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Црно тржиште кочи развој
С. Б.
Србија планира да до 2020. године смањи удео сиве економије на 26,7 одсто БДП.
Планирају се јачање инспекције, порески стимуланси и сеча бирократије
Сива економија чини трећину привреде
ДО краја 2020. године удео сиве економије у свему што се произведе у Србији требало би да
са 30,1 да спадне на 26,7 одсто. Ван буџета тренутно остаје четвртина пореза на додату
вредност, а петогодишњи циљ је да држава не губи више од петине овог прихода. Уместо 24
одсто запослених на црно, непријављених би могло да буде 17 одсто радника. Све су ово
циљеви Националног програма за сузбијање сиве економије који је у среду представљен.
Зацртане бројке могле би се достићи, верују надлежни, уколико се ојачају инспекцијске
службе, порески стимулишу почетници у послу, али и ревносни порески обвезници и сасече
сувишна бирократија. Премијер Алекснадар Вучић верује да је подједнако важно и да се
промени свест грађана Србије.
- Постоји контрадикторни приступ. Имате људе који се сваког дана буне зашто наплаћујемо
порезе, а исти ти људи поручују да негде држава треба да да више, да плати, да изгради још
нешто - истакао је Вучић. - Нема везе ко је на власти, морамо да поштујемо обавезе према
држави. Онај ко није узео рачун, изгубио је баш као и сви ми. Ни његово дете неће имати
игралиште. Уз подршку НАЛЕД-а покушаћемо да укинемо део парафискалних намета, да
ограничимо фирмарину и уведемо онлајн фискализацију. Када порезници виде да се негде не
издају рачуни, моћи ће да крену у контролу. Не морају да иду наслепо.
И сам премијер је, међутим, истакао да нико не зна засигурно колики је удео сиве економије у
српском производу. Бизнисмен Миодраг Костић сматра да када би се само десетина
нелегалног тржишта превела у законске оквире, Србија би остварила раст од три одсто БДП.
ОНЛАЈН ФИСКАЛИЗАЦИЈАНАЈАВА увођења онлајн фискализације је отворила старо питање
колико је она неопходна и колики би то био трошак за привреду. Тренутно је у употреби
195.000 фискалних каса које не би могле да испрате нову технологију. Председник УО НАЛЕДа Владан Атанасијевић поручује да се још не зна какво би било техничко решење.
- Циљ је да се на врло јендоставан начин евидентира која је роба, где и када продата - рекао
је
Атанасијевић.
- Неће се бацити постојећи уређаји. Трудићемо се да се употребе постојеће фискалне касе.
Циљ је да то не буде додатно оптерећење за оне који већ имају фискалне касе.
- Ми послујемо у две гране привреде, месној и млинско-пекарској индустрији, и у обе је
заступљена сива економија - каже Костић.
- Верујем да у појединим сегментима произвоидње меса и месних прерађевина она чини и 50
одсто производње. Погледајте само колико је таквих производа на пијаци. Други део је
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производња брашна. То би могло да се реши само увођењем акцизне марке на сваки џак
брашна, која би била контролна марка. Акциза се не би наплаћивала.
Интересантно је да у дискусији и представљању Националног програма нису учествовали
представници Министарства финансија од чијих закона зависи добар део борбе против
нелегалног тржишта.
ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕРЕ
* Ослобађање пореза на добит почетника у послу
* Већи обухват фискализације
* Забранити учешће у јавним набавкама онима који не исплаћују порезе, доприносе, али и
плате радницима
* Увести регистар процедура и прописа
* Регистар парафискалних намета, накнада и такси
* Наградна игра у којој се сакупљају рачуни
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:582933-Vulin-Vlada-ne-stvara-dugove-vec-ih-vraca

Вулин: Влада не ствара дугове, већ их враћа
Танјуг
Шест месеци дуга према 8.500 корисника привремене новчане надокнаде за незапослене
особе са простора КиМ биће од сутра исплаћено, изјавио је министар за рад Александар
Вулин
Садашња влада није стварала дугове, али их враћа и шест месеци дуга према 8.500 корисника
привремене новчане надокнаде за незапослене особе са простора КиМ биће од сутра
исплаћено, изјавио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар
Вулин.
