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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=03&nav_id=931917

"Pritisak na tajkune, ne na plate"
IZVOR: BETA
Beograd -- Pritisak na tajkune koji nisu plaćali poreze trebalo je da bude mnogo veći pre nego
što se prešlo na metod punjenja budţeta smanjenjem plata u javnom sektoru.
"Jedan od revolta koji se stvara je zbog toga što se smatra da je ipak moglo da se uštedi na neki
drugi naĉin, većim pritiscima na tajkune koji nisu plaćali poreze svih ovih godina, pre nego što se
prešlo na metodu štednje u javnom sektoru", kazao je predsednik Saveza samostalnih sindikata
Srbije Ljubosav Orbović.
Podsećajući da će prve plate umanjene za 10 odsto radnici u javnom sektoru dobiti narednih dana,
Orbović je kazao da su ljudi svesni da se drţava nalazi u teškoj situaciji i da je neophodno prihvatiti
odreĊena rešenja da bi se kriza prevazišla.
"Ipak, ljudi su vrlo pogoĊeni i ne znaju kako će sa svojim primanjima, koja su i do sada bila
izuzetno mala, a sada su još i umanjena, uspeti da svoj budţet isplaniraju i da preţive mesec",
ocenio je Orbović.
On je kazao da predstavnici sindikata ĉesto razgovaraju sa ministrima i premijerom Aleksandrom
Vuĉićem, ali da, kad je u pitanju smanjenje plata u javnom sektoru, nema kompromisa.
"To je ono što je odluĉeno, to je gotovo u ovom momentu", rekao je Orbović.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=03&nav_id=931968

SSSS: Ne znamo gde su ti zaposleni
IZVOR: TANJUG
Jagodina -- Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je da su
inspektori rada poslednjih meseci u Srbiji zaposlili 12.000 ljudi.
"Inspekcija rada je uradila svoj posao, 12.000 koji su radili na crno sada imaju penziono i
zdravstveno osiguranje, ide im radni staţ, imaju sigurnost, i to je za svaku pohvalu", rekao je
Orbović koji je u Jagodini prisustovao sednici Veća SSSS za Grad Jagodinu i opštine Pomoravskog
okruga.
"Zakon o radu tu nikakav doprinos nije dao, on to nije ni mogao za ovo kratko vreme od kako je
donet. Zakon o radu rezultate će pokazati sredinom ili krajem iduće godine", rekao je Orbović.
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Statistiĉki podaci govore da je broj nezaposlenih smanjen sa oko 25 odsto na oko 18 odsto, "to su
podaci za proveru, ne zna se kako je došlo do toga, mi u Sindikatu to ne vidimo, ne vidimo gde je
došlo do porasta tih zaposlenih", dodao je Orbović.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=03&nav_id=932011

Banke solidarišite se, reţite plate
IZVOR: TANJUG
Jagodina -- Privatne banke, kojima su 2008. drţave iz budţeta dale pare za konsolidaciju,
trebalo da smanje plate i da se solidarišu sa građanima, kaţe Ljubisav Orbović.
"Kad je 2008. godine došla ekonomska kriza drţave sveta su preko tri hiljade milijardi dolara
pomoći dale privatnim bankama iz budţeta, a u tome je uĉestovala i Srbija u skladu sa svojim
mogućnostima i kapacitetima", rekao je predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav
Orbović.
Na ţalost, kako je dodao, ni jedna od tih banaka nije tada ni kasnije smanjivala plate svom
menadţmentu, ni jedan bonus nije smanjen, već su ostali na nivou kao da su poslovali sa najboljim
mogućim rezultatima.
To je, prema njegovim reĉima, neprihvatljivo.
"Te banke su privatne i ne moţe se dirati u njihovo pravo na zarade koje su izuzetno visoke i kreću
se 50.000 i 100.000 evra a, s druge strane mi, i ne samo mi u Srbiji, već i u drugim zemlajam sveta,
došli smo do toga da 'skidamo plate'", rekao je Orbović.
"Privatne su sada, i niko se ne moţe mešati kolike će zarade isplaćivati, a drţave su se mogle
mešati kada su ih finansirale iz budţeta novcem graĊana, da bi prebrodile krizu 2008. godine",
dodao je predsednik SSSS.
Orbović je ocenio da je potpuno logiĉno da, ako su drţave iz budţeta dale pare graĊana da banke
srede svoje finansije, "onda je potpuno prirodno da i te banke budu solidarne sa graĊanima i Srbije
i Evrope kojima se smanjuju plate i da one smanje plate svom menadţmentu".
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=03&nav_id=931746

Radnik u spotu na CNN nije naš cilj
IZVOR: TANJUG
Beograd -- Cilj Srbije nije da da bude zemlja visokokvalifikovane radne snage, koja je malo
plaćena, izjavio je v. d. direktora Privredne komore Srbije Milivoje Miletić.
Miletić je na pitanje novinara da prokomentariše pisanje o spotu koji se pojavio na CNN-u, a za
koji su sindikati upozorili da je njegova glavna poruka da "investitori ulaţu u Srbiju, gde će dobiti
visoko-kvalifikovane radnike sa niskom cenom rada", Miletić je rekao da to nije naš cilj.
On je naveo da veruje da ćemo kroz povećanje insvesticija doprineti da se podigne ukupan nivo
ekonomije u tehnološkom smislu.
On je kazao da je tri ĉetvrtine investicija do sada odlazilo u sektore nerazmenljivih dobara i da
zato nisu postignuti oĉekivani rezultati.
Ulaganjem u znanje, kako je kazao, mogu se postići bolji rezultati.
"Kod investicija u realni sektor, poţeljno je da razvojna odeljenja ostanu u fabrikama i da naši
struĉnjaci imaju priliku da razvijaju tehnologije i proizvodnju, takve ljude imamo i kvalitet takvih
aranţamana kada su u u pitanju investicije je vaţan", kazao je Miletić.
Savez samostalnih sindikata Srbije kritikovao je spot koji se od nedavno emituje na televiziji
CNN, a u kome se pozivaju strani investitori da ulaţu u Srbiju i zatraţio od Vlade Srbije da
saopšti koliko je koštala ta kampanja.
Sindikat upozorava da iz propagandnog spota proizilazi "da bi investitori trebalo da ulaţu u Srbiju,
gde će dobiti visoko-kvalifikovane radnike sa niskom cenom rada".
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=12&dd=03&nav_category=12&nav_id=931972

Protest radnika GSP 11. decembra
IZVOR: BETA
Beograd -- Tri reprezentativna sindikata zaposlenih u GSP "Beograd" najavila su da će
organizovati protest 11. decembra, ali da obustave saobraćaja neće biti.
Samostalni sindikat, "Nezavisnost" GSP, sindikat "RAJ", kao i sindikat vozaĉa, Saobraćajni sindikat i
sindikat "Evrovozaĉ", organizovaće protest "Naša borba za pravo na pauzu, odmor i poštovanje
zakona", ispred Direkcije za javni prevoz.
Predsednik Saobraćajnog sindikata Aleksandar Jokić rekao je da su glavni razlozi protesta
smanjenje zarada za 20 odsto, ali i nedostaci u Zakonu o bezbednosti saobraćaja.
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Pošto su izmene tog zakona u toku, sindikati predlaţu da se izmeni i ĉlan koji za vozaĉe autobusa,
trolejbusa i tramvaja propisuje pauzu od pet minuta. Oni traţe da ta pauza traje deset minuta na
poĉetnim i krajnjim stanicama.
Prema Jokićevim reĉima, zbog nedostatka odmora vozaĉa, koji voze i po osam sati bez pauze, u
oktobru je bilo 37 udesa sa krivicom vozaĉa, što je za 20 odsto više nego u septembru.
"Stanje je alarmantno, nadamo se da će neko od nadleţnih iz gradske uprave da nas primi", rekao
je on.
Sindikati traţe i da se realizuje odluka Skupštine grada Beograda iz decembra 2012. godine o
kupovini 200 solo autobusa od domaćih proizvoĊaĉa.
GSP "Beograd", kako je podsetio Jokić, dnevno preveze oko 3,2 miliona putnika, na 138 linija.
Proseĉna zarada zaposlenih u tom preduzeću, pre smanjenja, bila je 49.000, a prema Jokićevim
podacima, sada je 36.000, "što spada u najniţe plate komunalnih gradskih preduzeća".
GSP "Beograd" zapošljava oko 5.800 ljudi, od ĉega 3.000 vozaĉa. Tri reprezentativna sindikata
okupljaju oko 2.500 zaposlenih.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/orbovic-rezati-tajkune-ne-plate

