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Капиталисти у проблемима, ноћу не спавају
Аутор:Аница Телесковић

Многе је изненадила вест да је бизнисмен Војин Лазаревић, власник „Руднап групе”, пред
банкротом. Нарочито ако се зна да је само на једном послу са државом – набавке паметних
бројила 2013. године зарадио 6,5 милиона евра.
Међутим, према писању медија, овај тајкун дугује 11,6 милијарди динара, а фирма му је у
блокади дуже од годину дана.
Банке су, како се наводи, кренуле у продају и земљишта које има у Албанији. Реч је о локацији
која се налази у близини луке Драч.
Ту је Лазаревић са партнером из Босне и Херцеговине Дамиром Фазлићем, уложио 30 милиона
евра како би изградио међународни терминал за гас и нафту.
Према подацима Агенције за привредне регистре, Лазаревићу ни у Србији не цветају руже.
Из године у годину његови пословни приходи се смањују, а губици расту.
Тако је, крај 2014. године „Руднап група” дочекала са нето губитком у 2,03 милијарде динара,
што је око 17 милиона евра.
Лазаревић није једини домаћи крупни капиталиста који је током кризе запао у проблеме. Један
од њих, у поверењу је пре неколико година рекао новинару „Политике”, како због дугова који
му висе над главом, свако вече сања како нема ноге.
Остала је запамћена и изјава Зорана Дракулића када се 2010. године на Копаоник бизнис
форуму пожалио како ноћима не спава, јер је презадужен.
Наш други саговорник из редова крупних бизнисмена, који је желео да остане анониман, каже
да се минулих година 80 одсто домаћих бизнисмена нашло у Дракулићевој кожи.

Бору треба свежих 50 милиона долара
Аутори: Ј. Попадић - А. Телесковић

За лошу ситуацију није крива само ниска цена бакра, већ и лоше руковођење компaнијом,
показала „Мекинсијева” студија
Без обзира на то што државни званичници резултате „Мекинсијеве” студије о РТБ „Бору” држе
у тајности, неки детаљи већ сада су јасни. По свему судећи у компанији ће, пре свих, уследити
кадровске промене. И сам министар привреде Жељко Сертић истакао је јуче у изјави за Танјуг
да су експерти ове америчке консултантске куће „потврдили нашу бојазан да је потребна
промена у смислу руковођења предузећем и технолошким процесима”.
То је јуче за „Политику” потврдио и Љубиша Миљковић, председник Синдиката рудара Србије,
који је имао увид у „Мекинсијеву” дијагностичку студију. Како каже, ова анализа указала је на
неколико главних проблема: недостатак свежег капитала, лоше руковођење и вишак
администрације.
– Када је о финансијама реч, експерти из ове консултантске куће истакли су да је неопходно
упумпати 45 до 50 милиона долара свежег капитала у РТБ „Бор да би у овим околностима и под
непромењеним тржишним условима могао да функционише – каже Миљковић.
За лошу ситуацију у којој се компанија налази није крива само ниска цена бакра, већ и лоше
руковођење, тачније субјективни фактор, додаје наш саговорник.
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Иначе, на челу компаније налази се Благоје Спасковски( 68), који је на позицији менаџера
ангажован као пензионер. Али према тврдњама синдикалаца он није једини пензионер на
управљачкој позицији у овој компанији.
Миљковић каже да су стручњаци из „Мекинсија” указали на то да нова топионица није
искоришћена у довољној мери и да ствара губитке, упркос инвестицијама које превазилазе 300
милиона евра.
Наш саговорник истиче и да је дијагностичка студија показала и да РТБ „Бор” не поштује
стандарде безбедности и заштите на раду и да су због тога честе тешке повреде раника, од
којих су неке биле и са смртним исходом.
Према нашим незваничним сазнањима, у компанији има и вишка запослених, па се тако
процењује да је у администрацији од 1.500 до 2.000 прекобројних. Према најавама генералног
директора овог предузећа Благоја Спасковског, до краја овог месеца из компаније би требало
да оде од 800 до 900 радника. Иначе у „Бору” је тренутно запослено око 5.000 радника.
Судбина борског гиганта треба да се реши до 31. маја, а премијер Александар Вучић је РТБ
„Бор” означио као проблем број један српске економије. По договору са Међународним
монетарним фондом за компаније у државном власништву предвиђена су такозвана „чиста“
решења: продаја или стечај. Председник владе је прексиноћ гостујући на ТВ Хепи истакао како
нам је, када је о „Бору” реч, неопходна и подршка Светске банке. Поставља се питање да ли ће
међународне финансијске институције да одобре поновно упумпавање свежег капитала у РТБ
„Бор”, чији дугови премашују милијарду евра. Наши извори кажу да за ову компанију има
заинтересованих и да потенцијални инвеститор долази из Кине. Међутим, питање је како ће
Брисел, баш као и у случају „Железаре Смедерево”, гледати на инвеститора који долази из ове
државе која у великој мери субвенционише своје произвођаче.
Према речима министра привреде Жељка Сертића „Мекинси” је након представљања студије о
РТБ „Бору”, оценио да та фирма има озбиљну перспективу. У наредне две недеље требало би да
буде дефинисан детаљан план уз који би РТБ „Бор” могао да се „утегне” и послује по тржишним
принципима, рекао је Сертић за Танјуг.
Упркос томе што је цена бакра на светском тржишту ниска, са берзе из Лондона стижу
позитивне вести, јер цена бакра последњих недеља расте и јуче је износила 5.079 долара по
тони. Да је то добар помак констатовао је и министар Сертић. Он је рекао да у прилог иде то
што се може очекивати благи пораст цене бакра на светском тржишту. Тако би, додао је, у
периоду од годину до годину и по дана предузеће могло да послује по тржишним принципима.
Према његовим речима, „Мекинси” је потврдио да мора да дође и до промене у начину
реализације технолошких процеса и уопште у везаним процесима – од набавке до продаје. И
премијер Србије Александар Вучић изјавио је јуче да на основу „Мекинсијеве” студије може да
каже да „Бор” има будућност.
„Сви треба да знају да ће РТБ да опстане, то је велико и важно предузеће за нашу земљу, од
њега живи готово цео исток Србије и о томе ћемо водити рачуна и за то имамо могућност у
складу са оним што сам видео и што сам могао да чујем од наших пријатеља, од ’Мекинсија’”,
рекао је Вучић.
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Сертић: Није било услова да се "Прва петолетка" нађе на листи
заштићених предузећа
Извор: Бета

