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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:550739-Sertic-Razlicita-sudbina-preduzeca-kojaostaju-bez-zastite-drzave

Sertić: Različita sudbina preduzeća koja ostaju bez
zaštite drţave
Tanjug
Sudbina 43 preduzeća, koja od ponedeljka više nemaju zaštitu, biće različita izjavio je ministar
privrede Ţeljko Sertić. Poverioci će neka blokirati ili će im deo imovine biti prodat, a neka će
biti privatizovana
Sudbina 43 preduzeća, koja od sutra više nemaju zaštitu, biće različita, neka će poverioci blokirati
ili će im deo imovine biti uzurpiran, a neka su uspela da postignu dogovore o olakšavanju svojih
obaveza kako bi mogla da uĎu u proces privatizacije, izjavio je danas ministar privrede Ţeljko
Sertić.On je za jutarnji Dnevnik RTS-a naveo da tu postoje različite mogućnosti dogovora sa poslovnim
partnerima kako bi se izbegla blokada, navodeći primer Laste i Simpa koji nisu bili pod zaštitom ali su
postigli dogovor sa dobavljačima, predočivši im da je i za njih bolje ako ne bude blokade.Ministar je rekao
da je do sada u tri javna poziva za privatizaciju preduzeća u restrukturiranju proces sproveden do kraja, 17
preduzeća je zaštićeno, za pojedina je rok za privatizaciju produţen do godinu dana, a najveći deo
preduzeća je već u procesu pripreme za privatizaciju.Sertić je rekao da su javni pozivi za privatizaciju
objavljeni za 44 preduzeća, od kojih je 37 do sada bila pod zaštitom. Ta je zaštita produţena do 31.
oktobra, skupštinskom odlukom, kako bi se dobio prostor da se u tri javna poziva ceo proces dovede do
kraja.

On je napomenuo da očekuje da preduzeća kojima je produţen rok za privatizaciju budu prodata i
pre završetka roka od godinu dana.
Neka preduzeća su već sklopila dogovore o otplati duga sa poveriocima, a preduzeća koja su u
procesu trebalo bi da u narednom periodu naprave dogovore sa svojim poveriocima, kazao je
ministar privrede, podsetivši da je 2005. godine bilo više od 230 zaštićenih preduzeća, a da ih je
danas svega 17, koji će zaštitu imati do godinu dana.
"Postoje razlozi zbog kojih su ta preduzeća zaštićena, a kriterijum za njihov izbor nije bio plod
političkih dogovora. Ta preduzeća su spremna za privatizaciju, sa 'Resavicom' imamo veliki problem
jer za to preduzeće nema zainteresovanih i ono jedino dobija dotaciju od drţave."
On je dodao da Resavica zapošljava 4.000 rudara, dok ostala preduzeća imaju potencijal da budu
rešavana".
Ministar je istakao da je interes da sve bude brzo uraĎeno. "Nikada nismo imali definisane rokove
za proces privatizacije, ali naš zadatak je da taj proces što pre završimo", kaţe ministar.
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Sertić je istakao da su predviĎene kazne za odgovorna lica koja ne ispune obaveze po zakonu u vezi
sa privatizacijom, pre svega da pripreme potrebna dokumenta i sprovedu socijalni program.
"Najveći nosioci opstrukcije su bili upravo rukovodioci preduzeća. Kroz ovaj proces od 10 godina mi
smo u različitim političkim igrama došli do 234 preduzeća, u koja su se slile ogromne pare. Imamo
tu neku političku zaštitu gde niko ništa ne moţe pojedinim preduzećima", istakao je Sertić.
On je naveo da su kazne za one koji opstruišu proces privatizacije od smene direktora, do kazni
previĎenih zakonom, od materijalnih do drugih kaznenih odredbi, dodajući da pojedina preduzeća
ţele da se vrate pod zaštitu draţve.
Prema njegovim rečima, 43 preduzeća su ostala bez zaštite. Neka tvrde kako imaju kupce, ali
situacija nije jednostavna jer su opterećena stvarima iz prošlosti, ne samo dugovima, već i brojnim
sudskim sporovima, koje su pokrenuli i poverioci i radnici iz samih firmi, zaključio je Sertić.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/563661/BLOKADA-Od-sutra-zastitu-drzave-gubi-43-preduzeca

BLOKADA Od sutra zaštitu drţave gubi 43 preduzeća
Beta
U Srbiji od sutra 43 preduzeća više neće biti pod zaštitom drţave, izjavio je ministar privrede
Ţeljko Sertić i dodao da će neka od njih biti blokirana, dok su pojedina preduzeća postigla interni
dogovor sa poveriocima o dugovanju.
"Različiti su scenariji šta će biti od sutra, neka će biti blokirana ili će im deo imovine biti uzurpiran.
Mi imamo informacije da su pojedina preduzeća dogodvorila svoje obaveze prema poveriocima
relaksiraju na drugaciji način kako bi ušli u proces privatizacije", rekao je Sertić za Radio-televiziju
Srbije.
Sertić je kazao da su do danas javni poziv za privatizaciju objavljeni za 44 preduzeća i da su tri
sprovedena do kraja.
Objasnio da je trenutno pod zaštitom drţave 17 preduzeća, koja će trajati do 31. maja naredne
godine. Dodao je da je za 34 preduzeća produţen rok zaštite sa 31. maja ove godine na 31.
oktobar.
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"Zaštita je trajala do 31. maja i stvorila se priča da se privatizacija treba da se završi do tog maja.
Mi rokove nismo imali definisane zakonom, jedino je smo definisali pretvaranje društvenog kapitala
u drţavni ili privatni do 31. decembra i taj rok se ne pomera i on nije sporan", ukazao je ministar.
Sertić je poručio i da je zakonom predviĎeno da svi direktori javnih preduzeća koji opstruišu proces
privatizacije mogu da budu smenjeni, ali i novčano kaţnjeni.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/563301/Vlada-odlozila-privatizaciju-17-firmi-na-godinu-dana

