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Na doboš ide devet firmi
S. B.
Agencija za privatizaciju oglasila je prodaju devet preduzeća i dve imovinske celine "21.
oktobra"
KUPCI se dozivaju iz sveg glasa. Agencija za privatizaciju oglasila je juče prodaju devet preduzeća i
dve imovinske celine "21. oktobra". Reč je o firmama u restrukturiranju koje sam proces prodaje
štiti od prinudne naplate poverilaca. U suprotnom, već prvog dana juna dugovi bi većinu brzo
oterali u stečaj.
Od juče prikupljaju ponude radi prodaje polovine ukupnog kapitala "Tehnohemije" i to po početnoj
ceni od četiri miliona evra. U ponudi je 74 odsto "Bratstva i jedinstva" za 3,3 miliona evra, 72
procenta "Seme-Tamiša" za 237.964 evra, kao i 72 odsto "Vojvodine" za 1,37 miliona evra. Prodaje
se i kapital Poljoprivrednog društva "Omoljica", kao i "7. jula". Oglašen je i "Elektroporcelan" iz
Aranđelovca, čija je vrednost procenjena na 173.191 evro, kao i PPT Delovi iz Novog Pazara koji je
procenjen na 2,13 miliona evra. Pozivaju se zainteresovani koji bi kupili "Budimku" čiji je kapital
procenjen na 2,12 miliona evra. Istovremeno Agencija priprema aukciju za dve imovinske celine
"21. oktobra".
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:549935-Gubitasi-kupuju-vreme-do-prodaje-16milijardi-za-otpremnine

Gubitaši kupuju vreme do prodaje, 16 milijardi za
otpremnine
Z. R.
Izmene Zakona o privatizaciji produţavaju rok za rešavanje sudbine četrdeset preduzeća u
restrukturiranju. Razumevanje MMF
Na listi je i zemunska "Galenika"
PRODUŽETAK roka privatizacije za 40 preduzeća u restrukturiranju do 31. oktobra i zaštita 17
strateški važnih firmi od prinudne naplate do godinu dana, najvažnije su izmene Zakona o
privatizaciji o kojem se juče raspravljalo u Skupštini Srbije. Ministar privrede Željko Sertić zatražio
je od poslanika da podrže izmene zakona i istakao da je Vladi Srbije potrebno još neko vreme da
ovaj postupak okonča.
- Tražimo do 31. oktobra zaštitu za 40 preduzeća koja će nakon tog roka biti ili prodata, ili će se
naći strateški partner ili će otići u stečaj, bankrotstvo, likvidaciju - rekao je Sertić. - Želimo da 17
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strateški važnih firmi, u roku do godinu dana zaštitimo od prinudne naplate. Govorimo o malom
broju preduzeća koji je usaglašen i sa MMF i sa Svetskom bankom i zbog kojih neće pasti aranžman,
jer smo njima objasnili šta smo zatekli, šta je urađeno i šta nam treba da uradimo da bismo proces
doveli do kraja.
Sertić je rekao da je ova vlada dobila vruć krompir da reši problem dugogodišnjih gubitaša.
- Država je obezbedila 16 milijardi dinara, kako bi svi koji budu ostali bez posla u ovom procesu,
mogli da podmire neke svoje obaveze - rekao je ministar privrede. - Da, biće i otpuštanja, biće i
onih koji će ostati bez posla, biće i stečaja, ali on nije bauk već način da preduzeće pokuša da
preživi.
OGROMNI DUGOVI
Malobrojna su preduzeća koja mogu da izdrže tržišnu utakmicu, s obzirom na njihove loše
tehologije i činjenicu da su bez stručnjaka, koji su ih napustili - rekao je Sertić. - Ukupan dug tih
preduzeća prevazilazi imovinu koju imaju, a samo 50 kompanija sa tog spiska duguje državi i
poveriocima četiri milijarde evra. Zamislite da danas imamo taj novac u opticaju.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:549938-Biro-zreo-za-penziju