Министар привреде Србије Жељко Сертић изјавио је да се "Прва петолетка" из Трстеника није
нашла на списку заштићених предузећа јер нису били испуњени потребни услови.
"Питање је шта се изгубило у претходним годинама и зашто новац који је добијала Прва
петолетка, није улаган на прави начин, и зашто у том тренутку није урађено реструктурирање.
Од 2007. до 2013. године та компанија је добила више од 30 милиона евра од државе", рекао је
Сертић, током обиласка те компаније у Трестенику, а објављено је на сајту Министарства
привреде.
Сертић је подсетио да је прошле године приликом посете "Првој петолетки" закључено да
фабрика у облику у којем је функционисала деценијама више неће моћи да постоји, јер су нове
економске околности створиле нове захтеве тржишта и функционисање тог предузећа.
Истакао је да је тада речено да је потребно обједињавање служби, рационализација, смањење
трошкова и реализација постојећих уговора.
"Данас, после четири месеца можемо да кажемо да је један број радника враћен на посао. Од
1.600, данас имамо око 600 запослених, и сви су задовољни што имају посао", рекао је Сертић.
Сертић је са министром одбране Зораном Ђорђевићем обишао фабрике из састава "Прве
петолетке" - "Наменску индустрију", "Хидраулику" и "Пнеуматику".
Ђорђевић је рекао да је "Наменска" важан део одбрамбене индустрије Србије и да ће Влада и
Министарство одбране наставити да је помажу.
"Фабрика је од 2012. године направила велики искорак. Она данас измирује све обавезе према
запосленима и држави, што је добра вест, баш као и чињеница да су приходи у том периоду
удвостручени", истакао је министар одбране и додао да се очекује и повећање извоза.
Промет "Наменске" у 2015. години је био око 1,1 милијарду динара, а фабрика запошљава 630
радника.

