnika sa područja opština Prijepolje, Priboj i
Nova Varoš, koji su do sada morali da putuju u Uţice.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ustede-ce-omoguciti-povecanje-penzija.sr.html

Уштеде ће омогућити повећање пензија
„За никад веће пензије” које обећава премијер
финансирања, поручују из Савеза пензионера Србије

треба обезбедити

реалне

изворе

Најаве Александра Вучића, премијера Србије, да би најниже пензије пре краја године могле
бити „никад више”, а да би при крају мандата ове владе и сви остали пензионери могли да
рачунају са „никад већим примањима”, нису дате у дневно политичке сврхе, сматрају у савезу
пензионера Србије и Војводине.
– Важно је да то повећање буде из реалних извора и не на кратак рок за месец или два, већ да
се дугорочно обезбеди реалан извор прихода за дугорочну редовну исплату пензија, каже
Ђуро Перић, председник Савеза пензионера Србије.
Разлог да верује да ће пара за повећање најнижих пензија бити, Перић, види у чињеници да
Фонд ПИО из месеца у месец бележи раст уплата доприноса, с једне, а с друге стране, мањи
је број оних који подносе захтев за пензију, што значи да више њих наставља да ради и
уплаћује доприносе.
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Осим тога, ПИО фонд је поприлично смањио своје трошкове па су се уштеде и ту јавиле, каже
он и додаје да оно на чему влада мора да поради је да пензијски фонд не може још дуго да
функционише по систему проточног бојлера и да један запослени „издржава више од једног
пензионера”. Морају се, додаје Перић, наћи додатни реални извори из којих ће се пензије
финансирати.
– Више пута смо предлагали да се крене с наплатом екстрапрофита којим би се пунио буџет
Србије, али до сада такав предлог није прихваћен, а пензије се и даље дотирају из буџета с
више од 40 процената. То је много, каже он.
Перић, међутим, не очекује да ће до повећања најнижих пензија доћи пре почетка наредне
године. Он очекује да би пензије веће од 25.000 динара, које су од октобра умањене, могле
бити и веће него што су биле пре смањења.
Милан Ненадић, први човек Савеза пензионера Војводине, подсећа да су пензије у последње
четири године реално пале за 20 процената, те да је важно да што пре почну да прате раст
цена на мало и врате се на ниво пре смањења.
– У овом часу просечно учешће пензија у просечној заради испод је 50 процената. Најнижа
пензија износи 13.228 динара и прима је око 450.000 пензионера. До просечног износа од
23.150 динара, пензију прима 1.030.000 пензионера, чија би примања по закону убудуће
морала да се усклађују с растом инфлације, категоричан је Ненадић.
Он верује у ове најаве, о никад већим пензијама, јер су, како сматра, у влади свесни да су
пензионери дали највећи допринос финансијском опоравку буџета земље. Не само тиме што су
им пензије привремено умањене, већ и зато што ни пре тога нису усклађиване с растом
инфлације, а што је по закону било обавезно.
– Ово најављено повећање најнижих пензија може бити и кроз једнократну помоћ
најугроженијима, али и кроз трајно повећање најнижих пензија, с тим што код тих
најугроженијих пензионера треба сачувати солидарни моменат и рећи испод ког нивоа не
смеју да падају ова примања, објашњава Ненадић.
На питање за колико су пензије реално пале, Ненадић каже, да је срећа што инфлација у
последње време није била велика, те додатног обезвређивања није било.
– Да је другачије, то би било превише, ако се зна да су за четири године већ реално пале за 20
одсто, каже он.
Упитани, како коментаришу изјаве челника ПУПС-а „да се пензионери неће парничити са
својом државом”, у Удружењу синдиката пензионера Србије оцењују, у најмању руку као
циничном.
– Они који дају такве изјаве, а добро знају да је ово Удружење Уставном суду већ поднело
захтев за оцену уставности одлуке да се пензије веће од 25.000 динара смање, заправо се
плаше одлуке суда у нашу корист. Свесни су да ће у том случају држава морати да надокнади
те умањене пензије и плати судске трошкове за оштећене пензионере, каже Жика Тешић из
овог удружења.
Ј. Петровић-Стојановић
АНКЕТА: ШТА ПЕНЗИОНЕРИ МИСЛЕ О НАЈАВЉЕНОМ ПОВЕЋАЊУ ПЕНЗИЈА
Да ли ћемо дочекати повећање пензија
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Споменка Петровић ( 90), професорка у пензији:
Моју професорску пензију која је и овако мала смањили су. Нека само врате на старо, не треба
нам ништа више, али не верујем да ће до тога доћи. Жалосно је што је такво стање у држави
да велики број пензионера и издржава породицу у овом времену када је тешко наћи посао.
Сретo Драгаш (67), новинар у пензији:
Уопште не верујем да је тако нешто могуће, јер док премијер прича о повећању наших
примања из ММФ-а говоре да не долази у обзир било какво повећање пензија. Све ми то делује
као неки нови трик власти. Не знам како је могуће да ми овако мали и неважни убедимо ММФ
да уради нешто противно њиховим плановима.
Видоје Пантић (67), пензионер:
Мислим да неће бити повећања пензија, јер о томе не одлучује само наша власт већ и ММФ.
Ако се то и деси, онда то није повећање, већ враћање на старо. Чуо сам за неку статистику да
у Србији више од 40 одсто пензионера помаже својој деци дајући им део своје пензије, не
знам да ли је баш толики број, али у сваком случају то је катастрофа.
Наташа Милановић (85), пензионерка:
Ма какви, неће се то десити, једино ће можда бити појединачних случајева, али не верујем да
је могуће да сви добију повећање. Мени су смањили више од 10 одсто колико је било
најављено, кад одем да подигнем пензију не знам шта ћу видети на рачуну. А како нас је све
мање, то повећање могу да добију само они који поживе довољно дуго.
Александар Томашић (61), пензионер:
Делује ми да човек мора бити много наиван да поверује у тако нешто. Ближе се избори и
мислим да садашња власт има намеру да дуго влада, па ми зато ово делује као још једна
предизборна најава. Како баш пред крај мандата најављују то повећање? Мислим да нема
ништа од тога.
М. Р.
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Da-li-vlada-salje-FAMU-u-tamu.sr.html

