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Чеда дугује осам плата радницима
Аутор:Ј. Л.
Запослени "Фиделинке" траже помоћ омбудсмана. Радници у млину лични доходак нису
добили од фебруара, а у фабрици теста од маја, док им здравствено осигурање није уплаћено од
јуна
ОКО 60 запослених у "Фиделинкином" млину и фабрици теста, који су у закупу предузећа
"Агрохуб" у власништву Чедомира Јовановића, затражили су помоћ суботичког омбудсмана,
јер им нису исплаћене плате а ни доприноси им нису редовно уплаћивани.
Радници у млину лични доходак нису добили од фебруара, а у фабрици теста од маја, док им
здравствено осигурање није уплаћено од јуна.
- Запосленима се сада дугује више од десет милиона динара и поднели смо пријаве да се
заштите њихова права - каже омбудсман Златко Маросиук. - Радници су се прво обратили
нашој канцеларији, дали смо извештај члану Градског већа за привреду, а у поступак се
укључио и градоначелник. Интервенисали смо путем суда, јер је те делове "Фиделинке" у закуп
дао суд, пословање надзиру стечајни управници и они би требало да регулишу те односе.
Према нашим сазнањима, београдска фирма поред плата годину дана није ни закупнину
плаћала.
Јовановићево предузеће не дугује само радницима. "Суботица гас" обуставило је прошле
недеље испоруку гаса, јер дугује више од пет милиона динара.
Како незванично сазнајемо, због сталних кашњења у плаћању обавеза и нагомиланих дугова,
стечајни управници желе до краја месеца да раскину уговор са "Агрохубом".
"Фиделинка" је отишла у стечај у јулу 2010, а почетком 2012. и фабрика теста и млин, па је
закупило предузеће "Агропослови", у власништву Јелене Јовановић. Због дугова, у фебруару
ове године, закуп "Фиделинке" преузима "Агрохуб".

Спречити пленидбу имовине непродатих фирми
Љ. Малешевић
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић затражио је, у писму које
је упутио министру привреде Жељку Сертићу, да се изнађу могућности за даљу радну
ангажованост предузећа у реструктурирању и онемогуће повериоци да им плене
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имовину.Министар Сертић позива се да хитно организује састанак на којем би заједно са
синдикатима анализирао предстојећу аларматну ситуацију у предузећима у реструктурирању
за која до сада нису објављени јавни позиви за продају, или за која јесу а није се појавио купац.
Синдикалци подсећају на то да се ради о предузећима којима је 31. октобар ове године
последњи законски рок до када се повериоци не могу појавити за наплату својих потраживања,
уз напомену да након тог рока постоји реална могућност да она због пленидбе имовине оду у
стечај, а запослени остану без посла. Синдикат тврди да ће радници остатити без посла „као
колатерална штета несинхронизованих активности”.
„Као представници највећег броја радника који су запослени у тим предузећима, желимо да
активно учествујемо у проналажењу решења за њихову даљу радну ангажованост, као и
активности које ће онемогућити да се они, као и њихова предузећа, ’пусте низ воду’. Састанку
би, осим представника СССС-а, представника грана и делатности, требало да присуствују и
пословна и синдикална руководства предузећа која су у завршној фази приватизације”, навео је
у писму Љубисав Орбовић.
Уколико се заиста обистини најава министра Сертића да продужетка рока за приватизацију
неће бити и да ће цео посао бити урађен до краја ове године, збиља постоји реална опасност да
многа предузећа у реструктурирању која нису продата или за које није ни расписан позив, оду у
стечај и изгубе заштиту државе коју имају само до 31. октобра.
Почетком године процењивано је да ће од 526 фирме са списака Агенције за приватизацију,
осим већ покренутих 188 стечајних поступака, иста судбина задесити многе. Рачунало се да ће
још између 100 и 150 фирми од преосталих 338 свој спас од банкрота морати да потражи кроз
стечајни поступак јер многи повериоци чекају да дође 31. октобар и наплате вишегодишња
потраживања.
На списку предузећа која су већ отишла у стечај биле су и 33 фирме из Војводине, у којима је
био запослен 521 радник. Међу њима су и некадашњи гиганти војвођанске социјалистичке
привреде, попут новосадског „Петра Драпшина”, суботичког „Солида” или „Кулатранса”.
Агенција се определила за то да та предузећа пошаље у стечај зато што не постоје
заинтересовани за њихову приватизацију, а нека се годинама не баве својом делатношћу.
Путем оних који свој спас траже кроз стечај свакако ће поћи и она предузећа за која, и поред
јавних позива, није било заинтересованих. Шансе да још нешто ураде до 31. октобра имају нека
предузећа за која ће ових дана бити расписани јавни позиви, али нема гаранције да ће купаца
за њих бити.
Сва остала предузећа за која није било заинтересованих имају заштиту само до 31. октобра,
односно до оног тренутка када се оконча трећи позив за продају капитала. Уколико ни у трећем
покушају не буде заинтересованих, она ће морати у стечај због финансијског биланса и стања у
којем су.
„Инвеститори неће да купе прошлост”
Министар привреде Жељко Сертић изјавио је да инвеститори неће да купе прошлост и
разрушене хале.Он је у Скупштини Србије изјавио да је за предузећа у портфолију Агенције за
приватизацију пристигло више од 1.900 писама о заинтересованости, али да је мало тога
реализовано јер је инвеститорима важно да виде да предузећа раде и функционишу.
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– Поносни смо кад видимо да МСК у Кикинди ради, а то је оно што и инвеститори хоће да виде
– рекао је Сертић.Он је навео да је и то разлог зашто је важно да раде „Железара Смедерево”,
„Петрохемија” и друге фирме, посебно што у ланцу производње оне имају утицај и на друге
субјекте.

