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Нова топионица није исплатива

Синдикат рудара Србије, незадовољан због отпуштања и лоших пословних
резултата, тражи од премијера да смени директора РТБ Бор
Први човек РТБ-а управља Басеном као пензионер, а у том статусу је и велики
број људи из администрације * Држава дала огромна средства, али она нису
рационално утрошена * Синдикални функционери се отпуштају и због изјава у
медијима
Аутор: Г. Влаовић
Тражимо од премијера Александра Вучића да хитно смени директора Рударскотопионичарског басена Бор Благоја Спасковског, који је кривац за колапс у коме се налази
предузеће, шиканирање синдикалних активиста, отпуштање радника и нерационално
пословање. Само његова смена, која је требало да уследи још много раније, може омогућити
РТБ Бор да изађе на зелену грану када нађе иностраног стратешког партнера - каже за Данас
Љубиша Миљковић, председник Синдиката рудара Србије који делује у РТБ Бор.
Наш саговорник истиче да је група синдикалаца, међу њима и он, добила отказе због својих
синдикалних активности.
- Први пут сам добио отказ на основу лажне оптужбе да сам злоупотребио службено возило.
Међутим, инспекција рада ме је вратила на посао јер је разлог за отказ био неоснован. Након
тога сам опет отпуштен са посла зато што сам дао интервју новинама о ситуацији у којој се
налази предузеће. Поред тога што се шиканирају синдикалци који нису по вољи пословодства,
отпуштају се и људи у производњи. Тако је за годину дана без посла остало 1.000 радника РТБ
Бор а најављује се додатно отпуштање још толико запослених. Са друге стране, док је у Бору
омладина буквално на улици без било каквог посла, РТБ предводи Спасковски, који је већ неко
време у пензији, али поред тога зарађује велики новац као први човек предузећа. Такође, у том
статусу је и већина руководећих људи око њега, који уз по правило високе пензије, добијају и
огромне надокнаде за рад у РТБ. Од 5.000 запослених у предузећу чак 2.000 је ангажовано у
администрацији, а свако од предузећа у оквиру Басена има своје засебне службе. То је велики
простор за рационализацију, али уместо да се искористи, отпуштају се рудари - наводи
Миљковић.
Према његовим речима пословни резултати РТБ Бор, који има велике потенцијале и знатне
резерве у рудницима бакра и злата у Бору и Мајданпеку, веома су лоши. У прошлој години,
закључно са 1. октобром забележен је губитак од 30 милиона долара а месец дана касније је
наводно тај губитак спуштен на 20 милиона долара.
- Држава је уложила знатна средства у РТБ Бор али она нису утрошена на адекватан начин.
Изграђена је нова топионица али параметри показују да се та инвестиција није исплатила.
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Наиме, степен искоришћености у обради руде у старој топионици је 93 одсто, а у новој 70 до 75
одсто. Такође и поред тога што су у новој топионици инсталирани и филтери за пречишћавање
и даље долази до загађивања животне средине, иако то не би требало да се дешава - наглашава
Миљковић и подсећа да је вредност те инвестиције износила 290 милиона долара, од чега је
230 обезбедила држава.
Кинези, али и Руси, Немци...
Председник Синдиката рудара Србије је оптимиста када је реч о будућности РТБ Бор. "Не само
Кинези већ компаније из других земаља, као што су рецимо Русија и Немачка, интересују се за
стратешко партнерство са РТБ Бор. Неке од њих би желеле већински удео у власништву а неке
мањински. Обе ствари су веома исплативе јер је рударство уносан посао а РТБ има
респектабилне резерве руда у својим рудницима", закључује Љубиша Миљковић.

Синдикати и Министарство привреде договорили
решење проблема ФАП-а
Извор: Бета
Договорени су конкретни кораци о будућности ФАП-а из Прибоја, саопштило је Министарство
привреде.
Државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић и представници три репрезентативна
синдиката ФАП-а из Прибоја договорили су конкретне кораке које ће тај ресор, руководство предузећа и
синдикати предузимати у наредном периоду.
Тема је била пословање компаније, проблеми и будућност предузећа и његових радника.
Како је саопштило министарство привреде, представници синдиката су у отвореном и конструктивном
разговору истакли да им је сасвим јасно да је садашње стање у ФАП-у апсолутно неодрживо и исказали
разумевање за напоре које Влада Србије чини, како би превазишла и решила проблеме у овој
компанији.
Постигнута је потпуна сагласност о томе да сви - руководство предузећа, синдикати, Министарство
привреде морају заједно да раде на проналажењу решења које је одрживо и којим ће бити обухваћени
сви у ФАП-у.
Учесници састанка су се, како се наводи, сагласили да ће решење за ФАП бити у искључиво у законском
оквиру и у складу са стратешким опредељењем Владе Србије да се процес својинске трансформације
оконча.

