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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:532641-Ni-krivi-ni-duzni-otisli-u-stecaj 

Ni krivi ni duţni otišli u steĉaj 
Z. Radović - D. I. Krasić  

Na spisku Agencije za privatizaciju i firme koje uredno i dobro posluju i imaju svoje trţište. 

Niški MIN pobedio na tenderu za remont makedonskih lokomotiva, ali mu preti gašenje 

u Niškom MIN-u nezadovoljni što su se našli na spisku 

OTKAKO je Agencija za privatizaciju objavila definitivnu listu 188 firmi koje idu u steĉaj, bar 
desetak preduzeća je podiglo svoj glas smatrajući da su zalutala na ovaj spisak. U "nemilosti" 
nadleţnih su se našle i neke firme koje uredno posluju, nisu zaduţene, niti blokirane, dok pojedine 
ĉak proizvode punom parom i to po osnovu ugovora "teških" nekoliko miliona evra. 
 

Neka od preduzeća za svoju propast krive upravo Agenciju, koja je dozvolila da ih kupac kroz 
privatizaciju finansijski i proizvodno uništi, pokrade im imovinu, a preostalu optereti ogromnim 
hipotekama. Sada ista ta Agencija postaje njihov steĉajni upravnik. 
Za novosadski "Petar Drapšin" javilo se osam potencijalnih investitora, ali su njihove ponude 
odbaĉene kao neadekvatne. Sliĉna situacija je i sa niškom firmom MIN "Lokomotiva". Zato se u ovim 
preduzećima pitaju, ako su sami privukli investitore i poslove, zašto su se našli meĊu onima koje 
ĉeka katanac u bravu. Na listi su i veterinarske stanice u Kovinu i Baĉkoj Topoli, koje nemaju 
nikakva dugovanja, kao i subotiĉka "Poljoopskrba", pa im nije jasno zbog ĉega ih je drţava stavila u 
isti koš sa gubitašima. 
Preduzeće "Petar Drapšin", koje se bavi proizvodnjom veznih elemenata i vijaĉnih mašinskih 
proizvoda, zapošljava 60 radnika. Argument zbog kojeg je steĉaj pretegnuo u odnosu na novu 
privatizaciju je što ona "nije mogla biti sprovedena iz delova, jer je imovina pod hipotekom 
drţavnih i komercijalnih poverilaca". 
- Istina je da nam je raĉun blokiran, ali mi najviše dugujemo bivšim radnicima, koji su pre ĉetiri 
godine uzeli socijalni program i otišli iz firme - objašnjava Siniša Nedeljkov, komercijalni direktor 
"Drapšina". - Njima preduzeće duguje plate i zbog toga su podneli tuţbe. Bez obzira na to, mi 
radimo usluţno za nekoliko firmi i izvozimo robu u MaĊarsku, Ĉešku i ostale zemlje Evropske unije. 
Trpimo posledice loše privatizacije koja je odraĊena uz odobrenje Agencije i Ministarstva privrede. 
Istina je da je ona 2009. godine raskinuta, ali tek nakon što su stavljene hipoteke koje su pet puta 
veće od sume za koju je firma bila prodata. 
Ni u niškoj MIN "Lokomotivi" u kojoj je zaposleno oko 250 ljudi, ne mogu da poveruju da ih je 
drţava "otpisala". 
- Pobedili smo na tenderu u Makedoniji za remont njihovih lokomotiva i tako obezbedili posao 
vredan pet miliona evra koji treba završiti u narednih godinu i po dana - navode u ovom preduzeću. 
- MIN "Lokomotiva" je praktiĉno jedini remonter u Srbiji, i od novembra 2009. godine, kada je 
uvedeno restrukturiranje, uredno plaćamo sve obaveze prema drţavi, radnicima i troškove za 
struju. Za potrebe makedonske ţeleznice remontovaćemo i modernizovati osam lokomotiva, a 
uĉešće na tenderu bilo je omogućeno pošto je Vlada Srbije pomogla u obezbeĊivanju potrebnih 
garancija. 
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U Agenciji za privatizaciju kaţu da je MIN opravdano u steĉaju, a da će ugovor moći da realizuju i 
iz ovog stanja. 
APSURD SA VETERINARIMA 
U veterinarskim stanicama Kovin i Baĉka Topola, zateĉeni su odlukom Vlade Srbije. Miloje 
Rakonjac, direktor Veterinarske stanice u Kovinu, smatra da nema ekonomskih razloga za steĉaj. 
- Poslujemo bez blokiranog raĉuna i redovno isplaćujemo zarade i izmirujemo doprinose za ĉetvoro 
zaposlenih - kaţe direktor Rakonjac. - U prošloj godini smo ostvarili dobit od 180.000 dinara. 
Apsolutno nam nije jasno šta bi steĉajni upravnik mogao da radi u našem sluĉaju, jer mi nemamo 
poverioce, nikom ništa ne dugujemo, tako da je guranje naše firme u steĉaj apsolutno 
protivzakonito. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:532636-Ugovor-sa-Esmarkom-u-ponedeljak 

Ugovor sa "Esmarkom" u ponedeljak 
D. I. K.  

Ministar finansija Vujović o javnom dugu, Ţelezari, MMF, Telekomu... Sa Amerikancima se 

pregovara o ĉak trideset elemenata 

PREGOVORI sa kompanijom "Esmark" oko preuzimanja "Ţelezare Smederevo" ulaze u završnu fazu, a 
ministar finansija Dušan Vujović oĉekuje da će do ponedeljka ili utorka biti "opipljivih rezultata" u 
formi nacrta ugovora. 

- Svaka strana pokušava da optimalno prilagodi uslove svojim oĉekivanjima - izjavio je ministar 
Vujović. - Reĉ je o najsloţenijim pregovorima do sada. Naš spisak oĉekivanja nije ni prost ni lako 
ostvarljiv, ali i "Esmark" sebi ţeli da obezbedi najbolju moguću poziciju. Pregovara se o trideset 
elemenata koji su vaţni za ovaj ugovor. Vlada nastoji da ispoštuje svoje zakonske obaveze i one 
prema radnicima, ali i da zadovolji kriterijume Evropske unije. 

Kada je reĉ o javnom dugu, koji je u Srbiji dostigao 22,7 milijardi evra, odnosno 70,9 odsto bruto 
domaćeg proizvoda, ministar finansija je naglasio da vraćanje ovog duga neće biti ugroţeno. Plan 
drţave je da se ubuduće više zaduţuje u domaćoj valuti, tako da se uĉešće dinarskog dela javnog 
duga poveća sa 22 na 40 odsto u ukupnom iznosu. Oĉekuje se da javni dug nastavi da raste i u 2016. 
kada će dostići 79 odsto BDP-a. Potom će, kako je rekao Vujović, poĉeti da pada zahvaljujući 
merama fiskalne konsolidacije. 