Чак 85 одсто младих прихватило би да ради на црно
Извор:Танјуг
Србија је, уз Македонију и БиХ, земља са највећим бројем незапослених младих људи у региону
и више од половине њених младих грађана чека на посао просечно дуже од две године, речено
је вечерас на трибини "Зашто (не) одлазимо из Србије".
Скуп на београдском Факултету политичких наука организовао је сајт portalmladi.com, а
представница Националне службе за запошљавање Биљана Пејић истакла је да у Србији 90
одсто младих не ради за време студија, преноси Танјуг.
Међу незапосленима је највише оних са средњом стручном школом, рекла је Пејићeва и додала
да су последице дуготрајне незапослености и то што се млади, и када коначно нађу посао,
запошљавају ван своје струке.
При томе, чак 85 одсто младих прихватило би да ради на црно, рекла је она и истакла да дуго
чекање на посао доводи и до пораста миграната.
Министар просвете Срђан Вербић истакао је на трибини да такозвани одлив мозгова није
карактеристика само Србије, већ да постоји свугде у свету па и у земаљама попут Швајцарске,
чији грађани одлазе да раде, на пример, у САД.
Такође, одлив мозгова постоји и у супротном смеру, јер је прошлогодишња анкета међу
запосленима у САД први пут показала да би више од 50 одсто анкетираних запослених навело
да би, уколико би имало шансу, ишло у Европу.
"Неке земље неће никога да зауставе да оде, чак их подстичу да иду, али стварају им услове да
се врате", рекао је Вербић на трибини у оквиру пројекта Месец младих.
Сматра да Србија треба боље да комуницира са својом дијаспором, како би боље схватила шта
су предности, а шта недостаци одласка.
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Вербић је истакао и да у проналаску посла треба дати већи значај неформалном образовању и
подсетио да, према истраживањима, млади у Србији и даље желе да раде у јавном сектору, иако
није ефикасан, па се планирају отпуштања а на снази је мера смањења плата.
Истакавши да одлазак младих у свет није "нужно зло" и да може да допринесе развоју земље,
Бојан Белев из Београдске отворене школе истакао је да се у ЕУ мобилност младих препознаје у
свим документима.
До 2020. године шансу да бар једно време проведе у иностранству имаће више од пет милиона
младих људи, рекао је Белев и указао на податак према којем сваки грађанин Холандије
просечно проведе пет година ван своје земље.
Трибина је организована у сарадњи са Европским удружењем студената права, уз подршку
Удружења грађана НЕОС.