Због штрајка упозорења данас без првог часа у школама
Извор: Бета
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Просветни радници организоваће данас штрајк упозорења, а због тога неће бити одржан
први школски час у преподневној и поподневној смени.
Штрајк су подржала сва четири репрезентативна синдиката образовања (УСПРС, СРПС, СОС и
ГСПРС "Независност").
Одлука о штрајку донета је на састанку четири репрезентативна синдиката 4. фебруара.
Синдикати просвете таже повећање коефицијената у априлу и октобру у износу од четири
одсто плата за наведене месеце, као и исплату награде утврђене Споразумом и Посебним
колективним уговором у износу од 5.000 динара.

Јавна предузећа отпуштају без јасног плана
Крај априла рок је да се у локалним самоуправама смањи број запослених у јавном сектору, а
Министарство државне управе и локалне самоуправе већ је реаговало због уочених
неправилности. У појединим предузећима и даље су у току анкете међу радницима који по
добровољној основи желе да их напусте, а такав начин смањења броја радника, синдикати не
сматрају добрим решењем.
Новосадско јавно предузеће "Водовод и канализација" до априла мора да напусти 56 људи. На
први поглед план отпуштања показује да ће највише радника отићи из сектора, који су
директно повезани са делатношћу предузећа.
Директор ипак не мора да брине о мањем броју радника у свом кабинету где ће и даље бити
запослено њих 18, док ће служба за односе са јавношћу која броји 22 људи, у априлу бити мања
за само једног радника. У "Водоводу" објашњавају да су у питању добровољни одласци, а
наизглед прекобројну ПР службу објашњавају тиме да је не чине само портпароли, већ и
радници у кол центру и корисничком сервису.
По принципу добровољности седам радника напустиће и предузеће "Градско зеленило", које у
протеклих пет година смањује број стално запослених и кажу да том послу и даље није крај.
- Данас смо на 313 стално запослених и несумњиво да ће у неком наредном периоду морати тај
број и даље да се смањује, али не на уштрб радника који раде на терену, значи не на уштрб
оних који косе траву, који је заливају, који саде саднице по граду, него искључиво на уштрб
администрације која ће морати да буде неупоредива мања, а оперативнија, каже директор
Јавно-комуналног предузећа "Градско зеленило" Александар Богдановић.
Синдикати пак сматрају да добровољни одлазак из јавног сектора није решење.
- Тиме се не регулише унутрашња организација предузећа. Неће се створити правилна
структура у том предузећу, али имајући у виду да ти који се данас налазе на власти и који су
претходно били, увек говоре да није њихов посао да отпуштају оне које су претходни
запослили. То је пребацивање одговорности са једног на другог, што се страшно одразило на
рад јавних предузећа, каже председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној
делатности Новог Сада Зоран Радосављевић.
Реаговало је и Министарство државне управе и локалне самоуправе. Упозоравају на то да су
примећене неправилности у примени Закона о максималном броју запослених у јавном
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сектору, те да је примећено да се радницима уручују откази без јасног образложења и укидају
радна места кључна за функционисање предузећа.
Због тога инспекција Министарства рада најављује строге контроле послодаваца током којих ће
утврђивати законитости решења о престанку радног односа.