Vlada odloţila privatizaciju 17 firmi na godinu dana
Blic
Vlada Srbije odlučila je danas da se za 17 privrednih subjekata od strateškog značaja odloţi
primena Zakona o privatizaciji i to za godinu dana, jer postoje realne šanse da se revitalizuju,
saopšteno je iz Nemanjine 11. U saopštenju vlade se precizira da je u tim subjektima privatizacije
od strateškog značaja zaposleno oko 22.000 radnika i da postoje realne šanse da se ona
revitalizuju.
Vlada je usvojila i Predlog Strategije razvoja energetike do 2025. godine, kojom se odredjuju
dugoročni ciljevi za razvoj proizvodnih kapaciteta, kako bi se obezbedilo sigurno snabdevanje,
tehnološki standardi i osigurala zaštita ţivotne sredine.
Strategijom su odredjeni i pravci razvoja prenosnih, transportnih i distributivnih sistema, kao i
trţišta električne energije i prirodnog gasa.
Strategija se bavi i izvorima i načinima obezbedjivanja energije i energenata, kao i načinima za
korišćenje energije iz obnovl?ivih izvora i unapredjenje obnovl?ivih izvora energije.
Vlada je usvojila i Predlog zakona o potvrdjivanju Sporazuma izmedju Vlade Srbije i Vlade Ruske
Federacije o vojnotehničkoj saradnji.
Po predlogu Ministarstva privrede na spisku 17 preduzeća čija privatizacija je odložena su


Fabrika maziva Kruševac (FAM)



Fabrika automobila Priboj (FAP)



HIP Petrohemija
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PKB korporacija



Resavica



Jumko



Trajal korporacija



Galenika



Politika a.d



Ikarbus



RTB Bor



Holding kablova Jagodina



Holding preduzeće Prva petoletka iz Trstenika i četiri njegova zavisna preduzeća - PPT TMO,
PPT - Servoupravljači, PPT Kočna tehnika i PPT Zaptivke.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/563267/Fiskalni-savet-Vracanje-plata-i-penzija-na-staro-vodi-u-krizu-javnog-duga

Fiskalni savet: Vraćanje plata i penzija na staro vodi
u krizu javnog duga
G.B.
Fiskalni savet saopštio je danas da je javni dug u aprilu smanjen za oko 170 miliona evra i na kraju
meseca iznosio je 24,4 milijardi evra ili 74,1 odsto BDP-a i izrazio očekivanje da će u maju ponovo
porasti javni dug za 100 miliona evra, a do kraja godine će iznositi 78 odsto BDP-a.
Do blagog smanjenja javnog duga u aprilu došlo je usled kombinovanog dejstva dva činioca:
slabljenja američkog dolara i manjeg budţetskog deficita od planiranog u prvom tromesečju 2015.
godine, što je stvorilo rezervu likvidnosti i omogućilo blago neto razduţivanje u aprilu, navedeno je
u izveštaju Fiskanog saveta za april.
“Dejstvo ovih činilaca je, medjutim, samo privremeno i već u maju očekujemo ponovni rast javnog
duga za preko 100 miliona evra”, upozorio je Fiskalni savet i pojasnio da će u maju, po svemu
sudeći, biti zabeleţen deficit u republičkom budţetu od 10 - 15 milijardi dinara.
Dejstvo nekih jednokratnih faktora koji bi vanredno umanjili deficit je izostalo (osim ako se odloţi
redovni povraćaj PDV-a na kraju meseca), tako da se celokupno smanjenje deficita moţe objasniti
prethodno opisanim trendovima.
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Rashodi će biti manji usled umanjenih plata i penzija i niskog izvršenja kapitalnih rashoda, a
prihodi verovatno nešto veći usled poboljšane naplate poreskih prihoda.
Rezultati nedvosmisleno ukazuju na to da je javni dug Srbije previsok, a budţetska izdvajanja za
kamate na javni dug prevelika u odnosu na uporedive zemlje. Stoga, bilo kakvo popuštanje u
trogodišnjem programu fiskalne konsolidacije (uz moguću promenu trenutno veoma povoljnog
spoljnog okruţenja), moţe biti put u krizu javnog duga.
“Do kraja godine javni dug će najverovatnije dostići nivo od oko 78 odsto BDP-a, što je znatno
iznad proseka u zemljama Srednje i Jugoistočne Evrope koji iznosi oko 5 odsto BDP-a, ali i
dugoročno odrţivog nivoa koji je za zemlje sličnog nivoa razvijenosti procenjen na oko 50 odsto
BDP-a. Štaviše, javni dug od oko 78 odsto BDP-a svrstava Srbiju u red najzaduţenijih medju
uporedivim zemljama u ovom regionu, odmah iza Hrvatske sa dugom od oko 90 odsto BDP-a”,
upozorio je Fiskalni savet.
Cena javnog duga koju Srbija plaća očigledno je previsoka - u 2015. godini rashodi za kamate
iznosiće preko 1,1 milijardi evra ili 3,5 odsto BDP-a, a samo šest zemalja u Evropi ima veće
troškove za kamate na javni dug.
“Poredjenja radi, Grčka kao najzaduţenija zemlja u Evropi sa dugom od 180 odsto BDP-a za kamate
troši samo 0,7 odsto BDP-a više u odnosu na Srbiju, a pritom, očekivano je da budţetski rashodi za
kamate do 2017. godine porastu na oko četiri procentna poena BDP-a, čime će ova razlika
praktično nestati”, navedeno je u analizi Fiskalnog saveta.
Ogromni rashodi za kamate već su ozbiljno narušili strukturu drţavne potrošnje. Za kamate u 2015.
godini, koje su najneproduktivniji budţetski rashod, plaćamo više od ukupno planiranih javnih
investicija, a tek nešto manje od celokupnih rashoda za obrazovanje i nauku što je uz sve ostale
prateće troškove dovoljno za isplatu zarada oko 150.000 zaposlenih u ovom sektoru.
“Uprkos planiranom smanjenju deficita, do 2017. godine očekuje se godišnji rast izdvajanja za
kamate u proseku za 20 milijardi dinara. To znači da će svake sledeće godine biti neophodno
ostvariti uštede na rashodima, ili povećati javne prihode za oko 20 milijardi dinara samo da bi se
deficit odrţao na nepomenjenom nivou”, navedeno je u Izveštaju.
Ovaj iznos je, na primer, ekvivalentan ukupnom povećanju prihoda po osnovu suzbijanja sive
ekonomije u 2015. godini (što se ne moţe očekivati svake naredne godine), odnosno nešto manji od
ukupnih ušteda ostvarenih po osnovu smanjenja penzija (procenjene na oko 25 milijardi dinara),
navedeno je u izveštaju Fiskalnog saveta.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/563195/Srbija-na-petom-mestu-po-otvorenim-radnim-mestima-iz-stranihinvesticija