Он је, приликом уручења одобрених субвенција за самозапошљавање у Алексинцу, рекао да ће
тих шест рата бити исплаћено по наређењу председника владе Александра Вучића, плус
припадајућа рата која долази у текућем месецу.
Вулин је подсетио да је Влада Републике Србије 17. јуна 2003. донела одлуку о исплати
посебне новчане надокнаде у случају незапослености за наше грађане који живе на простору
Косова и Метохије, којих је око 8.500 и истакао да је од 2003 до данас акумулиран дуг према
тим људима у износу од шест рата.
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"Први пут, од 2003. године, у јануару 2016. они ће бити у потпуности изједначени са
примаоцима новчане помоћи који живе на простору централне Србије", рекао је Вулин и
нагласио да се држава није задужила за то и није подигла кредит, али се, како је рекао,
другачијом пословном политиком Националне службе за запошљавање успело да се обезбеде
средства и за ту намену.
"Од планираних 8,9 милијарди динара, колико је било предвиђено финансијским планом са
НСЗ, та служба је повукла свега 4,52 милијарде динара из буџета и на тај начин уштедела 4,38
милијарди динара, само у једној години", истакао је министар рада.
Како каже, то се успело захваљујући повећању запослености и смањењу незапослених лица на
евиденцији, а такође и захваљујући изменама и допунама закона о запошљавању који је донет
2015.
"Али то смо постигли и потпуно другачијом политиком НСЗ у смислу сопствене штедње,
одустајања од свега непотребног, и захваљујући таквој политици, ми смо могли да исплатимо
шест месечних рата које дугујемо од 2003. године", закључио је Вулин.

http://www.politika.rs/scc/clanak/345993/Revizor-Svako-trece-javno-preduzece-nije-smanjilo-zarade

Ревизор: Свако треће јавно предузеће није
смањило зараде
Утврђене су неправилности у укупном износу од 586,5 милиона динара код 42 буџетска
корисника
Аутор: Ј. Р.
Државни ревизор највеће неправилности нашао је код локалних власти и здравствених
установа у делу припреме и доношења буџета за 2014. годину, док свако треће јавно
предузеће није смањило зараде у складу са законом, саопштили су представници Државне
ревизорске институције (ДРИ).
Код 42 субјекта ревизије утврђене су неправилности у области припреме и доношења буџета,
односно финансијског плана у укупном износу од 586,5 милиона динара, саопштио је
председник ДРИ Радослав Сретеновић на конференцији за новинаре.
Приликом доношења буџета локалних власти неправилно је примењена јединствена буџетска
класификација у износу од 185,1 милион динара, нису планирани расходи и издаци у укупном
износу од 93,7 милиона динара и није измењена одлука о буџету у износу од 80 милиона
динара, навео је он.
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Здравствене установе нису ускладиле финансијске планове са средствима опредељеним
уговором са РФЗО за износ од 199,1 милион динара.
Остале неправилности износе 28,6 милиона динара, наводе представници ДРИ.
Сретеновић рекао је да је институција у овој години објавила 174 извештаја о ревизији, од
чега 80 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања, 78 извештаја
о ревизији саставних делова финансијских извештаја, 15 извештаја о ревизији одазивних
извештаја и један извештај о ревизији сврсисходности пословања.
Овогодишњим ревизијама обухваћени су подаци из финансијских извештаја који се односе на
приходе и примања у износу од 2.638,7 милијарди динара, расходе и издатке у износу од 1.979
милијарди динара, нефинансијску имовину у износу од 793 милијарде динара, финансијску
имовину у износу од 3.286,5 милијарди динара и обавезе у износу од 3.720 милијарди динара.
Сретеновић је рекао да су ревизијом обухваћене јавне набавке у износу од 52 милијарде
динара и да су утврђене неправилности у износу од 14,5 милијарди динара, што чини 27,9
одсто неправилности.
