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Kupce traže i kroz stečaj
Z. Radović
Preduzećima u restrukturiranju danas prestaje zaštita države od poverilaca i sve opcije su u
igri. Nadležni tvrde da neće svi gubitaši odmah biti blokirani, sve zavisi od volje poverilaca
ZAŠTITA države od prinudne naplate od danas više ne važi za 44 preduzeća u restrukturiranju.
Poverioci će moći u narednih mesec dana da ih gurnu u stečaj, ali to ne znači da će svi kojima
gubitaši duguju odmah tražiti naplatu. Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović
ističe da su se pojedini dužnici već dogovorili sa poveriocima da ih "poštede" još neko vreme.
- Ni poveriocima ne odgovara blokada, jer je i za njih bolja opcija da pregovaraju sa preduzećima o
reprogramu duga - smatra Stevanović. - Za one koji nemaju održivo tekuće poslovanje, ne mogu da
posluju po tržišnim principima i koji generišu gubitke realnom sektoru i državi stečaj je najbolje
rešenje. Sa mnogim rukovodiocima i sindikalnim liderima smo obavili razgovore, a danas ćemo se
ponovo sastati kako bismo im objasnili kako da se organizuju da kroz ovaj postupak prođu što
bezbolnije. Poverioci moraju prvo da podnesu zahtev Privrednom sudu i da uplate predujam, a tek
posle te procedure, sudija može da pokrene stečajni postupak. Sve to traje oko mesec dana, tako
da će firme imati još toliko vremena da zaštite imovinu i da se u tom roku naprave unapred
pripremljeni planovi reorganizacije.
Stevanović objašnjava da će u narednih mesec dana biti sproveden socijalni program.
- S obzirom na to da će Agencija za privatizaciju biti stečajni upravnik, gledaćemo kako da te firme
spremimo za prodaju iz stečaja - navodi državni sekretar. - Kroz ovaj postupak imovina se stavlja u
funkciju, a radnici koji su uzeli otpremnine mogu ponovo da se zaposle u istoj firmi. To je moguće,
jer se dosadašnje preduzeće gasi, a otvara se novo pravno lice.
Dr Vladimir Krulj, savetnik ministra zaduženog za evropske integracije i vanredni profesor
Univerziteta u Luvenu smatra da je ovo poslednji trenutak za raščišćavanje stanja u preduzećima u
restrukturiranju, a da je ovaj posao trebalo obaviti bar deceniju ranije.
- U pitanju su firme koje su više od 15 godina, a pojedine i duže, u ozbiljnim poslovnim
problemima, sa dugovima i gubicima, zastarelom tehnologijom, viškom radnika, izgubljenim
tržištem i ekonomski neodrživom proizvodnjom - obrazlaže Krulj. - Preduzeća koja su do sada bila u
restrukturiranju koštala su državu, prema procenama međunarodnih finansijskih institucija, više
stotina miliona evra godišnje iz budžeta za subvencije. To je sa fiskalnog aspekta jednostavno
neodrživa situacija, jer bi nastavak subvencionisanja u dosadašnjem obimu, odveo državu u
bankrot. To više neće da tolerišu ni MMF, ni Svetska banka ni Evropska unija. To je, posle 15 i više
godina "pokrivanja" od strane države, jednostavno neminovnost.
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Dugovi prvih 50 preduzeća u restrukturiranju veći su od četiri milijarde evra, od čega su oko
polovina obaveze prema državi, a polovina dug prema komercijalnim kreditorima.
Skidanje zaštite od poverilaca ne mora neminovno značiti odlazak u stečaj tih preduzeća - tvrdi
Krulj. - Država je obećala da ih ona kao poverilac neće blokirati. Sa druge strane, sa komercijalnim
poveriocima će morati da se razgovara o rešavanju problema dugovanja. Možda se pitanje dugova
može prevazići kroz različite oblike reorganizacije poslovanja, koje bi moglo da omogući firmama
koje imaju kakvu-takvu tržišnu perspektivu, da dogovore neki reprogram dugova i nastave da rade,
ali i da otplaćuju dugove. Poverioci će morati da procene da li im se više isplati da svoje
potraživanje naplaćuju kroz stečaj, ili da kroz neki oblik reorganizacije poslovanja dužnika, možda
naplate dugoročno više nego kroz stečaj.