Srbija na petom mestu po otvorenim radnim
mestima iz stranih investicija
Beta
Srbija je na petom mestu liste 15 evropskih zemalja po broju radnih mesta stvorenih iz direktnih
stranih investicija po glavi stanovnika u 2014. godini, a u 2013. je bila na prvom mestu, saopštila je
danas revizorsko-konsultanska kuća EY.Srbija na petom mestu po otvorenim mestima iz direktnih
investicijaIstraţivanje EY o atraktivnosti evopskog trţišta je pokazalo da je u prošloj godini 305
milijardi dolara investirano u Evropi, što je godišnji rast od 36 odsto, a da je najviše investicija
ostareno u Velikoj Britaniji, Nemačkoj i Francuskoj.
Kako je navedeno, 43 evropske zemlje, uključujući Rusiju i Tursku, imale su 4.341 investicioni
projekat, što je za 10 odsto više nego u 2013. godini, čime je obezbeĎeno otvaranje 185.583 novih
radnih mesta, 12 odsto više u poreĎenju sa prethodnom godinom.
- Zapadna Evropa privukla je polovinu svih svetskih investicija u 2014. godine, što je rast od pet
odsto u odnosu na 2013. godinu. Tim rezultatom Evropa je prestigla Kinu koja trpi pad investicionih
projekata od šest odsto, i tako postala najatraktivnija destinacija za strane investicije - ističe se u
saopštenju EY.
Dodaje se da je rast investicija u Severnu Ameriku, sa 31 na 39 odsto, postavio taj region na drugo
mesto po atraktivnosti na globalnom nivou, dok je Kina pala sa prvog na treće mesto.
Istraţivanje EY pokazalo je da 59 odsto investitora pozitivno gleda na perspektivu Evrope u naredne
tri godine, ali samo 32 odsto rukovodilaca ima planove da otpočne ili proširi svoj posao u Evropi
tokom naredne godine.
Strani investitori vide birokratiju (20 odsto) i spor ekonomski rast (17 odsto) kao najveće
nedostatke Evrope, dok su geopolitička nesigurnost evropskih granica (11 odsto) i velike deficiti (11
odsto) navedeni kao mnogo manji nedostaci.
Ukazano je da evropske zemlje moraju dodatno poboljšati fleksibilnost trţišta rada, pojednostaviti
regulativu i podsticati kooperativno poslovno okruţenje.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/563127/Stevanovic-Ne-ocekujem-masovne-strajkove-posle-31-maja

