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Министарство привреде објавило јавни позив за МСК, Азотару и 
Петрохемију  
Извор:Танјуг 
 
Министарство привреде је данас објавило јавни позив за прикупљање писама 
заинтересованости за предузећа из петрохемисјког комплекса: МСК из Кикинде, ХИП Азотара 
и ХИП Петрохемија из Панчева. 
Позив је објављен у складу са Законом о приватизацији и на основу Закључка Владе и Одлука 
Надзорног одбора ЈП Србијагас. 
Рок за достављање писама заинтересованости је 3. мај. 
У наредном периоду очекује се да ова предузећа предузећа доставе Министарству привреде 
процену фер тржишне вредности капитала, имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2016. 
године, наводи се у саопштењу Министарства привреде. 
Министарство привреде ће, потом, ценећи процену вредности, стратешки значај фирме, као и 
исказано интересовање инвеститора, предложити Влади најоптималнији начин за 
приватизацију. 
 

 

СКРАЋЕНИ ЧАСОВИ, НАПУШТАЊЕ УЧИОНИЦА Ево како ће штрајк 
просветара у петак утицати на наставу  
Аутор:М. Рашић 

 

Штрајк упозорења Уније синдиката просветних радника Србије сутра ће у неким школама 
скратити часове, док ће се у другима настава одвијати нормално. 
Једнодневни штрајк упозорења заказан је како би се указало да држава још увек није испунила 
све одредбе споразума потписаног са просветним синдикатима још 2015. године. 
Како каже Миљан Мићуновић из УСПРС, за сада је 15 београдских школа најавило штрајк, а 
свака је одабрала начин на који јој одговара да учествује. 
- Код нас ће бити скраћени сви часови на 30 минута - каже директор Електротехничке школе 
"Никола Тесла" Бранко Суботић. 
За разлику од ње, у Спортској гимназији, настава ће се одвијати нормално на већини часова, 
док ће код наставника који протестују трајати само 30 минута. 
- Десетак наставника који су чланови синдиката напустиће учионицу након пола сата, а о 
ђацима ће водити рачуна дежурни професори. Претходног пута када су штрајковали, остајали 
су са ђацима, али сада су то мало радикализовали - прича директор ове школе Радосав 
Николић. 
И у ОШ "Бранко Радичевић" у Бољевцима, део колектива ће држати наставу 30 минута, али 
распоред звоњења остаје на 45. 
- Они ће тих 15 минута дежурати, не смеју децу да остављају саме - каже директор Петар 
Муштерић. 
ОШ "Веселин Маслеша" једна је од школа које неће штрајковати. 
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- То не значи да смо задовољни условима, већ се тај вид штрајка није до сад показивао 
успешним. Проблема има јако много и надамо се да ће бити решени - сматра директорка 
Наталија Матић. 
 

 
 

 
 
 