Јавни дуг Србије на крају фебруара 73,6 одсто БДП-а
Извор: Бета
Министарство финансија је објавило да је јавни дуг Србије у фебруару 2016. године износио је
24,86 милијарде евра, што је 73,6 одсто бруто домаћег производа.
Укупне директне обавезе Србије су 22,50 милијарде, а индиректне 2,35 милијарди евра, наводи
се у саопштењу Министарства финансија.
У јануару је јавни дуг Србије био 24,82 милијарде евра, а на крају 2015. године 24,80 милијарди
евра, што је износило 76 одсто БДП-а.
Јавни дуг Србије је на крају 2014. године износио 22,76 милијарди евра, односно 70,4 одсто
БДП-а, док је на крају 2013. године био 20,14 милијарди евра, са учешћем од 59,6 одсто у БДПу.
Крајем 2000. године јавни дуг је био 14,17 милијарди евра или 201,2 одсто БДП-а, а најнижи
износ јавног дуга био је 2008. године када је износио 8,78 милијарди евра или 28,3 одсто БДП.
Законом о буџетском систему учешће јавног дуга у БДП-у ограничено је на 45 одсто.
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Руси поново заинтересовани за фабрику камиона?
Аутор: З. Радовановић
Крагујевац - - У Групи Застава возила, чијим предузећима је одавно укинута заштита од
поверилаца, стечајни поступак још увек није покренут, а очекује се да ће то бити учињено
одмах након 31. маја, када и фирмама проглашеним за стратешке, истиче период у коме није
била могућа принудна наплата дугова.
Упркос томе, у Застави се и даље надају да то неће означити и дефинитивни крај производње
теретних и прикључних возила у Крагујевцу. Они верују у могуће партнерство са руским ГА Зом, јер су се са њиховим представницима сусрели на управо окончаном БГ Цар Схоw 05, на
Београдском сајму и, сазнаје наш лист, договорили да делегација руског произвођача у априлу
посети Крагујевац, како би се упознали са могућностима евентуалне заједничке производње
неког од њихових возила у центру Шумадије.
Челници Заставе су крајем прошле године били у ГАЗ-у, где су са менаџментом те компаније
започели разговоре о могућностима успостављања пословне сарадње двеју компанија. Мада су
из менаџмента ГАЗ-а и њиховог представништва у Србији том приликом стизале информације
да би руска компанија у освајање европских тржишта могла да крене "управо преко Србије", из
Заставе и ГАЗ-а се тим поводом више нису оглашавали. Држава је, у међувремену, Застави
укинула заштиту од поверилаца, а "камионџијама" понудила нови социјални програм, за који
се до јуче није определило још само петоро преосталих радника фабрике камиона, која је
својевремено имала неколико хиљада запослених и годишње, у партнерству са италијанским
Ивеком, производила до 10.000 лаких и средњих привредних возила.
Опстанак очекују и у Застави ИНПРО, чијим радницима је, иако имају посла "преко главе",
држава, такође, понудила социјални програм. Изјашњавање радника Заставе ИНПРО о
социјалном програму биће окончано сутра а за добровољни одлазак из фабрике већ се
пријавило стотинак од укупно 340 запослених, од којих су већина инвалиди, пошто је ИНПРО
и заштитна, односно фирма сертификована за упошљавање и обуку особа са инвалидитетом.
У Застави ИНПРО за наш лист кажу да су јуче обавештени да је дугогодишњи пословни
партнер те фабрике, француска компанија Тригано, дефинитивно одлучио да формира
предузеће за производњу прикључних возила у Крагујевцу, те да ће Французи, с обзиром да
ИНПРО од 2010. послује у изнајмљеном погону Заставе оружје "Сиви дом", закупити ту халу до
трајног обезбеђења простора за производњу. Подсетимо да је Тригано од скора заинтересован
за погон некадашње Фабрике ланаца банкротираних Метал система, у којима процена
вредности имовине целе фабрике, према ранијим најавама, треба да буде окончана ових дана.
Траже Вучићеву помоћ
У крагујевачком Савезу самосталних синдиката тврде да је то што држава ради са Заставом
ИНПРО "својеврсни злочин", јер фабрика прво овогодишње тромесечје завршава са девизним
приходом од испорука Тригану од око 2,2 милиона евра, а вредност уговореног извоза за
наредни месец износи 700.000 евра. "Немамо с киме да разговарамо у овој држави, па на све
могуће начине покушавамо да дођемо до премијера и објаснимо да та фабрика не може да иде
у пакету са непостојећим Заставиним фирмама", кажу у синдикату.
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Празна обећања Владе малинарима
Аутор: Љ. Буквић
Штета начињена у овој општини је неких 800 милиона динара * Миру Јовановићу
је уништено више од два хектара засада, због којих је узео кредите од 30.000 евра
Београд - - Миро Јовановић из ивањичког села Сивчине прошлог пролећа имао је хектар засада
малина, хектар шљива и 30 ари купина, због којих је узео неколико кредита у вредности од
30.000 евра. Од свега тога, остао му је само кредит који више не може да враћа, јер тренутно
нема од чега да прехрањује породицу, и хипотека на кућу у којој живи са женом и малолетном
децом.
Град, који је пао 14. маја прошле године, уништио му је све засаде. И држава је томе дала
додатни "допринос", јер противградне ракете нису на време испаљене. Уз то, неколико пута је
обећавала да ће сваком газдинству чији су усеви настрадали платити 50 одсто од процењене
штете, али се то још није остварило.
- Противградне ракете је требало да буду испаљене 15. априла, али то није урађено иако су оне
купљене, спремне. Град је пао 14. маја, а ракете су испаљене дан касније. То је чист немар
државе - каже за Данас Јовановић.
Падавине су тог дана, како каже, уништиле засаде 1.370 газдинстава у ивањичкој општини,
државна комисија је проценила штету и обећала да ће надокнадити 50 одсто од тога. Међутим,
и после неколико састанака у Влади, штета није исплаћена.
- Да бих подигао засаде узео сам неколико кредита на укупно 30.000 евра и то не могу да
враћам. Државни вештаци су проценили да ми је начињена штета у вредности од 6,28 милиона
динара, што значи да је држава требало да ми надокнади половину од тога. Међутим, то још
није урадила - напомиње Јовановић.
Он каже да је у ивањичкој општини процењена штета само за засаде малине и купине, не
узимајући у обзир друге усеве, неких 800 милиона динара.
- Од свега тога, општина је добила од државе 14,2 милиона динара што не може да покрије ни
један одсто штете по газдинству. Неколико пута смо били на састанцима у Влади јер су обећали
да ће исплатити новац одмах након што се непогода десила, али ништа - истиче Миро
Јовановић, који не зна како ће прехранити породицу која живи искључиво од пољопривреде.
На питање када ће и да ли ће држава испунити дато обећање и надокнадити штету
пољопривредницима Данас није добио одговор од Владе Србије, конкретно од шефа кабинета
премијера Ивице Којића, који се, како тврде малинари, у име Владе састајао са њима.

