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У тржним центрима "на црно" ради 20 одсто радника
Тањуг
Од 1.058 затечених радника њих 205, односно скоро 20 одсто, ради "на црно", јер
послодавци са њима нису закључили уговор о раду, нити су их пријавили на обавезно
социјално осигурање
БЕОГРАД - Заједничким контролама Инспекције рада, тржишне инспекције и инспектора
Пореске управе, установљено је да у тржним центрима широм Србије скоро 20 одсто радника
ради "на црно".
Како се наводи у саопштењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
утврђено је да од 1.058 затечених радника у тим центрима њих 205, односно скоро 20 одсто,
ради "на црно", јер послодавци са њима нису закључили уговор о раду, нити су их пријавили
на обавезно социјално осигурање.
Контролама је било обухваћено 608 трговина и угоститељских објеката, а донета су четири
решења о привременој забрани обављања делатности.
Због утврђених прекршаја инспектори су поднели 40 захтева за покретање прекршајног
поступка, а због прекршаја за које је прописана новчана казна у фиксном износу издата су 33
прекршајна налога. Инспектори су донели и 95 решења којима је, поред осталог,
послодавцима наложено да са ангажованим радницима заснују радни однос, да утврде одмор у
току рада и распоред рада у недељи.
Приликом контрола, у Врању су откривене и три нерегистроване трговине са три непријављена
радника.
Инспектори су донели три решења којима су наложили хитно покретање поступка за упис у
одговарајући регистар и забранили даље обављање делатности до испуњења за то прописаних
услова.
Овакав вид заједничких акција инспекцијских органа биће интензиван и трајан у циљу
сузбијања сиве економије и рада "на црно" и стварања здравог пословног амбијента за све
привредне субјекте, наводи се у саопштењу.
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Нема решења за рударска окна
М. Јанковић - Љ. Трифуновић
Од 17 предузећа које штити држава, рудници су убедљиво у најгорем положају, за њих
решење не постоји ни у назнакама. Затварање РТБ "Бор" и "Ресавице" било би животна
"ампутација" целокупне Источне, али и Западне Србије
ПРЕДУЗЕЋА која ће до маја наредне године штитити држава имају укуппо 21.500 радника, а
чак половина од овог броја ради у два рудника - РТБ "Бор" и "Ресавица". Баш око ове две
фирме изгледа је везан - Гордијев чвор. За оба рудника не постоји решење ни у назнакама, а
последњи се на то пожалио и премијер Александар Вучић.
Држава је, мисле стручњаци, у пат позицији јер не може да настави баснословно велике
сунбенције, које само за "Ресавицу" годишње износе 4,4 милијарде динара. Уколико пак реши
да "пресече" и одрекне се од ова два рудника - прети јој "ампутација" целокупне Источне и
Западне Србије!
Премијер Александар Вучић казао је да је "решавање судбине РТБ један од највећих проблема
са којима се суочава Влада Србије".
- За РТБ је потребан стратешки партнер - казао је Вучић. - Али, због ниске цене бакра, у
ситуацији када се рудници у свету затварају и отпуштају радници, нико од озбиљнијих играча
из рударског сектора не жели да се упусти у ту причу.
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ, истиче да ће, због пада цене бакра на светском
тржишту са 6.300 на 4.900 долара по тони, али и веће цене струје, нафте и течних гасова,
"Бор" наредне године имати мање приходе за - 28,5 милиона долара!
КОЈЕ ОД РЕШЕЊАЈедноставног решења за два рудника - нема, каже економиста Љубомир
Маџар. - Прва могућност је стечај, односно затварање јер нема економске исплативости за рад
ова два рудника - мисли Маџар. - Ипак, уколико држава то и уради, може да се опрости од
читавих региона. Субвенције које даје ће се само повећавати, али су заправо стратешки
неопходне. Шта год да одлуче, резови су огромни. Или ће се одразити на раднике или на
буџет, који опет финансирају грађани Србије.
