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KAD PROGLASITE BANKROT Tutor neće dati pare ni
za bioskopsku ulaznicu
Bojana Anđelić
Stečajni upravnik osobi koja proglasi lični bankrot moći će da zabrani kupovinu ulaznice za bioskop,
cigareta pa čak i garderobe.

Kompletne finansije i imovina
dužnika zapravo će biti pod kontrolom ličnog stečajnog upravnika. On je taj koji nakon bankrota
preuzima upravljanje imovinom i prihodima i, ako proceni da se bioskopska karta ili cigarete ne
uklapaju u plan troškova i vraćanja dugova, to može i da zabrani.
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Takav odnos tutora i dužnika predviđen je Zakonom ličnom bankrotu u Hrvatskoj, koji treba da
bude usvojen u junu, a sličan model trebalo bi da bude primenjen i kod nas. NBS bi do juna trebalo
da pripremi zakon o ličnom bankrotu. Za sada su osnove: dužnicima koji nisu u stanju da
ispunjavaju obaveze prema bankama, poreskoj upravi, javnim preduzećima i ostalim poveriocima
biće data mogućnost da proglase lični bankrot i automatski dodeljen nadzornik koji će da isplanira
kako da se dugovi izmire, a da se ne ugrozi egzistencija.
U Hrvatskoj se proglašava bankrot sa dugom 3.932 evra. Kod nas bi ta granica mogla da bude niža.
Najveći problem u drugim zemljama bio je određivanje iznosa koji treba ostaviti dužniku za život.
- U Hrvatskoj je to oko 100 evra po članu domaćinstva, što je malo. Kod nas bi trebalo odrediti
granicu koja ne bi ugrozila egzistenciju porodice - kaže za „Blic“ profesor Beogradske bankarske
akademije Hasan Hanić.

Dužnik plaća nadzornika
Ko će da plati ličnog stečajnog upravnika? Jedna od opcija je
da se plati iz imovine dužnika. Cela imovina i finansije će biti
pod skenerom nadzornika. Ko, na primer, živi u kući od 400
kvadrata, a nema novca za ratu kredita ili nekog duga,
moraće da proda kuću. Dužnik bi bio smešten u manji stan kaže ekonomista Ana Jolović.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/551970/Evo-koje-profesije-Nacionalna-sluzba-u-Srbiji-najlakse-zaposli

Evo koje profesije Nacionalna služba u Srbiji
najlakše zaposli
Tanjug
U Srbiji je trenutno 766.500 nezaposlenih, što je za tri odsto manje nego u istom periodu prošle
godine, dok je najviše novozaposlenih mlađe od 30 godina, izjavio je danas direktor Nacionalne
službe za zapošljavanje Zoran Martinović. On je istakao da se u većem broju zapošljavaju lica sa
srednjom stručnom spremom.
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Martinović je, gostujući na RTS, rekao da je za prvi kvartal ove godine karakteristično povećanje
zapošljavanja mladih do 30 godina, a u ovom periodu u odnosu na ukupan broj zaposlenih, 39 odsto
čine mladi.
On je istakao da su za Nacionalnu službu za zapošljavanje prioritet mladi ljudi do 30 godina i osobe
starije od 50 godina, ali i Romi i druge kategorije.
U prvom delu godine karakteristično zapošljavanje mladih
Prema njegovim rečima najviše se zapošljavalo u prerađivačkoj industriji, trgovini na malo i veliku
kao i u sektoru usluga, dok do radnog mesta najlakše dolaze inženjeri informacionih tehnologija,
elektrotehničari, farmaceuti.
On je takođe istakao da se i oni sa srednjom stručnom spremom, kao i krojači, tesari, kuvari se
zapošljavaju u većem broju.
Martinović je podsetio da je stopa nezaposlenosti u 2014. godini bila 16,7 odsto, prema procenama
MMF-a stopa nezaposlenosti sa kojom će Srbija završiti ovu godinu projektovana je na 20,7 odsto ali
se očekuju pozitivni trendovi.
Ukupna sredstva namenjena za subvencionisanje zapošljavanja iznose 3,5 milijardi dinara, rekao je
Martinović i dodao da je najvažnije da su sve mere namenjene privatnom sektoru.
On je naglasio da privatni poslodavci imaju šansu da iskoriste taj novac bilo za nova radna mesta,
programe stručne prakse, obuku zaposlenih.
Martinović je rekao i da su očekivane subvencije za programe samozapošljavanja 160.000 dinara a
za osobe sa invaliditetom 200.000 dinara.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/551843/Mala-pobeda-prosvetnih-sindikata-u-strajku-Nece-biti-odbijanja-od-plate