Biro zreo za penziju
J. Ţ. SKENDERIJA
Stručnjaci i nezaposleni kritikuju rad Nacionalne sluţbe zapošljavanja. Najčešće primedbe
odnose se na tromost, sporost, neprilagoĎenost savremenim uslovima...
TROMOST, sporost i inertnost osnovne su primedbe stručnjaka i onih koji traže posao u Nacionalnoj
službi za zapošljavanje. To, međutim, nije problem samo ove institucije, već od toga pati čitava
državna administracija. Jedno je kad tražimo neki papir iz geodetskog zavoda, pa čekamo, a drugo
kada je spor neko od koga vam zavisi život porodice.
Ovim rečima dr Darko Marinković, profesor sociologije rada objašnjava problem onih koji zavise od
NSZ.
- U okviru reformi koje su u toku trebalo bi promeniti i principe funkcionisanja tržišta rada - kaže
prof. Marinković. - Ova služba mora da izađe iz okvira pasivnog delovanja, i radi po principu da se
prijavi onaj kome treba posao i onaj kome je potreban radnik i onda postupaju po pravilu - dođite
za tri meseca, pa za još tri, pa za šest. I tako unedogled.
Naš sagovornik smatra da ova služba mora aktivnije da deluje u traženju posla, a ne da čeka da im
se neko javi. Dešava se, smatra on, da poslodavci kada uđu u posao imaju problem da nađu radnu
snagu, da često stručno zvanje ne odgovara opisu posla.
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- Tada nastaju dodatni troškovi za doškolovanje - kaže ovaj profesor. - Zato NSZ mora da prati
zbivanja u razvoju novih tehnologija, zanimanja, da prati da li profesije koje im dolaze mogu da se
zaposle, da se bave aktivnom ulogom osposobljavanja ljudi za određeni posao...
Bivši rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Branko Kovačević objašnjava da problemom
nezaposlenosti treba da se bave visokoškolske ustanove, ali i čitavo društvo i država.
- Ne treba mnogo vikati ni na Nacionalnu službu za zapošljavanje, oni su napravljeni u jednom
drugom sistemu - smatra profesor. - Najveći problem je nepovezanost ove službe sa privrednim
subjektima i fakultetima. Morali bi da budu međustepenica, a oni to nisu. Imaju neke podatke za
koje se ne zna da li su kompletni, s obzirom na to da se ljudi njima javljaju samo iz nekog interesa,
da steknu izvesne beneficije.
On ističe da nikada nije čuo da je Nacionalna služba za zapošljavanje nekome pronašla posao. Ova
služba, po njegovom mišljenju mora da se prilagodi današnjim savremenim uslovima tržišta rada i
da se približi poslodavcima.
U NSZ, međutim, tvrde da su od početka godine do 30. aprila 2015. godine zaposlili ukupno 73.959
osoba sa svoje evidencije.
Za profesora Marinkovića neophodno je uspostaviti i drugačiji pristup statistici radne snage i
mogućnosti da se ona uporedi sa Eurostatom, odnosno da ti podaci daju realnu snagu zaposlenosti.
- To podrazumeva i rešavanje problema rada "na crno", odnosno neplaćanje poreza i doprinosa.
Primera radi, kada neko konkuriše na tenderu trebalo bi prvo da pokaže kako vodi ljudske resurse.
Nama se danas dešava da neka građevinska firma gradi zgradu od 10 spratova sa svega 10
prijavljenih radnika. Takođe, za izradnju auto-puta konkurišu firme bez ijednog radnika.
TRAŢE SE INŢENjERI, LEKARI SPECIJALISTI, RAČUNOVOĐE...
Podaci Nacionalne službe za zapošljavanje govore da najlakše, odnosno najbrže dolaze do posla
visokoobrazovani profili iz sledećih oblasti: inženjeri elektrotehnike, IT stručnjaci, inženjeri
elektrotehnike, mašinstva i građevine sa odgovarajućim licencama, profesori matematike, fizike,
nastavnici stranih jezika, lekari sa odgovarajućim specijalizacijama, kao što su kardiolozi,
oftalmolozi, ginekolozi, zatim diplomirani farmaceuti, stručnjaci za finansije, odnosno računovođe.
- Kada su u pitanju profili nižeg nivoa obrazovanja, radnu knjižicu najlakše dobijaju operateri na
CNC mašinama, zavarivači, autotroničari ili mehatroničari, knjigovođe, računovođe, zanimanja u
oblasti nege starih i zdravstvene negovateljice, medicinske sestre, radnici na obezbeđenju tehničari obezbeđenja, elektrotehničari elektronike, računara, računarskih mreža i
telekomunikacije. U najvećem broju slučajeva, uslov za njihovo zapošljavanje je odgovarajuće
radno iskustvo.
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PIO fond: Ukinuto 210 invalidskih penzija
Tanjug
Od 3. 929 invalidskih penzija koliko je odvojeno za pozivanje radi kontrole, kod 210 njih je to
pravo ukinuto, rekao je danas direktor sektora za medicinsko veštačenje Republičkog fonda za
penzijsko i invalidsko osiguranje Dika Kajević
Od 3. 929 invalidskih penzija koliko je odvojeno za pozivanje radi kontrole, kod 210 njih je to pravo
ukinuto, rekao je danas direktor sektora za medicinsko veštačenje Republičkog fonda za penzijsko i
invalidsko osiguranje Dika Kajević.
On je na sednici UO fonda PIO podsetio da je od 33.783 korisnika te penzije od 10. septembra do
22. maja ove godine izdvojeno 3. 929 njih radi kontrole.
Od 2. 953 pozvanih osiguranika od 29. septembra prošle do 22. maja ove godine 686 korisnika se
nije odazvalo na prvi pregled, 90 njih se nije odazvalo ni na ponovljeni poziv, a pregledano je
2.177 korisnika penzija.
Nalaz koji im potvrđuje mogućnost korišćenja invalidskih penzija zabeležen je kod 1.953 korisnika
invalidskih penzije, dok kod 210 njih nije potvrđen taj nalaz.
U Izveštaju o radu fonda koji je danas usvojio Upravni odbor navedeno je da je posao kontrole svih
invalidskih penzija, koja je započeta prošle godine već dao rezultate.
Ministar za rad Aleksandar Vulin najavio je ranije da će i u ovoj godini biti nastavljena revizija
invalidskih penzija.
On je poručio da će revizija invalidskih penzija biti nastavljena i ove, ali i svake godine.
"Hoćemo da stvar isteramo do kraja, sve mora biti završeno u skladu sa zakonom i moramo da
skinemo velik teret sa invalidskih penzionera, da ne bi dozvolili da ih stalno neko gleda popreko i
sumnja da su lažni. Ovim postupkom i velikim radom zaposlenih u fondu PIO, mi taj problem
konačno rešavamo" porucio je ranije Vulin.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:549980-Projekat-Kako-do-posla-Nova-radna-mesta-uprosveti