Голдстин: Подржавамо запошљавање и образовање у Србији
Извор:Танјуг
Регионална директорка Светске банке за Југоисточну Европу Елен Голдстин каже у интервјуу
за агенцију "Танјуг" да је делегација Србије имала значајну улогу на јесењим сусретима ММФ-а
и Светске банке у Лими и подсећа да је та банка на билатералном састанку потписала са
представницима Србије споразум вредан 89,5 милиона долара за подршку запошљавању и
унапређење конкурентности.
Регионална директорка Светске банке за Југоисточну Европу Елен Голдстин каже да је српска
делегација имала значајну улогу на састанцима.
"Поред уобичајених састанака делегације и потпредседника, важно је и учешће министра
финансија Душана Вујовића на посебном панелу о образовању", истиче Голдстин резимирајући
утиске након сусрета.
Голдстин је навела да су тај панел, као и потписан споразум, били део настојања Светске банке
да промовише инклузивно образовање широм света, указавши да је задовољна што је банка
успела да уђе у глобално партнерство са једним од најпознатијих Срба - тенисером Новаком
Ђоковићем.
"Кроз његову фондацију и углед, пренећемо поруку о важности образовања за економски раст и
запосленост широм света. Срећом почећемо у Србији, а овај споразум о кредиту то омогућава",
рекла је Голдстин додајући да очекује да ће овај пројекат заживети на пролеће или лето 2016.
Наводи да је свесна да ће многи рећи да инклузивно образовање није приоритет јер је многима
посао потребан одмах, а ова инвестиција доноси послове тек годинама касније, али када је реч
о дугорочном расту и запошљавању у Србији, каж, то је од кључне важности.
"Србија има и мањинске популације, попут Рома, а ако погледате демографске податке, број
Срба опада, а Роми су растућа популација. Зато ће они постати важан део тржишта рада и та
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деца би морала да имају праве вештине да би могла да допринесу бољој будућности Србије. У
супротном ће постати фискални терет", рекла је Голдстин.
Партнерство с Фондацијом "Новак Ђоковић" је, како је истакла, глобално, а најбољи тенисер
света ће бити својеврсни портпарол у свету, који ће истицати економску корист инклузивног
образовања, а посебно деце у раном узрасту.
"То је природа њиховог доприноса, а такође ће настојати да привлаче корпоративне спонзоре
да подрже пројекат. Наравно, главно финансирање ће доћи од Светске банке", рекла је
Голдстин уз опаску да би волела да се и корпоративни свет уведе у пројекат, јер компаније
најбоље разумеју какве су вештине потребне и какви су захтеви тржишта рада.
Говорећи о пројекту наводи да се он наслања на други стуб подршке Светске банке, док се први
стуб фокусира на промену природе државе у Србији, њену улогу и ефиксност. Други стуб се,
додаје, односи на повећање динамизма приватног сектора.
Стимулисаћемо отварање радних места у приватном сектору
"Желимо да урадимо нешто што ће стимулисати отварање радних места у приватном сектору, а
ништа није важније од стварања радних места у Србији", поручила је Голдстин.
Ова нова операција се, према њеним речима, фокусира на три различите активности које би
биле од помоћи у стимулисању инвестиција и креирању радних места.
Прва је креирање више пријатељске климе за инвестиције, стране и домаће. Друго је подршка
иновацијама, а, треће унапређење услуга за оне који траже посао.
"Приметно је да је широм Балкана висока незапосленост, али такође је висок и ниво
неактивности. Људи који би стварно могли да спадају у радну снагу која тражи посао, чак и
нису урачунати у ту групу. Морамо да урадимо више како би их укључили", рекла је Голдстин.
Као пример наводи младе мајке и чињеницу да не постоји адекватна нега за децу, како би оне,
уместо да остану код куће с децом, могле да одаберу и да траже посао. Зато би морале да
постоје установе за бригу о деци, каже Голдстин.
Такође, додаје да је потребно да постоје и субвенционисани програми за запошљавање за оне
који траже први посао, јер би то младе "убацило" у фирме где би стекли неопходне пословне
вештине на основу којих би касније могли да добији стални посао.
"То је то када је реч о овом споразуму. Кључне су три ствари- инвестициона клима, инвестиције
и послови", закључила је Голдстин.

