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POLEMIKE Šta ovde nije za prodaju
Ţivadin Jovanović, Beogradski forum za svet ravnopravnih
"Telekom" bi trebalo zadrţati u vlasništvu Srbije, uz određene mere
U JAVNOSTI je već duţe vreme prisutno pitanje prodaje "Telekoma Srbija". Ono ima stvarni i
simbolički značaj. Stvarni - jer se radi o jednom od najvrednijih i najprofitabilnijih preduzeća u
Srbiji i na Balkanu, a simbolički jer odnos vlasti prema sudbini "Telekoma" otkriva odnos prema
čitavom javnom sektoru, pa i prema vrednostima uopšte.
Vlada je jasno opredeljena za prodaju "Telekoma". Jedini uslov o kome govori je - da postigne
dobru cenu. Koja je to dobra cena, nije jasno. Predsednik Tomislav Nikolić kaţe da ne bi voleo da
se Telekom proda čime pokazuje svest o većinskom raspoloţenju graĎana i stručnjaka koji su protiv
prodaje. Ali, u istoj rečenici izraţava i sumnju u svoju misao i ukazuje da je potrebna objektivna
analiza kvalitetne oditorske kuće. Čije? Dakle i njegov stav zavisi samo od cene.
Pred javnošću se otvora pitanje: Da li je vlast spremna da (ras)proda sve što Srbija poseduje ako
moţe dobiti novac, poglavlja, magični datum, strateškog partnera, atest reformatora? Ili drugačije
- postoji li bilo šta vredno u Srbiji što vlast ne bi prodala ni za kakvu cenu? Na primer, zbog
nezavisnosti, suvereniteta i integriteta, zbog, digniteta, samostalnosti, odbrane, bezbednosti?
Postoji li crvena linija, lista onoga što neće prodati za bilo koju cenu, što jednostavno nije za
prodaju, trampu?
Pridruţujem se javnim apelima graĎana, udruţenja i nezavisnih stručnjaka iz Srbije da srpske vlasti
ne prodaju "Telekom" već da učine sve što je u njihovoj odgovornosti, da se ta moćna firma koja je
i strateški oslonac privrednog razvoja zemlje, dalje razvija i jača u tehnološkom, organizacionom i
profitabilnom smislu.
"Telekom" je jedna od najboljih i najprofitabilnijih firmi u vlasništvu Srbije koju su razvijali, kojom
i danasupravljaju, domaći stručnjaci i koja obezbeĎuje značajne prihode budţeta Srbije. "Telekom"
je ojačan kupovinom "Telekoma Republike Srpske" i "Telekoma Crne Gore" što jača ulogu Srbije u
regionalnom saobraćaju i razvoju. Nije uputno da drţavno rukovodstvo prihvata zdravo za gotovo
da su strane oditorske kuće objektivne, a strani vlasnici i strani stručnjaci bolja i veća garancija za
napredak "Telekoma", nego domaći.
"Telekom" je do današnjih dana ostao izuzetno značajan faktor razvoja domaće nauke, tehnike,
industrije i kadrova koji zajedno, pored ostalog, baštine i dostignuća srpskog i svetskog genija
Nikole Tesle. Takvu ulogu treba da ima i ubuduće, ali kao deo javnog sektora Srbije, a ne bilo koje
strane drţave čiji privredni i drugi interesi nisu identični sa interesima Srbije.
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Pored privrednog i fiskalnog, "Telekom" ima veliki značaj i za bezbednost zemlje. Prodaja takvog
sistema strancima, pa čak i njegovog dela, značila bi potcenjivanje i nerazumevanje rizika posle
prodaje za šire drţavne interese i zaštitu vaţnih ljudskih prava graĎana.
Očuvanje i razvoj javnog sektora privrede bitan je uslov demokratskog, socijalnog i kulturnog
razvoja društva. Da nije tako, ne bi vlade zemalja najstarijih evropskih demokratija čuvale i
razvijale sopstvene javne sektore, posebno sektore telekomunikacija.
Nepokrivene rashode budţeta treba smanjivati likvidiranjem partokratije, a ne likvidiranjem javnog
sektora privrede?! Nije iskreno, niti odgovorno tvrditi da bi se novac od prodaje javnog sektora
investirao u druge sektore. Zašto bi Srbija selila kapital iz "Telekoma" kao dokazano
najproduktivnijeg i najperspektivnijeg sistema u neke druge sektore?
Niko ne spori načelni zahtev da poslovanje "Telekoma" bude još profitabilnije, organizacija
racionalnija a modernizacija brţa, ali to nisu razlozi za prodaju tuĎoj drţavnoj kompaniji, stranoj
drţavi, već razlog više da se "Telekom" zadrţi u vlasništvu Srbije uz preduzimanje odgovarajućih
mera?
Ako bi se privatizaciji i dalje prilazilo kao dogmi, ako bi se privatizovalo sve što u bilo kojoj oblasti
ekonomije i nadgradnje postoji u Srbiji - ko bi nas i na koji način zaštitio od privatizacije
nacionalnog i duhovnog identiteta, od privatizacije ljudi, njihovih ličnih ţivota, individualnosti i
slobode?!
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:558804-Pljuste-tuzbe-radnika-izvrsitelji-popisujuimovinu