Орбовић: Резати тајкуне, а не плате
Притисак на тајкуне који нису плаћали порезе требало је да буде много већи пре него што
се прешло на метод пуњења буyета смањењем плата у јавном сектору.
– Један од револта који се ствара је због тога што се сматра да се, пре него што се прешло на
методу штедње у јавном сектору, ипак могло уштедети на неки други начин, већим
притисцима на тајкуне који нису плаћали порезе свих ових година – казао је председник
Савеза самосталних синдиката Србије Љубосав Орбовић.
Подсећајући на то да ће прве плате умањене десет одсто радници у јавном сектору добити
наредних дана, Орбовић је казао да су људи свесни тога да је држава у тешкој ситуацији и да
је неопходно прихватити одређена решења да би се криза превазишла.
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– Ипак, људи су врло погођени и не знају како ће са својим примањима, која су и до сада била
изузетно мала, а сада су још и умањена, успети да испланирају свој буyет и да преживе месец
– оценио је Орбовић.
Он је казао да представници синдиката често разговарају с министрима и премијером
Александром Вучићем, али да, кад је у питању смањење плата у јавном сектору, нема
компромиса.
– То је оно што је одлучено, то је готово у овом тренутку – рекао је Орбовић.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/uskoro-crna-lista-apr

Ускоро "црна листа" АПР-а
Агенција за привредне регистре (АПР) ће ускоро формирати листу дисквалификованих и
тиме ће подићи ниво правне сигурности и спречити злоупотребе и пословне преваре,
изјавио је директор АПР-а Звонко Обрадовић.
Уочи данашњег наставка јавне расправа о Нацрту закона о привременом ограничењу права
обављања привредних и других делатности, он је рекао да би тај нови пропис требало да
заустави праксу да се оснива нова фирма, чиста од дугова, када стара више не може да се
извуче из проблема.
Закон предвиђа формирање регистра дисквалификованих лица, рекао је Обрадовић за РТС и
објаснио да ће регистрација у АПР-у бити забрањена власницима, директорима, члановима
надзорних и управих одбора, чија фирма има проблем.Истичући да ће, према последњем
предлогу закона, регистрација бити забрањена уколико стара фирма буде у блокади 120 дана,
он је додао да је сада, од 335.000 привредних субјеката, око 15 одсто у блокади више од 120
дана.
У јединствени регистар, који ће бити јаван, уносиће се мере које донесе суд или органи
управе, затим мере уколико је отворен стечајни поступак и подаци о блокади пословног
рачуна, изјавио је Обрадовић и упозорио да ће АПР одбијати регистрациону пријаву све док су
те информације у регистру.Он је позвао привреднике да реше пробем и да га не пребацују на
нову компанију, додајући да ће ова мера имати и снажну превентивну улогу.
Јавна расправа о Нацрту закона о привременом ограничењу права обављања привредних и
других делатности, која је почела 28. новембра, и трајаће до 17. децембра, биће одржана
данас у Београду у организацији Привредне коморе Србије, Министарства привреде и Агенције
за привредне регистре.
(Танјуг)
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/udruzenje-sindikata-penzionera-srbije-opominje-fond-pio

Удружење синдиката пензионера Србије
опомиње фонд ПИО
Данас званично почиње исплата пензија умањених пензија на основу Закона о
привременом уређивању начина исплата пензија. Целу новембарску пензију, умањену за
22 односно 25 одсто,
данас ће добити бивши самосталци, док ће војни и пензионисани паори своју принадлежност
добити у суботу, 6. децембра.
Удружење синдиката пензионера Србије упозорило је Фонд за пензијско и инвалидско
осигурање на неуставност Закона о привременом уређивању начина исплата пензија и
захтевало од њега да не исплаћује умањену пензију.
Ово удружење поднело је захтев Уставном суду Србије за оцену уставности донетог закона и
сматра да Фонд ПИО не би требало одмах да примењује закон, већ да треба да сачека одлуку
највишег правног тела у Србији.
Такође, Удружење синдиката пензионера Србије захтева, по речима Милорада Вујасиновића,
његовог челника, да Фонд ПИО покрене спор пред надлежним правосудним органима о
законитости и установости овог закона.
У супротном, покренуће судски поступак против органа Фонда.
Љ. М.

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/orbovic-mediji-privatizovani-zbog-imovine_543469.html

Orbović: Mediji privatizovani zbog imovine
JAGODINA
Privatizacija medija je jedan od najvećih promašaja u privatizaciji u Srbiji, izjavio je danas
predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubosav Orbović.
"Lokalni mediji u kojima je vršena privatizacija su promenili svoju namenu, oĉito da je privatizacija
bila više zbog neke imovine nego što je bilo namere da ti mediji funkcionišu i rade u nekom
narednom periodu, i to je prosto neprihvatljivo", rekao je Orbović u Jagodini na sednici Veća
Saveza samostalnih sindikata Srbije za Pomoravski okrug.
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On je rekao da svaka sredina ima pravo da ima jedan medij koji bi pruţao informacije o
dešavanjima u toj sredini i da "to ne treba da bude privilegija samo velikih gradova".
Orbović je ocenio da predloţeni model privatizacije medija ne vodi raĉuna o interesu kupca "u tom
prvom momentu" i o tome da li kupac ima cilj da nastavi da se bavi tom delatnošću.
"Bez sagledavanja tih dimenzija mislim da privatizacija ne bi smela da se vrši", izjavio je Orbović.
Prema njegovim reĉima, lokalne uprave bi morale da imaju veću ulogu oko privatizacije lokalnih
medija i da nastave da funkcionišu "tako što će lokalne medije zadrţavati oko sebe".
Orbović je ocenio i da se ne sme dozvoliti da fabrike iz metalskog kompleksa odu u steĉaj i
propadnu ukoliko ne bude zainteresovanih kupaca.
"Mora se doći do nekih drugih naĉina na koji bi te fabrike mogle da profunkcionišu, a za svaku firmu
iz metalskog kompleksa moraće da se traţi pojedinaĉno rešenje", rekao je Orbović.
Privatne banke treba da se solidarišu s građanima
Orbović je ocenio da bi privatne banke, kojima su 2008. godine drţave iz budţeta dale pare za
konsolidaciju, trebalo da smanje plate i da se solidarišu sa graĊanima.
"Kad je 2008. godine došla ekonomska kriza drţave sveta su preko tri hiljade milijardi dolara
pomoći dale privatnim bankama iz budţeta, a u tome je uĉestvovala i Srbija u skladu sa svojim
mogućnostima i kapacitetima", rekao je Orbović.
Naţalost, kako je dodao, ni jedna od tih banaka nije tada ni kasnije smanjivala plate svom
menadţmentu, ni jedan bonus nije smanjen, već su ostali na nivou kao da su poslovali sa najboljim
mogućim rezultatima.
To je, prema njegovim reĉima, neprihvatljivo.
"Te banke su privatne i ne moţe se dirati u njihovo pravo na zarade koje su izuzetno visoke i kreću
se 50.000 i 100.000 evra a, s druge strane mi, i ne samo mi u Srbiji, već i u drugim zemljama sveta,
došli smo do toga da 'skidamo plate'", rekao je Orbović.
"Privatne su sada, i niko se ne moţe mešati kolike će zarade isplaćivati, a drţave su se mogle
mešati kada su ih finansirale iz budţeta novcem graĊana, da bi prebrodile krizu 2008. godine",
dodao je predsednik SSSS.
Orbović je ocenio da je potpuno logiĉno da, ako su drţave iz budţeta dale pare graĊana da banke
srede svoje finansije, "onda je potpuno prirodno da i te banke budu solidarne sa graĊanima i Srbije
i Evrope kojima se smanjuju plate i da one smanje plate svom menadţmentu".
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AKTER
http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-111554-pritisak-na-tajkune-je-trebalo-da-bude-ve-i.html

