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Вујовић: Неће бити укинут минули рад
Извор: Танјуг

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да се у Закону о платама у јавном сектору
није ни помињао минималац као износ на који ће се обрачунавати умањење зараде приликом
одласка на боловање и годишњи одмор и изразио уверење да ће бити постигнут договор са
синдикатима о нацрту тог закона.
"Боловања односно накнада током годишњих одмора биће једнака основној плати, а не
минималцу. Просечна плата је нешто што се тражи, али мислим да би то угрозило буџет. Ми се
залажемо за то да ове плате, боловања и годишњи одмори буду исти као у претходној години",
истакао је Вујовић.
Према његовим речима, накнаду за дежурства ће имати они који тог месеца раде и дежурају.
"Они који одлазе на годишњи одмор, добиће основну плату, не могу да добијају дежурства јер
тај фонд за дежурства мора да остане неокрњен да би други могли да наставе да раде", навео је
министар финансија гостујући на РТС-у.
Вујовић је нагласио да минули рад нипошто неће бити укинут.
"Прво, прелазак на нову матрицу плата ће валоризовати комплетан историјски остварен
минули рад. Друго, у будућности ће се минули рад валоризовати у оквирима буџетских
могућности", рекао је Вујовић.
Како је најавио, у закону ће бити и учинка, али и свих других елемената и уједначавања међу
секторима.
Одговарајући на спекулације медија да је изјавио да "они којима се не допада овај закон, могу
да иду из Србије", Вујовић је навео да тако нешто није помињао.
"Ја сам само рекао, погледавши све захтеве, да тиме може директно да се пробија буџет, а
самим тим и држава. Рекао сам да је моја задатак да чувам и буџет и државу. Они који мисле да
могу да руше државу, могу то да раде на неком другом месту", напоменуо је он.
Истакао је да је његов апел да се протегнемо искључиво у оквиру губера и да једна група људи
не може себи да повећава приходе на рачун свих осам милиона грађана Србије.
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Када је реч о наводним нејасноћама са министарком за државну управу Кори Удовички,
Вујовић је одговорио да ту нема ту никаквог неразумевања.
"Процес договарања још увек траје. Ми смо прошле недеље констатовали да постоје неки
захтеви који се не уклапају у буџетска ограничења. Према томе, ја сам изразио забринутост",
напоменуо је министар финансија.
Одговарајући на питање да ли је тачно да је понудио оставку ако се не прихвате ова решења,
Вујовић је указао да би било у реду да поднесе оставу ако не може да очува буџет.
"Ја сам рекао да ако ја не могу да радим свој посао, другим речима ако ми појединачни захтеви
руше буџет, а то је по Закону о министарствима моја основна надлежност, онда ја не могу да
вршим своју функцију. Према томе, било би у реду да поднесем оставку ако то не могу да
урадим", нагласио је Вујовић.
Говорећи о изјавама заштитника грађана да законом нису обухваћени радници у јавним
предузећима, Вујовић је рекао да по дефиницији јавног сектора јавна предузећа и не улазе у
такво одређење јавног сектора.
"То ће бити регулисано другим законима и правилима. Овим се не одустаје од управљања том
облашћу, само она није предмет овог закона", рекао је министар финансија.