МИСТЕРИЈА ПРОЈЕКТА „ТЕСЛА”

Да ли влада шаље ФАМУ у таму
Део акцелератора „Тесла”, најмодернијег постројења српске науке, требало би до новембра
да буде комплетиран, али мањак новца у буџету прети да разбије научни тим ФАМЕ
Одлука да ће Министарство просвете, науке и технолошког развоја ове године да издвоји само
10 милиона динара за погон и одржавање ФАМЕ, највећег и највреднијег научног постројења у
Србији, заправо је одлука о њеном гашењу – каже за „Политику” др Небојша Нешковић, научни
саветник у Институту за нуклеарне науке „Винча” и руководилац пројекта ФАМА.
Овај новац није довољан ни за већ смањене плате научног тима, а камоли да покрије трошкове
струје, замене делова… За неометано функционисање постројења, према оцени нашег
саговорника, потребно је 55 милиона динара.
– Тим за погон и одржавање ФАМЕ има 16 чланова. Уколико не будемо имали новца да их
исплатимо, они ће отићи на друга радна места, вероватно у иностранство. Уколико се то
догоди, ово постројење се гаси. То су научници који су 15 и више година укључени у пројекат
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и такве, већ обучене људе не можете наћи ни на бироу за незапослене ни преко огласа, јер је
то нешто што се не учи на факултету – изричит је Нешковић.
Мањак у буџету, међутим, није једини проблем који потреса ово постројење. Иако је ФАМА,
као део јединог српског акцелератора „Тесла”, пуштена у погон 1998, и даље није завршена
њена изградња. Новац за то је пронађен кроз реализацију Споразума о регулисању клириншког
дуга Русије Србији. Тако је, поред 3,8 милиона евра, одлучено да се уложи још 5,59 милиона
америчких долара на основу руског дуга.
– До сада су испоручена два пакета опреме за доградњу и трећи је планиран до новембра.
Међутим, проблем пореза на додату вредност на други пакет још није решен. Управни одбор
Института „Винча” је на основу Царинског закона одлучио да уступи опрему држави и задужио
директора „Винче” да потом затражи од владе да нам уступи опрему без накнаде и на
неодређено време. На тај начин били бисмо ослобођени плаћања пореза. Од Министарства
просвете тражили смо да се сагласи са овим одлукама, али још нисмо добили одговор –
објашњава Нешковић због чега пуштање у погон другог пакета опреме још не почиње.
Нашег саговорника брине да је посреди негативан став ресорног министарства према ФАМИ –
главној снази „Винче”. Овај погон укључује два јонска извора и канала у којима се материјали
бомбардују јонима. У тим процесима контролисано се мењају механичке, електричне,
магнетне и друге особине разних материјала и добијају се нови материјали са супериорним
особинама за примене у машинству, електроници, медицини и другим областима. Дакле,
користи се искључиво у научне сврхе и представља довољан разлог да инострани научници
дођу у „Винчу”, при чему онда, на основу тог боравка, позивају српске колеге у своје
истраживачке центре.
Каква је то фама око ФАМЕ? Да ли акцелератор „Тесла” и ФАМА сметају Влади Србије, како
покушава да објасни професор Нешковић?
– Став ресорног министарства је да наука у Србији треба да се базира претежно на теоријским
истраживањима и великим међународним сарадњама и да не треба подржавати изградњу,
коришћење већих научних постројења и озбиљнији развој високих технологија у земљи.
Овакав став ће бити уграђен у нову стратегију научног и технолошког развоја Србије, а његове
фаталне последице осетиће „Винча” – упозорава професор Нешковић.
И додаје да, захваљујући ФАМИ, српски научници у међународним истраживањима могу да
учествују из првих редова. Без ФАМЕ, српски научници постају путници треће класе. Да ли
онда влада шаље ФАМУ у таму? Можда ће акцелератор „Тесла” ипак осветлити памет наших
политичара. Или је ту и Тесла немоћан?
Министарство: Немамо зле намере према ФАМИ
Никола Танић, помоћник министра просвете, у изјави коју је дао за „Политику” каже да
Министарство просвете, науке и технолошког развоја нема негативан став према ФАМИ.
– Проблем са порезом на додату вредност решавамо у сарадњи са Министарством финансија и
он ће, надам се, убрзо бити решен. О висини буџетских средстава издвојених за пројекат
ФАМА не могу да говорим без консултације са министром и државним секретаром, с обзиром
на то да било каква нова одлука захтева промену финансијског плана за ову годину –
појашњава Танић.
Вишња Аранђеловић
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sve-gusce-sito-za-gubitase-posle-31-maja.sr.html