UŠLI U CAJTNOT
ŠTETA je što ovo moramo da radimo u cajtnotu, i što ovaj posao nije urađen pre dosta godina, kada
su vremena za to bila mnogo bolja - smatra Vladimir Krulj. - Uslovi su sada neuporedivo lošiji nego
pre desetak godina, kada je i naša ekonomija bila u uzlaznoj putanji, kada je bilo više investitora, i
kada su i preduzeća bila u mnogo boljem stanju, sa manjim dugovima i gubicima. Treba tražiti i
najmanju šansu da preduzeća, ili njihovi delovi nastave da posluju i da se očuva što je više moguće
radnih mesta, na ekonomski održiv način.
KUPCE ĆE NAĆI NAJBOLjI
VEOMA je važno da se u narednih godinu dana nađu strateški partneri za 17 strateški važnih
preduzeća, koja imaju izuzetan ekonomski značaj i za našu industriju, za izvoz, ali i za grane
delatnosti u kojima posluju - smatra Vladimir Krulj. - Ona su važna i po broju radnika, ali i po
geostrateškom značaju za našu zemlju. Među 34 preduzeća za koja su pre nekoliko dana raspisani
javni pozivi dobre šanse da pronađu strateške partnere imaju poljoprivredni kombinati i preduzeća
iz prehrambene industrije, ali ima interesovanja i za ostale.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/563802/VELIKO-RASLOJAVANJE-Trecina-penzionera-zivi-sa-15000-dinara

VELIKO RASLOJAVANJE Trećina penzionera živi sa
15.000 dinara
Suzana Lakić
Ni najstariji građani Srbije nemaju isti standarad, razlike između najveće i najniže penzije veće su
od deset puta.
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(+) Kliknite za uvećanje

Šest penzionera u Srbiji mesečno prima između 110.000 i 120.000 dinara, što je i 12 puta iznad
najniže penzije na koju je prinuđeno oko pola miliona najstarijih građana. Penzionerima sa
najvišim primanjima na svakih mesec dana na račun leže i pet puta više novca nego onima koji
inkasiraju prosek od 23.169 dinara. Najniža penzija iz redova zaposlenih je 13.288 dinara, a kod
kategorije poljoprivrednika oko 10.000 dinara.
Procenjuje se da najveće penzije primaju pripadnici policije, i to penzioneri iz kategorije
specijalaca, koji su pri obračunu birali po deset najboljih uzastopnih godina radnog staža.
Najdebljim čekovima mogu da se pohvale i vojni obaveštajci, ali i nekadašnji radnici Uprave za
krivične sankcije, bivši radnici saveznih ministarstava... Po proseku se visoko kotiraju i akademici.
U Srbiji je trenutno nešto više od 1,7 miliona penzionera. Najsiromašniji su novopazarski penzioneri
sa prosečnim primanjima od 16.590 dinara. Sa 29.143 dinara, odnosno 27.787 mogu se pohvaliti
Beograđani i Novosađani čiji prosek važi za najbolji u državi. Suzana Lakić
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Ministarstvo: PIO da odredi osobu za pomoć vojnim
penzionerima
Beta
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) treba da odredi osobu za kontakt koja će
zainteresovane osobe informisati o proceduri utvrđivanja prava na penziju i pomagati u
kompletiranju dokumentacije za ostvarivanje prava na penziju osobama kojima je prestala
profesionalna vojna služba, odlučeno je danas na sastanku predstavnika Ministarstva odbrane i
Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Kako su saopštili iz Ministarstva odbrane, na sastanku koji je inicirao ministar Bratislav Gašić je
zaključeno da će se nastaviti zajednički rad na rešavanju problema vojnih penzionera.
"Jedan od zaključaka sastanka jeste i preporuka da se lica, koja su zaposlena u Ministarstvu
odbrane i Vojsci Srbije, obrate u godini u kojoj ispunjavaju uslove za penziju nadležnoj filijali
Fonda PIO kako bi pribavili uverenja, odnosno listinge o stažu i zaradi i kako bi proverili podatke o
plaćenim doprinosima. Takođe, vojnim osiguranicima je predloženo i da u najbližoj filijali Fonda
PIO preuzmu PIN zbog provere svojih podataka o stažu i zaradi putem interneta", dodali su iz
Ministarstva.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Osposobimo-mlade-da-zapocnu-svoj-posao.sr.html

ИНТЕРВЈУ: МАНУЕЛ САГЕР, генерални директор Швајцарске агенције за развој и сарадњу
(СДЦ)

Оспособимо младе да започну свој посао
У Јужној Србији, уз практичну обуку људи, отворено је неколико стотина радних места у
дрвно-прерађивачкој и индустрији производње намештаја
Свака држава јеодговорна за свој сопствени развој, па иСрбија. Швајцарска, као донатор, само
подржава своје партнере у том напору. Програм заподршку развоју приватног сектора у јужној
Србији, који подржава Швајцарска агенција за развој исарадњу (СДЦ), осмишљен је тако
дапонуди незапосленима практичну обуку у привредним секторима. Отворено је неколико
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стотина радних места у дрвно-прерађивачкој ииндустрији производње намештаја. Без активног
учешћа приватног сектора ово не би било могуће. Сада јекључни корак да се овај модел
примени и у осталим деловима Србије, рекао је занаш лист Мануел Сагер, генерални
директорШвајцарске агенције заразвој и сарадњу (СДЦ), говорећи о досадашњим искуствима у
сарадњи са нашом земљом.