"Ако ми руше буџет, не могу више бити министар"
Извор: РТС, Танјуг

У Закону о платама у јавном сектору није ни се помињао минималац као износ на који ће се
обрачунавати умањење зараде на боловању и годишњем одмору.
То је изјавио министар финансија Душан Вујовић и изразио уверење да ће бити постигнут
договор са синдикатима о Нацрту тог закона.
"Боловања односно накнада током годишњих одмора биће једнака основној плати, а не
минималцу. Просечна плата је нешто што се тражи, али мислим да би то угрозило буџет. Ми се
залажемо за то да ове плате, боловања и годишњи одмори буду исти као у претходној години",
истакао је Вујовић.
Према његовим речима, накнаду за дежурства ће имати они који тог месеца раде и дежурају.
"Они који одлазе на годишњи одмор, добиће основну плату, не могу да добијају дежурства јер
тај фонд за дежурства мора да остане неокрњен да би други могли да наставе да раде", навео је
министар финансија за РТС.
Вујовић је нагласио да минули рад нипошто неће бити укинут.
"Прво, прелазак на нову матрицу плата ће валоризовати комплетан историјски остварен
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минули рад. Друго, у будућности ће се минули рад валоризовати у оквирима буџетских
могућности", рекао је Вујовић.
Како је најавио, у закону ће бити и учинка, али и свих других елемената и уједначавања међу
секторима.
Истакао је да је његов апел да се протегнемо искључиво у оквиру губера и да једна група људи
не може себи да повећава приходе на рачун свих осам милиона грађана Србије.
Када је реч о наводним нејасноћама са министарком за државну управу Кори Удовички,
Вујовић је одговорио да ту нема ту никаквог неразумевања.
"Процес договарања још увек траје. Ми смо прошле недеље констатовали да постоје неки
захтеви који се не уклапају у буџетска ограничења. Према томе, ја сам изразио забринутост",
напоменуо је министар финансија.
Одговарајући на питање да ли је тачно да је понудио оставку ако се не прихвате ова решења,
Вујовић је указао да би било у реду да поднесе оставку ако не може да очува буџет.
"Ја сам рекао да ако ја не могу да радим свој посао, другим речима ако ми појединачни захтеви
руше буџет, а то је по Закону о министарствима моја основна надлежност, онда ја не могу да
вршим своју функцију. Према томе, било би у реду да поднесем оставку ако то не могу да
урадим", нагласио је Вујовић.
Говорећи о изјавама заштитника грађана да законом нису обухваћени радници у јавним
предузећима, Вујовић је рекао да по дефиницији јавног сектора јавна предузећа и не улазе у
такво одређење јавног сектора.
"То ће бити регулисано другим законима и правилима. Овим се не одустаје од управљања том
облашћу, само она није предмет овог закона", рекао је министар финансија.

НАТЕЗАЊЕ: Вујовић и Кори још без решења за боловање и одмор
Извор:РТС

Министарство за државну управу и локалну самоуправу и министарство финансија до краја
седмице треба да одлуче како ће се обрачунавати накнаде за минули рад и одсуство с посла
БЕОГРАД - Синдикати су и на јучерашњој седници Социјално-економског става остали при
ставу да је неприхватљиво да се накнада за време боловања и годишњег одмора обрачунава
само у односу на основну плату, у коју нису урачунати додаци за дежурства, ноћни рад, регрес и
топли оброк, а што и даље тражи министар финансија Душан Вујовић.
На седници СЕС у суштини и није било расправе о Нацрту закону о платама у јавном сектору
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јер би министарства за државну управу и за финансије требало да се договоре како ће се
обрачунавати накнаде за минули рад и одсуство са посла, односно за време боловања и
годишњег одмора, и да до краја седмице доставе финални нацрт.
- Предложеним начином обрачуна запослени у јавном сектору би за време боловања и
годишњег одмора имали примања која су за 45 одсто мања од месечне зараде - рекао је
Љубиша Несторовић из Савеза самосталних синдиката Србије.
Министар Вујовић изјавио је да и у актуелном нацрту закона о платама остаје одредба према
којој запослени за време одсуства с посла има право на 65 одсто зараде, а питање се поставља
на коју основицу се тај проценат обрачунава.
- Питање је да ли се то рачуна на основну плату, без додатака за прековремени рад, дежурства и
слично, која улазе у укупну зараду, јер та средства морају да остану неком другом. Ако сте ви на
боловању, онда неко други мора да дежура, и то мора да се плати - рекао је Вујовић за ТВ Б92.
Вујовић је синоћ изјавио да минули рад нипошто неће бити укинут.
- Прво, прелазак на нову матрицу плата ће валоризовати комплетан историјски остварен
минули рад. Друго, у будућности ће се минули рад валоризовати у оквирима буџетских
могућности - рекао је Вујовић за РТС.
Заштитник грађана Саша Јанковић оценио је да нацрт закона није усклађен са прописима о
раду и државним службеницима и да доводи до нејасноћа. Сматра да нацрт изузима из
уређења плате запослених у јавним предузећима и НБС, што говори о немоћи да се доведе у
ред нетранспарентан утрошак јавних средстава и запошљавања.
Вујовић је навео да ће зараде у јавним предузећима бити регулисане другим законима и
правилима.
Завод за статистику
ЗАРАДА ЗА ДЕЦЕМБАР 51.485 ДИНАРА
У периоду јануар-децембар 2015. просечна исплаћена бруто зарада је номинално мања 0,5
одсто, а реално 2,4 одсто у односу на 2014, док је прошлогодишња просечна нето зарада
номинално мања 0,2, а реално 2,1 одсто него претходне године, саопштио је Републички завод
за статистику. Просечна нето зарада из децембра 2015. износила је 51.485 динара и била је
номинално већа за три одсто, а реално за 1,5 одсто већа него у истом месецу 2014.