Све гушће сито за губиташе после 31. маја
За 17 највећих предузећа заштита од банкрота још годину дана, за 15 тендери до краја маја, а
65 иде у стечај
Министарство привреде припрема акциони план за приватизацију 17 предузећа у
реструктурирању која ће држава штитити још годину дана од наплате потраживања
поверилаца. У групу одабраних ући ће предузећа значајна за економски живот Србије и велики
број запослених, рекао је за Танјуг Жељко Сертић, министар привреде.
Иако није навео која су то конкретна предузећа у јавности се данима спекулише да је реч о:
РТБ Бору (око 5.000 запослених), „Симпу” (4.000), „Првој петолетки” (3.000), ПКБ (2.100),
„Петрохемији” (1.780), Индустрији каблова (1.200), „Галеници” (1.100)…
Министар привреде је најавио да ће влада предложити измене Закона о приватизацији и
тражити подршку од Скупштине Србије да се помери рок заштите за та предузећа за годину
дана. Управо онако како је већ једном учињено пре годину дана.
Требало би подсетити да је држава десет година штитила предузећа у реструктурирању и
спречавала повериоце да наплаћују дугове, који су догурали до четири милијарде евра.
Уставни суд јој је забранио да то чини па је измењен Закон о приватизацији и рок за заштиту
померен је за 31. мај 2015.
Сертић наводи да је у моменту доношења новог закона о приватизацији, прошле године у
августу било 144 предузећа у реструктурирању. Од тога је 40 отишло у стечај. Седам
предузећа ће бити приватизовано у посебном процесу на бази Бриселског споразума, јер се
налазе на територији Косова и Метохије, тако да је остало 97 предузећа којима по Закону о
приватизацији 31. маја истиче заштита од наплате поверилаца.
Од тога ће бити изузето њих 17 о чему је постигнут договор са ММФ-ом. Министар привреде је
рекао да ће актом владе за свако предузеће бити описано шта је то што треба да се уради и у
ком периоду, као и да неће сва предузећа имати тих годину дана могућност заштите.
Оно што многе занима јесте шта ће се дешавати са осталим предузећима у реструктурирању
која не уђу у најављени пакет повлашћених. Сертић је обећао да ће за нека од њих до 31. маја
бити објављен јавни позив за приватизацију и такве фирме биће заштићене до краја октобра,
односно до трећег поновљеног позива за продају. Пре неколико дана најавио је да ће до краја
овог месеца бити расписани тендери за 15 предузећа.
Шта са осталих 65?
Држава ће за она предузећа за која не буде објављен јавни позив за приватизацију или буду
објављени, а не нађу купца, обезбедити и социјални програм и могућност да нека од тих
предузећа кроз стечај нађу купце, рекао је министар привреде.
-------------------------------------------------------------------------------РТБ Бор излази из реструктурирања
Бор – Генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор Благоје Спасковски изјавио је
јуче, у разговору са делегацијом Светске банке, да ће то предузеће изаћи из процеса
реструктурирања најкасније за годину дана.
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Делегација, предвођена директором Канцеларије Светске банке у Србији Тонијем
Верхеијеном, посетила је РТБ Бор, како би се уверила да су нова топионица и фабрика
сумпорне киселине завршене.
Гости су, после разговора са Спасковским, обишли нове пирометалуршке погоне. „Светска
банка је увек била изричита у захтеву – хоћемо чисто небо изнад Бора, чисту реку, да тло више
не буде загађивано и да људи удишу чист ваздух. Притисак који је вршила на нас да се
активира нова металургија допринео је да ово стварно и буде готово. Ми смо завршили и они
су се на лицу места уверили у то”, нагласио је Благоје Спасковски. Танјуг
М. Авакумовић