Какав је план СДЦ-а за Србију у наредних пет година?
СДЦ заједно сДржавним секретаријатом заекономију (СЕЦО) тренутно спроводи Стратегију
сарадње између Швајцарске и Србије за период 2014–2017. Приоритетне теме обухватају
управу, економски развој сапосебним усмерењем назапошљавање младих, енергетску
ефикасност и обновљиве изворе енергије. Канцеларија заразвој и сарадњу у Београду
отворена је 1991. До 2014. уложила је 200 милиона евра. Стратегијом запериод од 2014. до
2017. планирано је да уложи још 75 милиона швајцарских франака. Годишњи буџет је око 19
милиона франака.
У које кључне области усмеравате активности?
СДЦ тренутно савладом ради на пружању помоћи у унапређењу система средњег стручног
образовања широм земље кроз успостављање националног оквира квалификација. Једна
одцентралних тема јереформа локалне самоуправе. Заједно са Министарством за државну
управу и локалну самоуправу тежимо да промовишемо ефективнију поделу посла између
централних илокалних власти, док саВладом Савезне Републике Немачке и ГИЗ-ом помажемо
девет општина источне Србије у спровођењу важних реформи и унапређењу пружања услуга.
И на крају, али ненајмање важно, кроз институционалну подршку Сталној конференцији
градова и општина СДЦ помаже локалним самоуправама узаступању њихових интереса и
забринутости пред централним властима.
Шта, по вама,
Србија треба да уради како би такве донације учинилаефикаснијим и тиме довеле до унап
ређења живота њених грађана?
Сарадња између владе и њених међународних донатора има веома позитиван карактер.
Требало би, међутим, да имамо на уму дафинансирање из међународне сарадње износи мање
од једног процента БДП-а Србије. Реални идуготрајни резултати могу се постићи искључиво
уколико се спроведу наговештене домаће реформе, а то не значи ништа друго до спремност
заношење са свим уобичајеним економским, политичким идруштвеним изазовима које такве
реформе носе.
С којим сте се препрекама најчешће сусретали у Србији?
Током овог тренутног мандата, генералног директора СДЦ-а, нисам боравио у Србији, али сам
у њој боравио док сам био на функцији извршног директора за Швајцарску у оквиру Европске
банке за обнову и развој (ЕБРД). Надам седа ћу имати ту прилику ускоро. Ове године посетио
сам Босну иХерцеговину. За мене је једно однајупечатљивијих искустава сатог пута био
састанак са неколико младих људи. Као иу осталим деловима света, они суавантуристички
настројени, динамични инестрпљиви да отпочну сопствени живот икаријеру. Али сапроцентом
од 60 одсто, незапосленост младих у БиХ представља озбиљан проблем. Стопа незапослености
младих је висока широм региона. Владе урегиону су топитање препознале као најважнији
приоритет заделовање. Управо зато СДЦ сарађује са вашом владом на успостављању програма
за запошљавање младих у Србији под називом „е2е” – одобразовања до запошљавања (from
education to employment).
Да ли је у Србији лакше реализовати донацију у поређењу са суседнимземљама?
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Србија је усвојила амбициозан план забудућност, будући даје недавно добила статус
кандидата заприступање ЕУ почетком 2014. Самим тим, приступни преговори имају снажан
утицај на реформску агенду Србије коју ими подржавамо као један од њених развојних
партнера.
Имајући на уму да Србија неће приступити ЕУ у наредних неколико година,
којесу најургентније промене које би по вашем мишљењу Србија требало даспроведе?
Какви год дасу изгледи заприступање ЕУ, државе у региону, укључујући иСрбију, требало би
да наставе са реализацијом својих националних реформских агенди. То обухвата спровођење
реформи јавног сектора и реформе правосудног система, јачање владавине права,
унапређење пословног окружења и промоцију социјалне инклузије.
Штавампрвопаданапаметкаданекокаже „Србија”?
Заједничко председавање ОЕБС-ом две земље.
