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ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ПАНЧЕВАЧКОЈ "АЗОТАРИ": Ко иде у пензију мања 
отпремнина 
 
Аутор: С. Б.   

Сви радници панчевачке "Азотаре" пријавили су се за социјални програм. На 
списку је 282 имена. Радници ће на име рада у фабрици минералног ђубрива моћи 
да добију највише 12.000 евра отпремине 

СВИ радници панчевачке "Азотаре" пријавили су се за социјални програм. На списку је 282 
имена. Радници ће на име рада у фабрици минералног ђубрива моћи да добију највише 12.000 
евра отпремине. Држава ће им исплатити по 200 евра за сваку годину рада, највише 8.000 
евра, а "Србијагас", већински власник, додатних 100 евра по години - највише 4.000 евра. 

Ови износи неће важити за раднике који испуњавају један од услова за одлазак у пензију. 

- Реч је о 68 запослених који имају један од услова за пензионисање - каже Градиша 
Живановић, председник самосталног синдиката "Азотаре". - Они ће добити отпремнине у 
износу који предвиђа колективни уговор, а то су нешто мањи износи. У четвртак, 2. августа 
имамо још један састанак са Радном групом за "Петрохемију" Владе Републике Србије. Тема ће 
бити ремонт и конзервирање фабрике. 

 
Министарство привреде је почетком јула поднело Привредном суду у Панчеву захтев за 
покретање стечаја због презадужености предузећа. Обавезе фабрике су око 200 милиона евра. 
Највећи део, више од 19 милијарди динара, дугују већинском власнику "Србијагасу". Прво 
рочиште заказано је за 10. август. 

 

ПРЕДУЗЕЋЕ ДЕС: Спремају се отпремнине 

Аутор: З. ГРУМИЋ  

Радници новосадског предузећа ДЕС обуставили рад због три неисплаћене зараде. 
Више од половине су особе са инвалидитетом. У припреми социјални програм 

ДЕО запослених у новосадском ДЕС, предвођен репрезентативним синдикатом "Слога", јуче је 
поново штрајковао због неисплаћених зарада и трошкова превоза, неоверених здравствених 
књижица и неповезаног стажа. 

Радници предузећа, које запошљава и особе са инвалидитетом, претходно су обуставили рад и у 
априлу, упућујући руководству идентичне захтеве, али њихов апел очигледно није уродио 
плодом, будући да им нису исплаћене три месечне зараде. Уз то, како додају штрајкачи, стаж 
многима није повезан од 2010, а инвалидима пуне две године. 
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- Људи су на ивици издржљивости јер немају од чега да живе. У нашем предузећу има и 
брачних парова, који су углавном особе са инвалидитетом, па како без плата да издржавамо 
породице - изјавила је Зорица Степанов, председница синдиката "Слога ДЕС", нагласивши да 
би радницима много значило кад би одмах добили барем две заостале зараде. 

Она истиче да ће штрајк бити настављен све док руководство не испуни и све захтеве 
штрајкача, чији су представници о томе разговарали са генералним директором Браниславом 
Костадиновићем. 

- Захтеви штрајкача су мегаломански, имајући пре свега у виду ситуацију у ДЕС, предузеће 
оптерећено дугогодишњим дуговањима и другим тешкоћама. Али успели смо да позајмимо 
новац за по једну плату и очекујем да радници наставе да раде како бисмо створили услове и за 
исплату осталих заосталих примања - каже Костадиновић за "Новости". 

Он напомиње да ће ускоро бити донет социјални програм за предузећа која запошљавају особе 
са инвалидитетом, као и да је у припреми нови план реорганизације ДЕС (УППР). 

Радници, међутим, напомињу да су свесни тешкоћа али, како тврде, највећу кривицу за 
хроничне проблеме сносе ипак руководиоци. 

- Апелујемо и на државу да поведе мало више рачуна о нашем предузећу. Наша фирма може и 
мора да опстане - каже радник Лајош Береш и поручује да он и његове колеге желе да раде, 
само неко треба да им обезбеди послове. 

ДВЕСТА ЕВРА ПО ГОДИНИ СТАЖА 

БУДУЋИМ социјалним програмом ДЕС, који сад има 170 радника, решио би се вишак 
запослених. За социјални програм, којим се предвиђа 200 евра по години стажа онима који 
желе да оду, већ има око 80 пријављених, наводи директор Костадиновић. 