Projekat "Kako do posla": Nova radna mesta u prosveti!
Agencije
U sklopu strategije Vlade Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, a pod
pokroviteljstvom Ministarstva za sport i omladinu, pokrenut je projekat "Kako do posla" koji će
obuhvatiti najmanje 90 mladih budućih prosvetara
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U sklopu strategije Vlade Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, a pod
pokroviteljstvom Ministarstva za sport i omladinu, pokrenut je projekat "Kako do posla" koji će
obuhvatiti najmanje 90 mladih budućih prosvetara, od kojih će, kao rezultat, biti radno
angažovano 20, a zaposleno 10 novih prosvetnih radnika.
Pokret za evropski razvoj obrazovanja - PERO i srednja škola Artimedia otvorili su vrata ove
jedinstvene obrazovne ustanove za mlade stručnjake u cilju sticanja iskustva kroz praksu u okviru
same ustanove, ali i za rešavanje jednog od najvažnijih pitanja u životu svakog mladog čoveka,
sticanja radnog mesta.
Takođe, PERO će mladim nastavnicima obezbediti i obuku koja će im pomoći da se bolje snađu u
školskom okruženju, bolje komuniciraju sa učenicima, kao i da koriste nova znanja, tehnike i
tehnologije u obrazovanju.
Pozivaju se mladi prosvetni radnici do 30 godina da učestvuju na javnom konkursu za radna mesta i
radnu praksu na pozicijama nastavnika opšteobrazovnih predmeta i psihologa koji žele da se radno
angažuju ili steknu iskustvo kroz praksu u Srednjoj školi Artmedia.
Radnu biografiju, skeniranu diplomu i motivaciono pismo poslati na info@pokretpero.rs, najkasnije
do 1. juna.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/562424/Tanackovic-o-novom-zakonu-o-rudarstvu

Tanacković o novom zakonu o rudarstvu
Beta
Pomoćnik ministra rudarstva i energetike u Vladi Srbije Siniša Tanacković izjavio je danas u Boru da
će novi zakon o rudarstvu, koji je u pripremi, biti atraktivniji za strane investitore u oblasti
geoloških istraživanja i eksploatacije rude.
"Novim zakonom će biti ubrzana izdavanja odobrenja, kako bi što brže i jednostavnije mogli početi
geološko istraživanje i eksploatacija. Samim tim, novi zakon će u odnosu na stari biti u velikoj
prednosti, jer smo stavili glavni akcenat na što veća ulaganja stranog kapitala", rekao je
Tanacković na simpozijumu "Rudarstvo 2015," koji se održava na Borskom jezeru.
Tanacković, koji je u tom ministarstvu zadužen za sektor geologije, napomenuo je da trenutno u
Srbiji ima 105 istražnih polja, na kojima većinom rade strani investitori.
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Na konstataciju novinara da deo javnosti u Srbiji smatra kako bi umesto stranih kompanija geološka
istraživanja trebalo da obavljaju domaće firme, Tanacković je podsetio da se u geološka
istraživanja prošle i pretprošle godine strani kapital kretao od 40 do 50 miliona dolara na godišnjem
nivou, a da u Srbiji ne postoji fond koji bi bio spreman da investira toliko novac u nešto što se može
ispostaviti kao neisplativo za eksploataciju.
Osvrćući se na strani kapital u domenu eksploatacije, on je podsetio da su dva privatna rudnika u
Srbiji, rudnici olova i cinka, "daleko najbolji što se tiče rudarstva".
"To su rudnici koji svojevremeno nisu radili, ali su se uzdigli pomoću stranog kapitala. Ti svi rudnici,
koji su u vlasništvu stranaca, nadoknadu za mineralnu sirovinu plaćaju redovno, za razliku od
domaćih rudnika s kojima u tom pogledu imamo problema", istakao je pomoćnik ministra.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/562469/PIO-fond-Ukinuto-210-invalidskih-penzija