Шта доносе платни разреди

Припремила: Сања Љубисављевић
Јавна расправа о Нацрту закона о платама запослених у јавном сектору почиње данас и траје до
10. новембра. Законом је предвиђено да највиша плата може бити највише седам и по пута већа
од најниже. Нацрт предвиђа и јединствени каталог звања и начин по којем ће се разврставати
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конкретна радна места у 60 платних разреда, а према којима ће се добити одређени
коефицијент.
Плату добијају сви – исту за исти посао, без обзира на то да ли је реч о возачу у општини или у
министарству, осим ако не ради у Хитној помоћи. Нови закон би требало да уреди зараде више
од 500.000 запослених у јавном сектору. Не, како кажу у Министарству, да их одмах повећа или
смањи.
Најнижа плата биће 22.000 динара, највиша 7,5 пута већа, што је 165.000 динара.
"Нису обухваћене зараде именованих, изабраних и постављених лица. За њих опет иде посебан
закон и њихове зараде ће се утврђивати другачије. Ми с тим нисмо сагласни, ми смо за то да се
једним законом уреде плате свих у јавном сектору", каже Миланка Ковачевић из Синдиката
запослених у државној управи.
У Министарству државне управе и локалне самоуправе кажу да ће у првој фази нови
коефицијенти морати да се примене на све да би могли да се међусобно упореде.
"Затим бисмо могли да донесемо посебан закон о платама у јавним службама – здравству,
образовању, служби обавезног социјалног осигурања и тако даље, и затим законе за државне
службенике у државној управи и локалној самоуправи", рекао је Дражен Маравић, државни
секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе.
За министарку Кори Удовички примања постављених лица, функционера су изазов који ће,
рекла је, преузети на себе и решити га. До тада нас могу изненађивати примања појединих.
"Моја плата у 'Србијагасу' је 1.400-1.500 евра. Надокнада у 'Југоросгасу' је негде око 10.000 евра
и за 'Банатски двор' негде око 5.000. И као што знате, ја тај новац дајем у хуманитарне сврхе",
каже Душан Бајатовић, директор "Србијагаса".
Плате челника јавних предузећа, на које се закон не односи, износиле су и до пола милиона
динара. Из закона је изузета Војска.
У Министарству кажу да постоји могућност да се закон доради и да то питање неће остати
неуређено. Закон би у парламент требало да стигне до краја године, а ако се усвоји, да се
примењује од следеће.

Мање плате и у агенцијама
Аутор:А. Телесковић
Кључ за добру примену Закона о систему плата у јавном сектору јесте да буде што мање
изузетака без обзира на све притиске
Запослени у разним државним агенцијама биће највише погођени уколико влада усвоји, а
посланици изгласају, Закон о систему плата у јавном сектору. Јер, увођењем јединствене
основице зараде за многе, који су ухлебљење нашли у овим институцијама, плате ће бити
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смањене. Управо су запослени у овим институцијама у прошлости налазили начин да, упркос
законским ограничењима, себи повећају плате.
Тако је, на пример, Закон о платама државних службеника и намештеника прописивао да
максимални коефицијент може да буде девет, а основица за обрачун 19.000 динара. По том
закону плата у државној служби није мога да буде већа од 171.307 динара. Међутим, У Агенцији
за осигурање депозита, на пример, плате су повећавали тако што су повећавали коефицијенте.
Како је показало једно раније истраживање „Политике” шеф одељења у овој институцији 2013.
године, на пример, имао је коефицијент 9,42, па је 2014. године он повећан на 10,40. У
Агенцији су тада објашњавали да за њих не важи Закон о платама државних службеника и
намештеника, већ општи прописи о раду.
Према речима Милене Лазаревић из Центра за европску политику највећи проблем са
спровођењем ове реформе биће да се одоли свим могућим притисцима.
– Кад се оваква реформа спроводи, са свих страна долазе захтеви за изузетке и свако мисли да
је посебан. Нико не жели да се упоређује са неким другим. Сигурно ће бити и губитника и
добитника у тој реформи. И ту долазимо до крајњег проблема на који може да наиђе нови
закон. Лако је мењати систем плата кад плате свима иду нагоре, али када морате да останете
укупно у истим оквирима, и кад то значи да ће некоме плата ићи надоле, онда долази до
великих отпора из система и постаје много теже спровести реформу. Зато је кључно питање
како ће министарство, а и влада шире гледано, објаснити ову реформу јавности. Порука мора
да буде да се овде ради о стварању правичнијег и транспарентнијег система, да порески
обвезници знају колико је ко плаћен у институцијама које финансирају. На тај начин они који
се опиру реформи губе аргументе – каже Лазаревићева.
Милојко Арсић, професор Економског факултета, сматра да би притисци могли да дођу и из
безбедносног сектора. Јер, Нацртом закона о систему плата у јавном сектору предвиђено је да
се војска изузме из примене овог прописа. Међутим, то не важи за полицију.
– Сама чињеница да је војска изузета, за представнике полиције могла би да буде повод да и
они траже да буду изузетак. У безбедносном сектору ради чак 80.000 људи и они имају велики
уцењивачки капацитет и политички утицај – каже Арсић и додаје да би применом овог закона
можда и полицајцима плате могле да се смање и да би они тиме били погођени, јер су боље
плаћени него остали у државној управи.
О томе је и пре неколико дана говорио премијер Александар Вучић гостујући у емисији „Тешка
реч” на Пинку. Он је тада истакао како ММФ сматра да су војска и полиција добро плаћени, али
да он то не мисли.
Арсић сматра да ће се можда, када је о полицији реч, наћи неки компромис. Односно, да им се
Законом о систему плата зараде неће смањивати. Али да се, уколико ММФ пристане на
повећање зарада у наступајућим преговорима, на полицију оно неће односити.
Милена Лазаревић сматра да је кључ за добру примену овог закона да буде што мање
изузетака.
– С једне стране, да би цео тај покушај успео неопходно је да се та поређења између сектора
направе на правичан начин, тако да се заиста упореде они који су упоредиви, а са друге стране
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да се обезбеди што шири опсег примене закона. Надлежно министарство је добро кренуло, јер
процес води отворено и о каталозима радних места се већ дискутује и сви могу да се нађу на
њиховом сајту, додуше, за сада без икаквих финансијских одредница, што је за министарство
тренутно олакшавајућа околност јер воде расправу без оптерећења финансијским питањима
коме ће бити колика плата, али је онима на које ће се закон примењивати то сигурно проблем
јер свако жели да зна како ће се његова плата променити увођењем новог система – закључује
Лазаревићева.