Stevanović: Ne očekujem masovne štrajkove posle
31. maja
Tanjug
Drţavni sekretar u Ministarstva privrede Dragan Stevanović izjavio je večeras da ne očekuje
masovne štrajkove radnika posle 31. maja i dodao da tog dana neće većina preduzeća otići u
stečaj.
"Ne očekujem proteste, ne zato što ne ţelim da se dese, već je vlada odlučila da stavi tačku na
agoniju koja je stvarana decenijama unazad, a ovo je koncept koji će dugoročno obezbediti
stabilnu budućnost", rekao je Stevanović za B92.
Prema
njegovim
rečima,
drţava
će
započeti
proces
sprovesti
do
kraja.
On je rekao da je drţava svesna da ima problema u Zakonu o stečaju i da su izmene tog zakona u
proceduri.
"Radnici ne treba da očekuju iluziju i demagogiju već moraju da budu svesni okolnosti i da uzmu
socijalni program koji im se nudi", rekao je Stevanović.
Kako je rekao, ne moţe se narediti radnicima da ne štrajkuju, ali na ulici se neće rešiti ništa.
"Nece izbrisati gubitke i promašaje koji su godinama stvarani. Radnici se boje neizvesnosti u koju
ulaze, ali moraju da se oslobode okova u kojima se nalaze decenijama", rekao je Stevanović.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/563469/NIKO-NE-POSTUJE-ZABRANU-Vise-od-900-ljudi-u-javnom-sektoru-zaposlenona-neodredjeno

NIKO NE POŠTUJE ZABRANU Više od 900 ljudi u
javnom sektoru zaposleno na neodređeno
Alo.rs
Od stupanja na snagu zabrane zapošljavanja u javnom sektoru 2013. godine, do sada je lokalnim
samoupravama odobreno zapošljavanje na neodreĎeno vreme nešto više od 900 ljudi, izjavio je
juče Ivan Bošnjak, drţavni sekretar u Ministarstvu drţavne uprave i lokalne samouprave.
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Bošnjak je poručio da su nadleţne institucije sankcionisale svako kršenje propisa o zapošljavanju u
javnom sektoru koje je prijavljeno na vreme, ali nije ţeleo da otkrije koliko je takvih slučajeva
bilo.
On je podsetio i da je u lokalnim samoupravama utvrĎen višak od 4.500 zaposlenih i da su u rešenje
o ograničenju maksimalnog broja zaposlenih na lokalnom nivou prvi put ušla sva tri segmenta
uprave - radnici u administraciji, u javnim sluţbama i javnim komunalnim preduzećima. Bošnjak je
ukazao i da su disproporcije plata zaposlenih u lokalnim samoupravama velike.
- Pojedine opštine su striktno primenjivale postojeća zakonska rešenja i ograničenja, ali pojedini
predsednici opština dodavali su različite dodatke zaradi - kazao je on i naveo da se zbog toga plata
predsednika opština kreće od 76.000 do više od 150.000 dinara.
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/563337/Strajk-upozorenja-u-Hipolu-zbog-najavljenog-stecaja

Štrajk upozorenja u Hipolu zbog najavljenog stečaja
S. Mirić
Radnici “Hipola” odrţali su štrajk upozorenja u znak protivljenja stečaju. Sindikati, koji su danas
obustavili rad na jedan sat, tvrde da je stečaj samo nastavak obezvreĎivanja “Hipola”.
Radnici kaţu da proizvodno-tehnološki i ekonomski rezultati govore da se radi o zdravoj firmi, a
došla je u nevolje kada je Agencija za privatizaciju dobila odrešene ruke da je udomi.“Hipol” je
2010. godine, posle raskida privatizacije sa slovenačkom firmom “Orka” i njenim većinskim
vlasnikom Grogom Čenčičem, preuzela drţava.
Od tada je firma uspela da uvoĎenjem novih tehnologija i proizvoda podigne vrednost bruto
proizvodnje sa 40 na 50 miliona evra. Za poslednje tri godine izvoz “Hipola” iznosio je 47 miliona
evra. Preduzeće je otpustilo oko 60 zaposlenih koji su bili višak i sad upošljava oko 200 radnika.
Zbog toga je odluka o stečaju, navodno na zahtev MMF, iznenadila “Hipolce”.
- Istina je da je firma zaduţena i da su dugovi veći od aktive, ali kad se malo razgrne taj bilans vidi
se da je od 2008. do 2010. godine tadašnji vlasnik Čenčič zaduţio „Hipol“ za 10 miliona evra i to
kreditom sa kojim se saglasila i Agencija za privatizaciju – ističe Igor Seneši iz sindikata Nezavisnost
i dodaje da radnici to smatraju „mutnim poslom“ za koji oni ne bi trebali da ispaštaju. „Hipol“
takoĎe duguje preko 10 miliona evra za investicioni kredit koji su londonski i pariski klub otpisali
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našoj drţavi, ali drţava nije „Hipolu“.
- Smatramo da se radi o velikoj i besramnoj igri u kojoj će biti uništena jedna dobra firma za neki
globalni račun i interese nekog koga će političari promovisati u privrednika. Radnici tu nisu ništa,
nas će pustiti niz vodu – tvrdi Siniša Dimitrijević iz Saveza samostalnih sindikata, koji je pozvao na
suočavanje u ovo preduzeće lokalno rukovodstvo, članove Nadzornog odbora i predstavnike
pokrajine i Vlade.
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/563235/Protest-radnika-novosadske-Informatike-pred-gradskom-Skupstinom