Mala pobeda prosvetnih sindikata u štrajku: Neće
biti odbijanja od plate
Sindikati prosvete SRPS i USPRS juče su, u poslednjem momentu, sprečili odbijanje od martovske
plate zaposlenima u štrajku, saopštili su ovi sindikati.Iako su dan ranije, upozorili da je to osnovni
preduslov da bi se razgovaralo o drugim zahtevima, bili suzatečeni obrazloženjem „da plata ipak
mora da se umanji svakom učesniku u štrajku, jer kasnije, u pravnom smislu, to neće biti moguće“.
Usledila je reakcija sindikata SRPS koja je, ukratko rečeno, imala za posledicu da je ministar
prosvete, posle sat vremena, promenio svoju odluku.Tako će u ponedeljak, direktori škola morati
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ponovo da obračunavaju platu, ovog puta u punom iznosu, ali će plata za sve zaposlene kasniti
jedan dan.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/551686/Verbic-sledece-nedelje-sa-rukovodstvom-sindikata-prosvete

Verbić sledeće nedelje sa rukovodstvom sindikata
prosvete
Tanjug
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić razgovaraće sledeće nedelje sa
rukovodstvom Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i Sindikata radnika u prosveti Srbije, koji su
u štrajku, dogovoreno je na današnjem sastanku.Kako se navodi u saopštenju, razgovori
predstavnika Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Sindikata radnika u prosveti Srbije i
predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastavljeni su i danas, uz prisustvo
ministra i miritelja iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Živka Kulića.U
pregovorima su učestvovali Dragan Matijević iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i Milan
Trbović iz Sindikata radnika u prosveti Srbije.Prvom delu sastanka prisustvovali su i predstavnici
Sindikata obrazovanja Srbije, koji su u februaru potpisali Poseban kolektivni ugovor i Sporazum o
rešavanju spornih pitanja Branislav Pavlović i Đurđica Crvenko.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sve-vise-firmi-u-besparici.sr.html