Чиновницима привилегије које нико нема
Аутор:Јасна Петровић-Стојановић

Предлог Министарства за државну управу, да се посебним отпремнинама стимулишу сви који
су стекли услов за пензију (жене са 60,6, а мушкарци са 65 година старости), како би се смањио
број запослених, може бити прихватљив с економског, али не и с моралног становишта, јер је
дискриминаторски према свим оним радницима који раде код приватника, каже за „Политику”
Љубодраг Савић, професор Економског факултета.
– С обзиром на то да је Уставни суд недавно одбио предлог да све жене са навршених 60,6
година треба да иду у пензију, министарка Кори Удовички излази с новим ништа бољим
решењем. То само значи да држава нема јасну стратегију како да реши питање вишка
запослених, објашњава Савић.
Разумљиво је, додаје, да се све ово ради и због притисака ММФ-а и Светске банке, али, ствари
се не могу решавати преко колена.

Синдикат: У Војводини нема вишка лекара
Извор:РТВ

НОВИ САД - Најаву отпуштања у здравству, синдикати су дочекали као веома негативну вест.
У синдикату здравства и социјалне заштите војводине, напомињу да у том сектору у србији
нема вишка запослених – напротив, да је број здравствених радника недовољан, с обзиром на
све дуже листе чекања на лекарске интервенције.
Упозоравају на то да, због масовног одласка незадовољних лекара у земље западне Европе, није
далеко тренутак када ће Србија можда морати да увози лекаре.
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Тасовац: Завршено 70 одсто приватизације медија
Аутор: А. В. М.
Ако погледамо проценте приватизације медија, мени се чини да смо са јучерашњим даном већ
прошли 70 одсто приватизације - казао је министар културе и информисања Иван Тасовац на
јучерашњој конференцији за медије.
Он је нагласио да ће акције државних медија који не буду приватизовани до 31. октобра бити
подељене запосленима, како је то и прописано законом.
- Рок је 31. октобар и тамо где приватизација у прва два круга не успе, следи подела акција
запосленима, што представља једну врсту позитивне дискриминације - истакао је Тасовац.
Он је напоменуо да је вишегодишња дилема да ли ће након 11 година бити донети медијски
закони и подзаконски акти, као и да ли ће приватизација медија бити спроведена, сада
дефинитивно завршена, те да ће до поменутог рока држава овај посао да заврши.
- Живимо још у времену у којем, због разних опструкција, морате да померите рок што се и
догодило са приватизацијом медија. Ми смо морали да померимо рок на 31. октобар. Тај рок
сада истиче и ми то завршавамо - закључио је Тасовац.