Pljušte tuţbe radnika, izvršitelji popisuju imovinu
Tanjug
Radnici kragujevačke fabrike "Zastava kamioni" od aprila 2015. podnose tuţbe protiv te fabrike
traţeći isplatu zarada i drugih naknada, zbog čega su od juna izvršitelji česti posetioci te
fabrike kako bi popisali njenu imovinu
KRAGUJEVAC - Radnici kragujevačke fabrike "Zastava kamioni" od aprila ove godine podnose tuţbe
protiv te fabrike traţeći isplatu zarada i drugih naknada, zbog čega su od prošlog meseca izvršitelji
česti posetioci te fabrike kako bi popisali njenu imovinu.
Direktor fabrike Zoran Adţić, koji je odnedavno na toj funkciji, u izjavi Tanjugu je rekao da radnici
tuţbe podnose pojedinačno i posebno za svaki mesec za koji nisu dobili platu.
Naglašavajući da mesečne tuţbe stvaraju ogromne troškove fabrici imajući u vidu da samo jedan
dolazak izvršitelja da popiše imovinu košta 10.000 dinara, Adţić je rekao da tuţbe podnosi 80 odsto
od ukupno 240 zaposlenih.
"Svesni da mesecima nisu radili da bi dobili punu zaradu, radnici ipak podnose tuţbe i traţe punu
platu, čime praktično sami stavljaju katanac na fabriku", rekao je Adţić i podsetio da fabrika ima
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kapacitete za proizvodnju 10.000 jedinica, a da više od jedne decenije godišnje proizvede od 50 do
100 privrednih vozila.
Naglašavajući da je Vlada Srbije nedavno produţila rok za privatizaciju za godinu dana, Adţić je
ocenio da tuţbe radnika mogu pogubno da se odraze na pronalazak strateškog partnera, jer se
popisuje fabrička imovina i prodaje po znatno niţoj ceni.
"Izvršitelji su u proteklih mesec dana popisali automobile i kamione, osnovna sredstva,
poluproizvode, kao i limove i šasije koje smo kupili za proizvodnju i drugo", rekao je Adţić i dodao
da radnici sudskim putem traţe plate, naknadu za neiskorišćene godišnje odmore i drugo.
Predsednik Samostalnog sindikata u toj fabrici Danilo Popović u izjavi Tanjugu potvrdio je da većina
radnika podnosi tuţbe. "Radnici podnose tuţbe zbog zaostalih zarada, jer se boje da za fabriku
neće biti pronaĎen strateški partner i da će ostati bez njih", rekao je Popović koji je naglasio da on
nije meĎu zaposlenima koji su tuţili fabriku, jer veruje da "Zastava kamioni" mogu da izaĎu iz
krize.
Upitan zbog čega se podnose tuţbe za svaki mesec posebno, a ne jedna za sva dugovanja, i time se
fabrika izlaţe ogromnim troškovima, Popović je rekao da i njemu to nije jasno, kao i da sindikat ne
stoji iza tih tuţbi.
On smatra da se fabrika ne bi našla u ovoj situaciji da je rukovodstvo pre podnošenja tuţbi sa
radnicima potpisalo anekse ugovora o naknadnom izmirivanju plata, a koje se zaposlenima duguju
za sedam do devet meseci.
U fabrici danas nije bilo moguće naći radnike koji su podneli tuţbe, jer je u "Zastava kamionima"
trenutno kolektivni godišnji odmor.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:558737-NSZ-Smanjen-broj-nezaposlenih