Protest radnika novosadske "Informatike" pred
gradskom Skupštinom
S. Aničić
Otpušteni radnici novosadske "Informatike" odrţali su danas novi protest ispred Skupštine grada uoči
današnje sednice.
Oni protestuju zbog toga što preduzeće nije ispoštovalo odluku inspekcije rada da ih vrati na posao.
Rukovodstvo "Informatike" otpustilo je ove godine 19 radnika, bez prethodne najave, a otpušteni
radnici tvrde da je do toga došlo jer su odbili da se učlane u Treću Srbiju, koja upravlja ovim
gradskim preduzećem.
Radnici "Informatike" protestovali su i sinoć na Kongresu Saveza samostalnih sindikata Srbije u
Beogradu, kada su prekinuli govor premijera Aleksandra Vučića i razvili transparent kojim su traţili
njegovu podršku.
Skupština Grada Novog Sada danas će zaseda po 15. put u aktuelnom sazivu, a pred odbornicima je
više od 50 tačaka dnevnog reda.
MeĎu značajnijim tačkama dnevnog reda su izbor gradskog ombudsmana i izbori direktora pojedinih
javnih i javno-komunalnih gradskih preduzeća koji su u prethodnom periodu bili u v.d. stanju.
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Rak-u-Rakovici.sr.html

Рак у Раковици
Ако се и ИМР затвори – земља сељака, чију развојну шансу политичари виде у пољопривреди,
остаће без једине фабрике трактора
Рак се вратио у Топчидерску реку. Предање каже да је по њему цео крај назван – Раковица. Од
1927. године, када је у лепој београдској долини између Кошутњака и Канаревог брда
подигнута фабрика мотора, познати ИМР, није била чистија. Била је све прљавија као руке
радника којих је од тада у све бројнијим фабрикама бивало све више. „Југострој“ подигнут
1928. године, нестао је, као и име му, кад и Југославија. Почело је дакле под краљем у
капитализму, наставило се у комунизму – редом узводно ницале су хале „Фригостроја”,
„Рекорда”, „21. маја”... Руке више од 20.000 радника биле су масне и прљаве, душа наивна и
чиста. Катанци на капије стављани су готово истим редом као и када су пресецане црвене
врпце – од ДМБ-а, преко „Рекорда“ па даље низводно. Сад остаде само још ИМР да се
закатанчи.
Раковичане фабрички дим више не гуши. Гуши их ништа, пустош. Раковица је као рак кренула
уназад.
Нове власти су шансу Србије виделе у пољопривреди. Не у индустрији. Зато се ваљда у земљи
сељака затварају и последње фабрике трактора. Тито је сељаке утеривао у фабрике, а сада
раднике избацују на улицу као беземљаше.
– Сада нам само вичу да смо губиташи. А као да никога није брига или не зна да 350.000
трактора у Србији стаје ако нас затворе. Сви који њиве обрађују и црвеним (ИМТ) и плавим
(ИМР) тракторима остаће без резервних делова. Остало нас је 650 у халама и посла има, али то
као да никога не занима – каже Првослав Бркић, синдикални вођа радника који већ трећи дан
блокирају пут и трамвајску пругу у Раковици протестујући што их је држава отписала и гура у
стечај.
Некада се власт тресла од страха када незадовољни радници „црвене Раковице“ крену ка
скупштини. Сада тих проблема нема. Нема ни радника.
Заборављено је да су те радничке колоне доносиле и односиле властодршце. Из ове некада
индустријске долине потекла су два председника Србије – Слободан Милошевић као кадар из
„Техногаса”, једине фирме која је успешно приватизована и ради под вођством немачког
„Месера“. Други председник кога су изнедриле фабричка хале јесте Зоран Лилић, који је био
директор пропалог „Рекорда”. Та фабрика гума оглодана је до стубова после продаје рускосрпском конзорцијуму „Визахем”. Продата је за свега пет милиона евра, а сада се за њу у
стечају тражи више. Чека купца док свакога дана на зарђалој хали пуца још понеко окно. Да
није пропао – и „Авала филм“ ту би могао да се сними неки хорор филм.
Само у једном делу „Фригостроја“ ради „Полимарк“, познати произвођач кечапа и мајонеза.
Већина других хала је пропала или је у најбољем случају претворена у магацине.
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ДМБ, некадашњи гигант, потпуно је крахирао. Прво је поцепан у холдинг, онда распарчаван – и
ту више нема ничег. Зарастао је и фудбалски терен.
Чудо је да ради ливница ИМР-а. Пуним капацитетом.
– Одливке испоручујемо „Фамосу“, „Првој петолетки“, ФАП-у. Ако и њу затворе металски
комплекс Србије више неће постојати – драматичан је Првослав Бркић, вођа синдикалне
подружнице АСНС-а у ИМР-у, подсећајући да су пропале ливнице у Раљи, Земуну, да се
ливница „Лола“ једва дими.
Држава се можда и смилостиви и да још једну шансу раковичким металцима. Али какав је
однос био према њима говори чињеница да рецимо Фонд за развој није дао ни динара јер ИМР
има више од 30 одсто друштвеног капитала. Таква су правила. Нема помоћи за друштвене
фирме. Због несолвентности, а разлог су често били дугови из прошлог века за неисплаћене
плате. Ускраћена је била и помоћ од СИЕПА, Агенције за осигурање и финансирање извоза,
комерцијалних банака...
Из раковичке хале трактори су одлазили за Етиопију, Босну, Египат... Још су конкурентни у
Африци без обзира на технолошко заостајање. Због економских теоретичара који никада руке
нису гурнули у коломаз, нити их прали панол пастом, мора се рећи да су конкуренти плавим
тракторима из Раковице они из Белорусије, као и они из две кинеске компаније.
Тако ова стара фабрика таљига кроз време транзиције. Никла у капитализму, развијана у
социјализму – умире у либерализму.
Горан Волф