На основу налаза из извештаја предложене су мере за 21 субјект, односно поднето је 83
захтева за покретање прекршајног поступка, једна пријава за привредни преступ, 12
кривичних пријава и три информације надлежним тужилаштвима, рекао је Сретеновић.
Код укупно 26 контролисаних предузећа, односно код око 38 одсто, примењена је основица за
обрачун и исплату зарада у вишем износу од основице која је важила на дан доношења Закона
о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
Наводи се и да је запослено 77 лица без добијене сагласности.
Сретеновић је додао да у области утврђивања обавеза и наплате јавних прихода, који су у
надлежности Пореске управе и Управе царина, ниједна од ових управа није успоставила
јединствен информациони систем.
„Пореска управа није успоставила пореско рачуноводство, а Управа царина не води пословне
књиге по систему двојног књиговодства. Као последица наведеног, исказан је нереалан дуг
пореских и царинских дужника у износу од најмање 22,1 милијарде динара”, рекао је он.
http://www.politika.rs/scc/clanak/345882/Stecaj-se-menja-ali-zarade-upravnika-ne

Стечај се мења, али зараде управника не
Агенција за лиценцирање стечајних управника преузима стечајне послове Агенције за
приватизацију, а већ на пролеће оснива се Стечајна агенција
Аутор: Јована Рабреновић
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Ретко која област је у последњих неколико година доживела толико промена као стечај. Закон
о стечају који је донет 2009. године мењан је већ 2011. године, као 2012. и 2014. У октобру ове
године, с образложењем да су неопходне промене стечајног система, када је наговештено
укидање Агенције за приватизацију, саопштено је да ће Агенција за лиценцирање стечајних
управника преузети од Агенције за приватизацију послове у вези са стечајем.
Још док се сушило мастило на овом законском решењу уследила је најава новог. У пролеће
2016. године требало би да почне с радом Стечајна агенција, а новина у њеном раду биће то
што ће спроводити стечајне поступке и над предузећима у друштвеној својини, као и над оним
у приватној која су сада у надлежности привредних судова. Најава формирања новог тела у
чијој би надлежности били стечајеви можда и не чуди с обзиром на то да је одмах што је
Агенција за лиценцирање стечајних управника добила послове Агенције за приватизацију у
јавности изражена сумња да ће она, спрам својих капацитета, то моћи да ради. Јер њој остаје
у наслеђе око 650 стечајева који су се водили у Агенцији за приватизацију, као и добар део
будућих стечајева од око 500 друштвених предузећа која су још непродата, која нико неће и
којима истиче законски рок за приватизацију.
У Агенцији за лиценцирање стечајних управника тренутно је запослено 120 људи, а незванично
требало би да буду „појачани” и са двадесетак запослених Агенције за приватизацију. Иначе,
Министарство привреде још званично не саопштава каква ће бити судбина 190 запослених у
Агенцији за приватизацију, односно колико ће њих остати без посла. Уз отпремнину,
подразумева се.
Стечај је код нас синоним за сахрану предузећа иако то не би требало да буде. За двадесет
година код нас је мало предузећа изашло из стечаја попут „Футура плус”, која је после четири
године успела да промени тај статус. Негативном имиџу стечаја допринели су и сами стечајни
управници, односно заступници државног капитала у пропалим предузећима, јер за многе
важи да су се на том послу обогатили, док су сви други, а то су радници и предузеће –
пропали. Агенција за приватизацију није спорила да неки стечајни управници воде и неколико
десетина поступака, док неки добију само по један случај, а неки са списка управника
ниједан. Како се за све може наћи оправдање могло се чути да су баш ти стечајни управници
врло ефикасни и да њихове канцеларије имају капацитет за тако нешто.