Држава, послодавци и синдикати непомирљиви око плата
Извор:ТВН1

Нема договора око Нацрта закона о систему плата запослених у јавном сектору. Највећа
препрека су за сада ставови Министарства финансија.
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„Ми нисмо могли ни у једном моменту да видимо колико наша амбиција да будемо заштићени
Законом о раду пробија циљеве онога што је господин Вујовић звао буџетска ограничења.
Дакле, хтели смо да видимо колике смо то штеточине тражећи остваривање својих права“, каже
Ненад Чанак, председник УГС Независност.
Синдикати не пристају да радници имају мање права него што стоји у Закону о раду, нити да
коефицијенти на плату обухвате додатке, попут минулог рада.
„То није 0,4 одсто. Ако ту пропорцију применимо и на топли оброк и на регрес, онда ће зарада
бити умањена 45 одсто“, каже Љубиша Несторовић из Савеза самосталних синдиката Србије.
Проблеми настају и око обрачуна, на пример, боловања, које треба да износи 65 одсто од
основне плате. Питање је са додатком или без њега. Министар финансија потврдио је да се
поставља питање на коју основицу се тај проценат обрачунава:
"Питање је да ли се то рачуна на основну плату, без додатака за прековремени рад, дежурства
итд., која улазе у укупну зараду, јер та средства морају да остану неком другом. Ако сте ви на
боловању, онда неко други мора да дежура и то мора да се плати", рекао је Вујовић за ТВ Б92.
„Главни разлог је био, а ту је Вујовић наишао на разумевање послодаваца. Отприлике, да
парафразирам: људи, нема новца“, наводи Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије.
У Министарству за локалну самоуправу нису одређени да ли је могуће уважити радничке
захтеве: „Да ли уграђујемо и минули рад у вредновање резултата нечјег рада или то раздвајамо,
па посебно вреднујемо резултат који неко постигне и са којим квалитетом ради свој посао, а да
издвојимо као и до сада минули рад и да се по аутоматизму неком додаје зато што дуго ради у
систему.
И омбудсман Саша Јанковић оценио је да Нацрт закона није усклађен са прописима о раду и
државним службеницима и да доводи до нејасноћа.
Министар финансија Душан Вујовић, како тврде синдикати, рекао је на претходној седници
чак и то, да незадовољни Нацртом закона "могу да пронађу другу државу". То је, разумљиво,
увредило државне службенике. Шта је и зашто тачно изречено данас нам није појашњено у
министарству. Чланови Социјално економског савета нису желели да детаљно говоре о тој
расправи, иако су посредно потврдили да је било тешких речи.