Држава закаснила, Будимку послала у стечај
Аутор: Љ. Буквић
Радници једне од највећих фабрика за прераду и промет воћа у Србији, Будимке из Пожеге,
остаће до краја месеца без посла, а предузеће ће отићи у стечај јер нико од заинтересованих за
приватизацију није уплатио депозит до 19. октобра, када је истекао и последњи рок. Још једној
тужној приватизационој причи кумовала је држава, јер главни разлог због ког су
заинтересовани одустали од приватизације Будимке јесу нерашчишћени односи са бившим
власником који је држава обећала да ће решити на време. Уместо тога, закључак којим се
решава однос са бившим власником Панкомерцом на Влади би требало тек да се нађе, иако је
последњи рок за приватизацију фирме истекао још пре два дана
- Комисија је јуче заседала и констатовала да приватизација није успела и да нам следи стечај.
Влада је обећавала да ће раније усвојити тај закључак, али није. Тек кад је рок за приватизацију
истекао, мени је речено да би то требало да буде на Влади данас. Могли су то да учине бар
седам дана пре истека рока за приватизацију, а не два дана после. А три године их молим да то
реше - каже за Данас директор Будимке Раде Танасковић.
Он додаје да је заинтересованих за куповину Будимке било и да је компанија Феман из
Јагодине откупила документацију у року. Међутим, депозит нису уплатили.
- Власник фирме је био код нас у понедељак, али прво што су нас питали тицало се односа са
Панкомерцом. Рекли смо да то треба да буде решено и да је усвајање тог закључка у процедури.
То није било довољно - истиче Танасковић.
Још пре десет дана Данас је писао о случају Будимке и покушају да се ова фирма из другог пута
успешно приватизује. Једини проблем били су нерашчишћени односи са бившим власником,
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које је држава обећала да ће решити усвајањем закључка којим се Будимка ослобађа стега
Панкомерца. У Министарству привреде Данасу је 11. октобра речено да се ради на томе, да су
"уложили велике напоре да реше имовинске и дужничко поверилачке односе" не би ли
административно припремили Будимку за продају. "Припремљен је закључак којим се
решавају односи са бившим власницима и он ће се ускоро наћи на Влади", рекао је тада
државни секретар Драган Стевановић за Данас.
То ускоро за Будимку стиже прекасно. Поставља се питање само да ли је ово урађено из чистог
немара, или је држава за ову фабрику смислила стечај као бољу опцију од приватизације. У
Будимки, наравно, мисле да је много боље да су успели да се приватизују јер би то значило да
људи неће остати без посла, али и да ће компанија која постоји још од 1947. успети да настави
да се доказује на тржишту.
Како је држава закаснила са закључком, без обзира на то буде ли он усвојен данас или не,
Будимка после 31. октобра иде у стечај. Радници ће моћи да се пријаве за социјални програм, а
шта ће после бити са компанијом за сада је неизвесно.
И трећи пут неуспешно
У претходном кругу јавног позива за приватизацију Будимке, који је објављен 26. маја ове
године, није било заинтересованих купаца. Тада није била достављена ниједна пријава за
учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем за већинско власништво.
Будимка је на продају понудила пакет од 56,19 одсто капитала, који према извештају
овлашћеног проценитеља износи 1,2 милиона евра. Почетна цена пакета била је 411.830 евра.
Претходно Будимку је 2008. приватизовао Панкомерц из Новог Сада, међутим та
приватизације је раскинута две године касније.

Подаци о привреди још се крију од јавности
Аутори: А. М. - Љ. Б.
До краја године остало је тек нешто више од два месеца, а грађани још не знају ни колики нам
је био Бруто домаћи производ у прошлој. Разлог томе је што Агенција за привредне регистре
касни са објављивањем финансијских извештаја, иако су рокови за то одавно истекли (још
почетком јуна). Да ствар буде необичнија, Агенција већ месецима има све податке и спреман
извештај о пословању привреде у 2014, али он и поред још није објављен на званичном сајту.
Спекулише се да је разлог за кашњење незадовољство власти резултатима исказаним у
извештајима, због чега је објављивање наводно блокирано на релацији Министарство
привреде - кабинет премијера, али потврду о томе од званичника Владе јуче није било могуће
добити.
Са своје стране, у АПР-у кажу да ће анализа пословања привреде бити објављена "ускоро", а као
разлог за кашњење, још од раније наводе прелазак на електронско подношење финансијских
извештаја, што многе фирме нису урадиле на време. Како наводе, подаци о пословању
привреде јесу већ познати и део извештаја у којем се они наводе је написан, али се анализа тих
података тек сада ради.
Због кашњења у АПР-у, недостају и подаци о бруто домаћем производу, које на основу
финансијских извештаја израчунава Републички завод за статистику. Због тога се још увек не
зна колики је био БДП Србије у 2014. години. Како за Данас објашњавају стручњаци, званична
информација да је прошле године БДП пао за 1,8 одсто, заправо представља прелиминарни
прорачун, "урађен на основу брзих кварталних индикатора". Тек када подаци из финансијских
извештаја стигну у Завод за статистику, биће могуће да се коначно изврши прорачун
привредног раста у прошлој години. То је Данасу потврђено и у РЗС. "Главни административни
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извор података за обрачун БДП су завршни рачуни, које прикупља Агенција за привредне
регистре. Ове године касни прикупљање и обрада завршних рачуна у односу на раније године,
па је због тога дошло до кашњења објављивања БДП-а за 2014", напомињу у РЗС.

