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Sertić: Okončaćemo proces privatizacije, nema
odlaganja
Tanjug
Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da će do kraja godine biti rešeno pitanje 450 privrednih
subjekata iz portfolija Agencije za privatizaciju, koji broji ukupno 500 preduzeća.
Sertić: Okončaćemo proces privatizacije, nema odlaganja
On je objasnio da će za jedan broj od 17 strateških firmi proces biti završen do Nove godine, a za
preostali deo do maja naredne godine.
- U svakom slučaju neće biti odlaganja procesa, ne znam da li bi mogli da ga nazovemo
privatizacijom...privatizacija je davno završena, ovo je završni proces privatizacije - kazao je
Sertić na svečanoj dodeli licenci stečajnim upravnicima u Privrednoj komori Srbije.
On je istakao da se Ministarstvo trudi da zajedno sa sindikatima nađe održiv model kako bi se
zaštitila elementarna socijalna prava radnika koja rade ili su formalno zaposlena u tim
preduzećima.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/privatizacija_zastavinih_fabrika_do_kraja_godine.4.html?news_id=308321

Novac za otpremnine po socijalnom programu legao na račun kragujevačkih "kamiondžija", sledeći
potez je tender za prodaju fabrike

Privatizacija Zastavinih fabrika do kraja godine?
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ

- Realizacija socijalnog programa u Zastava kamionima može da počne, pošto je uoči minulog
vikenda, saznaje naš list, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku na račun te fabrike
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prebacilo nešto više od 120 miliona dinara, koliko je predviđeno za isplatu otpremnina (mahom po
200 evra po godini radnog staža) radnicima koji su definitivno odlučili da napuste preduzeće.
Ali, iako je novac za otpremnine "legao" na račun fabrike, sindikat i poslovodstva Zastave kamiona i
Grupe Zastava vozila još se nisu dogovorili o tome da li će radnici koji planiraju da napuste firmu
morati da potpisuju sporazum da do kraja maja 2016. ili do rešenja statusa preduzeća, odustanu od
tužbi za naplatu zaostalih zarada. Mada je menadžment za ovakvo uslovljavanje imalo saglasnost
najužeg rukovodstva fabričkog sindikata, skupštine tih organizacija su u međuvremenu odbacile deo
sporazuma koji se odnosi na povlačenje tužbi. Sukob između poslovodstva i skupštine sindikata
Kamiona mogao bi, prema saznanjima Danasa, da bude prevaziđen na najavljenom nastanku sa
menadžmentom Grupe Zastava vozila. Ukoliko se to dogodi, realizacija socijalnog programa može
ubrzo da počne. Podsetimo da se, krajem maja, za odlazak iz fabrike, uz otpremnine, izjasnilo 190
od oko 240 preostalih "kamiondžija". Koliko će zaista da ih ode, znaće se do kraja nedelje.
Ovde se očekuje da bi nedugo nakon realizacije socijalnog programa, trebalo da bude raspisan
tender za privatizaciju Zastave kamiona, ali i Zastave specijalni automobili u Somboru, Zastave
INPRO, Fabrike automobila Zavoda za medicinu rada Zastava, koji su takođe deo Grupe zastava
vozila. Prema rečima državnog sekretara Ministarstva privrede Dragana Stevanovića, proces bi
trebalo da se završi do kraja godine, što je i jedna od obaveza prema Međunarodnom monetarnom
fondu. "Za dobar deo preduzeća iz Grupe Zastava vozila postoji interesovanje i stranih i domaćih
investitora", rekao je Stevanović ali nije želeo da otkrije o kojim je kompanijama reč "kako ne bi
doveo u pitanje transparentnost procesa".
Ipak, u ovdašnjoj javnosti spekuliše se da će proizvođača priključnih vozila i automobilskih
prikolica, Zastavu INPRO, sa oko 200 zaposlenih do kraja godine da preuzme francuska kompanija
Trigano. Ono što bi moglo da bude problem je to što INPRO nakon iseljenja iz Fabrike automobila
(posle dolaska Fijata) nema svoj poslovni prostor, ali se očekuje i da će to biti rešeno. Nije tajna,
nadalje, ni da je deo proizvodno-poslovnog prostora Zastave specijalni automobili u Somboruj
zakupila grčka kompanija Spajder, koja u tim pogonima proizvodi kontejnere za održavanje javne
higijene. Firma Spajder koji je u Somboru, do sada, proizvela i na evropska i južnoamerička tržišta
izvezla više od 15.000 kontejnera, zainteresovana je za privatizaciju Zastave specijalni automobili.
Najneizvesnija je sudbina fabrike kamiona, za koju je svojevremeno bilo zainteresovano desetak
inostranih firmi, među kojima i vodeće kineske kompanije JAK motors i Huang hai. Sa njima su
potpisani i memorandumi o razumevanju, ali se Kinezi, prema nezvaničnim informacijama, odavno
ne javljaju.
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Блокиране фирме дужне више од две милијарде
евра
Привреду Србије карактерише несигурност у наплати потраживања и смањена
финансијска дисциплина, због тога што привредни субјекти не извршавају своје обавезе,
или то чине
неуредно. У Србији је 30. априла, по подацима Народне банке Србије, било блокирано 55.795
привредних субјеката с укупним неизмиреним обавезама од 272,2 милијарде динара. Од тог
броја 29.556 су рачуни правних лица с укупним неизмиреним обавезама од 256,7 милијарди
динара, док је 26.239 предузетника у блокади с укупним неизмиреним обавезама од 15,5
милијарди динара.
Та неликвидност и блокада пословних рачуна пословних субјеката води принудној наплати
потраживања, а то даље погоршава њихову финансијску ситуацију и онемогућава уредно
сервисирање преузетих обавеза према кредиторима, а пре свега банкама и другим
финансијским институцијама, али и према запосленима. С друге стране, у случају ниске
ликвидности, односно неликвидности, не само да се повећава ризик наплате већ се напори
усмеравају ка опстанку и преживљавању на тржишту уместо ка расту и развоју и новом
запошљавања, без чега нема привредног напретка и опоравка државе.
У настојања да реши тај проблем, Влада Србије утврдила је предлог закона о споразумном
финансијском реструктурирању, који би требало да успостави боље односе фирми и
поверилаца. Сличан закон усвојен је 2011. године, али се показало да у њему постоје правне
празнине и непрецизности. Доказ за то је и што је од доношења тог закона до данас само два
пута закључен уговор о мировању дугова.
По предлогу новог акта, споразумно финансијско реструктурирање би било добровољно,
вансудско реструктурирање дугова привреде кроз редефинисање односа између фирме у
проблемима и поверилиаца, пре свега банака, а преговори би се водили уз подршку
Привредне коморе Србије као институционалног медијатора. Вансудско реструктурирање
привредног друштва би било прва опција у низу мера. Остале мере су унапред припремљен
план реорганизације, реорганизација у стечају и продаја имовине у поступку банкротства.
По Предлогу закона о споразумном финансијском реструктурирању, све зависи од жеље
банака да учествују и постигну договор. Оне се могу одрећи права на блокирање рачуна
дужника, али то и не морају да прихвате, односно да остану код намере да наплате своја
потраживања и по цену блокаде.
Финансијско реструктурирање, по поменутом Нацрту, не би се могло спроводити над банкама,
друштвима за осигурање, покровитељима емисије хартија од вредности, приватним
инвестиционим фондовима, друштвима за управљање инвестиционим и добровољним
фондовима, брокерско-дилерским друштвима, привредним друштвима која обављају послове
финансијског лизинга или послове факторинга, платним институцијама и институцијама
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електронског новца, као и другим привредним друштвима која се претежно баве пружањем
финансијских услуга. Такође се не може спровести ни над лицима у стечају и онима над
којима је покренут претходни стечајни поступак у складу с унапред припремљеним планом
реорганизације.
Љ. Малешевић
Помоћ само за опстанак
Финансијско реструктурирање спроводи се ако је могућ опоравак и одржив наставак
пословања привредног друштва, односно предузетника. Закон предвиђа и да се финансијско
реструктурирање спроводи у доброј вери и у складу с начелом савесности поштења. У
мировању дугова дужнику је забрањено да предузима радње које би могле спречити или
отежати наплату потраживања поверилација који су закључили уговор о мировању дугова.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-gradilistima-najvise-radnika-na-crno