Орбовић: Неприхватљив предлог обрачуна за боловање и одмор
Извор:Танјуг

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је данас да је
неприхватљив предлог да се зарада за време боловања или годишњег одмора обрачунава као
65 одсто основне плате.
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"Лекар који ради и дежурства и трећу смену и празнике, по важећем Закону о раду добија 65
одсто просека последњих 12 месеци. И када је на годишњем одмору, боловању... Сада је предлог
министарства финансија да то буде само његова зарада без тих накнада што би било више од
20 одсто мање примање" рекао је Орбовић за Б92.
Боловање би, како је навео, било 65 одсто мање примање, па на то још 20 одсто мање.
"Они који имају минималац, око 20 одсто људи, у том случају добиће мање и од минималца",
рекао је Орбовић.
Орбовић је такође нагласио да је за тај синдикат неприхватљиво и непостојање минулог рада
од 0,4 одсто како је сада, јер би сваки запослени имао мању плату за 0,4 одсто годишње.
Миинистар финансија Душан Вујовић инсистира да се током одсуства запослених због
боловања, одмора или слободних дана за 35 одсто умањи основна плата, а не просек 12месечних примања у који улазе и додаци за дежурства, рад викендом и празником,
прековремени рад, ноћни рад, регрес...

Просечне плате у 2015. порасле три одсто
Аутор:Александар Микавица
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Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2015. године била је 51.485
динара, саопштио је Републички завод за статистику. У поређењу са нето просеком у новембру
децембарске плате номинално су веће 16,6, а реално 16,8 одсто. Уобичајено високо повећање
просечне зараде у децембру сваке године, у поређењу са претходним месецом, неупућене може
да завара. Плате у децембру нагло скоче зато што их многе фирме исплаћују пре Нове године и
Божића, неки добијају и тринаесту плату или бонусе, али зато просек зараде у јануару знатно
спласне.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2015. године била је номинално
већа за три, а реално за 1,5 одсто у односу на просечну зараду без пореза и доприноса
исплаћену у децембру 2014. године.
Просечна нето зарада у периоду јануар – децембар 2015. године била је и у динарима мања за
незнатних 0,2, али и реално такође мања за 2,1 проценат у поређењу са исплаћеном 2014.
години.
Говорећи језиком конкретних бројки, просечна зарада у Србији у 2015. години била је 44.432
динара. То је за три одсто више него у 2014, кажу у државној статистици, али је за те паре могло
да се купи 1,5 одсто више робе него претходне године.
Они који редовно прате статистичке извештаје о кретању плата, указују на једну занимљивост.
На графикону који приказује кретање такозване масе нето зарада у протеклих десет година –
што је укупна сума исплаћених нето зарада, очигледно је да је она у 2015. била на нивоу из
2005. године. Од јуна 2006. до јуна 2009. линија масе реалних зарада стреми нагоре, да би
затим стрмоглаво кренула надоле. То је било време, кажу економисти, када се у Србији
трошило за око петину више него што се зарађивало, а држава је у томе предњачила и
подизањем зарада запослених у државној служби и пензија.
Аналитичари часописа „Макроекономске анализе и трендови” Економског института уочили су
да укупна сума исплаћених реалних зарада постепено опада од последњег тромесечја 2014.
године и целој 2015. за просечних 0,3 одсто сваког месеца. Аналитичари МАТ-а откривају да су
зараде у 2015. години расле једино у приватном сектору. Тако је просечна зарада коју исплаћују
приватници у периоду јануар – новембар 2015. повећане номинално 7,4, а реално 5,9 одсто у
поређењу са истим периодом претходне године.
Поред тога, добра вест је и да је број запослених у приватном сектору у наведеном периоду
повећан за 5,2 одсто.
У периоду јануар – новембар 2015. просечне нето зараде у јавном сектору смањене су за 6,2, а
укупна сума исплаћених зарада мања је 7,4 одсто. У јавном сектору највише су смањене зараде
у администрацији, а најмање у јавним локалним предузећима.