- Време је тешко, а ми нисмо у ситуацији да попут, рецимо, "Фрипорта" или "Гленкора",
заустављамо руднике и отпуштамо по две хиљаде радника и на тај начин амортизујемо ударце
светске економске кризе - истакао је Спасковски.
Пресек стања још је гори у "Ресавици", руднику који се простире на 500 километара од
Зајечара до Сјенице. У њему ради чак 4.100 људи. Из Министарства привреде признали су да
за овај басен - не виде решење.
"Ресавица" из државне касе годишње добије 4,47 милијарди динара, од чега плаћа део плата,
али и редовна одржавања и улагања. Извештај Фискалног савета који треба да "оцени" буџет
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"пише" и о Ресавици. У овом документу стоји да остаје нејасно да ли се одустаје од реформи
будући да се то предузеће налази у групи 17 фирми чији статус треба да буде решен до 31.
маја идуће године, или је буџетски план неодговарајући.
- Субвенције Ресавици до 2011. године су биле две милијарде динара годишње, да би у
последње три године тај трошак нарастао на 4,5 милијарди динара - наводи се у извештају. Субвенције тачно покријаву фонд зарада. Уколико ће се предузеће приватизовати наредне
године, тај фонд никако не покрива све потребне трошкове. Буџетски план тако не открива
могуће решавање статуса Ресавице.
СИНДИКАТИ: ЗАТВАРАТЕ РЕГИОНЕ
Без "Бора" нема будућности ни за "Севојно", ни јагодинске "Каблове", смедеревску "Железару"
и крагујевачки "Фијат", апелују синдикалци. Ово предузеће запошљава 5.200 радника.
- Угрожена је стабилност Србије - каже Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката
металаца. - Држава мора да се заинтересује да остане власник РТБ "Бор" са 51 одсто учешћа, а
да се доведе стратешки партнер.
Милорад Пановић, председник Синдиката индустрије енергије и рударства, каже да, уколико
ставимо катанац на проблематичне руднике, произвешћемо невероватна миграциона кретања,
која држава не може да контролише.
- У два рудника са највећим проблемима има 10.000 радника, а ту је још 5.000 у онима која
једва преживљавају - каже Пановић. - У питању је Штаваљ, Вршка чука, Јасеновац, Бор,
Мајданпек, али и рудници обојених метала, Медвеђа, Бесна кобила. Ова места не могу да
преживе ако се не копа.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:580914-Firme-radnicima-ne-povezuju-staz

Фирме радницима не повезују стаж!
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Држава обезбедила новац за подмиривање 13.000 запослених, а пријавило се само 408.
Синдикати траже укидање рока за уплату година које недостају
Радницима који буду повезали стаж, неће бити ускраћено ниједно право
САМО 408 радника из предузећа у реструктурирању пријавило се Републичком фонду за
пензијско и инвалидско осигурање како би повезали стаж и стекли услове за пензију. Новац из
државне касе за ове сврхе може да искористи око 13.000 радника, међутим, одзив је веома
мали, иако је остало још само двадесетак дана.
Злата Зец из Уједињеног гранског синдиката "Независност" каже да послодавци нису с
надлежним институцијама обавили консултације и нису у комуникацији са ПИО фондом.
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- Заступници капитала или стечајни управници нису заинтересовани да овај посао ураде и
олакшају радницима, али држава би морала да нареди послодавцима да то ураде - каже Зец. Немогуће је да 13.000 људи не би то урадило, међутим, они су немоћни. Бојим се да ће више
од 10.000 људи остати оштећено ако се нешто озбиљно не уради.
Наша саговорница каже да је сулудо да за повезивање стажа постоји рок. Владина одлука мора
да се односи на тих 13.000 радника и на њихова предузећа и да важи за све осим за оне који
се изјасне да не желе.