Пре преузимања функције генералног директора СДЦа били сте швајцарскиамбасадор у Вашингтону.
На основу дипломатске каријере шта би могле битистратешке препоруке за земљу која ни
је чланица ни ЕУ, ни НАТО, као што јеСрбија?
Нерадо дајем такве препоруке другим државама. Србија је себи задала амбициозан циљ, а то
једа постане чланица ЕУ. Сматрам даје најбољи начин да у томе и успе да настави са
спровођењем неопходних реформи.
Слободан Костић
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Vlada usvojila korigovan spisak preduzeća koja će još godinu dana biti zaštićena od poverilaca

I Grupa Zastava vozila na spisku strateških firmi
AUTOR: Z. R.

Kragujevac - Grupa Zastava vozila koju čine Zastava kamioni, Zastava specijalni automobili u
Somboru, proizvođač priključnih vozila Zastava INPRO, Zastava medicina rada, ali i Zastavina
fabrika automobila (kao distributer putničkih vozila i rezervnih delova) uvrštena je, odlukom Vlade
od 29. maja, u spisak preduzeća od strateškog značaja za državu Srbiji, te će u narednih godinu
dana biti zaštićena od poverilaca, odnosno od prinudne naplate potraživanja.
Iako se ta grupacija nije nalazila na prvobitnom spisku, u obrazloženju odluke Vlade navodi se da je
to preduzeće, koje zapošljava oko 1.000 radnika, jedini proizvođač lakih i srednjih kamiona i
minibuseva na Balkanu. Napominje se i da je Zastava medicina rada zdravstvena ustanova u kojoj
se leči oko 38.000 Kragujevčana, a da Zastava INPRO čak 80 odsto proizvodnje priključnih vozila
(automobilskih prikolica) izvozi u Francusku.
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Generalni direktor Grupe Zastava vozila Dragan Srejović rekao je 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 kompanije Huang hai iz Kine, sa
kojom Kamioni imaju potpisan memorandum o saradnji, gde je predviđeno strateško partnerstvo,
odnosno zajednička proizvodnja kineskih teretnih i terenskih vozila u Kragujevcu. Ta kompanija
zainteresovana je i za privatizaciju Zastavine fabrike u Somboru.
Na korigovani spisak Ministarstva privrede dodata je i Prva iskra iz Bariča, dok su dva preduzeća iz
sistema trsteničke Prve petoletke grupisana u okviru holdinga.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/divlja-privatizacija-somborsku-privredu-zavila-u-crno

Дивља приватизација сомборску привреду
завила у црно
Сада већ вишемесечним чврстим држањем зачеља на територији Западнобачког округа у
висини просечних зарада, запослени у онемоћалој привреди Сомбора,
само потврђују мишљење да је на наплату дошао рачун прескупо плаћеног данка „буразерске“
приватизације у протеклих деценију и по. Некада угледни привредни субјекти, који су
запошљавали хиљаде радника, као што су Метална индустрија „Бане Секулић“, „Панонка“,
текстилни комплекс оличен у „Зефиру“, „Весни“, „Текстилној“, фабрика ауто пресвлака и
рукавица „Црвена звезда“, фабрика специјалних возила „Застава“...из реалног живота су се
преселили у избледеле хронике, за њима је ових дана кренула и некада најмоћнија овдашња
фирма , Фабрика акумулатора Сомбор, коју су дугови од преко четири милијарде динара
одвели у неизвесност стечаја, а његових 600 радника на евиденцију Националне службе за
запошљавање.
Ништа мање сете Сомборци осећају и када причају о Уљари „Сунце“ која је својевремено, као
најмодернији такав погон са изузетном сировинском базом, представљала гиганта у српској
уљарској индустрији, а сада тек бледу сенку и периферни прерадни капацитет империје
Предрага Ранковића Пецонија. Годинама уназад борећи се са сукцесијским „игранкама“ на
релацији Србија-Хрватска, највећи преостали српски произвођач обуће, сомборски „Борели“
још увек запошљава 500-тинак радника, али поучен досадашњим искуствима са потпуно
оправданом стрепњом ишчекује процес приватизације који би, по неким незваничним
информацијама, најзад требао да почне. Жаргонски речено „главу изнад воде“ држе тек
запослени у успешно приватизованом „Сомболеду“ који као део хрватског „Дуката“,
афилијације моћног франсуцког „Лакталиса“, чак и бележи раст производње, док реално мале
зараде ( али редовно) прима скоро хиљаду Сомборки запослених у „“Фиорану“, фабрици
доњег веша светског бренда „Калцедонија“.