ДУГОВИ ЗА ВЛАСНИШТВО 

ДУГОВИ ДЕС за репроматеријал и дажбине, који су били достигли око 450 милиона динара, 
лане су конвертовани у власништво над капиталом предузећа. Тако је Град Нови Сад власник 
26 одсто, Пореској управи припада 30 процената, а другим републичким органима 25 одсто 
капитала. 

 

 

Тендер за приватизацију ПКБ-а у августу 

Министарство привреде најавило да ће ускоро огласити продају дела државне имовине и 

капитала у овом предузећу 

Аутор: И. Албуновић    

http://www.politika.rs/
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Министарство привреде потврдило је оно што је ММФ најавио још прошле недеље – да ће у 
августу бити објављен нови тендер за приватизацију Пољопривредне корпорације Београд 
(ПКБ). 

Последњи велики државни комбинат биће приватизован по моделу продаје дела имовине и 
капитала у власништву Републике Србије и Акционарског фонда у зависним друштвима „Еко-
лаб” и „Агроекономик”. 

Како је пренео Танјуг, према закључку владе објава позива за прикупљање понуда за јавно 
надметање очекује се наредног месеца. Министарство привреде прецизирало је да ће 
надметање бити обављено заједно, и у истом поступку, моделом продаје имовине и то дела 
пољопривредног земљишта, грађевинских пословних објеката ПКБ-а, опреме, залиха 
резервних делова, стада и удела ове корпорације у зависним друштвима, као и моделом 
продаје капитала у власништву Републике Србије. 

Решавање статуса овог предузећа део је програма „чуваркућа”, који је Србија потписала са 
ММФ-ом. И у претходном аранжману један од услова био је проналажење партнера за ПКБ, и 
то до јуна ове године, што се није догодило. 

Како је „Политика” недавно објавила, представници синдиката и државе од почетка године 
имали су неколико састанака на тему приватизације а било је речи и о социјалном програму 
према коме би запосленима било понуђено 450 евра, по години радног стажа, као и могућност 
да, уколико буду желели, наставе да раде код новог послодавца. У ПКБ-у и зависним 
предузећима запослено је око 1.700 радника. 

Према незваничним информацијама, на продају ће бити понуђено државно пољопривредно 
земљиште површине око 17.000 хектара, сточни фонд, објекти, фарме и механизација… 
Представници синдиката истичу да су обавештени како се неће продавати 4.500 хектара 
грађевинског земљишта, које би формално остало у оквиру старог предузећа ПКБ. 
Министарство привреде још није потврдило ове информације. 

Држава, која је формални власник ПКБ-а од септембра 2016. када је Град Београд уступио 99 
одсто акција, последњих година покушава да нађе најприхватљивији модел приватизације за 
ово стратешки важно предузеће, које је све више оптерећено дуговима. Закључно са крајем 
2017. године дуг ПКБ-а износио је око 80 милиона евра. 

Некадашња Агенција за приватизацију објавила је децембра 2015. јавни позив за продају 
имовине ПКБ, по почетној цени од 154 милиона евра, али на отварању понуда у марту 2016. 
није било заинтересованих. После тога продаја је обустављена и наложена је нова процена 
вредности капитала. 

Почетком прошле године интересовање за приватизацију ПКБ показали су, између осталих, 
Индустрија меса „Матијевић”, „МК група”, као и „Ал Дахра” из Уједињених Арапских Емирата. 
Али све је остало на необавезујућим понудама јер Министарство привреде у међувремену није 
расписало јавни тендер за приватизацију ПКБ-а. 
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Блокирани рачуни око 54.000 предузећа 

Одуговлачењем решавања проблема, због којих не обављају платни промет преко својих 

рачуна, само повећавају обавезе према повериоцима 

Аутор: Маријана Авакумовић   

Тренутно су у Србији блокирани су рачуни 54.565 предузећа, у износу од готово 312 милијарди 
динара. Ови подаци Народне банке Србије указују да су све те фирме кандидати за неки вид 
опоравка или продају кроз стечај. 

Према подацима Агенције за привредне регистре, у нашој земљи тренутно послује 146.906 
привредних друштава и 251.053 предузетника. 

У блокади се дуже од три године налазе чак 23.794 предузећа. То су фирме које три године не 
обављају платни промет преко својих рачуна. Или се баве сивом економијом или су заиста 
толико мртве да уопште немају промет, а свако предузеће које је до годину дана у блокади 
зрело је за реструктурирање, односно неку од превентивних мера за излечење неликвидности. 