Не пријављују рад на црно због страха од отказа 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Подршка грађана сузбијању сиве економије највећа је у последње три године и достигла је 
рекордна 94 процента, док их 60 одсто сматра да је држава одлучна да се избори с тим 
проблемом,  показало је ново НАЛЕД-ово истраживање ставова грађана о сивој економији.  
Да је обим сиве зоне смањен у последњој години сматра готово половина испитаника и врло 
добро препознају да су Пореска управа и друге инспекције одговорне за сузбијање сиве 
економије, али проблем остаје неповерење у систем откривања и санкционисања рада мимо 
прописа. Чак две трећине грађана оцењује да држава пословање у сивом не кажњава адекватно. 
– Активности које смо покренули у децембру 2014, када смо почели израду Националног 
програма за сузбијање сиве економије данас дају ефекте и показали смо зашто је важно радити 
системски и у партнерству с привредом и грађанима – изјавила је на представљању 
истраживања министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић. – Закон о 
инспекцијском надзору бележи одличне резултате јер имамо скок од 15 одсто 
новорегистрованих фирми, а смањење броја фирми које су се ођавиле и прешле у сиве токове 
од девет одсто. 
Приметно је да грађани недовољно препознају своју улогу у сузбијању сиве економије и 66 
одсто их истиче да, из страха за радно место, није спремно да пријави послодавца који 
запошљава на црно. Такође, 80 одсто испитаника не би пријавило радњу или кафић у којима 
не добију фискални рачун јер им није потребан, не желе да улазе у расправу или сматрају да о 
томе треба рачуна да води држава. 
Велики помак јесте пад броја грађана који никад не траже рачун, с 50 одсто на 29, док изазов 
остаје куповина на црно, с обзиром на то да чак 20 процената грађана бар понекад купује 
акцизну робу (кафу, резани дуван, алкохолна пића, цигарете и бензин) на нелегалним местима 
продаје. 
Пошто да смо тек на почетку године, добра вест је да чак 40 одсто грађана зна да је 2017. 
проглашена за Годину борбе против сиве економије и очекује се да ће готово сваки други 
грађанин Србије учествовати у наградној игри „Узми рачун и победи“. Да кампања и наградна 
игра дају одличне резултате показује и анализа Пореске управе, по којој је промет евидентиран 
преко фискалних каса у јануару 2017. у односу на исти период прошле године код малих 
обвезника повећан готово 30 одсто, што је веома значајно имајући у виду да су купци код 
малих привредних субјеката претежно грађани и да је ту сива економија најзаступљенија. 
Најзначајнији помак код малих обвезника забележен је у трговини на мало и поправци 
моторних возила, где је промет 837,5 милиона динара, или 41 одсто већи. Значајно више су 
промет евидентирали и у секторима некретнина (59 одсто), информисања и комуникација (41), 
административним делатностима (28), грађевинарству (21,5), услугама смештаја и исхране (12 
одсто). 
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– Резултат који показује раст евидентирања промета преко фискалних каса не би био постигнут 
да грађани нису инсистирали на добијању рачуна – изјавила је директорка Пореске управе 
Драгана Марковић. – Ширење свести о значају добровољног поштовања прописа и едукација 
пореских обвезника, као и мотивација коју пружају активности попут наградне игре, јесу 
кључни алати за подизање општег нивоа пореског морала. 
Јаче да ударе и инспекције и тужилаштво 
– Привреда очекује унапређење инспекцијског надзора и бољу координацију инспекција, 
решавање проблема парафискалних намета и ефикаснији рад тужилаштва, које је битан 
фактор у сузбијању сиве економије. Посебно је важна борба против нелегалне трговине и 
шверца акцизних производа јер се из акциза финансира готово 30 одсто државног буyета – 
рекао је менаyер за сарадњу с Владом компаније БАТ, чланице НАЛЕД-овог Савеза за фер 
конкуренцију Драган Пенезић. 
  
 

 

 
 

Синдикалцу забранили WЦ; ДИС: Све радимо по закону 
Пише: Љ. Буквић 
 

* ДИС тврди да редовно уплаћује доприносе за све запослене у компанији. 

"Проблем постоји у ПИО фонду јер се касни са књижењем уплаћених износа" 