PIO fond: Ukinuto 210 invalidskih penzija
Tanjug
Od 3. 929 invalidskih penzija koliko je odvojeno za pozivanje radi kontrole, kod 210 njih je to pravo
ukinuto, rekao je danas direktor sektora za medicinsko veštačenje Republičkog fonda za penzijsko i
invalidsko osiguranje Dika Kajević.
On je na sednici UO fonda PIO podsetio da je od 33.783 korisnika te penzije od 10. septembra do
22. maja ove godine izdvojeno 3. 929 njih radi kontrole.
Od 2. 953 pozvanih osiguranika od 29. septembra prošle do 22. maja ove godine 686 korisnika se
nije odazvalo na prvi pregled, 90 njih se nije odazvalo ni na ponovljeni poziv, a pregledano je
2.177 korisnika penzija.
Nalaz koji im potvrđuje mogućnost korišćenja invalidskih penzija zabeležen je kod 1.953 korisnika
invalidskih penzije, dok kod 210 njih nije potvrđen taj nalaz.
U Izveštaju o radu fonda koji je danas usvojio Upravni odbor navedeno je da je posao kontrole svih
invalidskih penzija, koja je započeta prošle godine već dao rezultate.
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Ministar za rad Aleksandar Vulin najavio je ranije da će i u ovoj godini biti nastavljena revizija
invalidskih penzija.
On je poručio da će revizija invalidskih penzija biti nastavljena i ove, ali i svake godine.
"Hoćemo da stvar isteramo do kraja, sve mora biti završeno u skladu sa zakonom i moramo da
skinemo velik teret sa invalidskih penzionera, da ne bi dozvolili da ih stalno neko gleda popreko i
sumnja da su lažni. Ovim postupkom i velikim radom zaposlenih u fondu PIO, mi taj problem
konačno rešavamo" poručio je ranije Vulin.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vojni-penzioneri-traze-pomoc-premijera.sr.html

Војни пензионери траже помоћ премијера
Држава већ седам година избегава да реши питање ванредног усклађивања пензија, а
рачуница показује да би оштећени војни пензионери, требало да добију по 6.000 евра
Удружење војних пензионера Србије упутило је прошле недеље писмо премијеру Србије, Александру
Вучићу, с молбом да влада што пре донесе одлуку о исплати дуга овим пензионера. Ради се о
потраживању насталом још пре седам година због неусклађивања војних пензија за 11,06 процената.