- Nastavlja se tendencija smanjenja kamatnih stopa na drţavne hartije od vrednosti, sa kojima se 
drţava zaduţuje na domaćem finansijskom trţištu, kao i trend produţenja roĉnosti duga - rekao je 
Vujović. - Rapidno se povećava zaduţivanje u dugoroĉnim izvorima. Reĉ je o prodaji drţavnih 
obveznica sa rokom dospeća od tri do 10 godina, pri ĉemu se danas plaćaju kamate koje su tri do 
pet odsto niţe nego pre tri godine. 

Govoreći o deficitu u budţetu, Vujović je naveo da je u prvom kvartalu ove godine minus bio 
daleko manji nego što je planirano. Podsetio je da je u programu sa MMF-om dogovoreno da deficit 
budţeta za prvi kvartal 2015. iznosi 55 milijardi dinara, "a mi startujemo sa suficitom od 13 
milijardi dinara".  
 
ZA "TELEKOM" DO 50 ODSTO VIŠE 
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ZA "Telekom Srbija", prema prvim procenama, moglo bi biti ponuĊeno od 40 do 50 odsto više novca 
nego prilikom poslednjeg neuspelog pokušaja prodaje tog preduzeća, kaţe ministar finansija 
Vujović. On istiĉe da će privatizacioni savetnik, za ĉiji je izbor upravo raspisan tender, predloţiti 
Vladi kako, kada i po kojoj ceni privatizovati "Telekom". 
 
NOVI ARANŢMAN KRAJEM FABRUARA 

PREMA reĉima ministra finansija Dušana Vujovića, bord izvršnih direktora MMF će o novom 
aranţmanu iz predostroţnosti sa Srbijom, odluĉivaće 23. februara u Vašingtonu: 

- Vlada Srbije je usvojila Pismo o namerama i Memorandum o ekonomskoj i fiskalnoj politici, koji 
će biti dostavljeni Fondu, što je uslov za potvrĊivanje sporazuma MMF-a sa Srbijom . 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:532797-Prosvetari-11-februara-prekidaju-strajk 

Prosvetari 11. februara prekidaju štrajk? 

Tanjug  

Ministarstvo prosvete je prihvatilo predlog sindikata da pregovori o iznosu pomoći zaposlenima 

u osnovnim i srednjim školama i domovima uĉenika, poĉnu do 1. juna 2015. 

BEOGRAD - Ministarstvo prosvete je prihvatilo predlog sindikata da pregovori o iznosu pomoći 
zaposlenima u osnovnim i srednjim školama i domovima uĉenika, poĉnu do 1. juna 2015. i time je 
razrešeno i poslednje neusaglašeno pitanje u tekstu Sporazuma o rešavanju spornih pitanja do kog 
su Ministarstvo i sindikati došli posle višemeseĉnih pregovora. 

Posle razgovora koji su odrţani u petak, predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog 

razvoja i predstavnici ĉetiri sindikata prosvete pribliţili su stavove vezene za sporna pitanja i 

prekid štrajka u školama u Srbiji,,podseća se u saopštenju. 

Poslednje neusaglašeno pitanje ticalo se datuma otpoĉinjanja pregovora sa sindikatima o iznosu 

pomoći koja će biti isplaćena zaposlenima u osnovnim i srednjim školama i domovima uĉenika. 

Nakon sastanka u petak, Ministarstvo je donelo odluku da prihvati predlog sindikata da ovi 

pregovori poĉnu do 1. juna 2015. godine. 

Time je razrešeno i poslednje neusaglašeno pitanje u tekstu Sporazuma o rešavanju spornih pitanja 

do kog su Ministarstvo i sindikati došli posle višemeseĉnih pregovora. 

Predstavnici sindikata pozvani su da u sredu, 11. februara potpišu ovaj Sporazum o rešavanju 

spornih pitanja kojim su predviĊeni brojni koraci Ministarstva i sindikata u cilju unapreĊenja 

poloţaja nastavnika, kao i prekid štrajka. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:532479-Krusevac-Puna-penzija-nedostizan-san 

Kruševac: Puna penzija nedostiţan san 
S. BABOVIĆ  

Bivši radnici IMK "14. oktobar" iz Kruševca kolateralna šteta promene Zakona o radu. Nemaju 

osnov ni da sami uplaćuju doprinose dok ne napune 65 godina ţivota 

Bivši radnici kruševaĉkog giganta ţaliće se i Ustavnom sudu 

KADA su prihvatali socijalni program decembra 2011, grupa radnika IMK "14. oktobar" dobijala je 
rešenja da će na birou biti do pet godina, odnosno do ispunjenja jednog od uslova za penziju: 40 
godina radnog staţa ili 60 godina ţivota. Umesto da odu u "punu" penziju, meĊutim, doĉekalo ih je 
neprijatno iznenaĊenje: Zakon o radu, usvojen jula prošle godine, podrazumeva starosnu penziju sa 
navršenih 65 godina ţivota i najmanje 15 godina staţa, odnosno po navršavanju 45 godina staţa 
osiguranja. Ovi radnici te uslove - ne ispunjavaju. 

- Ja sam u vreme kada sam se odluĉio za otpremnine imao 39 meseci do staţa od 40 godina i od 

naknada sam izmirivao obaveze prema drţavi - za "Novosti" govori Srboljub Bogdanović (59), 

nekadašnji metaloglodaĉ u IMK "14. oktobar". - U mom rešenju piše da 18. aprila ispunjavam uslov 

za penziju. Kako sada nemam potrebnih 65 godina ţivota, meni se za svaku "nedostajuću" godinu 

penzija trajno umanjuje za oko ĉetiri odsto na godišnjem nivou! 

Radnicima je najteţe što nemaju rešenje: ne mogu, ni po kom osnovu da sami do starosne penzije 

uplaćuju ono što nedostaje, i kada bi imali odakle. A zapošljavanje u tim godinama je u domenu 

nauĉne fantastike. 

Bogdanović je svojevremeno raĉunao da će imati oko 32.000 dinara penzije, ali će sada biti "kraći" 

nekih 20 odsto! 

- Svi mi koji smo pre skoro ĉetiri godine imali 35 godina radnog staţa i odabrali u to vreme ĉetvrtu 

varijantu socijalnog programa, ĉekajući jedan od uslova za ostvarenje pune penzije, praktiĉno smo 

prevareni - navodi ovaj radnik, koji je zbog teškog posla "zaradio" bolesti kiĉme, vrata, vena na 

nogama, a nosi i tri para naoĉara. - Oko 160 radnika je tada otišlo iz fabrike, ne znamo koliko je 

njih izabralo ovu varijantu, ali ih sigurno ima barem 1.000 u celoj Srbiji. 

Bivši "oktobarac" Zoran Marjanović (62) je u sliĉnoj situaciji: pravo na penziju po starom rešenju 

stiĉe 11. juna, a kako 21. februara puni tek 62 godine, kaţe da mu sleduje penzija manja 12 odsto. 