Вујовић: Неће бити укинут минули рад
Извор:РТС, Танјуг

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да се у Закону о платама у јавном сектору
није ни помињао минималац као износ на који ће се обрачунавати умањење зараде приликом
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одласка на боловање и годишњи одмор и изразио уверење да ће бити постигнут договор са
синдикатима о нацрту тог закона.
„Боловања односно накнада током годишњих одмора биће једнака основној плати, а не
минималцу. Просечна плата је нешто што се тражи, али мислим да би то угрозило буџет. Ми се
залажемо за то да ове плате, боловања и годишњи одмори буду исти као у претходној години”,
истакао је Вујовић.
Према његовим речима, накнаду за дежурства ће имати они који тог месеца раде и дежурају.
„Они који одлазе на годишњи одмор, добиће основну плату, не могу да добијају дежурства јер
тај фонд за дежурства мора да остане неокрњен да би други могли да наставе да раде”, навео је
министар финансија гостујући на РТС-у.
Вујовић је нагласио да минули рад нипошто неће бити укинут.
„Прво, прелазак на нову матрицу плата ће валоризовати комплетан историјски остварен
минули рад. Друго, у будућности ће се минули рад валоризовати у оквирима буџетских
могућности”, рекао је Вујовић.
Како је најавио, у закону ће бити и учинка, али и свих других елемената и уједначавања међу
секторима.
Одговарајући на спекулације медија да је изјавио да „они којима се не допада овај закон, могу
да иду из Србије”, Вујовић је навео да тако нешто није помињао.
„Ја сам само рекао, погледавши све захтеве, да тиме може директно да се пробија буџет, а
самим тим и држава. Рекао сам да је моја задатак да чувам и буџет и државу. Они који мисле да
могу да руше државу, могу то да раде на неком другом месту”, напоменуо је он.
Истакао је да је његов апел да се протегнемо искључиво у оквиру губера и да једна група људи
не може себи да повећава приходе на рачун свих осам милиона грађана Србије.
Када је реч о наводним нејасноћама са министарком за државну управу Кори Удовички,
Вујовић је одговорио да ту нема ту никаквог неразумевања.
„Процес договарања још увек траје. Ми смо прошле недеље констатовали да постоје неки
захтеви који се не уклапају у буџетска ограничења. Према томе, ја сам изразио забринутост”,
напоменуо је министар финансија.
Одговарајући на питање да ли је тачно да је понудио оставку ако се не прихвате ова решења,
Вујовић је указао да би било у реду да поднесе оставу ако не може да очува буџет.
„Ја сам рекао да ако ја не могу да радим свој посао, другим речима ако ми појединачни захтеви
руше буџет, а то је по Закону о министарствима моја основна надлежност, онда ја не могу да
вршим своју функцију. Према томе, било би у реду да поднесем оставку ако то не могу да
урадим”, нагласио је Вујовић.
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Говорећи о изјавама заштитника грађана да законом нису обухваћени радници у јавним
предузећима, Вујовић је рекао да по дефиницији јавног сектора јавна предузећа и не улазе у
такво одређење јавног сектора.
„То ће бити регулисано другим законима и правилима. Овим се не одустаје од управљања том
облашћу, само она није предмет овог закона”, рекао је министар финансија, а пренео Танјуг.

Орбовић: Неприхватљив предлог обрачуна за боловање и одмор
Извор: Танјуг

Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је данас да је
неприхватљив предлог да се зарада за време боловања или годишњег одмора обрачунава као
65 одсто основне плате.
"Лекар који ради и дежурства и трећу смену и празнике, по важећем Закону о раду добија 65
одсто просека последњих 12 месеци. И када је на годишњем одмору, боловању... Сада је предлог
министарства финансија да то буде само његова зарада без тих накнада што би било више од
20 одсто мање примање" рекао је Орбовић за Б92.
Боловање би, како је навео, било 65 одсто мање примање, па на то још 20 одсто мање.
"Они који имају минималац, око 20 одсто људи, у том случају добиће мање и од минималца",
рекао је Орбовић.
Орбовић је такође нагласио да је за тај синдикат неприохватљиво и непостојање минулог рада
од 0,4 одсто како је сада, јер би сваки запослени имао мању плату за 0,4 одсто годишње.

