ПРЕС КЛИПИНГ
14. новембар 2013.

Субвенције легле, нико није контролисао 241 предузеће;(стр.2)
Парламент данас о здравственој заштити;(стр.3)
Од планираних радних места отворено тек свако четврто;(стр.4)
Субвенцијама запослено 16.000 људи, а не 55.000;(стр.5)
Влада ускоро о "Аутосаобраћају";(стр.7)

1

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:463567-Subvencije-legle-niko-nije-kontrolisao-241preduzece

Субвенције легле, нико није контролисао 241
предузеће
З. Радовић
У министарству привреде тврде да је од субвенционисаних 55.000 радних места
отворено свега 16.097. Нико није преконтролисао 241 предузеће које је добило
субвенције за запошљавање
ДРЖАВА је у протеклих шест година уложила 300 милиона евра за отварање 55.000 нових
радних места, али је, према подацима Министарства привреде, посао досад добило свега 16.097
људи. Тако бар пише на папиру, у који су у надлежном министарству имали увид, али сумњају
да је стање на терену још горе. Министар привреде Саша Радуловић тврди да ни за једно
предузеће, којем је Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) одобрила
субвенцију, није наведен податак о капиталу и броју запослених у тренутку потписивања
уговора, па зато не постоји ни једноставан начин да се утврди да ли су уговори испоштовани.
Нико никада у држави, тврди министар, није контролисао 241 предузеће којима су исплаћене
субвенције. Међу тим предузећима су 163 активна пројекта који још нису повукли сва одобрена
средства, 56 окончаних пројеката чије се спровођење још проверава и 22 пројекта која су
формално окончана.
Такође, без икаквих критеријума и мерила оправданости, у 78 случајева извршено је
анексирање основних уговора инвеститорима, продужавани су рокови за испуњење обавеза,
мењан је начин исплате подстицаја и накнадно вршена ревизија раније одобрених
инвестиционих пројеката и бизнис-планова.
- Правилник контроле, који је требало да донесе Министарство финансија у прошлом сазиву
никад није донет, тако да сви могу да кажу да нису они надлежни да проверавају где је новац
отишао - каже министар Радуловић.
- Сва документација је била у СИЕПА и имали смо велики отпор да је уопште пренесемо у
Министарство.
СИЕПА: МИНИСТАРСТВО КОНТРОЛИШЕСВАКО предузеће када аплицира за ова средства
доставља документацију, билансе стања и успеха за претходне три године, у којој се налазе и
подаци о њиховом капиталу - тврди Александар Милорадовић из СИЕПА. - Број запослених
садржан је у самој пријави. Контролу врши Национална служба за запошљавање, док је
Агенција за приватизацију задужена за праћење висине инвестираног новца. Министарство је,
као потписник и носилац уговора, оно које треба да донесе правилник о детаљнијој контроли, а
све наведено је садржано у тексту Уредбе Владе Србије.
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Министарство привреде је недавно активирало део банкарских гаранција, за осам предузећа
која нису поштовала одредбе из уговора, у вредности од 1,4 милиона евра. У многим
случајевима није могуће повратити у буџет исплаћене субвенције, јер су банке које су
гарантовале за уговорене обавезе, као што су Агробанка, Развојна банка Војводине, Привредна
банка Београд, у међувремену престале да постоје.Тренутно је ненанплативо двадесетак
гаранција вредних више од два милиона евра.
ЈОШ 5 МИЛИЈАРДИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У Министарству привреде кажу да ће поштовати све закључене уговоре у којима су
инвеститори испунили обавезе за које су добили подстицаје. За исплату преузетих обавеза на
основу подстицаја за нова радна места, у буџету Министарства привреде за 2014. годину
предвиђено је око пет милијарди динара.
ОТПУШТАЛИ ПА ПРИМАЛИ
ИНТЕРНОМ анализом утврђено је да је било и случајева да је предузеће угашено, сви
запослени привремено на један дан пријављени у Националној служби за запошљавање, да би
се одмах сутрадан запослили код инвеститора уз подстицаје - наводи министар Радуловић.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/419791/Parlament-danas-o-zdravstvenoj-zastiti