Njegovom kolegi Slobodanu Miloradoviću (60) - 16 odsto. 

- Obratiću se Ustavnom sudu i zatraţiti svoja prava - navodi Marjanović. - Ispali smo kolateralna 

šteta, ovo je strašno. 

Zvali su bivši radnici, kaţu, Ministarstvo rada, PIO, NSZ. Svuda su se pozivali na novi Zakon o radu. 

NEPRAVDA 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:532479-Krusevac-Puna-penzija-nedostizan-san
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- POĈINjALI smo da radimo od 18. godine, a sada ćemo imati skoro iste penzije kao neko ko je 

napunio 65 godina i "skrpio" 15 godina radnog staţa kako je po novom zakonu! - kaţe za "Novosti" 

metalobrusaĉ Miroslav Marković (61). 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:532746-Njivama-mozemo-kupiti-Imlek 

Njivama moţemo kupiti "Imlek" 
Z. R.   

Zaposleni u Poljoprivrednom kombinatu Beograd oštro se protive privatizaciji. Samo 300 

hektara uz Pupinov most košta više od vrednosti cele firme 

SINDIKATI radnika PKB korporacije protive se najavljenoj privatizaciji i tvrde da je ideja o prodaji 
firme sumanuta. Oni smatraju da bi to bio naĉin da se neko za male pare dokopa vredne imovine 
PKB i 300 hektara zemljišta uz novi Pupinov most. Predsednik Nezavisnog sindikata PKB Nikola Lazić 
istiĉe da samo to zemljište, uz novu ćupriju, vredi više od procenjene vrednosti cele firme. 
Korporacija u vlasništvu ima oko 30.000 hektara, od ĉega je više od 20.000 hektara obradivo. 

Zaposleni predlaţu da se privatizacija obavi po modelu mešovitog vlasništva. 

Konsultant PKB Branko Dragaš, predlaţe da kontrolni paket akcija u korporaciji od 51 odsto 
pripadne drţavi, da 15 odsto kapitala dobiju drţavljani Srbije podelom akcija, a da manji procenat, 
u zavisnosti od godina staţa, dobiju zaposleni i penzioneri PKB. Ostatak od 30 odsto trebalo bi da se 
ponudi graĊanima da otkupe na berzi. 

- Procene su da bi prodajom dela vlasništva na berzi firma prihodovala oko 210 miliona evra - 
objašnjava Dragaš. Ako se toj cifri doda novac koji bi kompanija mogla da zaradi prodajom 
zemljišta u neposrednoj blizini novoizgraĊenog mosta, i ĉija se vrednost sada kreće oko 670.000 
evra po hektaru, firma bi mogla da prihoduje oko 400 miliona evra i da taj kapital uloţi u druge 
poslove. PKB bi mogao da kupi "Imlek" i tako spoji proizvodnju sa preradom. 

Predstavnici sindikata kaţu da je PKB profitabilna firma, koja je u 2013. godine ostvarila prihod od 
4,9 milijardi dinara  
 
KUPCI 

PISMA zainteresovanosti za kupovinu "Poljoprivrednog kombinata Beograd" Agenciji za privatizaciju 
je poslalo deset potencijalnih investitora. MeĊu njima je i vlasnik "MK grupe" Miodrag Kostić, kao i 
danska firma "Bigadan" koja se bavi proizvodnjom postrojenja za pravljenje struje iz biomase. 
Zainteresovana je i nemaĉka EES Group GmbH, ali i kineski JB Euity Limited. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/532820/Pet-tacaka-razdora-izmedju-Srbije-i-Esmarka 

PREGOVORI O PRODAJI ŢELEZARE U KRITIĈNOJ FAZI 

Pet taĉaka razdora izmeĊu Srbije i „Esmarka“ 

G. Bulatović  

Evropska komisija odluĉivaće o davanju saglasnosti na plan restrukturiranja Ţelezare tek kada se 

pregovori o partnerstvu sa “Esmarkom” okonĉaju, saznaje “Blic”. 

 

Ministar finansija Dušan Vujović otkriva da je moguće da se do utorka doĊe do nekih opipljivih 

rezultata u pregovorima. 

- Naš spisak oĉekivanja nije ni prost ni lak, a i “Esmark” ţeli da sebi obezbedi najbolju moguću 

poziciju. Razgovara se o 30 elemenata koji se odnose na obavezu obe strane - otkriva Vujović. 

 

U radnoj grupi za pregovore i dalje kaţu da su u potrazi za optimalnom garancijom da će “Esmark” 

u Smederevu ostati dovoljno dugo. Od “Esmarka” je, inaĉe, traţeno da pet godina ne smanjuje broj 

zaposlenih i da u narednoj deceniji ne doĊe do promene vlasništva, ali ni do prodaje imovine srpske 

ĉeliĉane. 

 

Amerikanci još nisu pristali da poloţe garancije u vrednosti od 20 miliona dolara, a s druge strane, 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/532820/Pet-tacaka-razdora-izmedju-Srbije-i-Esmarka
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srpska strana na tome insistira jer su postojeće zalihe sirovina u Ţelezari vredne 90 miliona dolara i 

raĉunica je da na njima moţe da se ostvari dobit oko 20 miliona.  

  

Amerikanci traţe još para 

Još se ne zna ni kako će se okonĉati pregovori o uĉešću Srbije 

u projektu. Srbija je pokazala spremnost da njeno uĉešće u 

poslu bude oko 200 miliona dolara. MeĊutim, “Esmark” traţi 

da se udeo Srbije duplira, odnosno da Vlada pruţi garancije za 

kredit koji bi bio odobren Ţelezari. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/532694/Sertic-Nijedna-firma-nije-slucajno-na-spisku-za-stecaj 

Sertić: Nijedna firma nije sluĉajno na spisku za 
steĉaj 

Beta  

Nijedno preduzeća nije bez razloga na spisku 188 firmi koje idu u steĉaj, rekao je danas u 

Zrenjaninu ministar privrede Srbije Ţeljko Sertić. 

On je rekao da su svih 512 preduzeća koja su u portfoliju Agencije za 

privatizaciju dugo vremena veliki gubitaši i da je ogroman broj tih preduzeća već odavno trebalo da 

bude u steĉaju, kada se posmatraju "ĉisto ekonomski parametri". 

 - Potrudili smo se da za najveći broj zaposlenih, kroz neki model privatizacije, ipak oĉuvamo radna 

mesta, pre svega u onim preduzećima koja se bave proizvodnim delatnostima -  istakao je Sertić. 

  

Kako je dodao, neki model privatizacije biće sproveden u firmama koje 

zapošljavaju oko 65.000 ljudi, dok će 5.000 radnika ostati bez posla jer njihova preduzeća idu u 

steĉaj zbog toga što su im zaduţenja veća od ukupnog kapitala. 