- Примера ради, у предузећу "Шамот" из Аранђеловца људи су добили отказе, а нису им
исплаћене заостале зараде, уз то их је одбио и ПИО јер им није уплаћен стаж - каже Зец. - Они
су на улици и без динара неколико месеци. Стечајни управник месецима није у предузећу,
немају коме да се обрате, осим портиру.
МИНИМАЛНА ОСНОВИЦАЗапосленима ће се стаж повезати на основу минималне основице за
обрачун доприноса. Преостали неуплаћени доприноси биће регулисани приликом коначног
решавања статуса ових предузећа.
У ПИО фонду, с друге стране, наглашавају да је до сада повезано 1.419 година, један месец и
пет дана, а за ту намену је издвојено 86,3 милиона динара.
- Право да повежу стаж имају сви они који нису упутили тужбе или преко суда тражили своја
потраживања из радног односа - кажу у ПИО. - Право имају и бивши запослени који су радили
у тим предузећима и отишли у пензију, а сами себи су уплаћивали стаж. Њима ће новац бити
надокнађен.
Влада је у јуну ове године донела одлуку којом се предвиђа да се из средстава буџета
појединим категоријама садашњих и бивших запослених уплати допринос за пензијско и
инвалидско осигурање и то у предузећима која се налазе у поступку приватизације, која су ове
године отишла у стечај, као и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом. После приватизације 536 предузећа, држава више неће бити у
обавези да повезује стаж или обезбеђује социјални програм.
У Министарству привреде су већ више пута нагласили да од радника нико не захтева да се
одрекну плата, те да је циљ да се на овај начин регулише једно од њихових потраживања.
Радницима који буду повезали стаж неће бити ускраћено ниједно право. Овом одлуком Влада
жели да радници који су стекли услов за пензију то своје право и остваре, а да они чија
предузећа одлазе у стечај прођу што безболније.
У Министарству привреде објаснили су да предузећа неће бити ослобођена плаћања дуговања,
јер ће обавезе према државним и комерцијалним повериоцима бити регулисане решавањем
коначног статуса ових предузећа, док ће у поступку стечаја средства из стечајне масе бити
уплаћена ПИО фонду, који ће их вратити у буџет.
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Нова фабрика "Јура" у Лесковцу, посао за 1.000
радника
Бета
Јужнокорејска "Јура" саградиће идуће године још једну фабрику у Лесковцу у којој ће посао
добити више од 1.000 радника, потврђено је данас у тој компанији.
Градоначелник Лесковца Горан Цветановић на конференцији за новинаре са генералним
директором "Јуре" у Србији Ћои Нам Јином, рекао је да ће 2016. година почети градњом нове
фабрике преко пута постојеће, на бившем земљишту пропалог предузећа "Југекспрес", које је
град купио на лицитацији за потребе инвеститора.
"У почетку ће посао добити 700, а касније преко 1.000 нових радника. Тренутно се ради
елаборат о бесплатном отуђењу земљишта у корист 'Јуре', која је захваљујући томе одлучила
да остане у нашем граду. У Лесковцу се гради нови погон и запошљавају радници и поред
чињенице да су изостале субвениције од СИЕПЕ, које је ова компанија тражила да би ширила
производњу", казао је Цветановић.
Град уступа земљиште
Град Лесковац купио је 7,9 хектара земљишта, од којих ће 3,9 хектара уступити "Јури".
Та компанија за производњу каблова је постојећу фабрику у Лесковцу отворила 2010. године
када је од Владе Србије добила субвенције од по 7.000 евра по новоотвореном радном месту.
Додао је да је "Јура" дала банкарске гараницје да ће у Лесковцу изградити нову фабрику и
поред већ постојећих 1.600, запослити нове раднике, те да у наредних пет година ниједан од
тих радника неће остати без посла.
"Поред 1.000 нових радних места, од 'Јуре' очекујемо у 2016. години 24 милиона динара
прихода на основу пореза на зараде новозапослених радника", казао је Цветановић и додао да
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ће Јужнокорејци наставити запошљавање и после 2018. године, "ако то буде у складу са
пословном политиком и резултатима пословања ове кампаније, како у Лесковцу тако и у
Србији".