Парламент данас о здравственој заштити
Танјуг
Посланици Скупштине Србије расправљаће данас о Предлогу закона о остваривању права на
здравствену заштиту деце, трудница и породиља, који тим категоријама становништва
омогућује здравствену заштиту без обзира на то да ли су им оверене здравствене књижице.
Тај закон ће се пред посланицима наћи на предлог председника Скупштине Србије Небојше
Стефановића, који је раније рекао да закон предвиђа да сва деца до 18 година, труднице и
породиље имају право на здравствену заштиту на основу здравствене исправе коју издаје
РФЗО, без обзира да ли је тај документ оверен или није.
У образложењу предлога закона наводи се да су, због тешке економско-финансијске ситуације,
која је довела до тога да велики број правних субјеката није у могућности да измирује доспеле
доприносе за обавезно здравствено осигурање, најосетљивије категорије становништва, као
што су деца, труднице и породиље, остале без здравствене заштите иако су осигурани.
Предложени закон предвиђа пружање здравствене заштите тој групи становништва и када им
здравствене књижице нису оверене због неуплаћених доприноса. На дневном реду текуће
седнице парламента је, осим овога, више од 40 закона и других аката.
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Министарство привреде тврди да субвенције инвеститорима преко СИЕПА нису постигле
циљ

Од планираних радних места отворено тек
свако четврто
АУТОР: Р. ЋИРКОВИЋ
Београд - Подстакнуто низом информација и тумачења везаних за рад Агенције за страна
улагања и промоцију извоза(СИЕПА) и евентуалне последице њеног укидања, које сматра
неистинитим, Министарство привреде је јуче саопштило да је после вишемесечних покушаја
најзад утврдило да досадашњим субвенцијама државе није отворено 55.000 него само 16.097
радних места.
- Из података о 55.000 радних места презентованих јавности, изостављено је да су у то
урачуната непостојећа, а уговорена 8.162 радна места код 35 инвеститора са којима је држава
раскинула уговор о подстицајима. Такође у преостала потенцијална 47.882 радна места
урачунато је и свих 31.785 још увек непостојећих, која су инвеститори у обавези да отворе у
наредном периоду према 163 уговорена активна пројекта - наводи се у саопштењу и додаје да је
неоспорно отворено 11. 929 радних места у 56 пројеката у систему мониторинга одржавања
броја запослених и 4.168 у 22 пројекта која су формално окончана.
Министарство привреде напомиње да је субвенције досад добило 240 предузећа за 163 активна
пројекта, 56 пројеката у систему мониторинг одржавања броја запослених и 22 пројекта која су
формално окончана, а да у протеклом период код њих није извршена ниједна ни формална ни
материјална контрола испуњења уговора. Нити је извршена провера какво је стање у односу на
дан потписивања уговора.
„Министарство привреде од формирања покушава да утврди стварно стање са субвенцијама
инвеститорима за отварање радних места, али више од два месеца СИЕПА није у стању да
утврди тачан број нових радних места која су инвеститори отворили уз подстицаје из буџета
Републике Србије“, наводи се у саопштењу.
Министарство наводи да је анализом утврдило да је „било случајева да је предузеће угашено,
сви запослени привремено на један дан пријављени Националној служби за запошљавање, да
би се одмах сутрадан запослили код инвеститора уз подстицаје. Тако су многи инвеститори уз
поклоњено предузеће добијали и значајну финансијску подршку државе. Тако да се не ради ни
о свим заиста новим радним местима“.
СИЕПА је одмах по формирању садашњег Министарства привреде у септембру ове године,
доставила велики број извештаја инвеститора који треба да се контролишу, уз објашњење да то
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није урађено јер тадашње Министарство финансија и привреде никада није донело Правилник
о контроли, који је по Уредби било дужно да донесе. То потврђује, закључује Министарство
привреде, да Национална служба за запошљавање није контролисала спровођење уговора са
инвеститорима у делу запошљавања , док Агенција за приватизацију није контролисала да ли
су испуњене инвестиционе обавезе. Без икаквих критеријума и мерила оправданости, у 78
случајева извршено је анексирање основних уговора инвеститорима, продужавани рокови за
испуњење обавеза, мењан начин исплате подстицаја и накнадно вршена ревизија раније
одобрених инвестиционих пројеката и бизнис планова. Нико није водио рачуна ни о трошку
камата, јер инвеститори средства добијају унапред без камате, закључује се у саопштењу
Министарства привреде
Такође се додаје, да је то Министарство пре 12 дана активирало банкарске гаранције у осам
случајева у којима инвеститори нису извршили своје уговорене обавезе. Тиме је покренута
процедура за повраћај 1,4 милиона евра.
У многим случајевима то није могуће учинити јер су банке које су давале гаранције престале да
постоје, а одговорна лица у државним институцијама нису благовремено покренула питање
замене гаранције нити их пријавила као потраживање у стечајним поступцима. Све гаранције
је сада преузело Министарство, а записничка примопредаја са СИЕПА обављена је 1. новембра,
наводи се у саопштењу.
„Тада је констатовано да је тренутно ненаплативо око 20 гаранција вредних више од два
милиона евра“, напомиње Министарство привреде и додаје да ће се од 2014. године „код свих
уговора који су корисници државних подстицаја установити систем обавезне контроле за све
време трајања уговором преузетих обавеза“.
Држава ће поштовати важеће уговоре
Сви досад закључени уговори са инвеститорима који су испунили своје обавезе поштоваће се. У
сврхе подстицаја за отварање нових радних места у буџету Министарства привреде за 2014.
годину предвиђено је пет милијарди динара, наводи се у саопштењу Министарства привреде.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/subvencijama-zaposleno-16000-ljudi-ne-55000