  

Sertić je izrazio ţaljenje za svakog radnika koji izgubi radno mesto, ali je kazao da ti radnici treba 

da znaju da njihova rukovodstva u prethodnom periodu nisu uspela da naprave dobre poslovne 

poteze. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/532694/Sertic-Nijedna-firma-nije-slucajno-na-spisku-za-stecaj
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Povodom ocena zaposlenih u preduzećima MIN Lokomotiva i MIN Vagonka 

da nema razloga za njihov šteĉaj, Sertić je kazao da su ta preduzeća u velikim dugovima, da im je 

ukupni kapital negativan, a da godinama ne isp dobavljaĉima. 

"To su kompanije koje su nauĉile da ţive od drţavne pomoći i drţavnih para, a to više u trţišsnoj 

ekonomiji nije dopušteno i to ne moţemo tolerisati - rekao je Sertić. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/532696/Poostrene-inspekcije-u-borbi-protiv-rada-na-crno 

Pooštrene inspekcije u borbi protiv rada "na crno" 

Tanjug  

Inspekcijski nadzor na suzbijanju rada "na crno" biće pooštren ove godine i inspektori će 

preduzimati sve zakonske mere, poruĉeno je sa sastanka direktora Inspektorata rada Ministarstva 

za rad Bojana Jocića sa predstavnicima nadleţnih u Kolubarskom okrugu. 

Kako je saopšteno iz Ministarstva za rad, na juĉerašnjem sastanku je zakljuĉeno da je rad "na crno" 

jedan od najvećih problema u Srbiji i da je cilj da se u rešavanje problema ukljuĉe i lokalne 

samouprave, koje bi kontrolisale legalnost rada svojih dobavljaĉa i izvodjaĉa u svim domenima. 

Pored rada "na crno", kako se dodaje, prioritet će biti i oblast bezbednosti i zdravlja na radu. 

Juĉerašnjem sastanku prisustvovali su naĉelnik Kolubarskog upravnog okruga Vladimir Petrović i i 

predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća i privrednika Kolubarskog okruga. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/532628/MIN-Lokomotiva-pred-gubitkom-posla-od-pet-miliona-evra 

MIN Lokomotiva pred gubitkom posla od pet miliona 
evra 

Beta  

Radnici preduzeća MIN Lokomotiva protestovali su danas u fabriĉkom pogonu zbog toga što drţava 

Srbija još nije obezbedile garancije koje su im neophodne da bi krenuli sa remontom lokomotiva za 

makedonsku ţeleznicu.Taj posao vredan je pet miliona evra i MIN Lokomotiva ga je nedavno dobila 

na tenderu, ali da bi ga realizovala mora najkasnije do 10. februara da dostavi bankarske garancije 

u iznosu od 30 miliona dinara. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/532696/Poostrene-inspekcije-u-borbi-protiv-rada-na-crno
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/532628/MIN-Lokomotiva-pred-gubitkom-posla-od-pet-miliona-evra
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 MIN Lokomotiva je jedno do 188 preduzeća u kojima će privatizacija biti okonĉana kroz steĉaj, a 

toj firmi tvrde da imaju punu uposlenost kapaciteta i redovno izmiruje obaveze prema drţavi i 

zaposlenima. 

 Direktor MIN Lokomotive Slavko Raiĉević rekao je da su Fond za razvoj i Agencija za osiguranje i 

finansiranje izvoza do sada morali da posreduju kod poslovnih banaka kako bi Lokomotiva dobila 

potrebne garancije, ali kako to nisu uĉinili do sada, to sigurno znaĉi da neće ni do 10. februara. 

  

- Bez garancija gubimo ovaj posao, a to predstavlja veliku tragediju i za Lokomotivu, ali i za ceo 

grad i drţavu. Bez tog posla Lokomotiva nema nikakve šanse da opstane - rekao je Raiĉević. 

  

On je istakao da će se zatvaranjem Lokomotive na ulici naći 240 radnika, a zbog toga će na velikom 

gubitku biti i oko 1.000 kooperanata niške fabrike. Raiĉević je naglasida drţava posredovanjem kod 

komercijalnih banaka za izdavanje garancija, ne bi bila na gubitku jer je tenderom predviĊeno da 

se garancije vraćaju nakon što deo posla bude završen. 

  

- Radi se o odliĉnom poslu koji bi u roku od godinu i po dana doneo znaĉajne prihode i Lokomotivi i 

ĉitavom društvu - kazao je Raiĉević. 

  

Radnici Lokomotive najavili su radikalizaciju protesta i blokadu saobraćajnica ukoliko u narednih 

par dana njihova firma ne dobije potrebne garancije. Oni su takoĊe najavili da će zbog problema sa 

kojim su suoĉeni zatraţiti hitan sastanak sa predstavnicima grada, nadleţnih ministarstava i 

premijerom Srbije Aleksandrom Vuĉićem. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Univerzitet-protiv-otpustanja-i-platnih-razreda.sr.html 

Универзитет против отпуштања и платних 
разреда 

Ректори, декани и Министарство просвете траже да високо образовање буде изузето из 

владиног плана рационализације, у супротном стаје универзитет 

Високо образовање мора да буде изузето из владиног плана рационализације броја запослених 
у јавном сектору, иначе ће у супротном бити онемогућено функционисање универзитета, а 
довели би се у питање и поједини студијски програми који не би могли да добију поновну 
акредитацију. Како је речено на јучерашњој седници Сената УБ – и увођење платних разреда 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Univerzitet-protiv-otpustanja-i-platnih-razreda.sr.html
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не би смело да се односи на високо школство због посебности финансирања према броју 
студената, а не према броју запослених. 

Како је речено, Министарство просвете тренутно утврђује тачан број запослених. 

– Ми не чувамо статус кво, већ постоје оправдани разлози за овакав наш став, јер постоје 
огромне могућности на другим странама. Ако јавна предузећа не иду у првом кругу, где има 
разлога за рационализацију, зашто би ишло и високо образовање где нема разлога за то – 
рекао је државни секретар др Александар Белић и подсетио да наука има посебан статус, јер 
је изузета из ограничења у погледу запошљавања како не би дошло до одлива мозгова, као и 
да овде већ постоје платни разреди. 

Он је рекао да сигурно постоје могућности за уштеду, али не у предвиђеном обиму од 6,5 
одсто запослених (у односу на децембар 2013. године), чак и под условом да четири одсто оде 
у пензију. По његовом мишљењу, смањење броја запослених могуће је спровести једино на 
помоћном особљу, што би онда довело у питање функционисање универзитета. 

– Ми на Машинском факултету већ имамо минус 12 одсто кадрова и шипак ћу да смањим за још 
6,5. Ова држава мора да укапира да универзитет није јавно предузеће, већ најуређенији 
систем са 90.000 људи – сматра професор др Милорад Милованчевић, декан Машинског 
факултета. 