Опозиција: Легализује се корупција
Аутор: М. Р. Миленковић
Београд - Предлога закона о улагањима биће основни пропис којим ће Влада Србије настојати
да побољша пословно окружење и који ће изједначити статус страних и домаћих инвеститора.
Закон се директно тиче подстицања улагања, и то не само страних која јесу важна, већ и
домаћих - рекао је јуче у Скупштини Србије Жељко Сертић, министар привреде. Посланици
опозиције критиковали су предложени закон оцењујући да он легализује корупцију и да сву
моћ одлучивања даје Влади, док су представници владајуће већине тврдили да се законом
побољшавају услови за домаће и стране инвеститоре.
Представљајући закон пред посланицима, министар је навео да су до сада, "у пракси и на
папиру", страни улагачи имали предност у односу на домаће, али да овај закон то мења.
Новина је и то што улагачи који добијају подстицаје, имају и дефинисане обавезе, што до сада
није био случај.
Говорећи о новинама у закону, Сертић је навео и да су по новом закону улагања подељена на
она од националног значаја и она која су од посебног значаја за локалну самоуправу јер, како је
објаснио, није исто кад хоћете да направите киоск или халу од 100 квадрата. Појаснио је и да
свака локална самоуправа има могућности за подстицаје, али и да ће уредбом бити дефинисане
и класификоване општине због подстицаја. Министар је истакао и да убудуће ништа мање неће
бити важан кредибилитет и углед улагача и да је зато уведена контрола матичних компанија.
- У једном моменту смо приметили да нам долазе компаније које имају проблем у матичним
земљама, па покушавају да извлаче средства за спасавање матице. То неће бити могуће поручио је Сертић.
Он је додао да ће бити формиран Савет за економски развој, а да ће СИЕПА бити угашена, као
и да ће уместо Националне агенције за регионални развој бити формирана Развојна агенција
Србије, која, пак, неће доносити одлуке већ ће се о њеним предлозима изјашњавати Савет.
Посланик и лидер Нове странке Зоран Живковић предложио је министру Сертићу да повуче
овај закон из скупштинске процедуре, јер се њиме поништавају права која су имали повереник
за информације од јавног значаја, комисија за спречавање монопола и неке друге државне
институције. Према Живковићевим речима, тај закон је још један лекс специјалис којим се
стварају услови да инвестиције зависе од добре воље неколико људи, пре свега председника
владе и његових најближих сарадника.
Током јучерашње расправе чуло се и да се законом "легализују тајне" око Фијата, Етихада,
куповине земљишта, пројекта Београд на води и практично се уводи категорија посебно
важних инвестиција што је противно основној логици тржишне економије и владавини права,
јер свака инвестиција је важна.
Посланик Демократске странке Горан Ћирић оценио је да скоро 50 одсто чланова предложеног
закона отвара могућност корупције и да практично централизује корупцију.
- Овај закон демотивише многе локалне самоуправе, чије се надлежности грубо крше због тога
што се прописује централизован начин организације и начин будућег инвестирања, у скоро
искључивој надлежности министра привреде је да одлучује шта су стратешки а шта локални
пројекти - казао је Ћирић.
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Други важан разлог због кога ДС неће подржати закон је и примедба повереника за јавне
информације и омбудсмана о незаконитом члану закона, који не отвара могућност увида и
приступ информацијама о детаљима уговора са будућим инвеститорима.
Александра Томић, посланица Српске напредне странке, одбацила је критике опозиције
истичући да се оне заснивају на члану 24 предложеног закона који је измењен. Она је поновила
да закон треба да уреди политику субвенција, унапреди инвестиционо пословање, изједначи
статус домаћих и страних улагача и обезбеди заштиту државних интереса.
Уговор о Железари ако се сложи ХПК
Министар Сертић рекао је јуче да би објављивањем уговора о увођењу професионалног
менаџмента у Железару Смедерево, без сагласности партнера ХПК Инжењеринг - прекршио
закон. Он је обећао да ће уговор бити објављен оног момента када компанија ХПК буде за то
дала сагласност. "Одлуку о томе да ли је нешто тајно или није, доноси Комисија за заштиту
конкуренције", рекао је Сертић и предложио да сви заинтересовани за ту проблематику седну
за "сто", од повереника за заштиту информација па до других, да се дефинише шта треба
изменити у законима како би био направљен одржив и избалансиран ниво, као и шта су то
заштићени подаци.