PRITISAK NA TAJKUNE JE TREBALO DA BUDE VEĆI
Beta
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubosav Orbović kazao je danas da sindikalni deo
javnosti smatra da je pritisak na tajkune koji nisu plaćali poreze trebalo da bude mnogo veći pre
nego što se prešlo na metodu punjenja drţavnog budzeta smanjenjem plata u javnom sektoru
"Jedan od revolta koji se stvara je zbog toga što se smatra da je ipak moglo da se uštedi na neki
drugi naĉin, većim pritiscima na tajkune koji nisu plaćali poreze svih ovih godina, pre nego što
se prešlo na metodu štednje u javnom sektoru", kazao je Orbović koji je danas prisustvovao sednici
Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije za Pomoravski okrug.
Podsećajući da će prve plate umanjene za 10 odsto radnici u javnom sektoru dobiti narednih dana,
Orbović je kazao da su ljudi svesni da se drţava nalazi u teškoj situaciji i da je neophodno
prihvatiti odreĊena rešenja da bi se kriza prevazišla.
"Ipak, ljudi su vrlo pogoĊeni i ne znaju kako će sa svojim primanjima, koja su i do sada bila
izuzetno mala, a sada su još i umanjena, uspeti da svoj budzet isplaniraju i da preţive
mesec", ocenio je Orbović.
On je kazao da predstavnici sindikata ĉesto razgovaraju sa ministrima i premijerom Aleksandrom
Vuĉićem, ali da, kad je u pitanju smanjenje plata u javnom sektoru, nema kompromisa.
"To je ono što je odluĉeno, to je gotovo u ovom momentu", rekao je Orbović.
http://akter.co.rs/27-drutvo/print-111563-orbovi-privatizacija-medija-promaaj.html

ORBOVIĆ:PRIVATIZACIJA MEDIJA PROMAŠAJ
Beta
Privatizacija medija je jedan od najvećih promašaja u privatizaciji u Srbiji, izjavio je danas
predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubosav Orbović
"Lokalni mediji u kojima je vršena privatizacija su promenili svoju namenu, oĉito da je privatizacija
bila više zbog neke imovine nego što je bilo namere da ti mediji funkcionišu i rade u nekom
narednom periodu, i to je prosto neprihvatljivo", rekao je Orbović u Jagodin na sednici Veća Saveza
samostalnih sindikata Srbije za Pomoravski okrug.
On je rekao da svaka sredina ima pravo da ima jedan medij koji bi pruţao informacije o
dešavanjima u toj sredini i da "to ne treba da bude privilegija samo velikih gradova".
9

Orbović je ocenio da predloţeni model privatizacije medija ne vodi raĉuna o interesu kupca "u tom
prvom momentu" i o tome da li kupac ima cilj da nastavi da se bavi tom delatnošću.
"Bez sagledavanja tih dimenzija mislim da privatizacija ne bi smela da se vrši", izjavio je Orbović.

NOVI MAGAZIN
http://www.novimagazin.rs/vesti/zahvaljujuci-inspekciji-rada-legalno-radi-12000-ljudi

Zahvaljujući inspekciji rada legalno radi 12.000
ljudi
Foto: Beta
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (S S S S) Ljubisav Orbović izjavio je danas Tanjugu
da su inspektori rada, poslednjih meseci u Srbiji zaposlili 12.000 ljudi.
"Inspekcija rada je uradila svoj posao, 12.000 koji su radili na crno sada imaju penziono i
zdravstveno osiguranje, ide im radni staţ, imaju sigurnost, i to je za svaku pohvalu", rekao je
Orbović koji je u Jagodini prisustovao sednici Veća S S S S za Grad Jagodinu i opstine Pomoravskog
okruga.
"Zakon o radu tu nikakav doprinos nije dao, on to nije ni mogao za ovo kratko vreme od kako je
donesen. Zakon o radu rezultate će pokazati sredinom ili krajem iduće godine", rekao je Orbović.
Statistiĉki podaci govore da je broj nezaposlenih smanjen sa oko 25 odsto na oko 18 odsto, "to su
podaci za proveru, ne zna se kako je došlo do toga, mi u Sindikatu to ne vidimo, ne vidimo gde je
došlo do porasta tih zaposlenih", dodao je Orbović.
autor: IGizvor: Tanjug

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:522637-Kikinda-U-danu-otkaz-dobilo-118-zaposlenih