Али, док банкротство не закуца на врата, мали број предузећа одлучује се на, рецимо, 
споразумно финансијско реструктурирање (споразум банака и привредног субјекта око 
одлагања плаћања и репрограма кредита). 

 

http://www.politika.rs/scc/autor/895/Marijana-Avakumovic
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Повишице не смеју да деле пензионере 

Представници Савеза пензионера Србије и Војводине поздрављају одлуку председника Србије 

да се посебно помогне пензионерима с примањима до 30.000 динара, али не тако што ће се 

смањивати веће пензије и давати онима с нижим 

Аутор: Ј. Петровић-Стојановић   

Више од 1,7 милиона најстаријих у Србији може од новембра да очекује веће пензије. И то тако 
што би они који су имали 90.000 динара имали више од 100.000 динара, док ће се посебно 
повести рачуна о пензионерима с примањима до 30.000 динара, изјавио је пре два дана први 
човек Србије, Александар Вучић, додајући да му је жеља да овим другима додатно повећа 
пензије. 

– Њих више од милион највише су дали за своју земљу и они морају да осете бољитак. Већ сам 
разговарао са председницом владе и министром финансија да повећање пензија буде од 
новембра, а не од децембра, као и да за ту корекцију неће бити потребан ребаланс буџета. 

Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине, каже да је добро што држава води 
рачуна о пензионерима са ниским примањима, али не би било добро да се њихово повећање 
пензија прелије на трошак осталих пензионера. 

Већ кроз већи привредни раст. 

 

На летовање са хиљаду динара  

Извор/аутор: ГЗС / Г. Оташевић 

Чачак – Самостални синдикат компаније „Слобода” омогућио је својим члановима летовање у 
најпознатијим бањама Србије по симболичној цени од 663 до 1.430 динара на дан, и то у пет 
рата. 

Такву прилику искористило је 350 радника војне фабрике из Чачка, поред којих на одмор иду и 
њихова деца (59). 

„Реч је о упућивању запослених на превентивни опоравак од седам дана, и они плаћају само 
трећину трошкова. Другу сноси фабрика, трећу синдикат, па ће раднике овакав одмор коштати 
само између 6.000 и 7.000 динара а рате ће да им буду одбијане преко платног списка, до Нове 
године. На овај начин смо, истовремено, српским бањским центрима обезбедили 2.200 ноћења 
у сезони“, каже за „Политику” Драган Јекић, председник Самосталног синдиката у овој 
фабрици муниције. 
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Цене летовања су разнолике, зависе од услуге и звања хотела, и доба кад се користи смена. 
Избор запослених био је следећи: 

Пролом бања – хотел „Радан” (пун пансион од 3.590 до 3.890), 28 радника, „Врањска бања” 
(б.о. дан, пун пансион 2.400), један радник, „Бреза” Врањачка бања (полупансион од 2.320 до 
2.480), 132 радника и 29 деце, „Меркур” Врњачка бања (медицински или класичан пансион од 
3.660 до 4.300) 16 радника и 2 деце, „Специјална болница” Сокобања (пун пансион 2.400) 26 
радника и петоро деце, „Здрављак” Сокобања (пун пансион 2.400) 78 радника и 23 деце, 
„Панорама” Златар (пун пансион 2.850) 9 радника, Вила „Јелена” Златар (пун пансион 2.372 – 
2.572) 22 радника и 4 деце, „Специјална болница за рехабилитацију” Ивањица (пун пансион 
1.990 – 2.500) 7 радника, „Оморика” на Тари (полупансион 2.880 – 3.040) 31 радник. 

Јекић нам, такође, објашњава да је пре три месеца у фабрици почео да ради нови, 
најсавременији ресторан радничке исхране, опремљен у погону „Обрада резањем”. 

„Доскора, док је постојала само стара менза у згради фабричке управе, услуге ресторана 
користило је око 300 запослених, а отварањем ново ресторана тај број повећан је на укупно 
800“, напомиње Јекић. 

Реч је о самопослуживању, плаћа се готовински на каси ресторана, храна је разуме се 
домаћинска, а цене у складу са радничким џепом: порција слатког купуса са јунетином, сарма и 
пуњена паприка коштају 120 динара, ћуфте, паприкаш, гулаш, мусака, пилав, боранија и 
пљескавица 115, макароне 90, пребранац 65, пржени кромпир 35, колико и чорба, све салате су 
20, четвртина хлеба и парче проје по 10 а колач 35 динара. 

 

  

 

 

 