Све више фирми у беспарици
Од априла 2013, кад је ступио на снагу Закон о роковима плаћања, дугови предузећа и
предузетника повећани 40 одсто
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Неликвидност је још увек највећа бољка српске привреде која непрекидно буја, упркос
државним мерама да се сузбије. Од априла 2013. на снази је Закон о роковима плаћања, од
кога се очекивало да бар мало скрати ланац неплаћања, који годинама дави националну
економију. Према подацима НБС, од марта 2013. до марта 2015. стално се повећава број
правних лица и предузетника чији су рачини због дугова били у блокади. Истовремено је
растао и износ блокаде, чак и без камате.
Сума дуговања предузећа и предузетника у овом периоду готово се удвостручила – премашила
је 268,5 милијарди динара, а број блокираних фирми повећан је за око 40 одсто, на 55.216 у
марту ове године.
По слову Закона о роковима плаћања, који су привредници чекали две године, испоручену
робу и услуге, уговорене после 31. марта 2013. држава, општине и јавна предузећа обавезни
су да плаћају у року до 45, а приватне фирме до 60 дана. Очекивало се да његовом доследном
применом држава не буде генератор неликвидности. По информацији која је достављена
„Политици” из Министарства финансија, држава своје обавезе измирују у прописаном року.
Судећи по званичним подацима о промени броја нередовних платиша и висини дуговања,
Закон о роковима плаћања није испунио очекивања, јер је број нередовних платиша све већи.
До почетка његове примене просечан рок наплате у Србији био је 134 дана, а на почетку 2014.
у просеку се чекало 126 дана, показала је анкета 414 предузећа и 104 предузетника широм
земље коју је спровела Унија послодаваца.
Министар привреде Жељко Сертић недавно је изјавио да ће примена Закона о роковима
плаћања бити под строжом контролом. Поготово јавна предузећа.
– Намера је да се спречи гурање приватног сектора у неликвидност зато што не може да дође
до пара од јавног сектора. О затварању „одшкринутих врата” за корупцију, да и не говоримо –
казао је Сертић.
Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца, подржава намеру министра привреде.
– Сведок сам да је Закон о роковима плаћања писан заједно са представницима удружења
привреде – каже Атанацковић. – Од његове примене очекивали смо бар да заустави бујање
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неликвидности, а та пошаст, на жалост, све више се шири, иако држава тврди да га поштује.
Закон је предвидео и строге казне за оне који не поштују рокове плаћања, али слаба вајда.
Предузећа и предузетници чувају се од несавесних партнера авансном наплатом робе или
услуга. Као гаранција тражи се и меница.
Законом о привредним друштвима прописано је да „предузетник престаје са радом по сили
закона ако му је пословни рачун у блокади дуже од две године”. У том случају НБС или
Пореска управа подносе захтев за брисање предузетника из регистра.
– По том основу је Агенција за Привредне регистре од почетка 2015, закључно са мартом, по
службеној дужности, на захтев НБС, избрисала из Регистра привредних субјеката 745
предузетника – казали су нам у овој служби.
У Привредној комори Србије кажу да је најбржи и најјефтинији пут до решења финансијских
проблема у Закону о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава –
указује Нермина Љубовић, директор Центра за услуге и посредовање ПКС. – Овај пропис
упућује дужнике и повериоце на договор. Преговором у коме су сви учесници равноправни и
закључењем уговора о споразумном финансијском реструктурирању, избегавају се предуги и
скупи судски спорови, проблем се решава брже и јефтиније, а пословни односи остају
очувани. Одобравањем додатних олакшица и држава подстиче овај начин решавања
неликвидности.
Aлександар Микавица

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-i-ove-godine-u-minusu.sr.html

Србија и ове године у минусу
Од 188 земаља чланица ММФ-а, већи пад привредне активности од нас имаће у овој години
Бразил, Белорусија, Русија и Украјина
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Међународни монетарни фонд (ММФ), баш као и Светска банка, за Србију предвиђа пад
привредне активности од 0,5 одсто у 2015. години. По том показатељу, од земаља из нашег
региона, српски бруто домаћи производ (БДП), односно све што привреда и грађани створе за
годину дана, једини ће бити у паду.
Мирослав Здравковић, уредник портала Макроекономија, анализирао је најновије априлске
извештаје ове међународне финансијске организације и према његовој анализи од земаља у
нашем окружењу, највећу стопу привредног раста ове године имаће Црна Гора (4,67 одсто). За
њом следи Македонија са 3,8 процената. На Косову ММФ, на пример, очекује раст од 3,35
одсто, а у Албанији 3,03 процента. Мађарска и Румунија очекују раст БДП-а од по 2,7, Босна и
Херцеговина 2,3, а Словенија 2,07 одсто. За суседну Бугарску ММФ предвиђа раст од 1,2 одсто,
док ће Хрватска такође бити у благом плусу (0,45).
– Фонд очекује да ће 16 земаља, од укупно 188, имати пад привредне активности у овој
години. Међу њима је Србија, која је по стопи пада привредне активности, тек на четвртом
месту. Већи пад од нас ће у овој години имати Бразил, Белорусија, Русија и Украјина – каже
Здравковић.
Србија би требало да, након пада БДП-а од 0,5 одсто у 2015. години, оствари раст од 1,5
процената 2016. године, док се за 2017. годину предвиђа раст од два одсто. На дужи рок
гледано, ММФ за Србију предвиђа веће стопе раста. Тако се у 2020. години очекује раст од
четири процентних поена.
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У свом претходном (октобарском) извештају ММФ је за Србију предвиђао раст од један одсто у
овој години. Од како је криза кренула, Фонд је обично у пролеће кориговао своје јесење
прогнозе, јер су се показивале као превише оптимистичне. То је и сада био случај.
– Код ових прогноза је основни проблем у процени текуће године, која буде гора, и у вечитом
оптимизму да ће „на крају тунела” бити лепо, живо и динамично – објашњава Здравковић.
Он каже да суштинску и најважнију промену у овом шестомесечном процењивању представља
значајно мањи дефицит буџета у односу на прошли извештај: за 2014. годину био је процењен
дефицит од 325,8 милијарди динара, а износио је 243,5 милијарди, за 2015. био је процењен
на 322,5 а сада се очекује 229,5 милијарди, што је мање за 93 милијарде динара.
А. Телесковић