Србија: Сукоб синдиката и власти због Закона о платама
Извор: Ал Јазеера

Закон о платама мора бити усвојен до 1. фебруара, јер се Влада Србије на то
обавезала Свјетској банци, која јој треба одобрити кредит за реформу јавне
управе.
Закон о платама у јавном сектору Србије повучен је са сједнице Социјално-економског вијећа
Владе Србије на дораду.
Акт који би требао уредити систем зарада још није усаглашен међу министарствима, а
синдикати најављују штрајк уколико не буде усвојен нацрт који им је представљен.
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Закон о платама мора бити усвојен до 1. фебруара, јер се Влада Србије на то обавезала Свјетској
банци, која јој треба одобрити кредит за реформу јавне управе.
Умјесто хаоса који влада у одређивању зарада у јавном сектору, Закон о платама би требало да
уведе ред.
Синдикати и власт на рубу сукоба
Томе се надају у Министарству државне управе које дуже од годину дана пише закон који ће
одредити на који се начин рачуна висина зараде.
“Овај закон има намјеру да изрази сложеност посла неког лекара примаријуса који се годинама
школовао и систем мора да омогући и његова плата да се изрази као и плата неког
неквалификованог радника и возача“, истакао је Дражен Маравић из Министарства државне
управе.
Али Закон о платама никако да прође Социјално-економски вијеће Владе Србије. То је требало
да се догоди и данас, али је Закон повучен на дораду.
Због тог акта, синдикати и власт поново су на рубу сукоба. Представници радника тврде да ће
им плате бити поново смањене, јер се планира укидање такозваног минулог рада, односно
годишњег увећања зарада од 0,4 посто.
“Кад кажу шта је то 0,4 посто, није то, па шта је то. То је на 20 година стажа 8 посто.+0919 кад
саберете та умањења и 35 посто умањење по основу боловања ви ћете имати 45 посто умањену
зараду не смете ни да се разболите“, казао је Љубиша Несторовић из Савеза самосталних
синдиката Србије.
Смањења плата, кажу у ресорном министарству, неће бити, већ ће бити уведен коефицијент
којим ће се вредновати нечији рад.
Синдикати ће сачекати нову верзију закона, која би ове недеље требало да им се нађе на столу.
Али омбудсман већ критикује тај акт, наводећи да није усклађен са другим прописима, и
доводи до неједнакости.
Плате у јавним предузећима ће, како објашњавају у ресорном министарству, бити уређене
посебним законом.

Сви против рада на црно, али и даље купују на улици
Аутор: Љ. Б.

Готово сваки пети радник признаје да зараду прима потпуно или делимично на руке, али би
несавесног послодавца тек сваки трећи пријавио инспекцији, док 58 одсто њих то не би
учинило из страха да не изгуби посао, показало је истраживање ставова грађана о сивој
економији које је спровела Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД).
Да сива економија, ипак, суштински не утиче на живот обичних људи сматра чак 40 одсто од
укупно 1.019 испитаника старијих од 18 година. То можда најбоље илуструје и податак да
готово 74 одсто њих каже да купује на пијацама, преко огласа или на улици. На списку ствари
које се купују без фискалног рачуна први је текстил, односно одећа и обућа, али и козметика,
намештај, ауто-делови, алкохолна пића и цигарете и дуван. Разлог - зато што је јефтиније.
Више од половина њих сматра и да "људи морају да се сналазе некако", али упркос томе велика
већина подржава борбу против сиве економије. Разлози због којих то чине јесу да би нам свима
било боље, да би права радника и приходи државе били већи.
Сваки четврти грађанин, показало је истраживање НАЛЕД-а, сматра да је сива економија
продаја робе на црно и утаја пореза. Међу испитаницима, 68 одсто је рекло да добије фискални
11