NSZ: Smanjen broj nezaposlenih
Tanjug
U odnosu na jul prošle godine, broj ljudi na evidenciji NSZ je sada manji za 3,5 odsto, izjavio je
direktor NSZ Zoran Martinović. U prvih šest meseci zaposlilo se 117.000 ljudi sa evidencije
Direktor Nacionalne sluţbe za zapošljavanje Zoran Martinović izjavio je danas da trenutno na
evidenciji te sluţbe ima 746.000 lica koja aktivno traţe posao, kao i da se beleţi smanjenje tog
broja u odnosu na jul prethodne godine za 3,5 odsto, ili za jedan odsto u odnosu na prethodni
mesec.
'U ovom periodu svakako je uvek prisutno smanjenje broja nezaposlenih na našoj evidenciji zbog
sezonskih radova i nekih drugih elemenata'', rekao je za RTS Martinović.
Na konstataciju da se u prvih šest meseci zaposlilo 117.000 ljudi sa evidencije NSZ, on je istakao da
se zapošljavanje beleţi u svim oblastima, ali da je najdominantnije u oblasti preraĎivačke
industrije, u oblasti proizvodnje i prerade hrane, trgovine na veliko i malo, u oblasti usluga.
''Beleţimo zapošljavanje u svim oblastima, ali ovo su neki procenti koji su malo veći'', rekao je
Martinović dodajući da ima kako trajnih, tako i sezonskih poslova.
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Kako kaţe, kada se pogleda struktura zapošljavanja od 117.000 njih oko 60 odsto je zaposleno na
odreĎeno vreme što je jedan od dominantnijih oblika zapošljavanja.
Prema njegovim rečima, negde više od 20 odsto se zaposlilo na neodreĎeno vreme, a preostali
procenat ide na lica koja se zapošljavaju van radnog odnosa, privremeno, na povremenim
poslovima, ugovorom o delu ili nekim drugim oblikom.
''Za vreme sezonskih radova svakako je je prisutno i pojačano zapošljavanje u sivoj zoni. Te
evidencije nemamo, ali znamo da veliki broj neregistrovanih poslodavaca u oblasti poljoprivrede
svakako zapošljava i ona lica za koja nemamo evidenciju'', rekao je Martinović.
Kada je reč o starosnoj strukturi, direktor NSZ kaţe da je posebno dobra informacija da je povećan
broj zapošljavanja mladih.
O tome, kako ističe, govori činjenica da je u ovom peridu zaposleno 39 odsto osoba do 30 godina
koje, inače, spadaju u teţe zapošljivu kategoriju.
Prema njegovim rečima, osobe starije od 50 godina nisu se zapošljavale u velikom procentu, a o
tome govori i činjenica da se tek negde oko 14 odsto njih zaposlilo.
''Primetno je da se najveći broj lica sa srednjom stručnom spremom zaposlilo, negde više od 60
odsto od ukupnog broja. MeĎu tim licima ima i onih sa kvalifikacijama za koje poslodavci iskazuju
interesovanja, ali i onih koji se zapošljavaju bez obzira na svoje kvalifikacije ukoliko poseduju neke
veštine ili znanja poput vozača motornih i teretnih vozila, lica u oblasti graĎevinarstva'', rekao je
Martinović.
On je naveo i da ima veliki broj njih koji su zainteresovani za odreĎene obuke koje im mogu
omogućiti brzu zapošljivost i podizanje stepena njihovih kompetencija.
''U ovom periodu raspisan je javni tender za sprovoĎenje obuka za 2015. godinu. Zahvaljujući
obezbeĎenim sredstvima omogućićemo obuke za oko 1.300 lica i više od 500 osoba sa
invaliditetom'', rekao je Martinović dodajući da najveće interesovanje vlada za obuke za jezik, IT
veštine, zavarivače, bravare.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/obustavljen_protest_radnika_sumadija_sajma.4.html?news_id=305220

Obustavljen protest radnika Šumadija sajma
AUTOR: Z. R.
Kragujevac - Zaposleni u Šumadija sajmu u Kragujevcu prekinuli su višednevni generalni štrajk,
pošto su sa gradonačelnikom Radomirom Nikolićem postigli kompromis u vezi zahteva da im se
isplate zaostale zarade i ponovo overe zdravstvene knjiţice.
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Umesto sedam zaostalih zarada, koliko su radnici zahtevali, sa Nikolićem je dogovorena isplata tri
plate u naredna dva meseca, ali i deblokada računa preduzeća, te promena menadţmenta
Šumadija sajma. PredviĎeno je i da nadleţni drţavni organi istraţe poslovanje ove firme i utvrde
razloge za enormne dugove sajmišta, koji su dostigli gotovo 1,5 miliona evra. Juče je najavljena i
skorašnja racionalizacija broja zaposlenih na sajmištu, na kojem su trenutno angaţovana 92
radnika.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/i_protiv_otkaza_i_protiv_privatizacije.4.html?news_id=305218