Новинари прекинули штрајк
Аутор: З. Р.

Крагујевац - Новинари и остали медијски радници Радио-телевизије Крагујевац, који су због
неисплаћених зарада и неповезаног радног стажа, већ данима у штрајку, одлучили су да
прихвате препоруку миритеља Бојана Урдаревића из Агенције за мирно решавање спорова.
Потписивање споразума између пословодства, представника запослених и медијатора
Урдаревића, према јучерашњој информацији из РТК, заказано је за данас у 8.30 часова.
Према предлогу договореном током медијације, пословодство се обавезало да запосленима
исплати децембарску зараду 25. марта, јануарску 31. марта, док ће фебруарска аконтација бити
уплаћена 15. априла, а исплата 30. априла. Договорено је и да се захтев везан за повезивање
стажа из 2012. и 2013. године, што пре реши на нивоу надлежних органа и институција.
Постигнута је и сагласност да обе стране неће покретати судске поступке у вези са обуставом
рада.
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Штрајкачки одбор РТК ће, после потписивања са пословодством и миритељем Урдаревићем,
донети одлуку о прекиду штрајка запослених који је почео 16. марта. Радио телевизију
Крагујевац која је до прошлогодишње приватизације словила за највећи и највероватније
најугледнији електронски медиј јужно од Саве и Дунава, у октобру 2015, купио је крушевачки
бизнисмен Радоица Милосављевић за нешто више од 86.000 евра. До данас остало је
неразјашњено шта је све Милосављевић, или неко ко стоји иза њега, купио за те паре, односно
да ли је нови газда РТК постао и власник само радио и телевизијске опрема или и целе зграде у
центру Крагујевца.