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/polovina_radi_u_prosveti_i_zdravstvu.4.html?news_id=302516

Objavljen broj radnih mesta u ministarstvima i drugim državnim organima

Polovina radi u prosveti i zdravstvu

U lokalnim samoupravama radi više od 77.000 * Javni servisi - RTS i RTV - broje 4.059 radnih mesta
* Poverljivi podaci za Ministarstvo odbrane
AUTOR: B. CVEJIĆ
Beograd - Više od polovine zaposlenih u drţavnom sektoru u Srbiji radi u resorima prosvete i
zdravstva, odnosno skoro 270.000 od ukupno pola miliona koliko se beleţi radnih mesta u drţavi,
pokazuju statistički podaci objavljeni juče na sajtu Ministarstva drţavne uprave i lokalne
samouprave. Ministarstvo prosvete i nauke broji gotovo 140.000 zaposlenih, meĎu kojima oko
20.000 njih radi na dva ili više radnih mesta, dok resor zdravlja ima 127.642 radna mesta.
Za plate iz budţeta odvaja se za 45.020 radnih mesta u MUP-u, u resorima rada i pravde za 17.770 i
17.225, a u Ministarstvu finansija za 11.033. Ostala ministarstva broje po "jednocifrenu hiljadu"
radnih mesta, te je tako bilans u poljoprivredi skoro 6.000, graĎevinarstvu i saobraćaju više od
3.500, kulturi i informisanju skoro 3.000, a u Ministarstvu spoljnih poslova 1.199. Manje od hiljadu
broji se u ministarstvima privrede (639), trgovine i telekomunikacija (835), drţavne uprave (414),
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omladine i sporta (303) i rudarstva i energetike (135), dok je u Ministarstvu odbrane to poverljiva
informacija.
Prema podacima Ministarstva drţavne uprave, u Predsedništvu postoje 104 radna mesta, u Vladi
Srbije 2.870, a u lokalnim samoupravama 77.638 od čega 30.852 u upravi i više od 46.000 u
ustanovama.
S druge strane, u pravosuĎu postoji više od 3.500 radnih mesta, misli se na sudije i tuţioce, u
zakonodavnoj grani vlasti 822, u nezavisnim telima i samostalnim organima 719, a u drugim
institucijama 79. U javnim servisima (RTS i RTV) prebrojano je 4.059 radnih mesta.
Podsetimo, ove sedmice ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički saopštila je
da je broj zaposlenih u drţavnom sektoru u decembru 2014. godine iznosio 493.505, bez javnih
preduzeća, što su "pouzdani ali ne i tačni podaci", jer bi tačni bili samo ako bismo imali registar
zaposlenih. Ona je ujedno najavila da će ove godine broj u drţavnom sektoru morati da se smanji
za više od 9.000 - 4.600 u resoru izvršne vlasti, odnosno u okviru ministarstava i 4.478 u lokalnim
samoupravama, dok se očekuje i da se jedan odsto zaposlenih penzioniše.
- U odnosu na broj stanovnika nemamo preveliki broj zaposlenih u drţavnom sektoru. Imamo sedam
zaposlenih na 100 stanovnika, dok mnoge članice Evropske unije imaju osam. Problem je, meĎutim,
u lošoj strukturi zaposlenih. Postoje primeri da negde prekvalifikovani rade poslove koje bi mogli
da rade i oni sa niţim kvalifikacijama. TakoĎe postoji preveliki broj rukovodilaca u odnosu na broj
izvršilaca, pa su tako danas neki sami sebi šefovi. Tome će morati da doĎe kraj - istakla je tada
Udovički.
U Poreskoj upravi i RHMZ više od 10.000
Najbrojniji organi koji se nalaze u sastavima ministarstava jesu centrala Poreske uprave sa oko
6.000 radnih mesta, Uprava carina sa 2.766 i Uprava za trezor sa 1.184, sva tri u okviru
Ministarstva finansija. Od posebnih organizacija izdvajaju se Republički hidrometeorološki zavod
koji zapošljava 4.418 ali u taj broj ulaze i protivgradni strelci angaţovani po ugovorima. Sledi
Republički geodetski zavod - skoro 3.000, zatim PIO fond broji skoro 3.500 mesta, RFZO 2.750, a
Nacionalna sluţba za zapošljavanje blizu 2.000.
Kragujevac: Otkazi za 1.500 ljudi
Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić je naveo da je u toj lokalnoj samoupravi bivši
gradonačelnik Veroljub Stevanović zapošljavanjem napravio veliki višak i da će sada morati da se
otpusti oko 1.500 ljudi u naredne tri godine. Za to će, kako je rekao, morati da se potroši oko 9,5
miliona evra.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/intenziviranje_pregovora_sa_potencijalnim_partnerima.4.html?news_id=3025
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Grupa Zastava vozila pod zaštitom od poverilaca u narednih godinu dana