Kikinda: U danu otkaz dobilo 118 zaposlenih!
Milan Ivetić
Masovno otpuštanje u Fabrici crepa i keramičkih pločica "Toza Marković". Samo u jednom danu
na biro poslato 118 keramičara
KIKINDA - Novi šok za zaposlene u fabrici crepa i keramiĉkih ploĉica "Toza Marković" u Kikindi, koja
je od pre nepunu godinu u steĉaju. U jednom danu ĉak 118 radnika poslato je kući. Pokriće za
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takav rigidan potez je ugovor o radu koji je, odmah po otvaranju steĉajnog postupka, potpisalo svih
tadašnjih 600 crepara i keramiĉara.
Otpušteni idu na evidenciju NSZ, od koje će, kako veli predsednik fabriĉkog Nezavisnog sindikata
Zoran Sredojev, do daljeg primati odgovarajuću nadoknadu. Brzopotezni otkazi usledili su jer se,
po ustaljenoj višegodišnjoj šemi za zimski period, osetno smanjuje proizvodnja crepa i automatski
gasi jedna od peći. Ranije su prekobrojni u ovakvoj prilici do marta, kada su se te peći ponovo
palile, odlazili na prinudni odmor. Ovoga puta nije tako.
- Ovaj osetan talas otpuštanja, zbog smanjene proizvodnje u zimskim mesecima, bio je isplaniran.
Pošto smo u steĉaju, ti radnici koji su višak prijavljuju se na biro, sa svim pravima koja im
pripadaju - objašnjava Sredojev.
Ĉlanovi drugog sindikata, "Nezavisnost", upozoravaju da je meĊu onima koji su dobili otkaz, mnogo
onih koji nisu iskoristili godišnji odmor, ni slobodne dane. Zato su se, kako veli njihov fabriĉki lider
Branislav Tatić, koji je takoĊe proglašen viškom, ovi ljudi obratili inspekciji rada, ukazavši na još
jednu nepovoljnu ĉinjenicu da su, bez ikavog rešenja poslati kućama. Šefovi su im samo kratko, u
tri reĉi, saopštili da više ne dolaze na posao. Plaše se da takvim postupkom izgube formalno pravo
da se vrate u fabriku.
- Ukoliko se u roku od tri dana ne pojaviš na poslu, smatra se da si sam dao otkaz. Potegao sam ovo
pitanje, pa sam se prvi našao na spisku za otpuštanje - upozorava Tatić, dodajući da će, iz nekoliko
razloga, biti mnogo posla i za sud, pominjući, izmeĊu ostalog, mobing prema obespravljenim
radnicima.
Sredojev otkriva da je u razgovoru sa steĉajnim upravnikom Draganom Boţićem, saznao da su veliki
izgledi da će se u aprilu steći uslovi da se na prvom narednom roĉištu u zrenjaninskom Privrednom
sudu odredi vedrija sudbina "Toze", kada će se poverioci izjašnjavati o pripremljenom planu
reogranizacije. Konsolidacija je, naime, izvesnija od bankrota. Pomenutim planom predviĊeno je,
izmeĊu ostalog, da firma ima nešto više od 600 zaposlenih, što kod većine sada otpuštenih radnika
budi realnu nadu da će se na proleće vratiti u pogone.
ENORMNA DUGOVANjA I "SRBIJAGASU"
SVOJEVREMENO preduzeće za ponos i s vrhunskim brendom, "Toza Marković" je, pošto ga je pre
osam godina kupila beogradska firma ITH, za kratko vreme pao na najniţe grane. Tek treba da se
sagledaju kljuĉni potezi tajanstvenih i novinarima nikad dostupnih gazda, koji su doveli do
poslovnog sunovrata. „Toza“ je za gas "Srbijagasu" ostao duţan oko 20 miliona evra. Ogromna su,
takoĊe, potraţivanja nekoliko banaka, od kojih je Erste banka, u nemogućnosti da naplati 5,5
miliona evra, pokrenula steĉaj.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:522520-Amerikanci-vec-siju-uniforme-za-radnikeZelezare

Amerikanci već šiju uniforme za radnike ''Ţelezare''
J. I. - Z. R.
U jedinoj srpskoj čeličani s nestrpljenjem iščekuju novog investitora i ubeđeni su da će to biti
kompanija „Esmark“
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U JEDINOJ srpskoj ĉeliĉani s nestrpljenjem išĉekuju novog investitora i ubeĊeni su da će to biti
kompanija „Esmark“. Da je ova firma najdalje otišla u pregovorima sa Vladom Srbije, potvrĊuje i
informacija iz Ţelezare Smederevo da se već šiju odela za radnike sa logom ameriĉke firme.
Tender za „Ţelezaru“ biće raspisan do kraja ove ili naredne sedmice, a privatizacija srpske
ĉeliĉane trebalo bi da se okonĉa do kraja januara naredne godine. Na javni poziv Agencije za
privatizaciju pristiglo je ĉak devet pisama o zainteresovanosti, ali će se tek nakon okonĉanja
tendera znati ko je od potencijalnih investitora imao najozbiljnije namere.
Kako „Novosti“ nezvaniĉno saznaju, ponuda ameriĉkog „Esmarka“ je u najuţem krugu i ova
kompanija će sigurno otkupiti konkursnu dokumentaciju i ući u trku za „Ţelezaru“. Osim ove
kompanije, pismo o namerama su poslale po dve ruske i švajcarske firme i po jedna iz Bangladeša,
Luksemburga, Poljske i Velike Britanije.
Ĉlanovi Vlade Srbije i Radne grupe će narednih dana, na osnovu ponuda iz pisama o
zainteresovanosti, odluĉiti o modelu privatizacije. Do sada je najĉešće pominjano strateško
partnerstvo.
VODEĆI PRERAĐIVAĈI„ESMARK stil grupa“ je privatna kompanija, jedna od vodećih preraĊivaĉa i
distributera ravno valjanog ĉelika i treći po veliĉini proizvoĊaĉ ĉeliĉnih ploĉa u SAD. Osnovana je
2003. godine i poseduje više postrojenja za preradu ĉelika.
- Na poziv Agencije za privatizaciju zvaniĉno je stiglo devet pisama o zainteresovanosti - potvrdio
nam je Bojan Bojković, izvršni direktor za finansije u fabrici i ĉlan Radne grupe Vlade Srbije za
privatizaciju „Ţelezare Smederevo“. - Ne mogu da kaţem koje su kompanije uputile pisma niti šta
nude jer je reĉ o poslovnoj tajni.
Bojković istiĉe da broj pristiglih ponuda pokazuje ozbiljnost drţave u ovom poslu, i navodi da je
postupak privatizacije transparentan, i u skladu sa zakonom, evropskim standardima i normama.
Iako se ne zna šta stoji u pismu o zainteresovanosti holandske „Esmark Europe B.V.“, prema
izjavama ĉelnika ove kompanije u Americi, plan je da se naredne godine u fabriku uloţi 28 miliona
dolara. Investicije u naredne tri godine bile bi na nivou od 150 miliona dolara, a oko 250 miliona
trebalo bi da bude uloţeno u kapital za rad. „Esmark“ ne planira otpuštanje radnika, ali ima
nameru da pokrene proizvodnju i na drugoj visokoj peći, i u perspektivi dostigne maksimalne
kapacitete i godišnju proizvodnju od 2,2 miliona tona. Nije, meĊutim, poznato kakav udeo i
obaveze bi na sebe preuzela drţava u ovom aranţmanu, ukoliko do njega doĊe.
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„Ţelezara Smederevo“ u vlasništvu je drţave od poĉetka 2012. kada je za dolar otkupljena od „JuEs stila“. Meseĉno se za odrţavanje proizvodnje izdavaja oko 10 miliona evra.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:522517-Sindikati-Strajk-u-skolama-se-nastavlja

Sindikati: Štrajk u školama se nastavlja
Tanjug
Štrajk prosvetara u školama se nastavlja sve dok ne bude potpisan poseban kolektivni ugovor,
rekao je predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković
BEOGRAD - Štrajk prosvetara u školama se nastavlja sve dok ne bude potpisan poseban kolektivni
ugovor, rekao je predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković.
On je naglasio da će predstavnici ĉetiri reprezentativna sindikata, koji su u štrajku, danas imati
sastanak sa ostalim ĉlanovima radne grupe za izradu posebnog kolektivnog ugovora.
"Štrajk i dalje nastavljamo i nećemo ga obustavljati sve dok ne potpišemo kolektivni ugovor i onda
ćemo ga verovatno zamrznuti dok zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja ne uĊe u
skupštinsku proceduru", naglasio je Brajković.
On je precizirao da su u radnoj grupi osim predstavnika sindikata i predstavnici ĉetiri ministarstva i
to prosvete, rada, finansija, kao i ministarstva za drţavnu upravu i lokalnu samoupravu.
"Sve odredbe kolektivnog ugovora već su usklaĊeni sa tri ministarstva, ostalo je da se usklade sa
Ministarstvom finansija. To se odnosi na jubilarne nagrade, prekovremeni rad, otpremnine", rekao
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je Brajković.
On je dodao da su ta prava prosvetni radnici imali u prethodnom posebnom kolektivnom ugovoru i
da neće dozvoliti da im se ta prava oduzmu.
Ĉasovi na trideset minuta, prema reĉima Brajković, skraćeni su i danas u 1.082 škole, školska
godina ovim štrajkom, kako tvrdi, nije ugroţena jer će sve metodske jedinice biti obraĊene, jedino
što će nedostajati je moţda utvrĊivanje i obnavljanje gradiva.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/516168/Student-bi-da-kupi-RTB-Bor-i-91-firmu