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У исто време и све очи двестотинак запослених у пољопривредном предузећу „Граничар“ у
Гакову биће упрте у републичку Агенцију за приватизацију. Наиме, њихова нада је пробуђена
након успешне продаје дела имовине сличног предузећа, „Алекса Шантић“ у истоименом селу
сомборског атара, ћерки фирми моћног италијанског кондитора „Ферера“, али реалне процене
потенцијалне продаје 68,5 одсто државног власништва у „Граничару“ за тражених 1,56
милиона евра говоре да су шансе за потенцијални успех у овој приватизацији минималне.
Наиме, ситуација у којој се налазе ова два колектива од којих дословно и зависе села у којима
се налазе, Алекса Шантић и Гаково, само је наизглед слична, а у својој суштини драматично
различита. Вододелницу у њиховој даљој судбини ће одредити чињеница да, за разлику од
Шантићана који ће добар део дугова „испеглати“ недавном продајом 700 хектара на којима ће
„Фереро“ направити највећу плантажу лешника у овом делу Европе, и тиме себи олакшати
проналазк за купца преосталог дела капитала, Гаковачки „граничари“ немају ни један једини
хектар у свом власништву, већ у потпуности зависе од изнајмљивања и обраде рџавног
пољопривредног земљишта. Како годинама уназад најам државних ораница нису плаћали,
површине су се смањивале а дугови гомилали, па је крајње неизвесно ко би се усудио да уђе у
пројекат куповине пољопривредног предузећа које нема своје земље ни колико за саксију.
М. Миљеновић
„Сомборгранит” и „Севертранс”
Да превелике наде нема ни у приватизационом „зауставном времену“, односно у намери
Владе Србије да ове године коначно заврши цео процес трансформације државне у приватну
имовину, донекле сведочи и недавно проглашавање неуспешном приватизације
„Сомборгранита“, пошто се на јавни оглас за куповину већинског пакета државних акција у
овом предузећу није јавио ни један заинтересовани. Да ли ће такве, или нешто боље среће
бити и још увек запослени у некада највећем војвођанском аутопревознику, „Севертрансу“
знаће се већ колико крајем јула, пошто је за 23. дан тог месеца заказано отварање евентуално
пристиглих понуда за куповину већинског државног капитала (53,3 одсто) процењену на свега
394.000 евра.
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Sindikat podneo prijavu protiv Gašića
BEOGRAD Vojni sindikat Srbije podneo je danas Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu
prijavu protiv ministra odbrane Bratislava Gašića, kojom mu se stavlja na teret sprečavanje
političkog, sindikalnog i drugog udruživanja i delovanja.
U prijavi se navodi da ministar odbrane od oktobra 2014. godine do danas "ispoljava negativan stav
prema pripadnicima i predstavnicima sindikata, aktivno ometa rad i delovanje sindikata u sistemu
odbrane tako što izbegava da stvori prostorno tehničke uslove i potpiše prostorno tehnički
sporazum, od kog u potpunosti zavisi nesmetan rad i delovanje Vojnog sindikata Srbije.
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"Po zahtevu, koji mu je preko pomoćnika ministra odbrane za ljudske resurse Miloša Jankovića
dostavljen 26. avgusta 2014. godine, reprezentativnost Vojnog sindikata Srbije je priznao tek 31.
marta 2015. godine, iako rok za donošenje rešenja o reprezentativnosti, određen Zakonom o radu,
iznosi 15 dana od dana prijema zahteva", piše u saopštenju Vojnog sindikata.
Pored navedenog, Vojni sindikat smatra da njihov rad Gašić ometa i tako što izbegava da pristupi
pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora, a takav poziv je primio još 20. marta 2015.
godine.
"Brojne zahteve, inicijative i predloge dostavljene od strane sindikata ministar ignoriše i na njih ne
odgovara, pa i na taj način svojim nepostupanjem ometa i sprečava sindikalno delovanje i uopšte
rad sindikata. Iako predstavnici sindikata imaju pravo da učestvuju u izradi i donošenju propisa iz
oblasti radnopravnog i socijalnog statusa, to im se uskraćuje i onemogućava", smatra sindikat.
Sindikat podseća da je odredbama Zakona o Vojsci Srbije propisano je da dužnosti i prava
poslodavca profesionalnih pripadnika Vojske Srbije u ime Republike vrši ministar odbrane, pa
samim tim iz tih odredbi nesporno proizilazi da je prijavljeni jedini zakonski zastupnik poslodavca,
što ga čini i po osnovu službenog položaja odgovornim za krivično delo koje mu se ovom krivičnom
prijavom stavlja na teret.
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