Проректор за финансије професор др Миодраг Поповић каже да се заборавља и на чињеницу 
да универзитети, а поготову велики попут Београдског и Новосадског, нису финансирани 100 
одсто из буџета, већ да имају и сопствене приходе и обавезе које измирују по том основу, као 
и особље које је потребно за обављање тих послова. 

– Вишка запослених има на неколико факултета, али зато има и оних који су на граници 
подношљивости и одржавају наставу захваљујући ентузијазму наставника – рекао је Поповић. 

Сенат је усвојио и план уписне политике за школску 2015/16. годину, по којој ће на 
Универзитету у Београду бити места за око 26.000 студената на свим нивоима студија (око 
14.000 буџетских места). 

С. Гуцијан 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Niska-Lokomotiva-na-slepom-koloseku.sr.html 

Нишка „Локомотива” на слепом колосеку 

Иако су победили на тендеру за ремонт македонских локомотива, вредан пет милиона евра, 

држава их ставила на списак за стечај 

Ниш – Већ два дана у кругу Машинске индустрије Ниш незадовољни радници неколико 
предузећа овог некадашњег гиганта металске индустрије организују протесте због велике 
неправде коју им је учинила држава – налазе се на списку 188 предузећа која ће према 
акционом плану Владе Србије морати у стечај. Међу окупљенима највише је запослених у 
Фабрици за ремонт и производњу шинских возила „МИН локомотива”, који су, по свему судећи 
у целој овој причи највише угрожени и оштећени. Генерални директор „МИН локомотиве” 
Славко Раичевић рекао нам је да у потпуности разуме незадовољство радника, који се брину 
за опстанак, али и да је оптимиста да ће се наћи задовољавајуће решење за статус фабрике. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Niska-Lokomotiva-na-slepom-koloseku.sr.html
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– Нема сумњи да је Агенција донела одлуку које фирме треба да оду у стечај на основу списка 
предузећа у реструктурирању, још октобра прошле године. Тада је клима у нашој фабрици 
била другачија у односу на садашњу, јер смо у међувремену, што је добро познато и агенцији 
и у Влади Србије, уз понуђену гаранцију наше државе, на међународном тендеру добили посао 
вредан пет милиона евра за ремонт и модернизацију локомотива за „Железницу Македоније”. 
Сматрам да је то најбољи доказ да наше предузеће вреди, уосталом, једино је за ремонт 
шинских возила у Србији, и да може опстати са свих 240 запослених. Држава мора да сачува 
„МИН локомотиву” и због великих послова у будућности, рекао је за „Политику” Славко 
Раичевић. 

У Нишу изазива велико чуђење тумачење Агенције за приватизацију у којем је речено да је 
„МИН локомотива” оправдано на списку 188 предузећа предвиђених за стечај, јер је, како се 
наводи, „дуг овог предузећа према повериоцима и држави 13,6, а целокупна вредност фирме 
4,3 милиона евра”. 

– Добили смо јуче информацију да држава Србија изгледа одустаје од намере да нас подржи у 
овом значајном и за њу, а још више за нас добијеном послу. Ми смо на тендеру „Железница 
Македоније” учествовали и посао добили захваљујући понуђеној гаранцији да ћемо 
реализовати ремонт вредан пет милиона евра. Наша држава је понудила гаранцију од 140.000 
и Министарство привреде 200.000 евра као гаранцију. Јуче нам је јављено да држава неће 
дати ту понуђену и обећану гаранцију. Сада смо још више у недоумици и дилеми шта се све то 
догађа у Београду. Рок за уплату гаранције истиче у уторак 10. фебруара и уколико не буде 
уплаћена све пропада, рекао нам је Раичевић. 

У синдикату „МИН локомотиви” речено нам је да су из Министарства привреде Македоније, 
које је својевремено и расписало тендер за ремонт и модернизацију локомотива, звали и 
питали да ли је тачно да је Србија одустала од те гаранције и целог посла. 

Тома Тодоровић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Esmarku-sve-veci-apetiti.sr.html 

„Есмарку” све већи апетити 

Американци не желе да се обавежу да неће отпуштати раднике, нити да положе компанијске 

гаранције од око 20 милиона долара 

Американци не желе да се обавежу да неће отпуштати раднике, ни да положе 20 милиона 

долара гаранције  

Како време одмиче, чини се да су Влада Републике Србије и амерички „Есмарк” све даље од 
договора када је реч о преузимању „Железаре Смедерево”. Представници америчке компаније 
у преговорима сада обилато користе чињеницу да је наша земља у мат позицији и све више 
тврде пазар и за преговарачки сто износе нове захтеве. 

Иако је Џејмс Бушар, председник „Есмарк” групације, пре него што су преговори почели, 
јавно обећао да неће отпуштати раднике, чак су са представницима синдиката договорили и 
повећање зарада за петину, ако победе на тендеру, сада, према нашим сазнањима, не желе да 
се обавежу да ће свих 5.000 радника остати на њиховом платном списку. Такође, „Есмарк” би 
да избегне полагање гаранције у износу од 15 до 20 милиона долара. Руководство ове 
компаније не би да обећа да ће остати у Србији након што потроши залихе сировина. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Esmarku-sve-veci-apetiti.sr.html
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Иначе, у „Железари” тренутно постоје сировине у вредности од око 90 милиона долара, чијом 
прерадом може да се заради око 20 милиона долара. Да не буде забуне, једино око чега се 
сада преговара су управо те сировине на којима може да се заради, јер и наша влада и 
„Есмарк” знају да „Железара” не вреди ништа. Да је вредела, „Ју-Ес стил” не би отишао из 
Смедерева. Пре него што је држава купила „Железару” за један долар, годишњи губици ове 
америчке компаније били су 150 милиона евра. 

Зато је наша влада захтевала да се „Есмарк” обавеже да након што потроши те сировине, неће 
отићи из Смедерева да им се не би поновило претходно лоше искуство. Међутим, Американци 
су у преговорима изнели још један захтев. С обзиром на то да је за покретање друге високе 
пећи потребно узимање кредита од најмање 200 милиона долара, „Есмарк” сада тражи да 
наша влада гарантује узимање тог кредита. 

Наша држава, са друге стране то не може да учини из неколико разлога. Прво, по договору са 
Међународним монетарним фондом (ММФ), држава више не може да гарантује зајмове 
предузећима, јер је наш јавни дуг превисок. Друго, по Споразуму о стабилизацији и 
придруживању са Европском унијом, од 1. фебруара нису више дозвољене никакве врсте 
државне помоћи за „Железару”, јер Европска унија тако штити своју челичну индустрију. Наша 
влада послала је званично писмо Бриселу где је тражила да се рок за продужетак преговора 
продужи до 15. фебруара. Одговор још нису добили. Формално, држава Србија је већ у 
прекршају, јер од 1. фебруара „Железара” практично ради уз државну помоћ. Примера ради, 
да би се обезбедило нормално функционисање ове компаније, односно да би радници добили 
плате, из буџета мора челичани да се уплати 10 милиона евра месечно. 