ЧУВЕНИ БРКА ИДЕ НА ДОБОШ Данас одлука о стечају у Јагодинској
пивари
Аутор:Г.Ј.
У Привредном суду у Јагодини данас доносе одлуку о проглашењу стечаја у Јагодинској
пивари, због блокаде рачуна од јуна прошле године за скоро милијарду динара. Стечај је
покренула Агенција за приватизацију у јануару.
- Завршили смо с исплатом отпремнина за 140 радника, сви запослени уписали су социјални
програм. Од недеље бивши радници могу да се пријаве за рад у пивари за минималну зараду.
Намера стечајног управника је да уколико се сви пријаве буду подељени у две групе и да једног
месеца ради једна, а другог друга - каже шеф синдиката АСНС Слободан Цветковић.
Направљен је план да пивара месечно производи милион флаша пива и из реалних средстава
финансира трошкове. У петак ће приватно обезбеђење преузети капије пиваре.

Град успоставио социјални дијалог са синдикатима
Извор:Беоинфо
Помоћник градоначелника Борко Милосављевић примио данас, у име Града Београда, плакету
од Савеза самосталних синдиката Београда, поводом јубилеја - 115 година од оснивања те
организације.
Он је изразио задовољство што је нова градска власт успела да успостави социјални дијалог са
Савезом самосталних синдиката Београда и Србије, као и са другим репрезентативним
синидикатима.
- Резултат преговора је да је по први пут потписан грански колетивни уговор на нивоу града
Београда, као и сви појединачни колективни уговори на нивоу градских јавних и комуналних
предузећа. Такође је основан и Социјално-економски савет, у чији рад су укључени
репрезентативни синдикати, представници послодаваца и представници Града Београда, у
оквиру кога се разматрају многе теме у вези са бољом позицијом запослених, послодаваца и
нас, као оснивача - указао је Милосављевић.
Синдикалне организације у Београду и Србији су, према његовим речима, добро организоване,
са великом традицијом и континуитетом пословања, што се показало као кључно да поменути
преговири буду успешно завршени.
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Милосављевић је подсетио да је колективно-преговарачки процес поводом имплементирања
новог закона о раду био веома тежак, а пре свега због наслеђених односа и огромног
неповерења из претходног периода између синдиката и подносиоца закона.
- Суштински успех тих преговора је да смо успели да успоставимо обострано поверење, јер нам
је заједнички интерес био да се реформишу наша јавна предузећа, те да се њиховом реформом
обезбеде боље перформансе јавних предузећа и бољи услови рада за њене раднике - навео је
помоћник градоначелника.
Догађају су присуствовали члан Градског већа Стево Таталовић и градски секретар за културу
Владан Вукосављевић.

Суфицит буџета Србије у прва два месеца 10,2 милијарде динара
Извор:Бета
Суфицит буџета Србије у прва два месеца 2016. године износио је 10,2 милијарде динара, а кад
се урачунају расходи за пројектне зајмове 7,5 милијарди
БЕОГРАД - Суфицит буџета Србије у прва два месеца 2016. године износио је 10,2 милијарде
динара, а кад се урачунају расходи за пројектне зајмове 7,5 милијарди, објавило је данас
Министарство финансија.
У фебруару приходи буџета били су 69,3 милијарди, а расходи 92,1 млијарде динара.
Порески приходи износили су 58,9 млијарди динара, а највећи део од уплата ПДВ-а у износу од
33,5 млијарди динара.
"Фебруар је, уобичајено, месец са веома ниским приходима, с обзиром на мању привредну
активност на почетку године", оценило је Министарство финансија.
После ПДВ највећи приход забележен је по основу акциза у износу од 14,6 милијарди динара.
Како је објашњено, пад тих прихода у односу на јануар последица је формирања залиха
акцизних производа, што је карактеристично за период пре ступања на снагу нових износа
акциза.
Непорески приходи били у износу од 10 милијарди динара, од чега је уплата дивиденди јавних
предузећа износила 1,5 милијарди динара. Приход по основу донација износио је 450 милиона
динара. Највеће ставке на расходној страни су били трошкови за запослене, трансфери
организацијама обавезног социјалног осигурања (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) и
отплата камата.
На исплату плата запосленима утрошено је 18,9 милијарди динара, док су трансфери ООСО
износили 20,8 милијарди динара, од чега је дотација ПИО фонду износила 18,6 милијарди
динара. На нивоу опште државе у прва два месеца је забележен суфицит у износу од 8,6
милијарди динара, при чему је суфицит Војводине износио 1,1 милијарду динара.
ПИО фонд је имао дефицит у износу од 7,2 милијарди динара.
Национална служба за запошљавање и СОВО фонд су тренутно у благом суфициту, а РФЗО је
имао суфицит у износу од 2,8 милијарди динара, што је последица динамике исплата плата,
пошто се у јануару у здравству исплаћује само пола месечне зараде.
Збирни суфицит локалних самоуправа износио је 6,8 милијарди динара што је у највећој мери
резултат високих прихода по основу пореза на имовину, с обзиром да се у фебруару плаћају
кварталне обавезе по овом основу.
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Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори
Србије, у највећој мери се финансирају из кредита, па је њихов укупан дефицит износио 2,7
милијарди динара.