Колико се може зарадити на стечају постало је посебно интересантно када је на чело
министарства привреде дошао Саша Радуловић који је пре тога, између осталог, радио и као
стечајни управник. За њега је важило да се баш на том послу обогатио. У то време Балканска
истраживачка мрежа – БИРН је дошла до података да је Радуловић као стечајни управник
зарадио 20 милиона динара на име трошкова и награда током вођења стечајних поступака. Још
14 милиона динара требало је да му буде исплаћено по истом основу.
Радуловић је својевремено на свом блогу на Б92 написао да је био лош стечајни управник.
Иако је, каже, био стечајни управник у 14 предузећа чија се имовина процењује на стотине
милиона евра, објавио је да је зарађивао у просеку свега 700 евра месечно. Објаснио је да
зарада стечајног управника зависи од успешности и трајања стечајног поступка.
– Повериоцима је у интересу да наплате што више од свог потраживања и проценат онога што у
њихово име наплати управник иде канцеларији управника. На пример, уколико повериоцима
за наплату остане преко милион евра, награда за управника је 28.100 евра, увећана за 0,5
одсто на износ преко милион евра. Како је износ награде фиксни, у интересу стечајних
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управника је да поступци трају што краће. Уколико поступак траје годину дана, за наплату од
милион евра награда износи око 2.400 евра месечно бруто. Ако траје две године, 1.200 евра
месечно бруто – објаснио је он. – Ја бих волео да сам зарадио стотине хиљада евра у стечајним
процесима јер би то значило да сам и повериоцима наплатио десетине милиона евра. Али,
нажалост, нисам – тврди Радуловић.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prvo_strajk_upozorenja_pa_generalni_strajk_19_januara_.55.html?news_id=313
431

Синдикат правосуђа Србије захтева да се одустане од најављеног отпуштања радника

Прво штрајк упозорења, па генерални штрајк 19.
јануара
АУТОР: В. ЈЕРЕМИЋ
Чланови Синдиката правосуђа Србије ће 11. јануара наредне године обуставити рад на сат
времена како би упозорили представнике власти на, како тврде, погубне последице
најављених отпуштања, сазнаје Данас. Уколико захтеви синдикалаца буду игнорисани, од 19.
јануара ће правосудни службеници "највероватније" ступити у генерални штрајк. То је
одлучено на јучерашњој седници републичког одбора Синдиката правосуђа.
Према речима Слађанке Милошевић, председнице синдиката, правосудни службеници овим
протестом упозорења позивају представнике власти да се "дозову памети".
- Тражимо од њих да приступе изради нових систематизација радних места, али таквих које ће
уважити потребе правосудног система. Такође, инсистирамо да у радним групама које ће се
бавити израдом тих систематизација буду и представници синдиката. Уколико до тога не дође,
највероватније ћемо од 19. јануара ступити у генерални штрајк - рекла је Слађанка
Милошевић.
Највеће кривце за стање у којем су се нашли правосудни службеници, председница Синдиката
правосуђа види у носиоцима правосудних функција и руководиоцима правосудних органа који
"громогласно ћуте".
- Од захтева за сменом министра правде смо одустали. Схватили смо да, када би Селаковић
био смењен, на његово место дошао опет неко ко не зна ништа о функционисању правосудног
система. А ми времена да се играмо учитеља немамо - навела је Милошевићева.
Како је истакла, током протеста упозорења чланови синдиката неће ићи пред Владу, јер
сматрају да чланови Владе треба да дођу код њих, пошто их они и плаћају.
Трудноћом чувају посао
Једна од препорука са јучерашње седнице републичког одбора Синдиката правосуђа Србије
је да запослене правосудне службенице остану у другом стању, пошто онда држава неће
моћи да их отпушта.
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/__direktori_jaci_od_zakona_.55.html?news_id=313433

Синдикати тврде да највише неправилности у збрињавању технолошких вишкова има на
подручју Школске управе Београд

Директори јачи од закона
АУТОР: В. А.
- На подручју Школске управе Београд у основним школама слободно је 1.162 радна места за
наставно и 344 за ненаставно особље, а у средњим школама 448 за наставно и 131 за
ненаставно. У музичким школама непопуњено је 191 наставничко место и 24 ненаставна,
показују подаци које је изнео начелник ШУ Београд Милан Јоксимовић, на састанку са
члановима Радне групе за праћење ангажовања запослених у основним и средњим школама.