Траже заостале плате и повезивање радног стажа
Извор:Бета

Бивши радници конфекције"АХА Мура Први мај" из Пирота у којој је летос уведен
стечај, њих 1.090 од укупно 1.300 затражили су од Већа Савеза Самосталних синдиката
општине Пирот да их заступа у потраживању заосталих 12 плата и повезивању радног стажа.
Председник Већа Савеза самосталних синдиката општине Пирот Родољуб Ћирић рекао
је агенцији Бета да је обрађена документација за 1.000 бивших радника ове текстилне фабрике
коју ће предати Привредном суду у Нишу.
Он је додао да би Привредни суд у Нишу требало требало да призна та потраживања, али
да радници неће моћи да их наплате из стечајне масе.
Према његовим речима, рок за предају пријава Привредном суду у Нишу је 2. новембара,
а прво испитно рочиште је 10. децембра.
"Надам се да ће стечајни управник предложити да се признају ова потраживања, не само
она која је пријавио Самосталнми синдикат, већ и појединачне или пријаве преко адвоката,
других синдиката и бивше кадровске службе предузећа", рекао је Ћирић.
Он је додао да ће после одржавања рочишта синдикат размотрити закључак Привредног
суда и видети да ли су и у ком обиму призната права запослених на заостале зараде.
Ћирић је додао да очекује да закључке суда добије почетком јануара, после чега ће
позвати раднике да прикупе документацију за конкурисање код Фонда солидарности за испату
девет минималних зарада.
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Запосленима у пиротском предузећу после увођења стечаја 25. јуна престао је радни
однос и они су се пријавили Филијали Националне службе за запошљавање (НСЗ) у Пироту
како би остварили право на новчану накнаду од три до 12 месеци у зависности од радног стажа.

Радници "Дивљане" незадовољни новим директором
Аутор Ј. Цанић Извор Јужне вести
Уместо руководиоца који ће Дечије одмаралиште “Дивљана” извући из кризе, радници ове
установе, како тврде, добили су младог директора без дана радног искуства који се, према
њиховим речима, показао као неефикасан, те траже његову смену.
У писму које је достављено “Јужним вестима”, а које потписују чланови Самосталног синдиката
“Дивљане”, наводи се да запослени нису задовољни ни стањем у овој установи, ни резултатима
директора Небојше Стојановића који је на челу дечијег одмаралишта од краја јуна ове године.
Писмо је потписало 15 од укупно 20 запослених, који од надлежних траже новог директора,
пошто смарају да се тренутном "дала шанса за доказивање", али да је није искористио.
Запослени нису задовољни обзиром да у овом периоду нису створени услови да Установа
самоприходује и да се обезбеде корисници, осим да се троше средства обезбеђена у буџету
Града Ниша - стоји у писму радника “Дивљане”.
Они истичу да су због великих проблема у којима се “Дивљана” налази већ дужи период, попут
великих дугова, блокираног рачуна и чињенице да у одмаралишту деца нису била од 2014.
године, очекивали да Град именује за директора особу са искуством, визијом и планом рада.
А шта се десило? За в. д. директора је именовано лице без дана радног искуства. Кажу, желели
су да младом човеку дају шансу. И то је у реду, али у “Дивљани” није таква ситуација да треба
да се експериментише - наводи се у писму.
Кажу да су се надали да ће нови директор одмах искористити 12 милиона, колико је Град
издвојио за ову установу, да деблокира рачун, плати дугове за струју и воду и плати доприносе
како би радници после годину дана имали оверене здравствене књижице.
Сматрали смо да од 25. јуна до 31. јула има довољно времена да се одради све ово, као и да се
среде и уреде објекти, како би примили нишке спортисте чији се боравак финансира већ
година из градског буџета. Чак се свако од нас одрекао по 5.840 динара како би се Установа
имала средства за санитарне прегледе радница и дезинфекцију објеката - кажу представници
синдиката.
Међутим, истичу они, директор Стојановић је у “лаганом и опуштеном ритму” тек крајем
августа одблокирао рачун, платио дугове за струју и исплатио неколико плата радницима по
вансудском поравнању.
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Помиње да ће неких 10 школа сигурно доћи у одмаралиште на пролеће 2016. године иако не
постоје потписани уговори. А све и да дођу, шта ће се радити до тог фамозног пролећа? Како ће
се исплаћивати заостале зараде по вансудском поравнању? Подсећамо, “Дивљана” није
директни корисник Града - напомињу радници.
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