Najava o otpuštanju 9.000 zaposlenih izazvala negativne reakcije sindikalaca

I protiv otkaza i protiv privatizacije

Cvetanović: Ne vidimo da u javnom sektoru postoji višak od 9.000 zaposlenih
AUTOR: G. VLAOVIĆ
Beograd - Planovi Vlade Srbije da u septembru počne sa otpuštanjem oko 9.000 zaposlenih u
javnom sektoru a da do kraja godine tu cifru zaokruţi na 20.000, nailaze na izričita protivljenja
sindikata.
Kako Danas saznaje, sindikalni aktivisti neće "mirno sedeti" u slučaju da drţava za mesec i po dana
zaista i pokuša da ostvari svoje namere i iako je leto, većsu pokrenuli kampanje kako protiv
otpuštanja u javnom sektoru tako i protiv najavljene privatizacije.
- Cifra od 9.000 zaposlenih koji će navodno od septembra biti proglašeni za višak u drţavnoj upravi,
zdravstvu, školstvu i sudstvu, potpuno je proizvoljna i nije prihvatljiva za nas. Stanje u javnom
sektoru Srbiji mora da bude predmet stručne i precizne analize a nikako "odokativnih" procena kako
to čini Vlada. Mi ne vidimo da u javnom sektoru postoji višak od 9.000 zaposlenih i ne vidimo
potrebu za bilo kakvim otpuštanjima - kaţe za Danas Ivica Cvetanović, predsednik Konfederacije
slobodnih sindikata. Naš sagovornik ističe da u javnom sektoru Srbije radi manje zaposlenih po glavi
stanovnika nego što je to slučaj u razvijenim evropskim zemljama te da to predstavlja jasan
pokazatelj da su priče o "prekobrojnosti" neutemeljene u realnosti.
- Srbija je zemlja sa malim brojem zaposlenih u javnoj upravi u odnosu na mnoge druge zemlje. Mi
u pojedinim sektorima zaista imamo višak, zaposlenih meĎutim u isto vreme u drugima imamo
manje zaposlenih nego što je to potrebno. Prema tome drţava bi, zarad interesa graĎana i
efikasnog funkcionisanja javnog sektora, trebalo da napravi planove kako bi se iz onih sektora koji
imaju višak radnika, prekobrojni preselili tamo gde postoji manjak a ne da razmišlja o
otpuštanjima. Tek kad se naprave jasne analize u kojim sve sektorima i za koliko treba povećati
broj zaposlenih, tek kada se bude znalo koliko će radnika otići sa posla prirodnim odlivom, to jest
sticanjem uslova za penziju, tek se tada moţe precizno i argumentovano govoriti o tome da li u
javnom sektoru kao celini ima viškova ili ne. Mi stalno iznosimo argumente da tih viškova nema i
stoga je priča o otpuštanjima koja treba da počnu u septembru za nas potpuno neprihvatljiva ističe Cvetanović.
On dodaje da je kada je postavljena, aktuelna Vlada Srbije obećala nova zapošljavanja, ali da ništa
od toga nije ispunjeno.
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- Umesto toga smo dobili samo smanjenje plata u javnom sektoru i najave da će biti otpuštanja. U
slučaju da do otpuštanja zaista i doĎe, to bi predstavljalo novi udar na egzistenciju radnika i
njihovih porodica. Kao sindikalna centrala mi se tome izričito protivimo i odgovorno tvrdimo da
viškova zaposlenih nema - naglašava Cvetanović.
On ističe da Konfederacija slobodnih sindikata pored kampanje protiv otpuštanja zaposlenih u
javnom sektoru istovremeno vodi i kampanju protiv najavljenih privatizacija.
- U toku je prikupljanje potpisa protiv privatizacije Telekoma Srbija a mi se takoĎe protivimo i svim
drugim najavljenim privatizacijama u javnom sektoru poput onih u Elektroprivredi Srbije i delovima
Ţeleznicama Srbije. Dok god vlada ekonomska kriza, KSS se principijelno protivi privatizaciji javnih
preduzeća. Pored toga smatramo da je pogrešno prodavati preduzeća koja svojom zaradom pune
budţet Srbije, kao što je slučaj sa Telekomom - zaključuje Cvetanović.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kad-se-plate-komunalije-ostaje-samo-za-hleb-i-mleko