Састанак је одржан на иницијативу синдиката, који указују да у Београду има највише
неправилности у збрињавају технолошких вишкова.
Синдикати сумњају да је објављени број слободних радних места тачан, јер велики број
директора школа и даље одбија да достави податке који им је мандат по реду, да ли је њихово
радно место пријављено као слободно или га чувају, иако по закону на то имају право само
током првог мандата. У Београду је, према непотпуним подацима око 4.000 запослених на
одређено време, али су многи директори одбили да доставе образложење по ком основу су ти
људи ангажовани. Ружица Тодић Брдарић, из Гранског синдиката просветних радника
"Независност", сумња да ће комплетни подаци бити достављени у наредних седам дана, што је
договорено на поменутом састанку, јер ни до сада против појединих директора школа који су
тајили бројке нису предузете санкције, а просветна инспекција није поступала по пријавама.
- Београд је велико тржиште, има 288 школа и могућност злоупотреба је ту највећа. Много пута
смо указивали да је 156 директора прикрива податке, алиочигледно постоји немоћ или отпор у
систему да се то питање реши. Очигледно да је у питању спрега различитих интересних група
и политички уплив који превазилази домен једног човека - каже за Данас Тодић Брдарић,
одговарајући на питање шта је начелник ШУ Београд рекао на тврдње синдиката.
И Добривоје Марјановић из Уније синдиката просветних радника истиче за Данас да у
Београду постоји отпор да се подаци о слободним радним местима прикажу транспарентно,
тако да нико са сигурношћу не може да процени о ком броју је реч. Он додаје да је и
начелник ШУ Београд признао да неки директори нису доставили податке и објашњења по
ком основу су запослени радници на одређено време. Иако је на састанку договорено да
синдикати обавесте Министарство просвете о свим спорним случајевима кршења закона, и у
Унији и у "Независности" сумњају да ће одговорни бити санкционисани, јер су више пута
указивали на злоупотребе, али ни инспекција ни Министарство нису реаговали. Сумњу
подгрева и тврдња надлежних да у Београду постоје само три неразрешена случаја док је
списак синдикалаца много дужи.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-najavi-5600-novih-radnih-mesta

У најави 5.600 нових радних места
У првих девет месеци ове године страни инвеститори уложили су у Србију 1,2 милијарду
евра, што је око 300 милиона више него у истом периоду лане. Процењује се да ће до
краја године оне достићи
У две фабрике у Новом Саду посао ће добити 3.500 људи
око 1,5 до 1,6 милијарду евра. Уколико су процене добре, то би значило да су стране
инвестиције ове године веће од лањских, када су износиле укупно 1,2 милијарду евра. Србија
је највеће инвестиције имала 2011. године – 3,3 милијарде евра, али се то није много осетило
кроз смањење броја незапослених.
Највеће инвестиције ове године започете су у аутомобилској, прехрамбеној и грађевинској
индустрији. Улагања су махом стизала из Кине, Турске, Аустрије, Француске и Италије.
Повећање од готово 300 милиона евра у односу на прошлу годину видно је побољшање и
напредак за Србију, али још увек недовољно за отварање довољног броја нових радних места
и веће смањење стопе незапослености.
Током ове године компанија „Меита група” из Кине била је највећи страни инвеститор с
уложених 60 милиона евра. Немачки „Леони” уложио је 21 милион евра, аустријски
„Гирлингер” 20 милиона, „Стрејт нова 2”, компанија из Француске, уложила је 18 мииона, док
је италијанска „Камоци група” овде уложила 15 милиона евра. „Теклас” из Турске инвестирао
је 11,3 милиона евра, а „Ајмакс” из Аустрије девет.
Због значаја страних инвестиција држава је спремна да и наредне године даје низ повољности
страним инвеститорима јер су креатори економске политике Србије свесни тога да без њих
нема нових радних места. Премијер Александар Вучић наглашава да су у буџету за 2016.