Упућени у област европских интеграција кажу да уколико одговор из Брисела буде негативан, 
наша држава може да плати и новчану казну јер је кршила Споразум о стабилизацији и 
придруживању. Да то не треба схватити олако сведоче искуства неких других европских 
земаља. Пољска је на пример имала велике проблеме око државне помоћи бродоградилишту. 
Хрватска је такође прошла сличне муке. 

Осим што држава трпи санкције, штету може да претрпи и предузеће које је помоћ примило, а 
у овом случају то је „Железара”, јер би ако одговор из Брисела буде негативан, ова челичана 
морала да врати у буџет све што је држава уплатила на њен рачун после 1. фебруара. 

Када се све то зна, онда је јасно зашто су преговори, како време одмиче, све тежи и тежи. 
Користећи то што је наша влада сатерана у ћошак, и што је под притиском регулатива ЕУ, 
споразума са ММФ-ом и на крају радника којима треба обезбедити плате сваког месеца, 
„Есмарк” је почео да тврди пазар и закера. 

Према писању Пешчаника, „Есмарк” сада од државе тражи исти третман као „Фијат” и 
„Етихад”. „Како се чује, ’Есмарк’ хоће да подигне кредит од 400 милиона долара, али да 
гарант за тај кредит буде држава Србија, као мањински партнер-сувласник ’Железаре’, чему 
се она, наравно, опире”, пише Пешчаник. 

„Есмарк” није сигуран да је у Смедереву могуће „излити“ жељу нашег премијера – 2,2 
милиона тона челика, колики је њен давно пројектовани капацитет. Претходни власник 
догурао је до 1,7-1,8 милиона тона и то је био максимум. Без значајних улагања у 
модернизацију капацитета тешко је достићи и два милиона тона, а пуно је упитника (нарочито 
после избијања украјинске кризе) и са набавком сировине, наводи се у ауторском тексту Мише 
Бркића на Пешчанику. 

М. Авакумовић, А. Телесковић 
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http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2015&mm=02&dd=08&nav_id=955946 

Penzioneri u regionu dele istu muku 
IZVOR: TANJUG 

Penzioneri u zemljama regiona imaju sliĉne probleme i uĉestalije je umanjivanje njihovih 

prava i primanja, te je zato vaţna saradnja izmeĊu sindikata penzionera 

 Ovo je nedavno reĉeno na otvaranju - MeĊunarodne konferencije "Evropa za penzionere - 

penzioneri za Evropu" u Beogradu. 

Predstavnici sindikata penzionera Srbije, ali i zemlja u regionu ukazali su da se pravno-ekonomski i 

socijalni poloţaj penzionera i starijih pogoršava i da dolazi do sve većeg siromašenja najstarije 

populacije. TakoĊe, uĉesnici iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Italije takoĊe su ukazali da je vaţno da se 

poštuju prava penzionera, oĉuva kupovna snaga penzija i poboljša zdravstvena zaštita najstarijih.  

 

Predsednik Udruţenja sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović ukazao je da je u poslednje 

vreme u Srbiji sve uĉestalije umanjivanje prava penzionera i da je taj sindikat bio aktivan u 

odbrani njihovih prava i da su se obratili i Ustavnom sudu.  

 

On je kazao da se sinidikati ne slaţu sa smanjivanjem njihovih primanja. TakoĊe je kazao da se 

protive i tome što je smanjen broj ĉlanova Upravnog odbora Fonda PIO jer, kako je kazao, sada 

"svaka odluka koja se donese biće u korist vlade".  

 

Potpredsednica Udruţenje sindikata penzonera Srbije Marija Todorović rekla je na konferenciji koju 

su organizovali Udruţenje sindikata penzionera Srbije i Sindikata penzionera UGS Nezavisnost da u 

Srbiji ima 1,7 miliona penzionera, a da je osamdesetih godina bilo tri zaposlena, a jedan penzioner, 

a da je sada broj zaposlenih i penzionera praktiĉno isti.  

 

Ona je kazala se “selektivnim” smanjenjem penzija prekršen Ustav i brojni drugi Zakoni i 

meĊunarodni standardi i norme.  

 

Zakon kojim se regulisalo smanjenje penzija, kako je kazala, podelio je penzionere na "siromašne", 

kojih je oko 60 odsto i koji imaju do 25.000 dinara I "bogate".  

 

Ona je kazala da je smanjenjem plata i penzija finansijski efekat za drţavu mali, a da se mnogo 

više postiţe povećanom naplatom doprinosa .  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2015&mm=02&dd=08&nav_id=955946
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Todorović je navela podatak da je u Bugarskoj 55 odsto penzionera siromasno, kod nas 17 odsto, a 

u Svedskoj je 1,1 odsto.  

 

Potpredsednik Sindikata penzionera UGS Nezavisnost Mihajlo ĊorĊević naveo je da nedopustivo to 

što su uvedeni penali za prevremeni odlazak u penziju ukoliko se ne ispune oba uslova, i da bi teret 

krize trebalo pojednako da se prebaci na sve slojeve društva.  

 

Ona je naveo podatak da 60 odsto penzionera u Srbiji prima proseĉnu penziju koja je oko 180 evra.  

 

ĊorĊević je ukazao da je vaţno da se obezbedi vraćanje imovine PIO fondu i da ne bi smelo da još 

doĊe do umanjivanja steĉenih prava.  

 

On je kazao da bi sve drţave u regionu trebalo da omoguće minimalne penzije prema iznosu 

potrošaĉke korpe, kao i da se poveća broj staraĉkih domova, ali i omogući bolji sistem leĉenja 

penzionera.  

 

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović ukazao je da bi sindikati u 

budućnosti više trebalo da nastupaju zajedno i da se bore za prava radnika, ali i penzionera.  

 

On je takoĊe ukazao da je neprihvatiljivo da se smanjuju zarade zaposlenima i primanja 

penzionera navodeći da "bogati uzimaju od siromašnih da bi bolje ţiveli".  

 

Zamenik predsednika Sindikata UGS Nezavisnost Zlata Zec navela je da su penzioneri zasluţili da 

ţive od svog rada, i onoga što su godinama radili i sticali, a ne da im neko sada "zavlaĉi ruku u 

dţep".  

 

Ona je kazala da bi trebalo bar malo da se poveća nivo prava penzionera i radnika i da je 

problematiĉno to što u Srbiji nema pravog socijalnog dijaloga.  

 

Zec je navela da su sindikati uputili Ustavnom sudu 20 inicijativa za preispitivanje pojedinih 

rešenja, meĊu kojima i onih koja su uticala na smanjenje plata i penzija.  