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/siva_ekonomija_i_dalje_velika_kocnica_razvoju_srpske_privrede_.4.html?ne
ws_id=301641

Siva ekonomija i dalje velika kočnica razvoju srpske
privrede
Beograd - Slaba kupovna moć, nelojalna konkurencija koja obara cene, ali i kukavičluk i
neprofesionalizam inspektora u velikoj meri i dalje predstavljaju problem srpskoj privredi,
pokazalo je istraţivanje koje su sproveli NALED i USAID.Siva ekonomija i dalje je kočnica razvoju
domaće privrede i Vlada bi trebalo više da se potrudi u njenom suzbijanju, smatra više od polovine
od 256 firmi obuhvaćenih ovim istraţivanjem. Ujedno, to bi, prema mišljenju domaćih privrednika,
trebalo da bude prvi prioritet za srpsku vlast.- Privrednici smatraju da bi Vlada trebalo da se
posveti investicijama, pokretanju proizvodnje, ali i smanjenju poreza i obezbeĎivanju subvencija i
povoljnijih kredita - rekao je juče Predrag Kurčubić, direktor istraţivanja u Ipsos stratedţik
marketingu, koji je sproveo ispitivanje u periodu od aprila prošle do aprila ove godine.Čak 39 odsto
njih tvrdi da sive ekonomije najviše ima u trgovini, 34 odsto u uslugama, dok je svega osam odsto
onih koji smatraju da je prisutna u proizvodnji i poljoprivredi.- U odnosu na jul prošle godine,
registruje se manji procenat radnika bez ugovora, a sve više je onih, trenutno 62 odsto, koji misle
da je siva ekonomija jedini način da male firme u Srbiji preţive - ističe Kurčubić.Uprkos tome što
im direktno kvare posao, tek polovina ispitanih privrednika bi se odlučila da prijavi nelojalnu
konkurenciju. Razlozi za to su što, najpre, veruju da to nije njihov posao, već posao drţave, a
potom i zbog bezbednosti.- Tek četvrtina misli da će preduzeće koje posluje nezakonito biti
otkriveno, a svega polovina od toga broja i da će biti kaţnjeno. Oni koji veruju da će kaţnjeni za to
i ogovarati su retki, tek u svakom 12. ili 13. preduzeću tako misle - napominje Kurčubić.U odnosu
na prethodni period, znatno je manji broj onih koji kritikuju rad inspektora, naročito kukavičluk,
jer više kontrolišu male kompanije koje nemaju finansijsku moć ili političku zaštitu, ali je to i dalje
prvo na listi zamerki. Kritike zbog neprofesionalizma su od prošlog leta do ovog aprila porasle sa 17
na 30 odsto. Inspektorima se još zamera i korupcija, drskost i nekoordinisanost u radu.APR najbolji,
nepoverenje u sudoveIstraţivanje Ipsos stratedţika pokazalo je i da privrednici najviše vremena, od
30 do 40 minuta, provode na šalterima policije, katastra, RFZO, PIO fonda i sudova. Najbolje
ocenjena institucija poslednjih godina redovno je Agencija za privredne registre, potom slede
Narodna banka i Poreska uprava, a najmanje poverenja privreda ima u Vladu, lokalne samouprave i
sudstvo.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/direktori-krivi-ako-nema-para