Удружење, како се наводи у писму, очекује да их премијер прими на разговор, будући да
министар финансија то упорно одбија. Инсистира се да се војни пензионери што пре обавесте
о начину и року исплате овог дуга, јер у супротном јавни протести неће моћи да се избегну.
Незадовољство оштећених је велико, кажу у Удружењу, и додају да се
у случају да им дуг не буде плаћен, а пензије остану неусклађене, размишља и о обраћању и
Међународном суду за људска права у Стразбуру.
Реч је о законом загарантованим правима пензионера које су потврдили Уставни, Управни и
Врховни касациони суд.
Влада је иначе формирала комисију састављену од представника министарстава финансија,
правде и војске у намери да што пре пронађе и предложи начин на који би се овај дуг
наплатио, а министар рада Александар Вулин, на радном састанку одржаном средином марта с
представницима Удружења, изјавио „да ће пензије ускоро бити усклађене по закону и
отпочети њихова исплата, те да Министарство финансија утврђује висину и предлог
модалитета исплате дуга”. Од тог састанка, подсећају у Удружењу, прошло је више од два
месеца, а ништа није реализовано.
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С друге стране, истичу у Удружењу, Фонд ПИО је био у обавези да у законском року поступи
по пресудама Управног суда, односно да донесе нова законска решења, али и даље игнорише
те пресуде и не поступа како му закон налаже.
Познато је да је велики број војних пензионера, поред управног поступка, повео и парничне
поступке за наплату дуга. Донет је велик број правоснажних пресуда, од којих је више од 600
реализовано.
У просеку би оштећени војни пензионери, како се сазнаје, требало да добију по 6.000 евра, а
будући да више од 30.000 њих чека обештећене дуг се процењује на око 180 милиона евра.
Љубомир Драгањац, преседник Удружења, каже да још нема никаквог одговора из кабинета
премијера, али ни вести да ли ће се дуг претворити у јавни, или не.
Упитан да ли ПИО фонд оштећенима, који су добили правосудну пресуду, исплаћује новац,
будући да финансијским планом за ову годину тај новац није предвиђен у буџету, Драгањац
каже, да се иде на принудну наплату, односно скида се новац с рачуна ПИО фонда.
– Циљ Удружења није да властима постављају било какве ултиматуме. Само се тражи
гаранција да ће дуг бити исплаћен, када и да ли ће бити претворен у јавни дуг, како се прича,
каже Драгањац.
Чињеница је да камате на основни дуг из дана у дан расту и да ће са сваким одуговлачењем
исплата ових пензија бити све већи трошак за државу, односно пореске обвезнике који ће дуг
и да плате.
Ј. Петровић-Стојановић
http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Policija-sprecila-radnike-IMR-da-blokiraju-prugu.sr.html

Полиција спречила раднике ИМР да блокирају
пругу
БЕОГРАД – Радници ИМР блокирали су данас пут и трамвајске шине испред главне капије свог
предузећа у Раковици не прихватајући стечај те фирме, док их је полиција спречила да
блокирају међународну пругу Београд-Бар.
Како је Танјугу рекао председник синдиката АСНС у том предузећу Првослав Бркић радници
захтевају да их држава заштити јер, како је рекао, фабрика ИМР има производни програм за
тржиште као и стратешког партнера „УРСУС” с којима имају уговор да до краја године извезу
2.000 мотора.
„Нама се стално помиње стечај. Већ смо једном били у стечају и то не прихватамо. Хоћемо и
морамо да се изборимо за своја радна места”, рекао је Бркић.
Према његовим речима, представници радника имали су јуче састанак у Влади Србије где су
поновили своје захтеве и поручили да се до петка нађе могућност да ИМР не оде у стечај.
Како је рекао Бркић, радници ће блокирати пут до 12 сати, а уколико не буду схваћени
озбиљно, од сутра ће радикализовати протест, довести породице и изаћи на пругу.
Танјуг
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sansa_za_ozdravljenje_preduzeca_.4.html?news_id=302315

RAZGOVOR: Ivan Bauer, narodni poslanik SDPS, o predloženim izmenama Zakona o privatizaciji