 

Generalna sekretarka SPI-CGIL Kala Kantone ukazala je da je vaţno što više ojaĉati sndikalne 

organizacije kako bi se suprotstavile i izborile sa problemima .  

 

"Vaţno je da se više angaţujete u rešavanju problema, bitno je prevazići poteškoće i potrebno je 

da se svi angaţujete da bi se one prevazišle", rekla je ona.  

 

Predstavnica Sindikata penzinera iz BiH Masija Sejmenović navela je da su problemi penzionera 
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sliĉni u svim zemljama regiona i da je problematiĉno to što se broj penzionera praktiĉno izjednaĉio 

ili povećao u odnosu na broj radnika. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/obustavljen_stecaj.4.html?news_id=296969 

Poverioci Beohemije prihvatili unapred pripremljen plan reorganizacije fabrike 

Obustavljen steĉaj 
AUTOR: M. P. 

Zrenjanin - Poverioci fabrike deterdţenata Beohemija-Inhem izglasali su unapred pripremljeni plan 

reorganizacije koji je podneo menadţment firme, tako da je steĉaj u fabrici obustavljen a 

Privredni sud u Zrenjaninu doneo rešenje koje omogućava dalju proizvodnju u ovoj firmi. Poverioci 

Beohemije su mahom banke, kod kojih se ova fabrika zaduţivala pod nepovoljnim kreditima, a 

najveći poverilac je Evropska banka za obnovu i razvoj. Ukupan dug procenjen je na 28,7 milijardi 

dinara dok je imovina procenjena na 1,3 milijarde dinara.  

- Ubedljivom većinom poverioci iz svih kategorija su izglasali plan reorganizacije. Ipak, moram 
napomenuti da su na ovu odluku uloţene dve ţalbe nezadovoljnih poverilaca i o njima će odluĉivati 
Apelacioni sud - navodi sudija Milan Pajtašev, iz zrenjaninskog Privrednog suda. 

Steĉaj u Beohemiji-Inhem uveden je na predlog menadţmenta ove firme, koji je Privrednom sudu u 
Zrenjaninu podneo unapred pripremljeni plan reorganizacije. Kao razlozi navedeni su 
prevazilaţenje poslovnih problema, bankrot i rasprodaja imovine. Ovu modernu fabriku 
deterdţenata u Zrenjaninu je osnovao devedesetih godina prošlog veka Miroslav Mišković, da bi je 
kasnije prodao Ţeljku Ţuniću. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/korporacija_nije_gubitas_vec_odlicno_posluje.39.html?news_id=297009 

Zaposleni u PKB-u protive se privatizaciji i predlažu model mešovitog vlasništva 

Korporacija nije gubitaš, već odliĉno posluje 

AUTOR: M. POPOVIĆ 

Predstavnici dva reprezentativna sindikata u Poljoprivrednoj korporaciji Beograda (PKB) smatraju 
da postojeći plan privatizacije ne bi bio dobar za poslovanje ove kompanije, napominjući da je 
njihov model koji su izneli 2007. mnogo povoljniji. 

Grad, koji je vlasnik sto odsto akcija, odluĉio je u decembru prošle godine da PKB privatizuje kroz 
javno nadmetanje. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/obustavljen_stecaj.4.html?news_id=296969
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/korporacija_nije_gubitas_vec_odlicno_posluje.39.html?news_id=297009
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Naglašavajući da Korporacija sve bolje posluje i u ovako teškim uslovima, Branko Dragaš, 
ekonomista i struĉni saradnik sindikata PKB-a smatra da se "vodi negativna kampanja o poslovanju 
ove kompanije koja iz aktive firme pokriva sve svoje obaveze i dugove prema drţavi". 

Strategija privatizacije koju su sindikati predstavili podrazumeva da 51 odsto kapitala ostane trajno 
u vlasništvu drţave, 15 odsto da se podeli graĊanima u vidu besplatnih akcija, manji procenat da se 
da sadašnjim i bivšim radnicima na osnovu godina radnog staţa, dok bi se ostatak ponudio na Berzi 
graĊanima, domaćim firmama i drugim investitorima, tako da niko od povezanih lica ne moţe da 
ima više od 1,5 odsto. 

- Ovakva vrsta mešovitog vlasništva dovela bi do toga da kompaniju vode najbolji ljudi bez uticaja 
politike - istiĉe Dragaš. Procene su da bi prodajom dela vlasništva na berzi firma prihodovala oko 
210 miliona evra. TakoĊe, izgradnjom mosta Zemun-Borĉa, PKB je došao u vlasništvo 300 hektara 
ĉija je vrednost kao graĊevinskog zemljišta sada daleko veća i iznosi oko 670.000 evra po hektaru. 
To bi znaĉilo da bi firma mogla da prihoduje oko 400 miliona evra. 

Milisav ĐorĊević, predstavnik Samostalnog sindikata PKB-a, podseća da je Grad do većinskog 
vlaništva došao tako što su mu to zaposleni poklonili. On navodi da su gradonaĉelnika Sinišu Malog 
upoznali sa svojim predlogom, ali da je im rekao da ga pokaţu novom vlasniku. Predstavnici 
sindikata kaţu da PKB nije gubitaš, već profitabilna firma, koja je u 2013. ostvarila prihod od 4,9 
milijardi dinara, a procene su da će prihod u 2014. biti 6,3 milijarde dinara, bez premija na mleko, 
koje nije dobila od drţave za prošlu godinu, iako proizvodi više od polovine ukupno proizvedenog 
mleka ekstra kvaliteta u cejoj zemlji. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/opet_propali_pregovori_sindikata_i_ministarstva_prosvete.55.html?news_id=29

7013 

Opet propali pregovori sindikata i Ministarstva 
prosvete 
AUTOR: V. A. 

Beograd - Predstavnici reprezentativnih sindikata na juĉerašnjim pregovorima sa Ministarstvom 

prosvete nisu dobili nikakve garancije da će materijalni poloţaj prosvetnih radnika tokom ove i 

naredne godine biti poboljšan. 
Zbog toga su bili prinuĊeni da odbiju ponuĊeni sporazum Ministarstva kojim bi štrajk u školama bio 
okonĉan, potvrdio je za Danas Miodrag Sokić, potpredsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije. 

On kaţe da su sindikati imali razumevanja za argumente Ministarstva prosvete i da su juĉe 
predloţili varijantu sporazuma koji je za prosvetnu vlast “prihvatljivija nego pre sedam dana”, ali 
da “sa druge pregovaraĉke strane nije bilo nikakvog pomaka”. 