Кад се плате комуналије, остаје само за хлеб и
млеко
Законом о раду угрожени су сви радници, а посебно они у приватном сектору, чија је
минимална цена рада испод сваког људског достојанства и, као таква, доказано једна од
најмањих у
региону и Европи, упозорава Синдикат „Слога” годину након измена тог закона.
Да је живот радника чији кућни буxет пуни српски минималац далеко од достојанственог,
сасвим је јасно и неспорно је да се с 21.000 динара месечно мора свакога дана водити битка
за пуко преживљавање. Како то изгледа добро зна око 400.000 запослених у Србији, колико их
прима минималну зараду. А шта такви могу са својим примањима? По подацима званичне
статистике о просечној потрошачкој корпи (за три члана), за становање, које укључује тршкове
за воду, струју, гас (и друге енергенте), треба издвојити 13.170 динара. Дакле, када онај ко
прими „минималну” 21.000 динара подмири те трошкове, остаје му 7.830 динара. За те паре
може месечно свакога дана купити полукилограмски хлеб од 40 динара, за шта ће му требати
1.200 динара. Из радње може донети и 30 литара млека (2.100 динара), пет килограма
свињских ребара с костима по 350 динара (1.250 динара), десет килограма јабука (700
динара), два килограма лимуна (450 динара), по десет килограма кромпира (500 динара) и
парадајза (700 динара), пола килограма кафе (500 динара). И ту се списак завршава, иако је на
њему само мањи део намирница које чине просечну потрошачку корпу, а која је, по
последњим подацима, у мају вредела 67.000 динара. Иначе статистика је срачунала да храна и
безалкохолна пића из те корпе стају 26.550 динара те радник који на крају месеца кући понесе
минималац, ако је то једини прилив у кућни буyет, не би могао хранити породицу ни по
„српском просеку”, а камоли да јој обезбеди достојанствен живот. Чак и када се узме у обзир
минимална потрошачка корпа, по којој је утврђивана најнижа цена рада, плата од око 21.000
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динара није довољна за храну и становање јер само те ставке у корпи стају 22.695 динара.
Трочлана породица с једним запосленим уз минималац може да заборави не само на лечење,
културу, одећу, обућу, превоз... већ и на сите стомаке.
У Србији чак 400.000 запослених прима минималну зараду, али синдикати напомињу да, поред
тога, иако постоји одлука за исплату минималне зараде, за више од 50 одсто оних који би
требало да је примају та зарада по више месеци није ни исплаћена. Наши радници у просеку
раде дуже него радници из других европских, много развијенијих земаља. По процени
синдиката, у Србији се ради више од 40 сати недељно, што је законом утврђено оквирно радно
време, чак до 49 сати. За минималну зараду у Србији сада може да се купи око 174 евра. У
Србији се минимална цена радног сата сада креће око једног евра – 121 динар, у Луксембургу
11 евра, Француској 8,28 а у Немачкој 7,72. Иако се разлике у минималним платама чине
прилично велике, када се посматрају према паритету куповне моћи, односно када се узму у
обзир разлике у ценама, упућени тврде да је однос између најмање и највеће минималне
плате у Европи 1 : 4.
Нето износ минималне зараде у Србији исплаћене у мају био је 20.328 динара за 168 радних
сати, у јуну 21.296 динара за 176 радних сати, а јулска је 22.264 динара за 184 сата.
„Слога” изражава бојазан да ће, уколико се такав негативан тренд настави, све више српских
радника, бежећи од сиромаштва, потражити бољи живот ван Србије.
С. Глушчевић
Закон за депресију
Удружени синдикати Србије „Слога” оцењују да је Закон о раду уназадио радничка права и, уз
економску кризу и мере штедње, повећао степен опште депресије у друштву. Његовом
применом запослење у Србији на неодређено време постало је мисиона именица, запослење
по уговору срећа равна лутрији, надничење и рад без пријаве врста обичајног права, а висина
плате и пензије средство за пуко преживљавање.