На градилиштима највише радника на црно
Инспекторат за рад је на градилиштима и у угоститељским објектима, објектима брзе
хране и у пекарама у Београду и на градилиштима Коридора 10 и 11 спровео појачане
надзоре
у области радних односа и безбедности и здравља на раду и том приликом утврдио да је 174
лица радило на црно.
Од укупно 977 особа затечених на раду, утврђено је да са 174 њих послодавци нису закључили
уговор о раду и нису их пријавили на обавезно социјално осигурање.
Инспекција је укупно контролисала 273 послодаваца, а највећи број радника на црно је затечен
код три послодавца на градилиштима у Београду, и то код једног 14, код другог 11 и код
трећег послодавца седам радника на црно, саопштено је из Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
Инспекција рада је донела 67 решења којима је, између осталог, наложено послодавцима да
заснују радни однос с радницима на црно.
Због прекршаја у области радних односа, инспектори рада су поднели 47 захтева за покретање
прекршајног поступка, док су у области безбедности и здравља на раду донели 14 таквих
захтева против правног и одговорног лица у правном лицу, односно против предузетника.
Због утврђених прекршаја за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу, издато је 22
прекршајна налога, а донето је и 45 решења с налозима за отклањање утврђених недостатака у
области безбедности и здравља на раду и девет решења о забрани рада на радном месту због
неоспособљености запослених за безбедан и здрав рад и због непримењивања мера за
безбедност и здравље на раду. Такође, спроведен је и инспекцијски надзор на једној локацији
с два радно ангажована лица, на којој се обавља нерегистрована делатност. Инспекторат за
рад ће и убудуће предузимати мере у оквиру надлежности, како према регистрованим
привредним субјектима, тако и према нерегистрованим, најављују из тог министарства.Д. Мл.
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Сертић: Окончаћемо процес приватизације;
онемогућити обараче закона
Министар привреде Жељко Сертић изјавио је да ће до краја године бити решено питање
450 привредних субјеката из портфолија Агенције за приватизацију, који броји укупно 500
предузећа.
Он је објаснио да ће за један број од 17 стратешких фирми процес бити завршен до Нове
године, а за преостали део до маја наредне године.
"У сваком случају неће бити одлагања процеса, не знам да ли би могли да га назовемо
приватизацијом...приватизација је давно завршена, ово је завршни процес приватизације",
казао је Сертић на свечаној додели лиценци стечајним управницима у Привредној комори
Србије.
Он је истакао да се Министарство труди да заједно са синдикатима нађе одржив модел како би
се заштитила елементарна социјална права радника која раде или су формално запослена у
тим
предузећима.
Сертић је изјавио да су измене и допуне закона о јавним набавкама олакшале предузећима
учешће у поступку јавних набавки и изразио уверење да ће убудуће број предузећа која
учествују у овим поступцима бити већи.
Он је на конференцији посвећеној јавним набавкама рекао да је у претходном периоду
просечан број понуђача по једној јавној набавци био 2,6 предузећа, и додао да су измене
закона уклониле многобројне проблеме са којима су се предузећа суочавала у поступку јавних
набавки.
- Учешће предузећа у поступцима јавних набавки је олакшано, практично је довољно да
приложе изјаву да испуњавају услове за учешће, а само победник је дужан да комплетну
документацију достави, рекао је министар.
Негативни аспект претходног закона о јавним набавкама је, како је рекао, био присутан и у
постојању професионалних обарача закона који су се јављали на све конкурсе и разним
информацијама уцењивали и оне који расписују јавне набавке и друге који су учествовали у
поступку.
- То је био проблем за озбиљне компаније, како за оне које учествују у тим поступцима, али и
за оне који расписују тендере, рекао је Сертић.
Посебан проблем, како је рекао, била је „понуда најниже цене”, где је било доста простора за
злоупотребе, и навео да је врло важно да се афирмише критеријум економски најповољније
цене.
(Танјуг)