годину планиране обавезе за раније велике стране инвестиције, као што су оне према „Ер
Србији” и „Фијату”, али и за нове, које ће омогућити отварање великог броја радних места.
Захваљујући тим улагањима, у Шапцу ће идуће године бити отворена фабрика у којој ће се
запослити 1.700 људи, у две фабрике у Новом Саду посао ће добити 3.500 људи, а у
Владичином Хану 400 радника .
Влада Србије усвојила је крајем прошле недеље закључак о додели подстицајних средстава за
седам нових инвестиција, које ће омогућити отварање најмање 6.042 радна места. Наравно, то
нису инвестиције које ће бити окончане следеће године. Инвеститори су се обавезали на то да
на име зараде за три године исплате више од 532,1 милиона евра. Инвестициони пројекти
подразумевају отварање нових фабрика у Новом Саду, Врању, Аранђеловцу, Прокупљу,
Београду, Инђији и Нишу.
Љ. Малешевић
„Сименс” запошљава још 230 Суботичана
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– Компанија „Сименс” ће у суботичкој фабрици ветрогенератора од Нове године запослити 230
нових радника – каже генерални директор компаније за Србију Удо Ајлингер.
Он је новинарима у Београду рекао да је за „Сименс” година била веома успешна. „Сименс” је
од августа ове године већ запослио 309 радника.
– Пошто смо на петом месту у свету, наши планови су да у Србији будемо на првом месту на
дуги рок, али је за то потребно да задовољимо глобалну тражњу. Зато планирамо да упослимо
још квалификованих радника – рекао је Ајлингер.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pomoc-treba-zdravim-firmama-ne-gubitasima

Помоћ треба здравим фирмама, а не губиташима
Привредници у Србији очекују много већу подршку државе у наредној години. Највећи
српски приватни послодавци, окупљени у Српски пословни клуб „Привредник”, очекују да
убудуће мерило
успеха за истицање привредника буде остварени профит, као и плаћени порез на добит из
пословања, и да се на тој основи започне промовисање успешних људи и компанија. Напомињу
да су чланови клуба „Привредник” само у 2013. години платили више од 550 милиона евра
пореза држави.
Осим констатације да је буyет за 2016. годину штедљив, напомињу да се значајан привредни
раст не може остварити без улагања па самим тим и државна каса у одређеној мери треба да
буде инвестиционо подстицајна. Они очекују да ће домаћи привредници и инвеститори имати
предност и да ће предвиђени буџетски подстицаји завршити у њиховим рукама, а не да се
само субвенционишу државни губиташи.
Српски пословни клуб „Привредник” сматра да би, уколико би се државна средства с
компанија губиташа преусмерила на здрави део привреде, дошло до „експлозије” иновација,
нових производа и услуга, а тиме и до нових радних места. У супротном, додају, наставиће се
тренд завлачења руку у џеп привредника и грађана, односно свих уредних пореских платиша.
„Да би се Србија регионално развијала, нужно је подржавати више од 300.000 малих и
средњих предузећа и предузетника с локала, који имају ограничен приступ изворима
финансирања па самим тим сматрамо да новац из буџета треба алоцирати у здравији део
привреде, у руке компанија и предузетника који редовно измирују своје пореске обавезе и
пуне исти тај буџет”, наводи у саопштењу Српски пословни клуб „Привредник”.
Држава се, иначе, определила за то да наредне године подршка привреди буде 15,1
милијарди динара, што је готово четвртина буџета Министарства привреде. То министарство
ће у 2016. години располагати с укупно око 19,42 милијарди динара, колико је имало и ове,
али ће начин расподеле новца бити другачији. Највећи износ планиран је за подстицаје
привреди у виду прилачења инвестиција, за шта је опредељено 12,3 милијарди динара.
Планирано је, такође, и 3,5 милијарде динара за подстицаје за директне инвестиције по
уговорима које је склапала СЕИПА.