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/skole-protiv-otpustanja-pedagoga-i-psihologa_622373.html

Škole protiv otpuštanja pedagoga i psihologa
NOVI SAD Predstavnici škola i sindikata poslednjih meseci negoduju zbog, kako kaţu, novog oštrog
Pravilnika kojim se računa finansiranje škola, jer on znači otpuštanje stručnog osoblja, među
kojima psihologa i pedagoga. Iz Ministarstva prosvete najavljeno je nedavno da će
ukrupnjavanjem normi časova, prema gruboj proceni, oko hiljadu prosvetnih radnika do 1.
septembra dobiti otpremnine.
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Viška radnika u prosveti ima, ali ne treba ići preko leĎa onih koji su najpotrebniji školama, kaţu
direktori škola misleći, najpre, na pedagoge i psihologe koji su od velike vaţnosti.
"Svaka škola, da li ima 500 učenika ili 1500 učenika, treba da ima i psihologa i pedagoga i toliko
imamo problema u školama i toliko su potrebni i da pomognu nastavnicima i roditeljima i rezanje
takvih radnih mesta nikako nije u redu", ocenjuje Dušan Kosanović, predsednik Aktiva direktora
osnovnih škola.
Iz Sindikata prosvetnih radnika navode da pomenuti pravilnik ima grešaka, te da nisu saglasni sa
njegovim oštrim merama.
"Rigidno se smanjuje broj zaposlenih koji se odnosi na sekretare, računovodstvo, psihologa,
pedagoga. Znači za taj deo koji je nenastavno osoblje. Do sad je reorganizacije, reforma u školama
pratila broj nastavnog osoblja. Mi se u principu ne slaţemo sa ovakvim oštrim merama, taj pristup
mora drugačije da bude definisan kroz reorganizaciju škola", ukazuje Tomislav Ţivanović iz
Sindikata prosvetnih radnika.
U Ministarstvu prosvete kaţu da se radi izmena Pravilnika o kriterijumima i standardima za
finansiranje ustanova koje obavljaju delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, na
osnovu podataka sakupljanih iz škola prethodnih meseci.
"Ono što smo, naţalost, uvideli je da taj pravilnik u mnogim školama nije bio poštovan, kao i da mi
u nekim školama imamo zaposlenih više nego što je pravilnik zahtevao. Zbog mnogobrojnih
primedbi koje smo dobili i valjanih analiza zaključili smo da ipak treba taj pravilnik korigovati.
Naravno, ne moţemo da vraćamo na stari. Moramo da ga učinimo finansijskim, ekonomski, ali i
pedagoški opravdanim. Radimo analize na osnovu podataka iz prakse, iz škola", tvrdi Sneţana
Marković, pomoćnica ministra prosvete.
Iz resornog Ministarstva poručuju da se korigovan Pravilnik moţe očekivati do kraja meseca.

http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2015&mm=07&dd=22&nav_id=1018390

Telekom još čeka vlasnika a već "deli" 450 otkaza
Telekom Slovenije potpisao je sa reprezentativnim sindikatima sporazum po kome će kompaniju do
kraja 2016. godine napustiti oko 450 ljudi.
IZVOR: TANJUG
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Kako prenosi slovenačka agencija STA, otpuštanja će početi u jesen, a do kraja ove godine broj
zaposlenih biće smanjen za 230 radnika, i još za 220 do kraja 2016.
Rukovodstvo veruje da će Telekom u tom procesu postati efikasnija kompanija.
Prošle godine ovu grupaciju napustilo je 120 radnika.
Iz Uprave i sindikata demantuju informacije da na otpuštanjima insistira potencijalni novi vlasnik
slovenačkog Telekoma, britanski fond Cinven.
Do raspleta situacije u vezi sa privatizacijom trebalo bi da doĎe tokom leta, najavio je drţavni
poverenik u ministarstvu finansija, Metod Dragonja.
Slovenačka vlada još okleva da li da proda paket od 4,75 miliona deonica ili 72,75 odsto od
ukupnog broja akcija slovenačkog nacionalnog telekomunikacionog operatera koji je u
vlasništvu drţave, Kapitalske druţbe (KAD), osiguravajućeg društva Triglav i Pozavarovalnice
Sava.
Jedinu obavezujuću ponudu dao je investicioni fond Cinven, koji je najpre ponudio 110 evra za
akciju a zatim ponudu poboljšao na sumu od oko 130 evra.
Osim niske cene, nedoumice pojačava I to što ima dosta nejasnoća u vezi garancija, tu su i mnoge
tuţbe protiv Telekoma Slovenije, a brine ih i to što investitor nije strateški.
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