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/protest-otpustenih-radnika-nis-a_590349.html

Protest otpuštenih radnika NIS-a
NOVI SAD Deo od 247 nedavno otpuštenih radnika NIS-a , od kojih su većina invalidi rada i samohrani
roditelji, održali su protest u Novom Sadu. Kako kažu, razočarani su što NIS kao socijalno
odgovorna kompanija, kako sebe naziva, otpušta najugroženije kategorije radnika, koji su
zaštićeni međunarodnim konvencijama.
U NIS-u navode da je još 2012. godine, grupa od 247 radnika bila obuhvaćena Programom
tehnološkog viška, i da je taj postupak sproveden u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim
ugovorom. U ceo proces bili su uključeni Sindikat NIS-a, Nacionalna služba za zapošljavanje i
većinski akcionar "Gaspromnjeft".
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traktori_kombajni_i_mehanizacija_odlaze_quotna_dobosquot.4.html?news_i
d=300452

Danas licitacija za prodaju imovine Centra za strna žita u Kragujevcu

Traktori, kombajni i mehanizacija odlaze "na doboš"
AUTOR: Z.RADOVANOVIĆ
Kragujevac - U kancelariji privatne sudske izvršiteljke Stane Žunić danas se održava licitacija za
prodaju osnovnih sredstava Centra za strna žita, saopštio je sindikat te naučno-istraživačke
ustanove dodajući da je to posledica izvršnih presuda po tužbama grupe zaposlenih zbog
neisplaćenih zarada, od početka januara do kraja juna 2011. godine.
- Ostali zaposleni kojima se duguje 19 zarada, uporno i strpljivo, u kontaktu sa resornim
Ministarstvom prosvete i nauke i lokalnom samoupravom, pokušavaju da pronađu rešenje za
opstanak Centra. Naše kolege, naučni radnici, sudskom naplatom svojih potraživanja praktično gase
ustanovu - ističe se u jučerašnjem saopštenju sindikata Centra, uz napomenu da naučni radnici, za
razliku od ostalih kolega, sada redovno primaju zarade preko projekta koji se finansira iz
republičkog budžeta.
Predsednica sindikata u Centru Ljiljana Mijailović za naš list kaže da je zakazana licitacijska
prodaja traktora, kombajna, mehanizacije i drugih dobara bez kojih ta ustanova ne može da
funkcioniše. Dodaje da su zaposleni u Centru o tome obavešteni tek juče oko podneva, te da,
prema važećim propisima, ne mogu da organizuju protest i spreče otuđenje imovine u skladu sa
zakonskim odredbama, ali da će se danas, u vreme kad je licitacija zakazana, ipak okupiti ispred
prostorija privatnog izvršitelja.
U sindikatu Centra i dalje veruju da su nadležna ministarstva prosvete i nauke, te poljoprivrede i
ovdašnja lokalna samouprava voljni da reše status te ustanove i spasu je od kolapsa. Ističu da su u
poslednje vreme "intenzivirane aktivnosti državnih organa i kragujevačke gradske uprave s ciljem
da se obezbedi opstanak i dalji razvoj Centra". Ono što kvari njihov optimizam jesu (ne)zvanične
informacije da kragujevačka gradska uprava planira da na 50 hektara zemljišta te ustanove izgradi
novu industrijsku zonu. I današnja prodaja imovine ne ide u prilog verovanju da su država i grad
zaista spremni da spašavaju tu ustanovu.
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