Ћои Нам Јин је казао да цени подршку градоначелника и града, који су омогућили ширење
производње.
"Наставићемо овај посао у Србији, поштујући српске законе и прописе. Наши планови су да
направимо још једну фабрику и упослимо нове људе. Трудићемо се да одржимо добре
контакте са градом и због тога верујемо да ће и наш нови посао успети у овом граду", истакао
је Јин.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/613580/VLADA-PRELOMILA-Tanjugu-56-miliona-dinara-za-otpremnine

ВЛАДА ПРЕЛОМИЛА Танјугу 56 милиона динара
за отпремнине
Бета
Влада Србије издвојила је нешто више од 56 милиона динара за отпремнине 152 запослена у
Новинској агенцији Тањуг која је према Владиној одлуци престала да постоји 5. новембра ове
године, објављено је у последњем "Службеном гласнику".
Како се наводи, Влада је јуче донела одлуку о измени Одлуке о правним последицама
престанка Јавног предузећа Новинска агенција Тањуг у којој се наводи да се из буџета за ову
годину за отпремнине 152 запослена издваја 56.058.400 динара.
Према измени Одлуке, запосленима у Тањугу ће се исплатити отпремнина по Програму за
решавање вишка запослених који доноси орган управљања у том предузећу, у висини и на
начин утврдјен Одлуком о утврдјивању Програма за решавање вишка запослених у поступку
приватизације за 2015. годину, независно од престанка својства субјекта приватизације тог
предузећа.
Влада Србије је 28. новембра одобрила исплату 20,7 милиона динара из буџетске резерве за
обезбедјење недостајућих средстава потребних за решавање правних последица престанка
рада Тањуга.
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Владином одлуком агенција Тањуг престала је да постоји 5. новембра, након два безуспешна
покушаја приватизације.
У Владиној одлуци о правним последицама престанка рада агенције Тањуг, коју је потписао
премијер Александар Вучић, наводи се да ће Тањуг исплатити све неисплаћене зараде и друга
примања која су запослени остварили по основу рада у Тањугу до дана престанка радног
односа.
Директор Тањуга, по исплати зарада, отпремнина и других обавеза, поднеће Агенцији за
привредне регистре пријаву ради брисања Тањуга из Регистра привредних субјеката, наводи
се у одлуци и додаје да ће директор Тањуга за обављање послова у вези са престанком рада
Тањуга ангажовати по уговору потребан број извршилаца.
По брисању Тањуга из Регистра привредних субјеката, Регистратор медија ће по службеној
дужности избрисати медиј чији је Тањуг издавач из Регистра медија, пише у Одлуци.

http://www.politika.rs/scc/clanak/345098/Ekonomija/Drzavna-preduzeca-mina-u-budzetu-za-2016

Државна предузећа мина у буџету за 2016.
Догодине на наплату доспева више од сто милиона евра дуга „Петрохемије” и РТБ „Бор” који
се не види у државној каси
Новој топионици у Бору потребна помоћ бар док се цена бакра не врати на некадашњих десет
хиљада долара за тону (Фото Горица Т. Василић)
Министар привреде Жељко Сертић обећао је више пута, а пре два дана опет поновио, да ће до
краја ове године разрешити судбину седам стратешких државних предузећа. Преостало је
нешто више од три недеље, а још није објављено о којим фирмама је реч. Када се томе дода
тендерска процедура јасно је да ће њихова продаја ући у наредну годину заједно са још десет
предузећа у реструктурирању, која су до јуна 2016. године заштићена од наплате
потраживања. И то има своју цену. Држава ће морати да их дотира са бар 100 милиона евра,
процењује Фискални савет.