Intenziviranje pregovora sa potencijalnim
partnerima
AUTOR: Z. R.
Kragujevac - Grupa Zastava vozila, koju, pored ostalih firmi, čine Zastava kamioni, Zastava
specijalni automobili u Somboru i proizvoĎač automobilskih prikolica Zastava INPRO, uvrštena je,
odlukom Vlade, u spisak preduzeća od strateškog značaja, te će u narednih godinu dana biti
zaštićena od potraţivanja poverilaca.
Generalni direktor Grupe Zastava vozila Dragan Srejović rekao je juče našem listu da će uskoro
početi intenzivni pregovori sa svim inostranim kompanijama i investitorima koji su zainteresovani
za privatizaciju Zastavinih fabrika, pre svih Zastave kamiona i Zastave specijalnih automobila.
Podsetimo da je za Zastavinu fabriku kamiona zainteresovano sedam inostranih kompanija, iz Kine,
Nemačke, Italije i drugih zemalja. Za sada je najozbiljnija ponuda kineske kompanije Huang hai, sa
kojom Kamioni imaju potpisan memorandum o saradnji, kojim je predviĎeno strateško partnerstvo,
odnosno zajednička proizvodnja kineskih teretnih i terenskih vozila u Kragujevcu. Ta kompanija
zainteresovana je i za privatizaciju Zastavine fabrike u Somboru.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radikalizacija_protesta_od_ponedeljka.4.html?news_id=302450

Zaposleni u Fabrici obojenih metala u Prokuplju i dalje u potpunoj obustavi rada

Radikalizacija protesta od ponedeljka

Zbog otkaza koji je dobilo 15 radnika jer su zatraţili zarade i uplatu doprinosa, i preostali zaposleni
stupili u štrajk * Direktor naredbom zabranio iznošenje podataka o firmi i kontakt sa inspekcijama
AUTOR: G. VLAOVIĆ
Beograd - Radnici Fabrike obojenih metala u Prokuplju koji su u potpunosti obustavili rad u
preduzeću u znak solidarnosti sa 15 otpuštenih kolega, najavljuju da će u slučaju da vlasnik ne
ispuni njihove zahteve radikalizovati svoj protest.
Pored zahteva da se 15 livaca koji su odbili da rade zbog toga što im nisu overene zdravstvene
knjiţice i isplaćene zaostale zarade vrate na posao, traţimo i da se svim zaposlenima u fabrici
overe zdravstvene knjiţice i isplati jedna plata. Ako se to ne ostvari, danas ćemo odrţati sastanak
svih zaposlenih koji su u protestu i doneti odluku o njegovoj radikalizaciji. Jedna od mogućnosti je
da organizujemo skup sa transparentima i parolama. Da li ćemo protest da odrţimo ispred fabrike
ili na nekom drugom mestu odlučićemo u toku dana. Kako stvari sada stoje najverovatnije je da
ćemo, ako bude razloga za to, sa radikalizacijom početi u ponedeljak - kaţe za Danas Slavoljub
Popović, predsednik Sindikata "Sloga" FOM Prokuplje.
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On ističe da su svi proizvodni radnici u znak solidarnosti sa otpuštenim kolegama odbili da rade i da
se se vrate u fabričke hale, iako im je rukovodstvo uputilo poslednje upozorenje da moraju da se
vrate na posao pod pretnjom da će, ako to ne učine, i oni dobiti otkaze ugovora o radu.
- Pretnje otkazima ne mogu da nas zastraše, mi smo slobodni ljudi i nismo ničiji robovi da bi radili
za dţabe. Neshvatljivo nam je ponašanje direktora koji nam anulira sva zakonom dodeljena prava,
dok se on istovremeno poziva na odredbe zakona koje krši. Mi nemamo regulisan radni staţ više od
tri godine, nemamo zdravstvene knjiţice da se lečimo, a minimalne plate smo jedva uspevali da
dobijemo i to samo kada smo obustavljali rad - ističe Popović.
Dodaje da su se radnici u više navrata obraćali drţavnim i inspekcijskim organima, ali da nije
postignut bilo kakav efekat a bahatost poslovodstva je sve veća. A kolika je ona, vidi se i u naredbi
direktora kojom se inspekcijskim organima zabranjuje ulaz u fabriku bez njegove saglasnosti. Zato
smo odlučili da kada ne moţe drţava, mi preduzmemo radikalnije mere, pa razmišljamo i da svojim
telima blokiramo ulaz u fabriku kako bi odbranili dostojanstvo rada u slučaju da poslodavac naĎe
nove ţrtve koje bi eksploatisao - poručuje Popović.
Povodom situacije u toj fabrici juče smo kontaktirali i Dragana Ţivkovića, vlasnika preduzeća Grand
inţenjering iz Bora u čijem sastavu posluje FOM, meĎutim on nas je obavestio da u datom trenutku
ne moţe na bilo koji način da komentariše zbivanja u fabrici te nas je zamolio da ga pozovemo
danas, obećavši da će nam dati izjavu.
Solidarnost
Grupa od 15 radnika Fabrike obojenih metala u Prokuplju obustavilo je rad 28. aprila zbog toga
što nisu dobili zarade od početka godine niti su im overene zdravstvene knjiţice. Poslodavac je
radnicima koji su odbili da rade uručio otkaze nakon čega je u znak solidarnosti sa njima u
obustavu rada stupilo i preostalih 30 zaposlenih u fabrici.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=05&dd=30&nav_id=998455