Министар привреде Жељко Сертић раније је у више наврата поручивао да ће 2016. бити година
предузетништа, а за развој малог бизниса у наредној години је из буyета тог ресорног
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министарства издвојено 0,8 милијарди динара. Пола милијарде динара планирано је за
посебне програме који су намењени малим и средњим предузећима, а планирана је и
докапитализација Развојне агенције Србије с 307 милиоона динара.
Љ. Малешевић
Бесповратно малим предузећима
Недавно су предузетници и власници малих предузећа могли од државе добити бесповратна
средства за куповину опреме комбинована с банкарским кредитом. Средином прошлог месеца
Министарство привреде је за ту намену доделило 200 милиона динара и сав новац је већ
утрошен.Помоћница министра привреде Катарина Обрадовић Јовановић најавила је да ће тај
програм набавке опреме за мале предузетнике бити настављен и у 2016. години и да ће бити
опредељено више пара, односно 500 милиона динара.
Кредити су били намењени искључиво за производну индустрију, а највише интересовања
било је за прехрамбену индустрију, пластику и обраду дрвета. Иначе, мала и средња
предузећа запошљавају две трећине радника у Србији. Стратегијом привредног развоја Србије
до 2020.године предвиђено је отварање још 25.000 таквих предузећа, у којима би посао нашло
око 180.000 радника, а повољни кредити су замајац тог плана.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Eutva%E2%80%9D-prezivela-i-bez-zastite-drzave-i-bez-kupca

„Утва” преживела и без заштите државе и без
купца
До краја године панчевачка „Утва” могла би ући у стратешко партнерство с ЈП
„Југоимпорт СДПР” и на тај начин сачувати и производњу и 230 запослених. Како је за
„Дневник” објаснио преседник Синдиката металаца Војводине Слободан Костић,
„Утва”би могла ући у стратешко партнерство с ЈП „Југоимпорт СДПР”
32 радника „Утве” јавила су се добровољно за социјални програм, док остали запослени чекају
решење о судбини компаније.
Још маја 2008. године Агенција за приватизаицју дала је сагласност „Утви”, која је била у
реструктуиррању, за потписивање уговора с ЈП „Југоимпорт СДПР” за производњу 20 авиона за
инокупца. Тај уносан посао донео је повећање упослености производних капацитета „Утве”,
побољшао њен финансијски положај, а истовремено је утицао и на очување и даљи развој
ваздухопловне индустрије Србије.
Тај посао је додатно оснажио „Утву”.Међутим, држава је „Утву” у јуну ове године оставила без
заштите и она се није нашла међу 17 стратешких и за државу важних предузећа чија је
приватизација остављена за наредну годину. С дугом од око милион евра, без оглашене
приватизације, „Утва авио-индустрија” дочекала је крај и последње заштите укинутим
реструктурирањем. Без обзира на то, плате за око 260 радника биле су редовне, а повериоци
нису блокирали рачун па „Утва” још није у стечају.
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Но, осим дуговања, „Утва” има и знатну имовину. Костић је објаснио да је одавно у Агенцији
за приватизацију направљен уговор, и то тако да је трећина фабрике одвојена, катастарски, па
је могла бити продата. Ту је и 17 хектара земље у граду од старог аеродрома, који припада
„Утви”, и још неки објекти ван фабрике. Костић додаје да је Агенцији годинама нуђено да то
распрода и да се намире дугови, али да она ниједног тренутка није огласила продају.
– С дуговима, вишком имовине, у стратешком загрљају „Југоимпорта” и без заштите од
поверилаца, „Утви” су летос у Влади Србије предложена алтернативна решења да би рачун
био на неки начин заштићен – рекао је Костић. – Предлози су предстечајни поступак и израда
унапред припремљеног плана реорганизације.
Протеклих недеља вођени су дуги преговори с „Југоимпортом” и ових дана би они морали
бити приведени крају, односно мора се знати са чиме ће „Утва” ући у наредну годину и да ли
ће 230 радника сачувати радна места.Ваља подсетити на то да је прошле године компанија
„Мубадала” из Уједињених Арапских Емирата најавила инвестирање у „Утву” и запошљавање
нових радника.