Због тога што је основао синдикат у фирми и побунио се због неисплаћених доприноса Ивица 
Костић већ више од годину дана трпи мобинг у компанији ДИС, а последња у низу казнених 
мера, како каже, јесте забрана одласка у тоалет ван паузе. 
О његовом случају писали смо и прошлог јуна, од тада неке ствари су се промениле јер је ДИС 
њему и већини радника уплатио доприносе за четири године, али не и за последње две. 
Међутим, неке ствари су остале исте. 
- И даље сам под казном, телефон ми није дозвољен, а од скора ни одлазак у тоалет ван паузе 
од пола сата. Једног преподнева ме је позвала директорка малопродаје на разговор, ком су 
присуствовала још два директора и рекла ми да сам пре неколико дана три пута био у WЦ-у и 
питала ме шта сам радио толико. Када сам јој рекао да не бих да образлажем шта сам радио, 
рекла је да за мене више нема одлазака мимо паузе јер "по закону компаније то није 
дозвољено" - каже за Данас Ивица Костић, председник Самосталног синдиката у компанији 
ДИС. 
Он тврди да му је на питање како тај закон компаније не важи и за друге она одговорила "то 
само за тебе важи". 
- Питао сам је онда у ком закону пише да ја не смем у тоалет кад имам потребу, да би ми она 
рекла: кад ми будеш показао где пише и у ком закону стоји да смо дужни да ти дозволимо 
одлазак у тоалет донеси закон, размотрићемо - истиче Костић. 
Он каже да је надређене обавестио о томе, и донео потврду од лекара да има хроничну упалу 
бешике те да не може да нареди организму када да иде у тоалет, као и да је о свему што му се 
дешава на радном месту, у новобеоградској продавници, обавестио генералног директора. 
Повратну информацију од њега, како каже, није добио. 
Ивица Костић подсећа да је мобинг, пребацивање на касу и смањење плате, почео почетком 
прошле године када су у компанији сазнали да је основао синдикат. 
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- И у том разговору директорка ме је опет питала за синдикат и рекла да њиме могу да се 
"бавим код куће, а не у фирми"- напомиње Костић. 
Он за наш лист тврди да је од прошле године због притиска руководства готово цео синдикат 
"исписан", те да су недавно у фирму долазили и адвокати који су се представљали као 
"газдини" и разговарали са преосталим члановима синдиката, између осталог и томе да ли 
подржавају Ивицу Костића, који је о свему што му се дешава писао на свом налогу на Фејсбуку. 
- Испитивали су чланове да ли су лајковали страницу, да ли се слажу са мном и слично - 
напомиње Костић. 
У компанији ДИС за Данас кажу да "нико од непосредних руководилаца Ивице Костића није 
комуницирао на тему синдикалног организовања", међутим нигде конкретно не демантују да је 
Костићу забрањено да одлази у тоалет ван предвиђене паузе. 
- Нетачно је да послодавац примењује двоструке стандарде у понашању према Ивици Костићу 
и другим запосленима и да му се од стране послодавца ограничавају било која права призната 
Законом и Уговором о раду - истичу за наш лист у овој компанији. 
Тема састанка на који је Ивица Костић позван била је, како кажу, искључиво поштовање 
Уговора о раду и Закона о раду, тачније напуштање радног места мимо времена предвиђеног за 
коришћење паузе и необавештавање непосредног руководиоца о истом. 
- Апсолутно одбацујемо све оптужбе да су запослени изложени било каквом притиску и лошем 
третману због чланства у синдикату запослених и сматрамо такве тврдње злонамерним - 
наводе у ДИС-у. 
И док Ивица Костић за наш лист тврди да су му из ДИС-а, и то тек када је на његов допис 
реаговала Агенција за борбу против корупције, уплаћени доприноси за 2011, 2012, 2013 и 2014. 
али не и за последње две године, у ДИС-у истичу да они "све обавезе према запосленима 
редовно измирују". 
У ДИС-у тврде да поштују законе, да их редовно контролишу и да није забележен ниједан 
случај кршења закона. 
- Углед компаније ДИС се без икаквог повода нарушава иако смо већ више пута објашњавали 
ситуацију коју смо у ранијем периоду имали са ПИО фондом, а која је успешно решена. Наиме, 
компанија ДИС редовно и благовремено уплаћује доприносе за све запослене у компанији. 
Проблем постоји у ПИО фонду јер се касни са књижењем уплаћених износа - напомињу у 
компанији ДИС. 
Попуст 10 одсто 

Прошлог лета компанија ДИС је са министром рада Александром Вулином постигла договор о 
томе да 14.000 запослених у служби социјалне заштите има попуст од 10 одсто у радњама овог 
трговинског ланца. "Веома сам поносан на тај договор јер нама то много значи. Не због 
попуста, већ зато што неко показује колико цени наш рад и што показује да је спреман да се 
одрекне дела профита у корист радника у социјалној заштити, јер цени оно што они раде", 
рекао је Вулин том приликом. 
 