Директори криви ако нема пара
– Ниједан радник из 530 предузећа у реструктурирању и фирми у којима су приватизације
поништене неће остати без социјалног програма, каже министар за рад Александар
Вулин.
Како наводи, Влада је за ту намену обезбедила 16 милијарди динара, а осим тога, за
реализацију социјалног програма обезбеђено је и 500 милиона динара из Фонда солидарности.
– Обезбедили смо новац за све, а ако неко остане без социјалног програма, остаје само зато
што се директор предузећа није обратио надлежном министарству и ни из једног другог
разлога – рекао је Вулин новинарима у Крагујевцу, где је посетио геронтолошки центар
реновиран парама државе.
Он је радницима и синдикатима поручио да не дозволе да из „личних интереса или зато што је
неко лењ или неспособан, радници остану без социјалног програма”.
– Наследили смо од претходних влада530 предузећа, која су успела да направе пет милијардии
евра дуга, чији запослени често немају повезан радни стаж и дугују им се плате, а дугује се и
добављачима и држави – подсетио је министар Вулин, наглашавајући да је „сигуран у то да су
направљене ненамерне грешке и да се шири страх међу људима да радници неће добити
отпремнине”. – Раднике и синдикате молим да изврше притисак на своје руководство, да нам
се што пре обрате са захтевом за социјални програм и с конкретним плановима за његову
реализацију.
Вулин је подсетио на то да је Министарство неколико пута писмено подсећало предузећа на
рокове, на време и на важност социјалног програма.
Када је реч о повезивању стажа, он је истакао да од данас заседа одговарајућа радна група,
која ће изнети предлог о томе како повезати радни стаж, ко има на то право и колико пара
треба.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srbija-na-50-mestu-od-124-drzave

Србија на 50. месту од 124 државе
По Извештају о људском капиталу, Индекс људског капитала сврстао је Србију на 50.
место међу 124 земље. Извештај је сачинио Светски економски форум у Женеви,
а за одређивање Индекса главни параметри су образовање и запошљавање.
Првих десет места, по Индексу људског капитала, заузимају Финска, Норвешка, Швајцарска,
Канада, Јапан, Шведска, Данска, Холандија, Нови Зеланд и Белгија.
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Од земаља у окружењу најбоље рангирана је Словенија (15), Хрватска је на 36. месту, док је
Македонија на 55. Овогодишњи извештај наглашава да је талент, а не капитал, кључан фактор
који повезује иновације, конкурентност и привредни раст у 21. веку.
Истичу се и надолазеће демографске промене, као и могућност њихове процене ради
правовременог планирања радне снаге, пренео је сајт индекс.хр.
Економије које имају старију популацију суочавају се с потребом боље интеграције младих,
жена, миграната и старијих радника у радну снагу своје земље, наведено је у саопштењу.
Индекс људског капитала састоји се од две хоризонталне одреднице – Образовање и
Запошљавање. На тај начин Индекс оцењује успех поједине земље у развијању вештина и
компетенција људи кроз учење, као и употребу стечених знања кроз продуктивно
запошљавање.
Прва хоризонтална тема – Образовање – садржи неколико подтема које се односе на приступ
образовању, квалитет образовања, стечена знања и учење на радном месту.
Друга хоризонтална тема – Запошљавање – бележи неколико димензија активности радне
снаге, а то су учествовање у економији, вештине и рањивост. Србија је у групи земаља Европе
и Централне Азије, која је други регион глобално по Индексу, након Северне Америке.
Најбоље рангиране земље у групи су Финска, Норвешка и Швајцарска, док су најлошије
Албанија (66), Турска (68) и Молдавија (71).
С. Г.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sertic-privatizacija-17-preduzeca-po-posebnom-kriterijumu