- Ministar prosvete SrĊan Verbić i njegovi saradnici nisu hteli da na problematiĉnom sporazumu 
promene bukvalno nijedno slovo. Mi smo insistirali da se bar potpiše poseban kolektivni ugovor koji 
nije sporan, kako bi se ĉlanstvo i svi zaposleni u prosveti uverili da je nešto ipak postignuto. 
MeĊutim, ministar, kao i pre nedelju dana, na to nije pristao - istiĉe Sokić. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/opet_propali_pregovori_sindikata_i_ministarstva_prosvete.55.html?news_id=297013
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/opet_propali_pregovori_sindikata_i_ministarstva_prosvete.55.html?news_id=297013
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Ni sindikati, ni Ministarstvo nisu saopštili kao izgleda korigovana verzija sporazuma koje su 
prethodnih dana jedni drugima slali. Kako nezvaniĉno saznajemo, Ministarstvo prosvete saopštilo je 
sindikatima da pre trećeg kvartala neće biti nikakve šanse da se materijalni poloţaj prosvetnih 
radnika poboljša. Sindikati, s druge strane, insistiraju da se na neki naĉin obezbede, ukoliko Vlada 
ne ispoštuje obećanje da će platni razredi poĉeti da se primenjuju od 1. januara 2016. 

Štrajk u školama sa skraćenim ĉasovima na 30 minuta, koji traje od 17. novembra, se nastavlja. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=02&dd=06&nav_id=955423 

Zemljište PKB-a vrednije od firme 
 

IZVOR: BETA 

Beograd -- Drţava bi trebalo još jednom da preispita odluku o prodaji Poljoprivredne 

korporacije Beograd (PKB) jer je ta kompanija jako vaţna za Beograd i za celu zemlju. 

 Predstavnici Samostalnog i sindikata Nezavisnost PKB-a naglasili su na konferenciji za novinare da 

je proizvodnja hrane jedini izvestan biznis ne samo u Srbiji već i u ĉitavom svetu. 

Oni su naglasili da se PKB iz Padinske Skele ĉesto u javnosti predstavlja kao gubitaš, što nije taĉno, 

već je to jedna profitabilna firma koja je ostvarila 2013. prihod od 4,9 milijardi dinara, a procene 

su da će u 2014. on biti 6,3 milijardi dinara bez premija za mleko koje PKB nije dobilo od drţave. 

Predsednik samostalnog sindikata PKB Milisav ĐorĊević kazao je da se PKB prodaje zbog 300 

hektara zemljišta koje je u vlasništvu te kompanije a nalazi se u neposrednoj blizini Pupinovog 

mosta, za koje se moţe dobiti više novca nego što će se dobiti za ceo PKB. Procenjuje se, kako je 

kazao, ĐorĊević da je vrednost tog zemljišta, oko 670.000 evra po hektaru. On je dodao da je PKB 

najveća fabrika mleka u ovom delu Evrope, a pitanje je da li bi novi vlasnik nastaviti da se bavi 

time. ĐorĊević je podsetio da je Grad Beograd većinski vlasnik PKB i da je do toga došao poklonom, 

a sada nepravedno prodaje firmu. 

Struĉni saradnik sindikata PKB-a Branko Dragaš kazao je da prihvatljiv model privatizacije PKB-a bio 

ako bi 51 odsto kapitala trajno ostalo u vlasništvu drţave, dok bi 15 odsto kapitala dobili svi 

drţavljani Srbije, jedan deo zaposleni i bivši zaposleni zavisno od godina staţa, a ostatak od oko 30 

odsto kapitala bi trebalo da bude ponudjeno graĊanima da ga otkupe na berzi.  

 

Prema njegovoj proceni, veliki broj graĊana bi sigurno bio zainteresovan za PKB, jer kako je dodao 

u domaćim bankama graĊani Srbije drţe oko 8,6 miliona evra, a ulaganje u obradivo zemljište je 

"pametan potez".  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=02&dd=06&nav_id=955423
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"Ukoliko od tih ponuĊenih 30 odsto ostane neki deo, on se treba ponuditi domaćim firmama, ali da 

ne bude veći procenat od dva do tri odsto, a ako nešto i preostane kapitala moglo bi da izadje na 

strano trţište", kazao je Dragaš.  

Prema njegovim reĉima, na ovaj naĉin bi se dobila mešovita struktura korporacije, a taj model nije 

nepoznat u razvijenim zemljama.  

Dragaš je naveo i da se procenjuje da bi se prodajom dela vlasništva na berzi prihodovalo oko 210 

milion evra.  

On je predloţio i da bi bilo dobro da PKB kupi Imlek i tako spoji proizvodnju i preradu.  

Predsednika Nezavisnog sindikata PKB-a Nikola Lazić kazao je da ta kompanija nikada nije imala 

bolju šansu da izaĊe iz problema u kojem se nalazi.  

On je naglasio da bi PKB mogao da vrati sve svoje dugove i postane likvidan ukoliko bi se prodalo 

samo 100 hektara zemljišta pored novog mosta Zemun-Borĉa koje je u vlasništvu te kompanije.  

Lazić je dodao i da je zaposlenima u PKB-u neopravdano smanjena plata za 10 odsto i da je osnov 

za tu odluku o smanjenju bilo samo vlasništvo grada nad tim preduzećem.  

Na današnjoj konferenciji je reĉeno i da je za privatizacionog savetnika za PKB izabran Dilojt 

(Deloit d.o.o) iz Beograda.  

Direktor Poljoprivredne korporacije Beograd (PKB) Dragiša Petrović izjavio je ranije da novom 

vlasniku kapitala te kompanije ne bi trebalo dozvoliti da dovede do uništenja stoĉnog fonda PKB-a.  

On je agenciji Beta tada kazao da bi novi vlasnik PKB-a morao u dovoljno dugom periodu da nastavi 

sa stoĉarskom proizvodnjom i sa proizvodnjom mleka, naglasivši da je PKB najveći proizvodjaĉ 

mleka u Srbiji i da proizvodi 10 do 12 odsto mleka koje se u zemlji preradi.  

PKB trenutno obraĊuje oko 21.000 hektara zemlje i polovina tih površina, zavisno od godine, 

uglavnom sluţi za proizvodnju stoĉne hrane, dok se na ostalim površinama proizvode intenzivne 

ratarske kulture koje su najisplativije i to je uglavnom semenska proizvodnja.  

PKB ima u svom vlasništvu 1.400 hektara graĊevinskog zemljišta i 5.200 hektara poljoprivrednog 

zemljišta. U PKB-u ima i 1.888 zaposlenih a u zavisnim preduzećima još oko 150 ljudi.  

Predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević izjavio je krajem prošle godine da se PKB 

Korporacija privatizuje da bi postala trţišno konkurentna, ali da novi vlasnik PKB-a neće moći da 

raspolaţe gradjevinskim zemljištem kombinata.  

On je tada kazao da je PKB "uništen pre 10-15 godina", kada je sve što je donosilo prihod, poput 

prerade, distribucije i prodaje izvuĉeno iz tog preduzeća i prodato firmama koje danas uspešno 

posluju. 
 