6

http://www.dnevnik.rs/drustvo/tesko-onom-ko-zavisi-od-drzavne-statistike

Тешко оном ко зависи од државне статистике
Чак и када би се примењивао Закон о ПИО, пензионери не би добили бонус већи од 2,5
процената јер је Републички завод за статистику саопштио да је управо толика годишња
инфлација.
Раст цена на пијаци економски „експерти” нису приметили
Пошто се по надлежном закону пензије усклађују 1. априла и 1. октобра, а први датум је већ
прошао а други тек долази, то значи да у октобру пензионерима следи повећање од само
нешто више од два процента јер је толика инфлација. С обзиром на то се пензије по Закону о
ПИО усклађују само с трошковима живота, односно годишњом инфлацијом, а не више и с
растом плата, јасно је да обећано ванредно повећање може максимално бити нешто више од
два процента.
Како су креатори економске политике и најављивали, ванредно повећање пензија неће бити
велико, али ће га свакако бити. Сада је већ извесно и то да оно неће уследити у новембру –
када би, да се примењује Закон о ПИО требало – већ да ће одлука о висини повећања пензија
бити донета у децембру, односно тек након коначног става ММФ-а. То би значило да се
евентуално могу повећати пензије за децембар, а пошто се оне исплаћују у јануару,
пензионери би повећање могли добити тек на почетку наредне године, али би се оно
„књижило” као овогодишње ванредно увећање чекова. Тако би заиста креатори економске
политике испунили пре неколико месеци дато обећање да ће пензије у Србији на крају године
бити веће него икад. Јесте да ће повећање износити свега неколико стотина динара и да за тај
новац неће моћи богзна шта да се купи, али ће га ипак бити.
Пензионерске организације сумњају у саопштену стопу инфлације и тврде да је она у реалном
животу сасвим сигурно много већа. Подсећају на то да је само струја поскупела 12 одсто, да су
поскупеле и неке комуналије, као и храна коју они најчешће купују. Њихова рачуница показује
да је инфлација неколико пута већа од исказане па самим тим и нису задовољни повећањем од
свега два процента или нешто мало више од тога. Но, пошто је реч о ванредном повећању
пензија које је последица већег прилива и уштеда у српском буyету, чак и да је Републички
завод за статистику саопштио да је инфлација знатно већа, пара за већа примања пензионера
једноставно не би било. Чак и на саму најаву мале корекције постојећих пензија економски
стручњаци тврде да је то лош потез Владе, те да би ваљало пензије „замрзнути” до краја
наредне године, док се не виде коначни резултати економске политике штедње. Истичу да ће
и малим повећањем, које, очигледно, не усрећује пензионере, Вучићев кабинет довести у
питање све што је током ове године успео да уштеди и смањи дефицит.
Љубинка Малешевић
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http://www.dnevnik.rs/vojvodina/izvoznik-duguje-radnicima-i-opstini

Извозник дугује радницима и општини
НОВИ БЕЧЕЈ: На иницијативу синдикалних лидера у новобечејској фирми „Вогел и Нот
АгроСрб”, председник ове општине Саша Шућуровић одржао је радни састанак са
директором тог предузећа Дитером Ангерером.
Разговарали су о исплатама заосталих зарада радницима, о потписивању колективног уговора
са синдикатом, као и о дуговањима компаније према локалној самоуправи. Разматрано је и на
који начин општина може да пружи логистичку подршку поменутој фирми која извози
пољопривредну механизацију, кроз сарадњу са Републиком и Покрајином, с циљем
повезивања са пословним партнерима.
- Заједнички закључак је да је у интересу новобечејске општине да на својој територији има
једну овакву фирму. Жеља свих нас јесте да она постане јака, развијена и стабилна и да
запошљава што већи број радника, који ће бити адекватно плаћени за свој рад. Такође, важно
је и да се запосленима надокнаде све заостале зараде и да се оне будуће уредно исплаћују.
Стога је потребно потписати колективни уговор који ће гарантовати права радника и њихова
примања - оценио је Шућуровић после састанка и додао да је један од циљева и обучавање
младе радне снаге у погонима ове фабрике.
Фирма „Vogel i Not AgroSrb” представља једног од већих извозника пољопривредне
механизације. Фабрика је основана 1950. године, а до 1992. пословала је у саставу ИМТ-а. Пре
шест година предузеће је приватизовано и заједно са највећим произвођачем плугова у Европи
„” из Вартберга, налази се у већинском власништву „Агромасх Холдинг ЈСЦ”.
Ж. Б.

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sindikat-novog-sada-vlada-krsi-zakon-o-radu_640683.html

Sindikat Novog Sada: Vlada krši Zakon o radu
NOVI SAD Gradsko veće Saveza samostalnih sindikata Novog Sada i opština osudilo je odluku Vlade Srbije
da minimalna cena rada za ovu godinu ostane nepromenjena i ocenilo da se time ne poštuje
Zakon o radu.
Kako je saopšteno danas iz tog sindikata, posle sednice održane 18. septembra, prema odluci Vlade
Srbije cena rada iznosi i ubuduće 121 dinar (neto), dok bi u skladu s parametrima predviđenim
Zakonom o radu "minimalna cena rada morala da iznosi 143,5 dinara.
Tu računicu niko nije osporio, ističu sindikalci i zaključuju da je ostavljanje iste minimalne cene
rada isključivo politička odluka.
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Novosadsko veće samostalnih sindikata podseća na to da se, prema Zakonu o radu, pri određivanju
minimalne cene rada polazi od egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice
izraženih kroz vrednost potrošačke korpe, kretanja zaposlenih na tržištu rada, stope rasta BDP-a,
kao i kretanja cena, produktivnosti i prosečne zarade u republici.
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