Тони Верхеијен, шеф канцеларије Светске банке у Београду сматра да је један од највећих
ризика за Србију 17 стратешких предузећа која би, у случају да њихова ситуација остане
нерешена, гурнула земљу у дубок дефицит.
Он уверава да у том случају Србији не би помогло ни да реши проблем преосталих 500
државних предузећа.
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– То је један од највећих ризика. Влада је рекла да ће решити питање седам од 17 предузећа
до краја године. Ми не знамо која су то предузећа, али информације које смо добили од
ресорног министарства показују да је то реалистично и да је влада на добром путу да испуни
тај циљ – рекао је Верхеијен.
И Павле Петровић, председник Фискалног савета јуче је указао да би помоћ појединим
предузећима из ове групе могла да доведе до пробијања планираних расхода у државној каси
за 2016. годину и то за више од 100 милиона евра.
Он је подсетио да дуг РТБ „Бора” од 23 милиона евра доспева идуће године и да то предузеће
тешко може само да сервисира. Ту је и дуг „Петрохемије” према НИС-у од 83 милиона евра
који је требало да буде плаћен ове године из буџета, а вероватно ће бити пренет у 2016. што
буџетом није планирано.
Петровић је такође навео да су за рудник „Ресавицу” планирани исти износи субвенција, као
за прошлу годину. То је око 4,4 милијарде динара.
– Код „Ресавице” остаје нејасно да ли се одустаје од реформи будући да се то предузеће
налази у групи 17 фирми чији статус треба да буде решен до 31. маја идуће године, или је
буџетски план неодговарајући – запитао је председник Фискалног савета.
На списку 17 предузећа, која су до средине следеће године заштићена од наплате
потраживања налазе се: Фабрика мазива Крушевац (ФАМ), Фабрика аутомобила Прибој (ФАП),
ХИП „Петрохемија”, ПКБ корпорација, „Ресавица”, „Јумко”, „Трајал корпорација”,
„Галеника”, „Политика а. д”, „Икарбус”, РТБ „Бор”, Холдинг каблова Јагодина, Холдинг
предузеће „Прва петолетка” из Трстеника и четири његова зависна предузећа – ППТ ТМО, ППТ
сервоуправљачи, ППТ кочна техника и ППТ заптивке.
У њима је запослено 21.500 радника. Она дугују комерцијалним повериоцима 145 милијарди
динара, а државним 143,2 милијарде динара. Уколико не буду продата у предвиђеном року,
повериоци могу да их гурну у стечај.
Верује се да ће се за већину наћи заинтересовани инвеститори или стратешки партнери.
„Икарбус” је пре неколико дана предухитрио повериоце и покренуо претходни стечајни
поступак. Београдски произвођач аутобуса, који дугује укупно 3,8 милијарди динара, нада се
да ће највећи повериоци прихватити унапред припремљени план реорганизације (УППР). Он
предвиђа да се необезбеђена потраживања претворе у акције предузећа, а обезбеђени дуг
репрограмира на шест година. Већински власник постала би држава, али тај план оставља
шансу да се некадашњи гигант у међувремену приватизује – уколико наиђе заинтересовани
улагач. Њихов разлог за оптимизам заснива се на томе што „Икарбус” има све више
поруџбеница.
Акције би, уколико буде прихваћен УППР, добили дужници класа Б, Ц и Д. Међу њима су
запослени, порезници и остале државне институције, али је убедљиво највећи Фонд за развој.
„Икарбус” му дугује 1,55 милијарди динара, а укупан износ дуга који би се конвертовао износи
мало више од три милијарде динара. Повериоци класе А, међу којима је највећа Банка Интеза
с потраживањем од 522 милиона динара, били би исплаћени током наредних шест година.
9

Министар Сертић је за фебруар најавио расписивање тендера за „Галенику”, синдикати те
фабрике лекова су саопштили да постоје заинтересовани купци, али држава ће наставити да је
помаже. Према Предлогу буџета за следећу годину држава је за „Галенику” определила 17
милиона евра гаранција за кредите.
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