Student bi da kupi RTB Bor i 91 firmu
RAS
Studira ekonomiju, iz Kovina je, ima samo 20 godina, ali je Agenciji za privatizaciju pisao da je
zainteresovan za kupovinu 92 preduzeća od 502 koje Vlada namerava da proda.
Ĉekaju pravog kupca: Topionica RTB „Bor“
Miloš Paunović kupio bi ĉak i Rudarsko-topioniĉarski basen „Bor” i “Galeniku”. Iako nije jasno da li
je zaista ozbiljan u nameri da kupi veliki broj srpskih preduzeća ili se radi o šali, Paunović iznosi i
svoj plan.
- Što ih više kupim, biće bolje radnicima. Motivi su mi da spreĉim dalje propadanje ovih firmi i
odrţim u njima zaposlenost na postojećem nivou, ali i da ostvarim profit - tvrdi Paunović.
I upravo je ovaj sluĉaj, mada nije jedini, naterao nadleţne u Nemanjinoj 11 da za nastavak procesa
prodaje ili likvidacije za 502 firme pripreme neke kontrolne mehanizme.
- Nije mladi Paunović jedini koji je svojim prijavama, ĉini se, obesmislio nameru Vlade da kroz
poziv za slanje pisama o zainteresovanosti anketira investitore o mogućem ulaganju u firme u
restrukturiranju. Zato se sad analiziraju sve ponude, a za steĉaj ćemo predloţiti i brojne firme za
koje, navodno, imamo potencijalne investitore - kaţe za “Blic” izvor iz Nemanjine 11.
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Zbunjuje i broj zahteva koje je uputila firma “Gama sistem”. Oni su
poslali pisma o zainteresovanosti za 95 firmi iz raznih oblasti, a raĉun
im je blokiran. Za 60 firmi, takoĊe razliĉitih delatnosti, prijavio se
„Mep inţenjering“ koji se bavi konsultantskim uslugama i ima samo 11
zaposlenih.
U „MK komercu“ Miodraga Kostića podsećaju da će se u procesu
privatizacije koncentrisati na mogućnost preuzimanja onih firmi ĉija
delatnost je već u njihovom portfoliju.
“U skladu sa poslovanjem kompanije, Agenciji za privatizaciju poslat je

U

biznis

bez

ortaka

Paunović insistira na
tome da u posao uĊe
sam. Odbija, meĊutim,
da odgovori na pitanje
odakle mu novac za sve
to. Paunović se, inaĉe,
hrabro prijavio i za
kupovinu medijskih kuća
“Politike”,
“Studija

odreĊeni broj pisama o zainteresovanosti. Planiramo da u ovo teško
B”...
ekonomsko vreme odrţimo adekvatan nivo profitabilnosti, a do
eventualnog proširenja našeg poslovanja moţe doći jedino ako se ispuni veći broj uslova. Pisma o
zainteresovanosti su samo inicijalni korak i ne znaĉi da će do konkretne kupovine odreĊenog
preduzeća doći”, poruĉuju iz „MK kom
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/516361/Ograniceno-pravo-osnivanja-novih-kompanija

Ograničeno pravo osnivanja novih kompanija
Tanjug
Odgovornim licima u preduzećima koja su u blokadi duţe od 120 dana ili se nalaze u postupku
steĉaja i prinudne likvidacije biće, prema novom zakonu, ograniĉeno pravo na otvaranje novih firmi
dok se ti postupci ne završe.
APR će formirati elektronsku bazu o licima koja su zloupotrebila pravo brze registracije
To će vaţiti i za ona lica kojima su izreĉene kriviĉne, prekršajne ili upravne sankcije do isteka
kazne, predviĊeno je Nacrtom o privremenim ograniĉenjima prava lica na sticanje i vršenje
odreĊenih prava u privrednim subjektima i obavljanje privredne delatnosti.
Na javnoj raspravi o tom dokumentu, organizovanoj u Privrednoj komori Srbije (PKS), najavljeno je
da će Agencija za privredne registre formirati elektronsku bazu sa podacima o licima koja su
zloupotrebila pravo brze registracije kompanija.
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Ministar privrede Ţeljko Sertić istakao je da je donošenje tog zakona preduslov za stvaranje
institucionalnog okvira za ĉišćenje privrednog ambijenta na ozbiljan naĉin.
- Odvojićemo ţito od kukolja - poruĉio je Sertić, dodajući da će novi zakon doneti odreĊena
ograniĉenja, odnosno neke vrste represivnih mera kako bi se taĉno znalo šta su preduzetnici i koja
su njihova prava, ali i obaveze.
Ministar je dodao da se nada da će zakon, koji je saĉinjen na bazi propisa EU, biti veoma brzo
implementiran, kako bi se što pre pristupilo unapreĊenju privrednog ambijenta.
Direktor Agencije za privredne registre (APR) Zvonko Obradović rekao je da postoji potreba da se
odreĊenom krugu lica koja zloupotrebljavaju pravo brze registracije kompanija, to pravo ograniĉi.
On je u izjavi za Tanjug, povodom javne rasprave o Nacrtu zakona i privremenim ograniĉenjima
prava lica na obavljanje privredne delatnosti, kazao da sada APR po zakonu nema ovlašćenja da
odbije registraciju a sa novim zakonom će je dobiti.
Predlog je da se izreĉena mera zabrane odreĊenom krugu lica, kao što su osnivaĉi kompanija,
direktori, ĉlanovi nadzornih i upravnih odbora, koju su odredili sud, istraţni, poreski i prekršajni
organi, uvede u jedinsvenu elekrtronsku bazu podataka, koja u ovom trenutku ne postoji, kazao je
on.
Kada baza bude uspostavljena, ona će, kako je objasnio, obuhvatiti i vremenski rok u kome će
pravo osnivanja nove kompanije biti ograniĉeno. To vaţi za situacije kada se otvori steĉaj, dok se
on ne okonĉa, za vreme prinudne likvidacije i u sluĉaju postojanja blokade poslovnog raĉuna u
trajanju od 120 dana.
- Tu se šalje poruka onima koji ţele da se bave privrednom delatnošću - rešite problem koji imate u
kompaniji, a kad ga rešite osnivajte novu kompaniju - naveo je Obradović, dodajući da se na taj
naĉin postiţe pravna i sigurnost u ekonomskom poslovanju.
Obradović je, na današnjem skupu u PKS, rekao da je u mnogim zemljama usvojena takva vrsta
diskvalifikacije, koja traje u proseku od dve do pet godina, a skandinavskim zemljama pdo 15
godina. Podsetio je da je 2011. godine i Makedonija usvojila takav registar i već prvog dana se u
nejmu našlo 40.000 lica.
On je naveo da u Srbiji od 335.000 preduzeća, 15 odsto ima neki problem i podsetio da je po
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zahtevu Narodne banke Srbije iz registra brisano 14.000 firmi, a bilo je samo nešto više od 500
ţalbi, dok 97 odsto uopšte nije reagovalo.
Potpredsednik PKS Zdravko Jelušić rekao je da PKS podrţava ovakva zakonska rešenja i izrazio
uverenje da će Sud ĉasti biti ukljuĉen kako bi se "otklonili prevaranti iz privrednog miljea".
Predsednik Udruţenja poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković smatra da ne bi trebalo automatski
primenjivati mere predloţene u zakonu dok se ne razmotre pravi razlozi zašto je neko preduzeće u
blokadi duţe od 120 dana, jer ponekad, dodao je, i drţava duguje tim preduzećima.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/516276/Sertic-Deset-zainteresovanih-za-Zelezaru