Сертић: Приватизација 17 предузећа по
посебном критеријуму
Министарство привреде припрема акциони план за приватизацију 17 предузећа у
реструктурирању по посебним критеријумима, која ће имати заштиту од наплате
поверилаца у наредних годину данада би могла да се припреме за приватизацију, изјавио је
данас Танјугу министар привреде Жељко Сертић.
Он је истакао и да ће то бити предузећа имају посебан значај за економски живот Србије.
Министар привреде је најавио да ће влада предложити измене Закона о приватизацији, које ће
се огледати у промени неколики чланова тог закона и тражити подршку од Скупштине Србије
да се помери рок заштите за та предузећа за годину дана.
Током протеклих преговора са ММФ-ом и континуираних разговора са Светском банком, али и
унутар Министарства привреде и Агенције за приватизацију у фокусу су била управо предузећа
у реструктурирању, казао је Сертић.
"Ми смо у моменту доношења новог Закона о приватизацији, прошле године у августу месецу,
имали 144 предузећа у реструктурирању. Та предузећа су на одређен законски начин
заштићена од принудне наплате поверилаца.
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Од 144 предузећа, 40 је отишло у стечај, седам предузећа ће бити приватизовано у посебном
процесу на бази Бриселског споразума, јер се налазе на територији Косова и Метохије, и
остаје нам 97 предузећа којима по Закону о приватизацији 31. маја истиче заштита од наплате
поверилаца. То је неки период од 31. маја до 4. и 5. јуна", подсетио је ресорни министар.
Од 97 предузећа Министарство привреде припрема професионални акциони план, у коме ће
бити назначени критеријуми на основу којих ће бити изабрано тих 17 предузећа, о чему је
постигнут договор са ММФ-ом. То ће свакако бити предузећа која имају посебан утицај на
економски живот становништва или велики број запослених, објаснио је Сертић и додао да ће
та предузећа имати врло јасно прецизиране критеријуме и орочену заштиту.
Он је рекао да ће се од Скупштине затражити подршка за измену пар чланова закона о
приватизацији како би се померио рок заштите за годину дана, али ће актом Владе за свако
предузеће бити описано шта је то што треба да се уради и у ком периоду.
"Дакле, неће сва предузећа имати тих годину дана могућност заштите, имаћемо врло јасно
дефинисане тимове који ће да раде за свако предузеће заједно и са спољним саветницима и
са представницима стручне јавности овде у Србији", казао је саговорник Танјуга.
Сертић је нагласио да је врло важна сарадња са синдикатом и са руководствима тих
предузећа, јер се до сада често дешавало да сама руководства предузећа нису имала интерес
да се уђе у озбиљан процес приватизације.
"Много разлога постоји зашто то иде тако, много разлога је било на страни директора који су
нам објашњавали немогућност дефинисања пакета приватизационе документације. Међутим,
ми више изговора за такве ствари немамо и нећемо бити толерантни према томе", уопозорио је
министар привреде.
Сва остала предузећа, која не уђу у најављени пакет заштићених предузећа, имаће могућност
да за нека од њих до 31. маја буде објављен јавни позив за приватизацију и такве фирме биће
заштићене до краја октобра месеца, фактички у законским роковима до трећег позива у складу
са Законом о приватизацији, рекао је Сертић.
Држава ће за она предузећа за која не буде објављен јавни позив за приватизацију или буду
објављени, а не нађу свог купца, као и до сада, обезбедити и социјални програм и могућност
да нека од тих предузећа кроз стечајни поступак нађу своје нове купце и неко своје ново
тржиште, рекао је министар привреде.
(Танјуг)

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-obezbedjeno-16-milijardi-dinara-za-socijalni-program