Šansa za ozdravljenje preduzeća
AUTOR: M. STOJANOVIĆ

Beograd - Dve su suštinske promene koje ove izmene i dopune Zakona o privatizaciji donose:
uspostavljanje jednogodišnje zaštite za 17 preduzeća od strateškog značaja za Srbiju i oročavanje
završetka procesa privatizacije do 31. oktobra ove godine za ona preduzeća za koja javni pozivi
budu objavljeni do 31. maja. I za jednu i za drugu grupu preduzeća poverioci će morati da sačekaju
još neko vreme pre nego što, eventualno, krenu u naplatu svojih potraživanja. Naravno, ideja je da
ta preduzeća, primenom odgovarajućih mera, u međuvremenu "ozdrave", te da se privatizuju što
bi, u krajnjoj instanci, trebalo da donese korist i poveriocima, a o značaju očuvanja radnih mesta
da ne govorimo, kaže za Danas Ivan Bauer, narodni poslanik Socijaldemokratske partije Srbije i
doktor ekonomskih nauka, povodom završetka načelne skupštinske rasprave o predloženim
izmenama Zakona o privatizaciji.
On ukazuje da drugu grupu čine preduzeća za koja su javni pozivi već raspisani ili su pripremljeni.
U tom kontekstu, ocenjuje da bi bilo nelogično da se ovim firmama, usred procesa privatizacije
koji može da se završi uspešno za sve strane, skine zaštita i da se dozvoli da se čitav proces
privatizacije ovih preduzeća uruši i da se radnici nađu na ulici. "I ovde se radi o privremenoj zaštiti
od najviše pet meseci, u kom roku se očekuje da se za njih pronađe najbolje moguće rešenje",
precizira Bauer.
* Kako komentarišete kritike koje je opozicija uputila tokom skupštinske rasprave?
- Privatizacija u Srbiji traje već gotovo 25 godina, odnosno, 14 godina od donošenja novog zakona
nakon petooktobarskih promena. To je, složićete se, prilično dug period. Pa ipak, rešavanje statusa
preduzeća koja se nalaze u teškom stanju ostavljeno je za sam kraj procesa. Pritom, moglo bi se
reči, a da se ne pogreši mnogo, da je proces privatizacije u Srbiji završen. Ovo na čemu sada
radimo je pre nešto što bi se moglo nazvati "reprivatizacija" jer veliki broj preduzeća koja se
nalaze u portfelju Agencije za privatizaciju predstavljaju firme koje su ranije već privatizovane, a
za koje je potom privatizacija raskinuta, zbog različitih "propusta". Ostatak predstavljaju
preduzeća koja se nalaze u vrlo teškom stanju, a koja niko sve ove godine nije hteo da kupi.
Vredna je pomena i informacija da nijedno preuzeće nije privatizovano već šest godina! Da ne
govorimo o tome da velika većina od 526 preduzeća koja se nalaze u portfelju Agencije za
privatizaciju, ne isplaćuje ili lične dohotke radnicima već duži period ili obaveze državi i drugim
državnim preduzećima. Ili oba. Dakle, radi se o jednom circulus vitiosus (začaranom krugu) iz kojeg
je jedini izlaz njegovo presecanje u jednom trenutku. Problem sa tako radikalnim pristupom je što
on ne bi uvažio socijalni element koji "rešenja preko kolena" ne poznaju. Otud potreba da se veliki
sistemi koji zapošljavaju veliki broj ljudi, a koji imaju šanse za opstanak, zaštite, tako što im se "da
malo vazduha".
* Šta bi se dogodilo u slučaju da se poveriocima dozvoli naplata?
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- Kada bi se, u ovom trenutku, poveriocima dozvolila naplata, ova preduzeća bi, gotovo izvesno,
otišla u bankrot, odnosno ogroman broj radnika bi ostao bez posla. Zamislite situaciju u kojoj, u
trenutku kada se finalizuju pregovori sa finskom kompanijom Sisu o strateškom partnerstvu sa FAPom iz Priboja, poverioci, kada za nekoliko dana po važećem zakonu istekne moratorijum na naplatu
poverilaca, blokiraju FAP, krene prodaja njegove imovine, a radnici, umesto da proizvode kamione
za izvoz, završe na ulici. To bi jednostavno bilo nedopustivo! Iz tog razloga se predlaže da se takvi
sistemi, u dogovoru sa MMF i Svetskom bankom, proglase strateški značajnim i da im se pruži šansa
da se u narednih godinu dana osposobe za privatizaciju i da tako njihovi zaposleni izbegnu odlazak
na tržište rada. Naravno, u međuvremenu, svakom od tih preduzeća mora se posvetiti posebna
pažnja i izraditi poseban plan oporavka. To je jedini način da se sačuva najveći mogući broj radnih
mesta.
* Kakva će biti sudbina preduzeća za koja ne bude pronaĎeno rešenje?
- Neka preduzeća će ipak otići u stečaj, što još uvek ne znači da će ona biti i likvidirana.
Likvidacija je samo jedan od mogućih ishoda stečaja, drugi je privatizacija kroz stečaj! Na kraju,
za ona preduzeća koja ne uspeju da prežive završetak procesa privatizacije koji traje četvrt veka,
a u kome u poslednjih šest godina nije privatizovano nijedno preduzeće, pripremljen je socijalni
program za koji su predviđena sredstva u budžetu za 2015. godinu.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zasto_se_ne_kazne_krivci_za_propalu_privatizaciju.4.html?news_id=302313

Otvoreno pismo kragujevačkog Samostalnog sindikata ministru privrede Željku Sertiću