 

На реду петрохемијски комплекс 
Пише: ФоНет 
 
Министарство привреде је данас објавило јавни позив за прикупљање писама о 
заинтересованости за предузећа из петрохемисјког комплекса: МСК из Кикинде, ХИП Азотара 
и ХИП Петрохемија из Панчева. 
Рок за достављање писама о заинтересованости је 3. мај 2017. године. 
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Очекује се да МСК из Кикинде, Азотара и Петрохемија доставе Министарству привреде 
процену фер тржишне вредности капитала, имовине и обавеза, са стањем на дан 31.12.2016. 
године. 
Министарство привреде ће, потом, ценећи процену вредности, стратешки значај фирме и 
исказано интересовање инвеститора, предложити Влади најоптималнији начин за 
приватизацију, пише у саопштењу.   

 
 

 
 

Траже се партнери петрохемијском комплексу  
Аутори.М. Л. Ј. - С. Б. 

 

Министарство привреде започело процес приватизације "Петрохемије", "Азотаре" и МСК. 
Инвеститори могу да доставе писма најкасније до 3. маја 
МИНИСТАРСТВО привреде данас формално започиње приватизацију петрохемијског 
комплекса. Данас је објављен јавни позив за прикупљање писама заинтересованости за МСК из 
Кикинде, ХИП "Азотару" и ХИП "Петрохемију" из Панчева. Очекује се да инвеститори 
предложе по којој цени би и на који начин ушли у власништво једне од фабрика. Рок за 
достављање писама је 3. мај ове године. 
Истовремено, цену испод које Србија неће изаћи из ових фирми одредиће Минстарство 
привреде. Саме компаније треба да доставе процену фер тржишне вредности капитала, 
имовине и обавеза, и то са стањем с краја прошле године. Министарство ће ту процену 
кориговати ценећи стратешки значај предузећа, као и исказано интересовање инвеститора. На 
крају ће Влади предложити и сам модел приватизације. 
С обзиром на то да је у "Азотари" и МСК највећи власник заправо "Србијагас", приватизацију ће 
покренути ово јавно предузеће. У панчевакој фабрици азотног ђубрива има чак 85 одсто 
капитала и то на име старих дугова за гас, док је у кикиндској фирми достигао учешће од скоро 
72 одсто. "Србијагас" је најмање заступљен у "Петрохемији", у којој је сувласник 13 одсто 
капитала. Зато је Надзорни одбор "Србијагаса" одлуку о покретању приватизације донео 23. 
марта. 
Покретање продаје хемијског комплекса је последња шанса да Влада нађе решење за скоро 
3.000 радника, колико их је запослено у ове три фабрике. 
- Значајно је напоменути да сва три предузећа немају финансијских капацитета да самостално 
решавају проблеме, као и да су Република Србија и ЈП "Србијагас" исцрпели све постојеће 
механизме за опоравак финансијске ситуације у овим предузећима - наводи се у одлуци НО 
"Србијагаса". - Проналажењем купца, односно стратешког партнера у поступку приватизације 
и обезбеђивањем потенцијала за даље финансијско реструктурирање, ствара се могућност за 
остваривање прихода од продајне цене, односно могућност за редовно сервисирање будућих 
обавеза, што би свакако позитивно утицало на побољшање ликвидности ЈП "Србијагас". 
И инвеститори који пошаљу писмо заинтересованости нису без шансе да учествују у даљој 
приватизацији. Али, ни они који се одазову данашњем конкурсу, не морају да наставе "трку" за 
власништво над неком од три фабрике. ГРЦАЈУ У ДУГОВИМА 
НАЈВЕЋИ мотиви за покушај продаје три фабрике јесу њихови огромни стари дугови, 
претежно за енергенте. Тако је "Петрохемија" 2015. године имала пословни добитак од 2,5 
милијарди динара, али је више од три милијарде динара морала да издвоји за старе дугове. 
Заостали рачуни овог предузећа су чак 400 милиона евра, с тим што им је држава крајем 
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прошле године опростила 105 милиона евра и овај износ убацила као трошак буџета. "Азотара" 
је 2015. завршила са губитком од пет милијарди динара, а МСК је исте године направио минус 
од 2,2 милијарде. Овлашћени ревизори су тада у извештају скренули пажњу да су краткорочне 
обавезе МСК веће од његових обртних средстава за 2,49 милијарди динара. 
 