Sertić: Deset zainteresovanih za Ţelezaru
Beta
Ministar privrede Srbije Ţeljko Sertić izjavio je danas da je stiglo deset prijava investitora za
privatizaciju Ţelezare Smederevo.
- Vlada Srbije će narednih dana doneti odluku o modelu prodaje Ţelezare i nakon toga raspisati
javni poziv za uĉešće u privatizacionom procesu - rekao je Sertić na javnoj raspravi o Nacrtu
zakona o privremenom ograniĉenju prava obavljanja privrednih i drugih delatnosti.
On je dodao da će Vlada uĉiniti sve da se prodajom Ţelezare reši jedan od najvećih problema u
privredi Srbije.
- Uĉinićemo sve da osposobimo Ţelezaru koja je potencijalno najveći proizvoĊaĉ u Srbiji i
kompanija koja moţe najviše da utiĉe na rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) i bude u funkciji, ne
samo Smedereva već svih nas - istakao je Sertić.
Rok za dostavu pisama investitora zainteresovanih da uĉestvuju u privatizaciji Ţelezare bio je 1.
decembar. Pisma sadrţe, osim osnovnih podataka o investitoru, i predlog indikativne cene,
investicionog programa, okvirnog plana poslovanja i broja zaposlenih u Ţelezari. Poziv investitorima
je objavljen 31. oktobra ove godine, a najozbiljniji kupac je ameriĉki Esmark.
Sa predstavnicima te kompanije razgovarao je premijer Srbije Aleksandar Vuĉić koji je izjavio da
oĉekuje da tender za prodaju smederevske ĉeliĉane bude završen do kraja januara. Vlada Srbije je
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vlasnik Ţelezare od februara 2012. kada ju je za jedan dolar kupila od ameriĉkog Ju-Es stila (U.S.
Steel) koji se povukao zbog gubitaka. Prvi tender za prodaju Ţelezare raspisan je aprila 2012.
godine, a ruski Uralvagonzavod se jedini javio na poziv, ali nije dostavio obavezujuću ponudu.
Vrednost proizvodnje Ţelezare Smederevo je oko 340 miliona evra, a s punim kapacitetom dostigla
bi 1,5 milijardi evra. Drţava Ţelezari meseĉno daje 8,5 do 10 miliona evra, ali to preduzeće
bankama duguje 260 miliona evra, dobavljaĉima 120 miliona i za sirovine još 145 miliona evra. Te
dugove će najverovatnije
preuzeti drţava.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/516251/Strajk-u-prosveti-se-nastavlja-uporedo-sa-pregovorima

Štrajk u prosveti se nastavlja uporedo sa
pregovorima
Beta
Reprezentativni sindikati obrazovanja nastavljaju štrajk skraćenjem ĉasova u osnovnim i srednjim
školama u Srbiji na trideset minuta, a uporedo pregovaraju s predstavnicima Vlade, rekao je danas
predsednik Sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković.
Po podacima sindikata skraćenjem ĉasova štrajkuje oko 60 odsto škola. Brajković najavljuje da će,
ukoliko pregovori sa ministarstvima prosvete i finasija budu uspešni, štrajk barem privremeno biti
prekinut.
- Dogovorili smo se oko osnova zakona o obrazovanju i vaspitanju, nadamo se da tu neće biti nekih
promena i da će dogovor biti i ispunjen - kazao je Brajković, precizirajući da sindikati insistiraju na
tome da ne bude zapošljavanja po konkursima, već da se prvo zbrinu onu koji su tehmološki višak,
ili nemaju pun fond ĉasova.
Po njegovim reĉima, sindikati su spremni da privremeno prekinu štrajk, a nastaviće ga ukoliko
zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ne bude usvojen u formi u kojoj je dogovoren.
O posebnom kolektivnom ugovoru danas bi trebalo da se nastave pregovori s ministarstvom
finansija, a nastavnici kaţu da neće odustati od toga da im se posebnim kolektivnim ugovorom
omogući isplata jubilarnih nagrada i prekovremenog rada.
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Ĉetiri reprezentativna sindikata zaposlenih u prosveti - Granski sindikat prosvetnih radnika
"Nezavisnost", Samostalni sindikat, Unija prosvetnih radnika i Sindikat obrazovanja, od 17.
novembra štrajkuju skraćenjem ĉasova na 30 minuta. Sindikati traţe i da budu izuzeti od smanjenja
plata u javnom sektoru
za 10 odsto, ali iz Vlade odbacuju ovakav zahtev.
Pregovori se nastavlju o kolektivnom ugovoru za narednu godinu, kao i o usaglašavanju platnih
razreda. Cilj je da se izbegnu situacije u kojima prosvetari sa visokim obrazovanjem imaju manje
plate od zaposlenih u ostalim drţavnim sluţbama sa slabijim kvalifikacijama

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Strateski-partner-za-Bozic.sr.html