Zašto se ne kazne krivci za propalu privatizaciju
AUTOR: Z.R.
Kragujevac - "Uništavanje nikada nije bilo jednako stvaranju, a kažnjavanje žrtava je nemoralno.
Ovo vam, gospodine ministre, kažemo povodom vaših učestalih izjava da ćete, pokazujući hrabrost,
okončati privatizaciju 526 preduzeća u državnom vlasništvu, proglašavajući, pritom, radnike i
direktore glavnim krivcima za stanje u tim preduzećima", navodi se u jučerašnjem otvorenom
pismu Saveza Samostalnih sindikata Srbije u Kragujevcu ministru privrede Željku Sertiću.
Kragujevački sindikalci smatraju da imaju prava da ovo kažu, jer su, kako tvrde, od početka
ukazivali na štetne posledice primene Zakona o privatizaciji, pri čemu su i rizikovali
"suprotstavljajući se bahatim vlasnicima".
- Sami kažete da je veliki broj tih preduzeća opljačkan kroz privatizaciju, a potom vraćen državi!
Zašto onda krivicu države, koja je privatizovala ta preduzeća, prebacujete na radnike, koji su se
rizikujući i pateći borili da se raskinu te privatizacije? Zašto ne kaznite krivce? Koliko njih je
odgovaralo za to što su uništili privatizovana preduzeća - pitaju sindikalci i ukazuju da, prilikom
predlaganja izmena Zakona o privatizaciji, nikako da se seti radničkog akcionarstva, koje je "vrlo
rasprostranjeno u razvijenom svetu."
Sindikati navode i da je jednostavnom analizom lako doći do zaključka da su privatizacije bile
uspešne u slučajevima kada su preduzeća kupovali oni koji se već bave tom delatnošću. Da li to,
onda, "može da se postavi kao uslov za kupovinu preduzeća ili je samo novac, često i iz kriminalne
sfere, bitan?", zaključuje se u otvorenom pismu sindikata.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/prosecna-penzija-jedva-veca-od-pola-plate

Просечна пензија једва већа од пола плате
На исплату пензија и накнада за све кориснике Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање у прошлој години потрошено је 528,24 милијарде динара. Како се
наводи у Извештају о раду Фонда,
који је усвојио Управни одбор, јединствена просечна пензија за прошлу годину износи 24.167
динара, па тако за категорију запослених износи 26.159, за самосталне делатности 24.772
динара и за пољопривреднике 10.274 динара.
Како је у понедељак објављено, просечна нето зарада исплаћена у априлу ове године у Србији
износила је 45.605 динара и у односу на март је номинално већа 5,8 одсто, а реално
5,3.Месечно су просечно исплаћиване пензије за 1.726.950 корисника, као и накнаде за
телесно оштећење за 76.242. Исплаћиване су пензије и за 76.035 корисника накнаде за помоћ
и негу другог лица, док је накнада за погребне трошкове исплаћена за 72.916 умрлих
корисника пензије.
У извештају је наведено и да је у основној делатности, остваривању права из пензијског и
инвалидског осигурања, постигнуто значајно побољшање ефикасности, нарочито у
првостепеном поступку, па је тако у прошлој години за решавање у првостепеном поступку био
514.051 захтев, од чега је решено 93 одсто, а од тог процента 87 одсто је решено у законском
року до 60 дана. У другостепеном поступку било је више од 27.000 жалби, од којих је 84,1
одсто решено у току године.
По речима помоћника директорка Фонда ПИО Енвера Никшића, по правима из пензијског и
инвалидског осигурања применом међународних уговора у прошлој години било је 32.734
захтева, од чега је решено више од 21.000, односно 64,3 одсто.– Посао контроле свих
инвалидских пензија, који је започет прошле године, већ је дао резултате – рекао је Никшић, и
додао да јавност све више стиче поверење јер нема заштићених појединаца.
Он је истакао да се оцена радне способности обављала у складу са Законом о пензијском и
инвалидском осигурању и Правилником о образовању и начину рада органа вештачења, с тим
што је посебан акценат и даље на на спречавању злоупотреба при остваривању права, пре
свега на инвалидску пензију.– У првостепеном поступку било је 90.247 захтева за решавање,
од чега је решено више од 76.000 – рекао је Никшић, и додао да се од тог броја 23.702 захтева
односило на оцену радне способности, а потпуни губитак радне способности остварило је
8.378 осигураника.

12

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vodeci-izvoznici-srbije-fijat-i-zelezara