Незаконита наплата рачуна за вртић: Родитељи имају право на
одштету
Аутор:Б. Б.
Врховни касациони суд изнео став о наплати чувања малишана у обдаништима. Цена боравка
деце није била у складу са законом
ЦЕНА боравка деце у вртићима у појединим градовима није била у складу са законским
одредбама, а родитељи имају право да траже накнаду штете. Ово је правни став Врховног
касационог суда, којем су се обратили основни судови, тражећи мишљење ради уједначавања
судске праксе, због великог броја тужби родитеља широм Србије и различитих ставова судија у
погледу правног основа за остваривање права грађана.
Став највише судске инстанце у држави је да реч о наношењу материјалне штете корисницима
услуга, али да нема елемената за дело неоснованог богаћења. Ова правна квалификација
прописује да је рок за накнаду штете три године од дана подношења тужбе. И апелациони
судови из Београда, Новог Сада и Крагујевца, констатовали су да су локалне самоуправе
поступале незаконито, јер су утврдили цене вртића супротно Закону о основама система
образовања и васпитања и Закону о предшколском образовању, непримењујући мерила за
утврђивање цена боравка у вртићим предвиђених Правилником из 1993. године.
Неколико стотина родитеља већ је поднело тужбе против градова и предшколских установа. У
главном граду су одржана и прва рочишта, после којих је наложено да се уради вештачење.
Нова рочишта заказана су за јун. Према неким рачуницама, родитељи би на име преплаћених
рачуна за четири године требало да добију између 250.000 и 300.000 динара по детету.
Незаконита наплата рачуна за вртић односи се на период од 3. априла 2010. до 31. децембра
2014. године. На уплатницима су били много већи износи од законом прописаних 20 одсто од
економске цене. Тако су родитељи у Београду, током четири године плаћали скоро четири пута
више. Уместо 2.600 динара, колико је износила петина од економске цене, сваког месеца су
уплаћивали чак 9.700 динара.
НОВИ ПРАВИЛНИК
ОД 1. јануара 2015. године рачуни за боравак деце у вртићима почели су да се обрачунавају по
законским прописима. Тако родитељи сада плаћају 20 одсто од економске цене, док локалне
самоуправе покривају 80 одсто трошкова. У главном граду цена је 5.700 динара за месец дана.