Стратешки партнер за Божић
Према изјави премијера Александра Вучића у Јерусалиму, држава ће за тај велики празник
обелоданити ко и на који начин улази у смедеревску железару
Пун погодак биће ако крене и друга висока пећ: челик за стране купце (Фото „Железара
Смедерево”)
Смедерево – Судећи по последњим изјавама премијера Александра Вучића, држава ће за
Божић добити стратешког партнера за „Железару Смедерево”. За раднике те фабрике нема
бољег божићног поклона, а вест је, симболично, стигла баш из Јерусалима, јер је премијер
ових дана боравио у Израелу.
Укратко, јавни позив је истекао прекјуче, а тендер ће бити расписан за два дана. До краја
јануара нови већински власници српске челичане требало би да „уђу у фабрику”, поручио је
премијер, а да заправо мисли на амерички „Есмарк”, потврдио је реченицом да су у тој
компанији „веома посвећени проналаску тржишта за српски челик”.
Ни државни, ни фабрички врх, већ дуже време не крију да је „Есмарк стил група”
најозбиљнији интересент за „железару”. Још уочи јавног позива Вучић је рекао да ће се та
компанија сигурно јавити на тендер, што је потом потврдио и први човек „Есмарка”, Џејмс
Бушар.
Да ли ће са „леђа Србије и сваког њеног грађанина” коначно пасти „ велики камен”, са којим
је премијер упоредио домаћу челичану, сазнаћемо за два месеца. Ако се даље послужимо
његовим метафорама, друго кључно питање је да ли ће се тај „камен” претворити у „брушени
дијамант или брилијант”? Одједанпут, како је изјавио, сигурно неће. И сам Бушар је најавио
постепена улагања. Најпре 28 милиона долара током 2015. за покретање друге високе пећи
која одавно стоји, а у наредне 3-4 године још 130 милиона. Укупна инвестирања пројектована
су на 400 милиона долара како би се остварио производни план од 2,2 милиона тона готових
производа. Отпуштања нису планирана, најављено је раније из „Есмарка”.
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До сада је било најмање десет заинтересованих компанија, али верујемо да је прича са
„Есмарком” ипак озбиљна. Договор повлачи обострани интерес – држава спасава радна места
и металски комплекс, а Американци добијају шест пута јефтинијег радника који по квалитету
не заостаје за индустријским радником у САД и Европи, као и оних 20 одсто учешћа државе
што им доноси одређене бенефите и сигурност, сматра Милета Гујаничић, председник
Независног синдиката металаца у „железари”.
Његов синдикални колега Жељко Веселиновић, лидер „Слоге” каже да се нада да ово није још
један маркетиншки трик и давање лажне наде запосленима. Уколико фабрика настави да ради
са још већим капацитетом, ако сви радници остану и буде нових инвестиција, можемо само да
поздравимо потез владе, каже Веселиновић за „Политику”.
Судбоносне дане за челичану њени радници дочекују са још већим минусом у џепу. Поред
умањења од 20 одсто, које им је још Динкић увео почетком 2013, јуче су у аконтацији за
новембар осетили и најновије мере штедње од 10 одсто, за колико ће им бити умањена и
исплата. Незадовољство због пара као да је одвукло пажњу од добрих вести из Израела.
Са ноћним радом не прелазим 34.000 динара. Иако сви мисле да нама држава поклања плату,
ја своју тешко зарадим, као и моје колеге. Сада примамо 30 одсто мање кад се све сабере и
одузме. Ко има кредит, тешко њему. Једва чекамо да нам држава више не буде газда, каже Ј.
Ј., производни радник.
И у администрацији такође негодују. Њихове плате не прелазе ни 30.000 динара. Ипак, сви се
надају бољим данима.
Колико ће ти дани „болети” Србију и њене пореске обвезнике, питање је које ћемо можда
сазнати, а можда и не. Синдикати кажу да то зависи од спремности државе да грађанима
положи рачуне и транспарентно уради посао.
Надамо се да ће и уговор и тендер бити јавни и да ћемо знати колико ће такав вид инвестиција
коштати грађане Србије. Ваљда неће бити под велом тајни као у случају „Фијата” и „Етихада”,
где је сигурно доста државног новца отишло у те компаније, нада се Жељко Веселиновић.
Јавност за сада зна да држава скоро три године за „Железару Смедерево” издваја месечно
између 8,5 и 10 милиона евра, углавном у кредитним гаранцијама. И поред тога челичана је
дужна више од пола милиона евра, бар за оно што је обелодањено: банкама 260, добављачима
120 и за сировине 145 милиона евра. „Есмарк” би, незванично, требало да стартује од нуле,
што практично значи да ће држава преузети све дугове. Тренутна вредност производње је око
340 милиона, а са пуним капацитетом достигла би око 1,4 милијарде евра.
---------------------------------Истекао рок за писма о намерама
Прекјуче је истекао рок за доставу писма о намерама за приватизацију „железаре”. Писма
треба да садрже основне податке инвеститора, предлог индикативне цене, инвестициони
програм и оквирни план пословања са бројем запослених. За сада је наведен једино „Есмарк”,
као сигуран учесник у тендеру, а да ли је на адресу владе стигло још неко писмо
заинтересованих партнера, биће познато наредних дана.
Оливера Милошевић
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poreskim_olaksicama_stimulisati_donatore.4.html?news_id=293599

Konferencija „Društvena odgovornost i poreska politika Srbije“ u organizaciji Danas konferens
centra

Poreskim olakšicama stimulisati donatore
AUTOR: G. V.

Beograd - Drţava treba poreskim olakšicama da stimuliše donatore i humanitarne pomoći a
istovremeno i da sprovodi strogu kontrolu ko i na koji naĉin se bavi tom delatnošću kako bi se
spreĉile bilo kakve zloupotrebe, zakljuĉak je svih uĉesnika juĉerašnje konferencije „Društvena
odgovornost i poreska politika Srbije“ u organizaciji Danas konferens centra.
Dobrivoje Tanasijević, ĉlan Ameriĉke filmske akademije, istakao je da je u Srbiji potrebno
primeniti ameriĉki model rigorozne kontrole vezene za naplatu poreza.
- Nadleţni u SAD se svojski staraju da svi poreski obveznici izvršavaju svoje obaveze prema drţavi i
postoji veoma opseţna kontrola kako bi se spreĉile utaje. Kazne za one koji se odluĉe na to su
drastiĉne. U SAD porez ne plaćaju samo zaposleni već i odreĊeni broj penzionera ĉije su penzije
veće od propisane granice koja oslobaĊa od poreza. Nadleţne sluţbe kontrolišu poslovne knjige
kompanija u poslednjih sedam godina. Ako otkriju da je bilo utaje, proneverena stopa se pomnoţi
sa brojem sedam i toliko je onaj ko je utajio porez duţan da plati drţavi. Sa druge strane, ako je
poreski obveznik preplatio obavezu, višak novca mu se vraća - naglasio je Tanasijević.
On je dodao da poreski obveznici koji doniraju humanitarnu pomoć takve svoje aktivnosti
prijavljuju poreskim vlastima.
Ana Divac, osnivaĉica Fondacije „Ana i Vlade Divac“, istakla je da je fondacija kojoj je na ĉelu
skupila 1,8 miliona dolara za poplavljena podruĉja u Srbiji, i da na raĉun toga treba da plati porez
od 360.000 dolara. To je zaista dosta novca kad je reĉ o plaćanju poreza i nešto što destimuliše
one koji ţele da pruţe pomoć ugroţenima.
- Potrebno je stvoriti takva zakonska rešenja koja bi spreĉila zloupotrebe a istovremeno ne bi
destimulisala one koji ţele da pomognu. U tom smislu imamo pozitivan primer iz SAD gde ljudi koji
imaju novac u humanitarne svrhe doniraju znaĉajne svote a stimulisani su time da za donirani
novac neće morati da plate porez. Na taj naĉin se obavlja i kontrola i spreĉavaju eventualne
zloupotrebe jer je donator duţan da prijavi poreskim vlastima i sumu koju je dao kao i ime
organizacije koja je donaciju primila. Da bi neko formirao fondaciju za prikupljanje novca u
Americi prvo mora da proĊe kroz provere kredibiliteta koje traju od šest meseci pa do godinu dana.
Neko ko ne plaća porez ili se bavi sumnjivim delatnostima ne moţe da formira organizaciju tog tipa
i pokuša da je iskoristi za zloupotrebe - rekla je Divac.
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Radoica Rstić, upravitelj Fondacije „Podrţi ţivot“, pohvalio je aktuelna zakonska rešenja koja
novĉane donacije oslobaĊaju obaveze plaćanja PDV-a. MeĊutim, ako je pomoć u robi ili uslugama,
donator je duţan da obraĉuna PDV.
- Fondacija „Podrţi ţivot“ je osnovana za ciljem unapreĊenja socijalne i zdravstvene zaštite dece u
Srbiji. Osnivaĉ fondacije je glumac Sergej Trifunović koji se dosta angaţovao u skupljanju novca za
Tijanu Ognjanović. Nakon toga, Sergeju Trifunoviću su poĉeli da stiţu zahtevi i druge bolesne dece
da im izaĊe u susret i pomogne. GraĊani Srbije su veoma društveno odgovorni, ali u poslednje
vreme je bilo i nekoliko zloupotreba, ĉime je poljuljano poverenje donatora, zbog ĉega drţava
treba da uvede red u toj oblasti. Zakon o zaduţbinama i fondacijama je dobar zakon, samo nisam
siguran da li se u dovoljnoj meri primenjuje - naglasio je Rstić.
On je dodao da se zloupotrebe najĉešće pojavljuju nerealnim prikazivanjem troškova i u tom
segment bi drţava trebalo da intenzivira kontrolu.
Kontrolisano
- U SAD su donacije u humanitarne svrhe osloboĊene plaćanja poreza, ali se vodi stroga kontrola
kako bi se spreĉile zloupotrebe. Postoje licencirane organizacije i fondovi koji poseduju dozvole
za javno prikupljanje novca u humanitarne svrhe. Niko bez dozvole nema pravo da se bavi tom
delatnošću. Ja sam u svom restoranu, u dva navrata povodom 40 i 50 roĊendana uĉestvovao u
prikupljanju novca u humanitarne svrhe. S obzirom da sam nemam takvu dozvolu, radio sam to sa
organizacijom iz filmskog biznisa koja je licencirana za to. Prvi put smo prikupili 2,5 miliona
dolara a drugi put pola miliona dolara - rekao je Tanasijević.
Zbunjeni
- Donatori koji dolaze iz zemalja gde se na novac uloţen u humanitarne svrhe ne plaća porez, ne
mogu da shvate da se u Srbiji to plaća. To ih tera na razmišljanje da to uĉine u nekoj drugoj
drţavi koja više ceni njihovu dobru volju i prilog koji su voljni da daju. Naša fondacija je
porodicama stradalim u poplavama davala 5.000 evra za graĊevinski materijal, na šta smo morali
da plaćamo porez od 500 evra, pa su za taj iznos bili uskraćeni oni koji su pomoć primali - kazala
je Divac.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/blokirani_i_osudjivani_privrednici_dolaze_na_crnu_listu.4.html?news_id=293
602