рачун када купује храну и пиће, док 27 одсто њих тврди да се то догађа понекад или никад.
Половина грађана, међутим, никада не тражи рачун, а готово 80 одсто њих не би пријавило
објекат који не издаје фискалне рачуне.
Инспекцијске контроле и строже и чешће казне су, према мишљењу испитаника, начин на који
би држава могла ефикасније да се бори са сивом економијом. Спровођење закона и казни, као
и одлучност и ефикасност и боља економска политика су такође битни у овој борби, сматрају
испитаници.
Резултати трећег истраживања ставова грађана о сивој економији, које је спровео НАЛЕД, а
подржао УСАИД, показали су и да већина грађана подржава напоре Владе да се суочи са
проблемом сиве економије, половина је уверена да држава то може да учини, док 29 одсто њих
мисли да Влада није учинила довољно да се избори са овим проблемом. Осим Владе, сматрају
грађани, више у решавању овог проблема морају да се потруде и надлежне инспекције (17
одсто) и министарства (10 одсто), али и премијер Србије Александар Вучић (7 одсто).

Покренут претходни стечајни поступак за ИПМ Мајданпек
Аутор: Ј. Бујдић Кречковић

Мајданпек - Привредни суд у Зајечару је на предлог Агенције за приватизацију покренуо
претходни стечајни поступак у Индустрији за прераду метала Мајданпек, у коме би требало да
се утврди да ли постоје услови за отварање стечаја, а решење о томе биће донето након
рочишта које је заказано за 11. фебруар. Оно што је извесно јесте да су последњих дана
децембра исплаћене отпремнине за 263 радника, од 268 колико их је у мајданпечкој
Индустрији за прераду остало након више, током минулих година, спроведених социјалних
програма.
Ово предузеће је до пре петнаестак година запошљавало више од 2.000 радника у три фабрике.
Најпознатија је, свакако, била Златара Мајданпек, највећи произвођач накита у некадашњој
Југославији која је пре деведесетих тржишту испоручивала више од 2,4 тоне накита годишње.
Више од 50 одсто производње Златара је извозила, највећи део на тржиште САД. Поред Завода
за израду новчаница Београд, Златара је била и највећи произвођач кованица од злата и
сребра. Фабрика електропроизвода је такође била извозно оријентисана и велики део
производње пригушница пласирала на конвертибилно тржиште, а у многим домаћинствима
тадашње државе била је штедљива расвета и апарати за домаћинство произведени у ФЕП-у.
Трећа фабрика је Мегапласт, у коме су се производиле ронделе за наш, али и ковани новац
других земаља, као и метална галантерија. Почетком 2000-их ИПМ се издвојио из састава РТБ
Бор, а свака од три фабрике требало је да буде појединачно приватизована. Новог власника
добила је само Фабрика електропроизвода, која је иначе продата као имовина, за "Мегапласт",
и поред више лицитација, није било заинтересованих купаца, а уговор о продаји Златаре са
словеначким Ласер Бледом је раскинут јер купац у законском року није платио купопродајну
цену.
Током прошле године у неколико наврата расписивани су позиви за продају ИПМ-а, али
заинтересованих и поред продужавања рокова и смањивања цене није било. Готово сви
запослени искористили су могућност одласка уз социјални програм, па је тако општина
Мајданпек остала без око 400 радних места. У Мајданпеку ипак не губе наду, јер је
приватизација могућа из стечаја, а време које је пред нама показаће да ли ће потенцијални
купци о којима се прича постати будући власници, покренути производњу и запослити макар
део некадашњих радника овог предузећа.
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