Субвенцијама запослено 16.000 људи, а не
55.000
Министарство привреде саопштило је да нису тачни подаци које је у јавност
изнела Агенција за страна улагања СИЕПА о броју отворених радних места у
компанијама које су добиле субвенције.
Министарство тврди да је тај број вишеструко мањи, односно да је отворено тек нешто више од
16.000 нових радних места а не 55.000.
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Подсетимо, пре неколико дана, када је објављен предлог буyета Србије за наредну годину,
Министарство је обнародовало да ће се убудуће прекинути политика субвенционисања
отварања нових радних места новцем из буyета. Такође, Министарство је најавило да ће
угасити СИЕПА и преузети послове те агенције.
Како се наводи у саопштењу Министарства, утврђено је да је било и случајева да је предузеће
угашено, сви запослени привремено на један дан пријављени у Националној служби за
запошљавање, да би се одмах сутрадан запослили код инвеститора уз буyетске подстицаје.
„Министарство привреде од формирања покушава да утврди стварно стање са субвенцијама
инвеститорима за отварање радних места, али више од два месеца СИЕПА није у стању да
утврди тачан број нових радних места која су инвеститори отворили уз подстицаје из буyета“,
наведено је у саопштењу.
У Министарству наводе да ни СИЕПА, ни Национална служба за запошљавање, као ни
Агенција за приватизацију нису контролисали да ли су субвенционисане компаније
испуњавале обавезе из уговора на основу којег су добили новац из буyета. „Нико никада у
држави није контролисао око 240 предузећа којима су исплаћене субвенције. Међу тим
предузећима је 163 активна пројекта, 56 пројеката у систему надзора одржавања броја
запослених и 22 пројекта која су формално окончана“, тврди се у саопштењу. Министарство
наводи да се, када се говори о 55.000 наводно отворених радних места, изоставља да су у ту
бројку урачуната непостојећа, а уговорена 8.162 радна места код 35 инвеститора с којима је
држава раскинула уговор о подстицајима. Такође, од „преостала“ потенцијална 47.882 радна
места, урачунато је и свих 31.785 још непостојећих радних места који су инвеститори у обавези
да отворе у наредном периоду према 163 уговорена активна пројекта. „Међутим, за та радна
места која су по уговорима и извештајима отворена, није извршена провера какво је стање у
односу на дан потписивања уговора“, кажу у Министарству.
„Такође, без икаквих критеријума и мерила оправданости, у 78 случајева извршено је
анексирање основних уговора инвеститорима, продужавани рокови за испуњење обавеза,
мењан је начин исплате подстицаја и накнадно вршена ревизија раније одобрених
инвестиционих пројеката и бизнис-планова“, додаје се. Министарство привреде наводи да је
пре 12 дана активирало банкарске гаранције у осам случајева у којима инвеститори нису
извршили уговорне обавезе и тиме покренула процедуру за повраћај у буyет 1.404.000 евра. У
многим другим случајевима није могуће исплаћене субвенције повратити у буyет јер су банке
које су гарантовале за уговорне обавезе, као што су Агробанка, Развојна банка Војводине,