Дуг за порез на пет година
Аутор: Д. И. Красић
Предузећа са пореским дуговањима до два милиона динара могу да их отплате на 60 месеци
и отписује им се камата
ФИРМЕ које за порезе и доприносе дугују до два милиона динара моћи ће своје обавезе да
отплате на рате у року од чак пет година, уместо досадашње две. Редовним намиривањем рата
стичу и право да им се камата отпише - у целости. Предузећа са већим дуговањем, своје обавезе
могу да плате у истом року, али им се отписује само 50 одсто камате. Ово је предвиђено
најновијим изменама Закона о пореском поступку и администрацији, које су се пред
посланицима Скупштине, заједно са сетом економских закона, нашле по хитном поступку.
Како би се олакшала наплата заосталих дуговања, изменама овог прописа подиже се и праг
пореског дуга на 1,5 милиона динара, за који ће дужнику моћи да се одобри репрограм, али се
неће захтевати обезбеђење - ни хипотеке, ни залоге, ни менице, ни банкарске гаранције.
Ова ће посебно погодовати предузетницима којима је закон до сада тражио обезбеђење за
репрограм дугова изнад 200.000 динара, док је ова граница за предузећа била милион динара.
И грађани неће морати да полажу гаранције уколико репрограмирају свој порески дуг, који не
прелази 200.000 динара, што је дупло већи износ од досадашње границе за коју се захтевало
обезбеђење дуга.
Министар привреде Жељко Сертић истакао је у понедељак у Скупштини Србије,
представљајући измене овог пореског закона, да ће се светска економска криза прелила и на
Србију и да су највише била погођена мала предузећа и микрофирме, као и предузетници, који
су имали проблем да сервисирају своје обавезе пре свега према држави.
- Ако узмемо у обзир да немамо савршен систем функционисања Пореске управе, нити
државних органа, фер је да као држава будемо толерантни према нашим грађанима и да им
помогнемо - истакао је Сертић. - Та предузећа морају да плаћају текуће обавезе, као и дуговања
из претходних година.
Камата на порески дуг, како је предложено, биће у износу референтне каматне стопе НБС, која
је сада 4,25 одсто. Порез ће моћи да се плати предајом ствари, односно компензацијом, али и
конверзијом пореских дугова у власнички удео у капиталу пореског дужника. Отпис дугова
одобраваће се пореским дужницима који редовно измирују дугове и текуће обавезе, тако што
се, по истеку 12 месеци редовне исплате, отписује 50 одсто камате.
НЕМА СПИСКОВА
ПОРЕСКА управа Србије, изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији,
више неће имати обавезу да свака три месеца јавно објављује спискове највећих пореских
дужника. Уместо тога, законодавац Пореској управи даје могућност да ове спискове "може да
објављује" два пута годишње.
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Они који пре времена (предвиђеног репрограмом) отплате заостале обавезе моћи ће да
рачунају на отпис комплетне камате. Сви дужници који сада имају активан програм
репрограма дуга, моћи ће да поднесу захтев за одлагање по новим условима.
Измене и допуне закона о јавно-приватном партнерству и концесијама су, како истиче
законодавац, потребне јер су за претходних пет година, колико постоји закон код нас, одобрена
само 34 уговора.
- Од та 34 уговора, на прсте можемо да набројимо оне који су добри и квалитетни. Зато што ни
тај закон није обухватио довољно јасне и прецизне критеријуме и оставио је могућност за
примену одређених негативних последица које ћемо данас морати да решавамо, било судским
путем, било раскидањем уговора или реализацијом некаквих других активности - навео је
министар привреде.
Из угла опозиције, примедба на овај закон односи се на право које се додељује концесионару,
односно приватном партнеру: да се, уз градњу уговореног објекта, бави и изградњом
комерцијалних објеката попут бензинских пумпи, хотела и слично на траси ауто-пута, али и, на
пример, стамбених зграда поред јавног стадиона.
- То значи да ће се, ако се добије концесија за пут, уз тај пут градити пумпе и хотели, који остају
концесионарима. Дакле, он ће изградити без конкурса и без тога да држави плати оно што она
треба да добије, и ти објекти ће остати у његовом власништву? - питао је Марко Ђуришић,
посланик СДС.
ДИРЕКТОРИ БЕЗ ПАРТИЈСКИХ ФУНКЦИЈА
ГУБИЦИ јавних предузећа су огромни и, по речима министра привреде Жељка Сертића,
држава ће успети да их у овој години смањи на око 35 милијарди динара, са лањских 40.
Предложени закон о јавним предузећима, о коме су у понедељак расправљали посланици
српског парламента, има за циљ да омогући да 37 републичких и 691 локално јавно предузеће
дугорочно послују.
- Овим законом предвидели смо низ мера којима ћемо озбиљно пооштрити пословање јавних
предузећа - рекао је Сертић.
Директори убудуће неће моћи да обављају партијске функције, мораће да имају високе
професионалне параментре. Директори од сада неће моћи да имају заменике, извршни одбори
биће укинути, а јасно је дефинисано да се сви локални функционери бирају на исти начин као
на републичком нивоу.

ПОНОВО ПОЧИЊУ ШТРАЈКОВИ:
Вербић шутнуо просветаре, проблеме свалио на Вучића!
Аутор: М. Лесковац
Штрајк упозорења током којег неће бити првог часа у преподневној и првог часа у поподневној
смени данас ће бити одржан у око 600 основних и средњих школа у Србији, најавили су
представници просветних синдиката.
Они су се у уторак састали с министром просвете Срђаном Вербићем, али су уместо договора
упућени да се за веће плате обрате премијеру Александру Вучићу.
Излазе на улице
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- На наше питање зашто није испоштован споразум којим нам се, између осталог, гарантује
повећање плата, министар је одговорио да пара нема и да се обратимо премијеру. Колико смо
обавештени, премијер ће нас примити у понедељак. Имамо два конкретна захтева, повећање
плата у априлу и октобру у износу од по четири одсто и исплату једнократне награде у износу
од 5.000 динара - каже Слободан Брајковић, председник СРПС.
Данашњи
штрајк
упозорења
је,
додаје
он,
само
почетак
побуне:
- Почетком следеће недеље организоваћемо масовне протесте у Србији. Један дан ће бити
протест у Зрењанину, другог дана ће бити у Кикинди, и тако редом. Ако Вербић и остали и даље
буду ћутали, онда ћемо почети регуларни штрајк држањем скраћених часова од пола сата.
Извлачи се
Разочарани понашањем ресорног министра, поједини просветари позвали су га да поднесе
оставку.
- Вербић нема м.да да поднесе оставку коју је обећао пред 50 сведока - представника синдиката
- ако оно што је потписао не буде испуњено. А није! Позвао је синдикате на састанак да би их на
крају шутнуо и све свалио на Вучића. Сад очекујем да у медијима покрене причу против
синдиката, да свали сву кривицу на нас и да се опет извуче, иако није учинио ништа да нас
подржи и да нам помогне - оштро је јуче поручио Миодраг Сокић из Форума београдских
гимназија.
У синдикатима истичу и да је просек плате у просвети у децембру износио тек нешто више од
37.000 динара, док се републички просек креће око 51.000.
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