"Armija socijalnih slučajeva na vidiku"
Da li novac dobijen od socijalnih paketa i otpremnina moţe posluţiti radnicima koji ostaju bez
posla kao zalog za neko novo radno mesto i bolju budućnost?
IZVOR: B92 SUBOTA
Zlata Zec iz sindikata "Nezavisnost" kaţe da su otmpremnine male, a radnici nepripremljeni za
trţište i poslovnu klimu s kojima će se suočiti.
"Retko ko je od otpremnine i tako malog kredita počeo novi posao. Osim toga poslovno okruţenje
koje se nalazi u našoj zemlji ne obećava i to bi moţda naţalost bila i bačena sredstva, jer vi vidite
da se svaki dan zatvara sve više radnji koje su već otvorene. Dakle, nema perspektive i povoljnog
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privrednog okruţenja za male privrednike", navodi ona.
Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, smatra da novčani iznos koji je ponuĎen
radnicima nije dovoljan da bi se započeo novi biznis i obezbedila egzistencija.
"Dakle, sa tih 350.000 dinara koje će dobiti, pa i sa nekim kreditom koji bi dobili, ovi radnici
apsolutno više nisu u stanju, ni finansijski ni po godinama koje imaju da započnu neke nove
biznise", kaţe Savićeva.
Novac od otpremnina će se brzo potrošiti, a onda će se drţavni socijalni fondovi naći pod ogromnim
pritiskom, poručuje predsednica asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.
"To će trajati taman toliko, dok ne plate zaostale račune, dok ne vrate sve ono što su pozajmili od
roĎaka i prijatelja, jer naţalost u tim preduzećima, zarade su kasnile. Dakle, sve u svemu, mi ćemo
veoma brzo kada se to malo para potroši imati jednu armiju socijalnih slučajeva", dodaje ona.
Većina ljudi koja je radila u drţavnom sektoru čak i da ţeli da započne sopstveni biznis, prethodno
bi morali da se dodatno obuče, jer tokom svog radnog veka nisu bili pripremani za takve
mogućnosti.

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/radnici-zastava-oruzja-sta-je-sa-drustvenim-kapitalom_605176.html

Radnici Zastava oruţja: Šta je sa društvenim kapitalom?
KRAGUJEVAC
Predstavnici radnika Zastava oruţja iz Kragujevca nezadovoljni su kako se rukovodstvo fabrike
odnosi prema 25 % društvenog kapitala. Mnogi sastanci Nadzornog odbora, na kojima se
govorilo o budućnosti fabrike, prošli su bez njih iako radnici i dalje učestvuju u četvrtini
vlasništva preduzeća.
Kragujevačka fabrika Zastava oruţja jedna je od retkih u čijem vlasništvu učestvuje i 25 %
društvenog kapitala. Kao vlasnici četvrtine kapitala sindikati se zalaţu za stalno prisustvo i
učestvovanje predstavnika radnika u donošenju odluka iako u poslednje vreme to nije bio slučaj.
"Smatramo nedopustivim neinformisanje sindikata odnosno zaposlenih u svim onim odlukama koje
rukovodstvo odnosno upravljački organi donose a koje se mogu dugoročnije odraziti na poslovanje
samog preduzeća", kaţe za RTV Katarina Jakovljević, zastupnica društvenog kapitala "Zastave
oruţja".
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Oko 2.000 zaposlenih zabrinuto je i kada je sam obim poslovanja ali i prodaja proizvoda u pitanju,
što se direktno odraţava i na finansijska sredstva fabrike.
Predsednik sindikata Zastave oruţja Dragan Ilić ocenjuje da priliv sredstava i obim upošljavanja
pada, da je sve više radnika u fabrici nedovoljno uposleno, a sa druge strane, kako kaţe, primaju se
drugi radnici.
Društveni kapital je tekovina socijalizma i kao takav nije zakonski regulisan, pa se i dalje ne zna šta
će sa njim biti u preduzećima koja nisu predviĎena za privatizaciju.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca Jugoslav Ristić kaţe da situacija moţe da se
reši donošenjem posebnog zakona za odbrambenu industriju po kom bi se taj deo kapitala pravedno
dodelio radnicima koji rade u fabrici jer su oni, kako kaţe, stvarali kapital za koji im je drţava 50
godina govorila da je to njihovo vlasništvo.
Predstavnici sindikata smatraju da se veliki broj odluka donosi na štetu zaposlenih, a da se 25 %
društvenog kapitala ne sme zanemariti kada je budućnost Zastava oruţja u pitanju.
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/parafiskalni-nameti-nepredvidivi_605020.html

"Parafiskalni nameti - nepredvidivi"
BEOGRAD
Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković ocenio je danas da parafiskalni
nameti čine vrlo neizvesnim privredni ţivot u Srbiji, jer se nikada ne zna kada će neka lokalna
samouprava da propiše nešto čega u prethodnoj godini nije bilo.
Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta i poslodavci i sindikati, kao i predstavnici
Ministarstva finansija ukazali su na problem parafiskalnih nameta u lokalnim samoupravama, rekao
je Atanacković na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.
On je istakao da ima opština koje su za 200 ili 300 odsto, a u jednom primeru i za 600 odsto
povećali parafiskalne namete, kao i da se nikada ne zna kada će propisi biti promenjeni.
To je tako jedno šarenilo kod istih nameta, poput poreza na imovinu i taksi za ekologiju, ocenio je
Atanacković i dodao da su i predstavnici Ministarstva finansija saglasni da je to veliki problem.
Atanacković je rekao da su predstavnici minisitarstava finansija i privrede najavili nove zakone o
finansiranju lokalnih samouprava i o naknadama, tako da se, kako je naveo, poslodavci nadaju da
će problemi u propisivanju parafiskalnih nameta biti rešeni.

17