Привредна банка Београд, у међувремену престале да постоје. „Одговорна лица у државним
институцијама нису благовремено покренула питање замене гаранција, нити су исте пријавили
као потраживање у стечајним поступцима. Обавеза СИЕПА-е била је да прати гаранције“,
указују у Министарству.
В. Чворков
Примери из саопштења Министарства привреде о исплатама субвенција
СубвенПредвиција по
До
сада
исђен број Просечан
запоДатум
ПРЕДУЗЕЋЕ
плаћено (у нових
број запосленом
уговора
еврима)
радних
слених
(у евриместа
ма)
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Влада ускоро о "Аутосаобраћају"
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Крагујевац -- Реализација социјалног програма у "Аутосаобраћају" биће тема
Владе Србије наредне недеље, најављују представници синдиката.
Радници "Аутосаобраћаја" 23. дан држе у блокади пругу и магистрални пут КрагујевацКраљево, а после седнице Владе Србије биће извесније када ће те саобраћајнице бити
одблокиране, изјавила је Тањугу председница Слободног синдиката у том предузећу Сузана
Марковић.
"Из кабинета првог потпредседника владе Србије Александра Вучића су нас контактирали
и саопштили да ће `Аутосаобраћај` наредне седмице бити тема Владе Србије", рекла је
Марковићева.
Подсетивши да је град недавно Републици уступио 24,02 одсто акција у "Аутосаобраћају"
Марковићева је додала да им је, такође саопштено да ће процес подржављења тог предузећа
бити завршен до петка 15. новембра, чиме се стварају законски услови да држава реализује
социјални програм, исплати заостала дуговања и овери здравствене књижице радницима.
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"Тек када се реализује социјални програм и добијемо макар део новца или минималац на име
девет плата које нисмо примили, одблокираћемо пругу и магистрални пут", рекла је
Марковићева.
Она је одала да радници "Аутосаобраћаја" главну аутобуску станицу у Крагујевцу, станице у
Тополи и Рачи, као и Управну зграду предузећа, неће одблокирати све до доласка стратешко
партнера, али и док, како је рекла, не буду познати резултати провере пословања предузећа на
којој раде инспектори за привредни криминал Полицијске управе у Крагујевцу.
Марковићева је подсетила да инспектори за привредни криминал од 24. октобра проверавају
документацију, пре свега о кредиту од 28 милиона динара који је министарство финансија
раније одобрило "Аутосаобраћају", а због сумње да цео износ није завршио на рачуну
предузећа, однсоно да је предузеће добило осам милиона динара, док је 20 милиона отишло на
рачун градске управе.
Тражећи да се уклони радничка блокада пруге и магистралног пута, мештани крагујевачких
насеља Мале Пчелице и Корићани, али и гружанских села Топоница и Кусовац, не дозвољавају
камионима, шлеперима и међуградским аутобусима да пролазе кроз њихова насеља и села.
Мештани тврде да им је свакодневни живот компликован, као и да тешка моторна возила
уништавају асфалт.
Због тих блокада теретни и аутобуски саобраћај одвија се заобилазним путем, па тако из
Крагујевца иду преко Горњег Милановца, Ибарске магистрале и Чачка до Кнића.
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