Otvorena javna rasprava o Nacrtu zakona o privremenim ograničenjima prava

Blokirani i osuđivani privrednici dolaze na „crnu
listu“
AUTOR: BETA
Beograd - Zakon o privremenim ograniĉenjima prava lica na obavljanje privredne delatnosti
stvoriće sigurniji privredni ambijent u Srbiji i razdvojiće „ţito od kukolja“, zakljuĉeno je na javnoj
raspravi koja je o nacrtu tog zakona odrţana u Privrednoj komori Srbije. Zakon će, izmeĊu ostalog,
utvrditi uslove na osnovu kojih će pravna i fiziĉka lica koja imaju teškoće u poslovanju ili su im
izreĉene kriviĉne ili upravne sankcije biti spreĉena da osnivaju nove firme ili da nastave sa radom.
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PredviĊeno je i uspostavljanje elektronskog registra, „crne liste“ na kojoj će biti objedinjeni
elektronski podaci iz Narodne banke Srbije o blokadi raĉuna duţoj od 120 dana, APR-a, kao i iz
kaznene evidencije MUP-a, Ministarstva pravde i sudova i drugih drţavnih organa. Na osnovu toga,
APR će moći da na efikasan naĉin proveri podatke o fiziĉkim i pravnim licima koja podnesu zahtev
za osnivanje novog preduzeća i da odbije registraciju ukoliko su lica upisana u taj registar.
Po oceni privrednika, ovaj je zakon trebalo doneti mnogo ranije, jer on stvara institucionalni okvir
za unapreĊenje privrednog ambijenta i spreĉava širenje zaĉaranog kruga duţniĉko-poverilaĉkih
odnosa i zloupotreba u postupku registracije, saglasni su uĉesnici u raspravi. Istaknuto je da će
zakon imati i preventivnu ulogu i podsticati privrednike da izvršavaju svoje obaveze na vreme, jer
će posledice privremenog ograniĉenja prava uzrokovati lošiji poslovni rejting tih lica.
Ministar privrede Srbije Ţeljko Sertić kazao je da je Srbija zemlja gde se lako otvaraju preduzeća,
precizirajući da je za otvaranje društva sa ograniĉenom odgovornošću potrebno 100 dinara, dok je
u Austriji za to potrebno oko 25.000 evra.
- Srbija nema vremena za ĉekanje i zato je vaţno da ovaj zakon koji je veoma bitan i raĊen na
osnovu najbolje evropske prakse implementira odmah. Njegov cilj nije da ugroţava bilo koga, već
da ukloni negativne trendove i da podrţi one koji legalno rade - naglasio je Sertić.
Direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović ukazao je na podatak da od oko 335.000
registrovanih privrednih subjekata u Srbiji, njih oko 15 odsto ili 20.000 ima problema sa
poslovanjem, i da je od oko 14.000 obrisanih privrednih društava samo 500 podnelo ţalbu, što
ukazuje da je 97 odsto onih koji su obrisani raĉunalo na to.
Javna rasprava o Nacrtu zakona o privremenom ograniĉavanju prava poĉela je 28. novembra i
trajaće do 17. decembra 2014, a izradu novog zakonskog rešenja i formiranje registra pomogla je
vlada Kraljevine Norveške kroz projekat „Uspostavljanje i implementacije registra diskvalifikovanih
lica“.
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/verbic_nemamo_resenje_za_strajk_prosvetara.55.html?news_id=293587

Verbić: Nemamo rešenje za štrajk prosvetara
AUTOR: V. ANDRIĆ
Beograd - Ukoliko sindikati budu insistirali na zahtevu da prosveta bude izuzeta od smanjenja plata
za 10 odsto, mi onda nemamo rešenje za prekid štrajka - izjavio je juĉe ministar prosvete SrĊan
Verbić. On je rekao da Ministarstvo ĉini sve kako bi rešilo zahteve sindikata o kolektivnom ugovoru i
izmenama Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja i ocenio da je najava moguće
radikalizacije štrajka „neprimerena“.
Sindikati, s druge strane, poruĉuju da pomaka u razgovorima ima, ali da to nije dovoljno da prekinu
štrajk. Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije, kaţe za Danas da ne
odustaju od zahteva da se prosvetni radnici izuzmu od smanjenja plata, kao i da vlada precizira
kada će poĉeti primena zakona o platnim razredima. On je istakao da su pregovori o izmenama
zakona završeni, ali da sindikati nisu sigurni da li će sve što su predloţili biti sastavni deo predloga
zakona kada uĊe u skupštinsku proceduru. Brajković dodaje da se sutra nastavljaju razgovori o
posebnom kolektivnom ugovoru. Ukoliko se uskoro ne postigne dogovor, sindikati najavljuju
radikalizaciju štrajka u školama.
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Saradnja u obrazovanju
Ministar prosvete SrĊan Verbić i direktor Britanskog saveta za zapadni Balkan Toni O Brajan
potpisali su juĉe sporazum o meĊunarodnoj saradnji do 2016. godine, u oblasti unapreĊivanja
kvaliteta obrazovanja u Srbiji, razvoju nastave engleskog jezika i podizanja kapaciteta zaposlenih u
obrazovnom sistemu.
Sporazum će omogućiti osobama sa visokim obrazovanjem koji nisu profesori engleskog da izvode
nastavu tog jezika u prva ĉetiri razreda osnovne škole, ukoliko poseduju neki od meĊunarodno
priznatih sertifikata Britanskog saveta. Sporazumom Ministarstvo prosvete zvaniĉno akredituje
programe struĉnog usavršavanja koje organizuje Britanski savet. Ti programi se ne odnose samo na
izvoĊenje nastave i uĉenje engleskog već i na inkluzivno obrazovanje i upotrebu novih tehnologija u
obrazovne svrhe. Potpisivanju sporazuma o saradnji prisustvovao je i Denis Kif, britanski ambasador
u Srbiji.
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