Страни партнер спас за посрнуло предузеће
Аутор:З. Делић
Синдикат запослених у стамбено-комуналној делатности Новог Сада подржава јавно-приватно
партнерство које је Граду, као оснивачу ЈКП „Стан” понудила литванска фирма „Cinivity” ради
одржавања око три милиона квадрата стамбеног и пословног простора у Новом Саду .
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– Понуда је више него прихватљива јер Литванци нуде да у „Стан” унесу пола милијарде
динара – каже председник Синдиката комуналних рандика у граду Зоран Радосављевић,
сматрајући да би та свота знатно смањила дуговање „Стана”, које износи око 700 милиона
динара, омогућила исплату заостале плате и, по колективном уговору, отпремнине за
технолошки вишак међу преобилном администрацијом у том градском комуналном
предузећу.
– Мишљења смо да би јавно-приватво партнерство добродошло не само да се „Стан”
консолидује већ и да се уведе ред на тржишту одржавања стамбених и пословних објеката, на
којем влада конкуренција између више од стотину предузећа. Једино је „Стан” оспособљен,
кадровски и у погледу опреме и механизације, да одржава простор од више милиона квадрата
па није случајно што је литванска фирма одабрала баш „Стан” а неко друго предузеће у Новом
Саду из те делатности. Уколико Град прихвати понуду, било би то прво јавно-приватно
партнерство у Србији између локалне самоуправе и инопредузећа.
– По Закону о јавно-приватном партнерству, потребно је склопити облигациони уговор који би
требала да усвоји Скупштина града – каже Радосављевић. – Литванци, који имају предузећа у
више земаља некадашњег ШСР-а, понудили су Граду Новом Саду да однос власништва буде 49
према 51 у корист Града, те да се оснује друштво посебне намене с органиченом одговорношћу,
у које би „Cinivity” унео 500 милиона динара, преузео дуг и све запослене, управљао фирмом
према Закону о привредним друштвима и да уговор двеју страна важи најмање 25 година.
По речима председника Синдиката у „Стану” Владимира Раце, запосленима у предузећу је
стало да фирма што пре почне да редовно исплаћује зараде. Указује на то да је Програмом
пословања за ову годину предвиђено да „Стан” од априла, дакле за недељу дана, има 137
запослених, од тренутно око 250.
– Скупштина је тај програм усвојила – наглашава Раца. – Запосленима се дугује више плата и
регрес и по, али дуговање није свима исто јер су се неки наплатили путем извршитеља.
Додаје да би у случају доласка Литванаца страни пословни партнер морао да поштује
колективни уговор годину дана, а онда би се његова важност продужила или у социјалном
преговарању усагласио нови.

Заштиту чека 50.000 радника на лизинг
Аутор:С. Глушчевић
– Закон о агенцијама које се баве упућивањем на привремени рад код послодаваца биће један
од првих који ће бити донети после избора – каже министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Александар Вулин.
Он истиче да се што пре морају заштитити права више од 50.000 људи ангажованих преко
агенција.
Вулин је у „Палати Србије” отворио први састанак Радне групе за припрему радне верзије
закона који ће уредити рад преко агенција за привремено запошљавање, односно питање
такозваног уступања и лизинга радне снаге.
– Несхаватљиво је да два радника раде на истом радном месту, а немају иста права и обавезе,
нити су плаћени на исти начин за свој рад, нити их држава штити на исти начин – нагласио је
Вулин.
Како каже, преко највећих агенција ангажовано је око 12.000 људи, али их је преко мањих
агенција и оних којима то није основна делатност ангажовано далеко више и процењује се да
тај број превазилази 50.000.
– Више од 50.000 људи ће моћи да рачуна на потпуну заштиту и да каже да је начин на који су
засновали однос мање важан од права које ће остваривати кроз радни однос – рекао је
министар.
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Он је казао да ће тај закон бити донет брзо и квалитетно, а циљ државе је да регулише тржиште
и да се елиминише нелојална конкуренција.
– Да нема трговине људским радом и да нема рата ценама у том смислу већ да буде борба с
квалитетом радника које ћете понудити и тако се изборити, а не дампингом. Поставићемо јасна
правила на који начин се можете бавити запшљавањем људи код другог послодавца – истакао
је он.
На питање како ће бити решене високе провизије тих агенција, министар је казао да ће
тржиште то само изрегулисати када буду постојала јасна правила, и додао да онда нико неће
хтети да прихвати високе провизије.
Вулин је додао и да и себе криви што тај закон није већ донет, односно што то није регулисано
кроз Закон о раду.
Чланови Радне групе су представници свих ресорних министарстава, представници синдиката,
УПС-а, Привредне коморе Србије и највећих агенција које се баве изнајмљивањем радне снаге.
Представници Уједињених гранских синдиката „Независност” и Савеза самосталних синдиката
Србије и Уније послодаваца Србије, који су чланови Радне групе, подржали су доношење тог
закона да би се што пре регулисала та неуређена област.
Извршна секретарка Гранског синдиката „Независност” Злата Зец је рекла да је та синдикална
организација раније била против тога јер су сматрали да то треба регулисати посебним
законом, али и због бројних лоших примера у пракси.
– Сматрали смо да се жели озаконити нешто што се већ незаконито одвија путем лизинга
радне снаге. Та резерва је присутна и данас, али смо дошли до закључка да је ипак боље да то
на неки начин правно регулишемо – казала је Злата Зец.
Она је поручила да је крајње неприхватљиво да за два човека исти посао имају различита
примања и до 100 одсто.
Провизија од пет до десет одсто
Директор за кадровске и правне послове у агенцији „Тренквалдер” Зоран Букилић је рекао да је
доношење закона веома важно питање за велике агенције.
– Кажу да су провизије велике, али ја кажем провизије у Србији не могу бити велике и нису
велике јер наша привреда није тако развијена – рекао је он. – Очекујемо да се и у Србији
провизија регулише законом.
По његовим речима, провизије агенција у Србији су од пет до десет одсто, али има и оних које
нигде нису регистроване и раде чак и за два одсто, а пружају неквалитетне услуге.