 
 

 
 
 

Споразум о усклађивању рада и родитељства 
Извор:Танјуг 
 
Потписан је Споразум о сарадњи министра без портфеља задуженог за демографију и 
популациону политику и Развојне агенције Србије. Примарни циљ споразума је подизање 
свести послодаваца о потреби за усклађивањем рада и родитељства.  
Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику, Славица Ђукић 
Дејановић рекла је да је потписивање меморандума о сарадњи велики корак јер ће помоћи 
остварењу једног од изузетно важних пронаталитетних циљева с обзиром на то да је наталитет 
у Србији један од кључних националних задатака.  
"Мислим да Развојна агенција Србије кроз канцеларије и потенцијал који има може свим оним 
субјектима који имају намеру да инвестирају у нашу земљу на првом кораку да помогне 
остварењу циља усклађивања рада и родитељства који је једна од мера пронаталитетне 
политике", рекла је Ђукић Дејановић. 
Истакла је да је потписан споразум са Привредном комором Србије где се ради на развијању 
свести запослених и послодаваца о усклађивању рада и родитељства, као и да је у току 
истраживање које ПКС спроводи у сарадњи са Републичким заводом за статистику, којим је 
обухваћено 550 привредних субјеката са више од 5.000 запослених у 169 општина у Србији које 
треба да покаже постојеће стање, али и правце у којим се треба кретати.  
Споразум ће омогућити да РАС у својим активностима усмереним ка предузетницима, укаже на 
важност потреба запослених родитеља и будућих родитеља, како би на најбољи начин и за 
послодавца и за породицу, ускладили своје породичне и пословне обавезе.  
Вршилац дужности директора РАС Жељко Сертић рекао је да је овај споразум значајан за 
унапређење сарадње две институције у циљу ефикаснијег спровођења мера популационе 
политике у Србији. 
"Заједничким активностима, али и кроз активности РАС радићемо на подизању свести о 
значају родитељства као и усклађивању рада и родитељства", рекао је Сертић.  
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Неизвесно до ујутру које ће школе и колико штрајковати у петак 
Аутор: Сузана Стојићевић 
 
Унија синдиката просветних радника Србије најавила је за петак штрајк у школама, међутим, 
непознато је и даље колико и које школе у Новом Саду неће радити, због сукоба међу 
синдикатима. 
Председник Независног синдиката просветних радника Војводине Јанко Хрњаз каже да је 
Унија најпре позвала на штрајк, а потом игнорисала њихов позив на договор, те ће се 
тек у петак ујутру знати на који ће начин рад школа бити обустављен. 
"Пошто је Унија сама позвала људе на штрајк без икакве сарадње са другим синдикатима, 
Независни синдикат просветних радника Војводине је подржао ту идеју, али их условио да 
треба да направимо састанак и утврдимо стратегију шта после тог дана. Свакако је тај 
дан проблематичан због предизборне тишине, није нам циљ да се догађај политизује. Шта 
ћемо у понедељак, уторак, среду, како да ово уроди плодом? Ако остане на том једном дану, 
једино што ће се десити је да ам држава скине по дневницу од две до 2.500 
динара, уштедеће пола милијарде и нико се неће бунити. Нама то није циљ, већ да 
решимо проблем. Много је људи незадовољно и желе промену", каже Хрњаз за наш портал и 
додаје да их је Унија игнорисала, те они не могу позвати људе да их подрже, када нема 
стратегије. 
Школе су подељене, неке ће рад у потпуности обуставити, неке штрајковати 15 минута, а неке 
пола сата, што ће тачно бити познато ујутру, јер је организација лоша, напомиње Хрњаз. 
"Хоћемо да натерамо државу да донесе закон о платним разредима. За сиротињу, као што 
су здравство и просвета, предлажу платне разреде, а партијске прћије, као што су државне 
агенције и јавна предузећа су недодирљиви", поручује он. 
Разлог за једнодневни штрајк упозорења је то што држава није испунила све одредбе 
споразума потписаног са просветним синдикатима још 2015. године, када су окончали 
петомесечни штрајк. Из Министарства просвете, међутим, поручују да је према Закону о 
штрајку, у школама забрањена обустава наставе, па би зато наставници који крше Закон могли 
сносити последице. 
 

 