Још у јануару ове године тврдило се да Арапи не одустају од инвестирања у „Утву”, да би
половином године с ње била скинута заштита за наплату дуговања. И поред свега, „Утва” и
даље ради за „Мубадалу” и Ирак и у питању су међународни уговори. Самим тим, радницима
није јасно шта ће се догодити уколико фабрика оде у стечај, односно како ће се то објаснити
страним партнерима који чекају да се послови заврше.
Љ. Малешевић
Седамдесет осам година рада
„Утва” је била фабрика авиона и једрилица још пре Другог светског рата. Основана је 5. јуна
1937. године као „Једриличарско друштво Утва–Земун” и као таква саградила је једрилице
„врабац” и „чавка”. Данашњи назив добила је 1939. године, а наредне се преселила у
Панчево. До рата, 1941. године, произвела је 39 једрилица различитих категорија, стране и
домаће конструкције. Укупан број ваздухоплова произведених у тој компанији је више од 900.

http://www.politika.rs/sr/clanak/345975/Protest-radnika-GSP-a-zbog-losih-uslova-rada

Три синдиката ГСП-а траже смањење радног
времена и враћање 10 одсто зараде
Испред капија ГСП-а јуче се окупило око 120 радника да би указали колико су преморени и
исцрпљени због осмочасовног рада – Управа градског превозника наглашава да је крајње
неоправдано и законски неосновано ширење дезинформација и незадовољства
Аутор: Дејан Алексић
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Незадовољни радним временом, условима рада и висином зарада, око 120 радника ГСП-а
окупило се испред капија овог предузећа како би изразили незадовољство. Протест су
организовали Саобраћајни синдикат, Синдикат возача и синдикат „Евровозач” да би, како
кажу, указали колико су преморени и исцрпљени.
– Возачима је веома напорно да возе осам сати и све је већи број удеса. Последњи инцидент
на Зеленом венцу нема везе са умором. Али, сваког дана код мене долазе многе колеге и
жале се да не могу више да издрже. Пију кафу и енергетске напитке како би преварили умор,
али то није решење. Зато тражимо да се скрати радно време – истиче Александар Јокић,
председник Саобраћајног синдиката, напомињући да су алати у погонима лоши и да фале
резервни делови.
Окупљени су на скупу истакли један од најважнијих захтева – да им се врати 10 одсто зараде
које им је ГСП одузео пре око годину дана.
– Плате су смањене за 10.000 до 15.000, у исто време када су свима у земљи смањиване. Али
нама су зараде смањене још једном. Због свега тога један део возача напустио је фирму и
отишао да ради у иностранству – наглашава Јокић чији синдикат, како каже, тренутно окупља
507 колега.
Јучерањем скупу придружило се и неколико отправника са окретница који су указали, такође,
на лоше стање.
Ако не буде одговарајуће реакције управе, Јокић најављује да ће протест радикализовати 28.
јануара. Тада ће, тврди, са знатно више колега ходати улицама.
Реакција коју су синдикалци захтевали од руководства стигла је истог дана, али тешко да ће
њоме бити задовољни.
ГСП је у саопштењу навео да је штрајк организовао нерепрезентативни синдикат, а да је до
повећања радног времена морало да дође да би се умањио недостатак 300 возача и смањио
прековремени и ноћни рад.
– Без икаквог законског основа возачи су годинама радили скраћено. Нетачно је и да је
повећан број незгода због њиховог премора јер статистика показује да је увођењем
осмочасовног радног времена протекле године број саобраћајних незгода са кривицом возача
смањен. Крајње је неоправдано и законски неосновано то што поједини синдикати шире
дезинформације и незадовољство међу радницима – наглашава се у саопштењу ГСП-а.
Поводом протеста три синдиката огласио се и Београдски синдикат ГСП-а који сматра да овај
скуп није био потребан и да ће произвести контраефекте.
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