Вулин: Обезбеђено 16 милијарди динара за
социјални програм
Ни један радник из 530 предузећа у реструктуирању, као и из фирми у којима су
приватизације поништене неће остати без социјалног програма, јер је влада за ту намену
обезбедила 16 милијарди динара,изјавио је данас министар за рад, запошљавање борачка и
социјална питања Александар Вулин.
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Поред тога, додао је министар, за реализацију социјалног програма обезбеђено је и 500
милиона динара из фонда солидарности.
"Обезбедили смо новац за све, а ако неко остане без социјалног програма, остаје само зато
што се директор предузећа није обратио надлежном министарству и ни из једног другог
разлога", рекао јеВулин новинарима у Крагујевцу где је данас посетио геронтолошки центар
реновиран средствима ресорног министарства.
Министар Вулин је радницима и синдикатима поручио да не дозволе да неко из "личних
интересас или зато што је неко лењ или неспособан радници остану без социјалног програма".
Наследили смо 530 предузећа из претходних влада, која су успела да направе пет милијарди
евра дуга, чији запослени често немају повезан радни стаж и дугују им се плате, а дугује се и
добављачима и држави, подсетио је министар Вулин.
Наглашавајући да је "сигуран да су направљене ненамерне грешке и да се шири страх међу
људима, да радници неће добити отпремнине".
"Раднике и синдикате молим, да изврше притисак на своје руководство, да нам се што пре
обрате са захтевом за социјални програм и са конкретним плановима за његову реализацију",
рекао је Вулин и подсетио да је министарство неколико пута писмено подсетило предузећа на
рокове, на време и на важност социјалног програма.
Када је реч о повезивању стажа министар Вулин је истакао да од данас заседа одговарајућа
радна група, која ће изаћи са предлогом како повезати радни стаж, ко има на то право и
колико пара треба.
"Ова Влада брине и ми смо на себе преузели обавезу за предузећа у којима је приватизација
раскинута", рекао је министар. Он је додао да је пре актуелне владе радницима одговарано да
су имали несрећу да буду у фирмама у којима је лоша приватизација, да се обрате газди, а то
што је додао је, газда побегао и упропастио предузеће, то никог није занимало.
"Ми смо и те раднике прихватили и обезбедили социјални програм, а борићемо се и за њихово
повезивање стажа, јер је ова влада социјално одговорна", поручио је министар Вулин.
(Танјуг)

JUŽNE VESTI
http://www.juznevesti.com/Ekonomija/Svakom-trecem-Leskovcaninu-ugrozena-radnicka-prava.sr.html

Svakom trećem Leskovčaninu ugrožena radnička
prava
Autor Dragan Marinković Izvor Južne vesti
U Jablaničkom okrugu trenutno nezaposlene 36.283 osobe; zgrada leskovačkog Sindikata
Svakog drugog dana po jedan Leskovčanin se žali Savezu samostalnih sindikata u ovom gradu da
su mu ugrožena neka od radničkih prava.
Uglavnom se za pomoć obraćaju oni koji rade na crno ili se ţale na to da je poslodavac sa njima
raskinuo ugovor, ne poštujući Zakon o radu.
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Po našim procenama, to znači da su svakom trećem Leskovčaninu ugroţena neka od prava na rad tvrdi sekretar Saveza samostalnih sindikata za Jablanički okrug Jovica Nedeljković.
Po njegovim rečima, sve je veći i broj radnika na crno, ali njihov broj je nemoguće utvrditi.
Jovica Nedeljković
Najviše ih ima u grupi zaposlenih koji su već ostali bez posla u nekom od propalih društvenih
preduzeća, a „trbuhom za kruhom“ pristali da rade kod nekog od privatnika - objašnjava
Nedeljković.
Od sindikalista često traţe pomoć i oni radnici koji nisu članovi nijedne sindikalne organizacije.
Sve što u Savezu moţemo da učinimo je da im zapravo damo savete kojim nadleţnim institucijama
da se obrate, kako bi ostvarili svoja zakonska prava - kaţe Nedeljković.
U Jablaničkom okrugu trenutno su nezaposlene 36.283 osobe, a samo u Leskovcu 21.182. MeĎutim,
od nadleţnih sluţbi koji se bave statistikom zaposlenih, nismo uspeli da dobijemo podatak koliko
ljudi u Jablaničkom okrugu i samom Leskovcu trenutno radi.

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/jugoalat-staje-na-noge_599788.html

Jugoalat staje na noge
NOVI SAD
Za sada u fabrici "Jugoalat" radi samo nekoliko mašina, ali za dve sedmice slika će biti mnogo
drugačija, kaže proizvodni direktor austrijske firme MKA Ilija Petričić.Petričić je najavio
promene u proizvodnji i organizaciji rada, a planira se i izvoz u zemlje bivših jugoslovenskih
republika i Kinu. Firma će proizvoditi delove za hidrante, graĎevinsku i medicinsku indrustriju.
Vlasnik "Jugoalata" Spasoje Jakovljević kaţe da je njegova firma poslednjih pet godina smišljeno
voĎena u bankrot, ali da je konačno došao kraj njegovim mukama.
Gradski sindikat metalaca smatra da današnji potez predstavlja nadu da će Jugolat kao nekada, biti
uspešna firma, podsetivši na to da poslednjih godina nije otvoren nijedan novi pogon .
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