Водећи извозници Србије Фијат и Железара
Највећих 15 извозника из Србије у прва четири месеца ове године су експортовали робе у
укупној вредности од 1,2 милијарду евра, а највећи извозник је и даље „Фијат” из
Крагујевца, с вредношћу извоза од 485,4 милиона евра,
док је на другом месту Железара Смедерево са 114,8 милиона евра, објавило је Министарство
финансија.
Извоз робе компаније „Фијат–Крајслер аутомобили” од јануара до априла ове године имао је
нето вредност од 159,5 милиона евра, а како је објављено на сајту Министарства, у 2014.
години укупан извоз те компаније је износио 1,36 милијарду евра. На другом месту највећих
српских извозника је Железара Смедерево с извозом од 114,8 милиона евра у првом кварталу
ове године, а у 2014. години вредност њеног извоза била је укупно 200,8 милиона евра.
Међу највећих 15 извозника на 3. месту је „Тигар тајерс” из Пирота с извозом од 93,4 милиона
евра, а следе „Нафтна индустрија Србије” с 80,5 милиона евра, „Тетрапак” из Београда са
61,2 милионом и „Хемофарм” из Вршца с 51,5 милионом евра. „Петрохемија” из Панчева је 7.
с 51,4 милионом евра извоза, „Горење” је имало вредност извоза 45,6 милиона евра, „Филип
Морис” из Ниша 45,3 милиона, „Јура корпорација” из Раче 40,4 милиона, „Импол–Севал” из
Севојна 35,8 милиона, „Бол пакеџинг” из Београда 33,4 милиона, Ваљаоница бакра из Севојна
30,2 милиона..
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/zbrinjavanje-posle-otkaza

Збрињавање после отказа
КИКИНДА: Председник Општине Кикинда, представници Савеза самосталних синдиката и
председници синдиката јавних предузећа и буџетских установа потписали су појединачне
колективне уговоре.
Ови акти односе се на запослене у Општинској стамбеној агенцији, Дирекцији за изградњу
града, Информативном центру Кикинда, „Топлани”, „Градском зеленилу и пијаци”,
Комуналном предузећу „6.октобар”, Јавној агенцији за пољопривреду и малу привреду и
Центру за стручно усавршавање.
- Део социјалног програма који је договорен, а не може да буде део овог колективног уговора
биће потписан у наредних неколико дана - истакао је председник Општине Павле Марков. Новчана средства која смо припремили као део социјалног програма биће накнадно исплаћен
и тај новац је поврх оног који је већ намењен у буyету. Динамика исплате ових, ванредних
средстава, и њихова висина биће регулисана, тим посебним споразумом. Иако је начелно све
договорено остало је да се ураде технички детаљи и да се тада документ и потпише. Свима
онима, који сумњају да су неке наше речи биле исхитрене, желим да поручим да ћемо се
држати онога што смо обећали.
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Након потписивања појединачаног колективног уговора уследиће и парафирање споразума о
одласку запослених из предузећа у ликвидацији и стечена права пренета у ново јавно
предузеће.- Сви људи за чијим радом ће престати потреба, на неки начин ће бити финансијски
збринути - рекао је Илија Дрљић, председник Савеза самосталног синдиката за општине
Кикинда, Чока и Нови Кнежевац. - У току је преговарање о износима, али начелно је
договорено да то буду пристојна средства и репер за то је посебни колективни уговор
потписан са оснивачем.
Председник синдиката у Јавној агенцији за пољопривреду и малу привреду Веселин
Трумбеташев није желео да потпише појединачни колективни уговор, а о разлозима каже:Нисмо добили материјал и сада први пут гледам у овај документ. Желим прво да га прочитамо
и да на састанку синдиката одлучимо о томе да ли га прихватамо или не.За неколико дана
очекује се и потписивање појединачног колективног уговора за запослене у Јавном предузећу
„Аутопревоз“ и Апотекарске установе Кикинде.
А. Ђ.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=05&dd=27&nav_id=996970

KG oruţari: Opao priliv, odakle plate?
Sindikalna organizacija "Zastava oružja" iz Kragujevca izrazila je zabrinutost zbog smanjenog priliva
od prodaje, što može da ugrozi razvoj i isplatu zarada.
IZVOR: TANJUG
"Sindikat izražava zabrinutost zbog smanjenih priliva po osnovu prodaje artikala na mesečnom
nivou, koji beleže stalni pad, što može da ugrozi finansiranje ključnih pravaca i isplatu zarada",
navodi se u saopštenju.
Zbog toga, sindikat insistira da Nadzorni odbor treba da otkloni prepreke koja su smetnja realizaciji
ugovora, kao i na jasnijem sagledavanju finansijskih pokazatelja preduzeća.
U saopštenju se dodaje da će sindikat s pažnjom pratiti dalje odluke Nadzornog odbora i
rukovodstva koje "sve više izazivaju nezadovoljstvo i zabrinutost radnika".
Napominjujući da rukovodstvo sa sindikatom mora razgovarati o svim temama radi donošenja
prihvatljivih odluka što do sada nije bio slučaj, ta radnička organizacija podseća da je svih
prethodnih godina bila brana urušavanja fabrike od neodgovornih odluka i da će to raditi i
ubuduće.
Prema podacima Poreske uprave, "Zastava oruţje" je najveći poreski duţnik meĎu aktivnim
preduzećima na kraju 2014. godine sa dugom od 7,57 milijardi dinara.
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