Распродаја целог „1. маја”
Стечајни управник пропале „Аха Муре – Првог маја”, на основу решења о банкротству, заказао
је продају имовине те фирме за 25. април у Привредном суду у Нишу. Почетна цена је 315,5
милиона динара, а на продају је готово целокупна имовине некадашње перјанице
југословенске економије, у којој се одевала тадашња политичка, естрадна и спортска елита.

За запошљавање 2,8 милијарди динара
Аутор:Д. Мл.
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић изјавио је да је НСЗ, у циљу
подстицања предузетништва, обезбедио 2,8 милијарди динара за разне програме
запошљавања, као и да су сви јавни позиви у тој служби отворени и намењени приватом
сектору.
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– Идеја је да ове године почне динамичан процес подстицаја предузетништва и промоције
потребе да се што већи број људи својим иницијативама и својим пословним идејама укључи у
сопствене бизнисе – рекао је Мартиновић Тањугу.
Он је нагласио да је од 2,8 милијарди динара, 550 милиона опредељено за особе с
инвалидитетом. Мартиновић је подсетио на то да је Влада Србије у оквиру Године
предузетништва обезбедила 16 милијарди динара за подстицај приватног предузетништва, од чега су 4,4 милијарде бесповратна средства.
Директор НСЗ-а је позвао послодавце, али и незапослене с евиденције те службе, да буду
активни и да се правовремено информишу о бројним могућностима коришћења подстицаја.
– На тај начин би се повећао број запослених, а подигао би се и ниво и степен националне
економије – објаснио је Мартиновић.
Он је навео да Година предузетништва није само назив који ће се користити у кампањи већ је
Влада донела низ мера, програма и планова за развој и подстицај предузетништва.
Мартиновић је додао да је прошло време када су млади након завршетка школовања чекали да
се запосле у некој јавној служби и ту дочекају пензију.
Он је изјавио да је приоритет развој приватних предузећа, као и промена начина мишљења и
свести код оних који траже посао.

Преко агенција ради 50.000 људи, решење након избора
Извор:Бета
Министар за рад Александар Вулин најавио је да ће, након избора, међу првима бити донет
Закон о агенцијама који регулише привремено запошљавање и треба да заштити права више
од 50.000 запослених преко агенција.
"Преко највећих агенција ангажовано је 12.000 људи, али је број запослених преко мањих
агенција далеко већи, па чак и агенција којима то није основна делатност. Рачуна се да има
више од 50.000 наших суграђана који на овај начин раде", казао је Вулин новинарима.
Он је у Палати Србија након састанка радне групе за припрему радне верзије закона који треба
да уреди рад преко агенција за привремено запошљавање, рекао да је "несхватљиво и
неприхватљиво" да два човека за исти рад имају разлитчиту надокнаду и различита права.
"Када донесемо закон ми ћемо коначно моћи да заштитимо све раднике који се запошљавају
код послодавца користећи услуге агенције", рекао је он.
Вулин је казао да ће поменути закон спречити агенције да узимају велике провизије од радника
које запошљавају, јер је циљ тог закона да "уклони" недостатке Закона о раду и да на тај начин
регулише тржиште рада.
"Циљ је да нема трговине људским радом и рата ценама у том смислу. Можете да имате борбу
стручности, припремљености, квалитета радника кога ћете понудити, али не дампингом, тако
што ћете узимати новац од радника", додао је он.
Представница синдиката Независности Злата Зец казала је да није проблем у доношењу
закона, већ да највећи проблем представља примена закона.
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Представник Самосталних синдиката Србије Вељко Милошевић оценио је да се ангажовани у
агенцијама за привремено запошљавање суочавају са неуређеним радно-правним односима.
"Запослени се жале на зараде испод минимално утврђених у Србији, немају топли оброк, право
на превоз, дакле тотална неуређеност и обесправљени радници".

Вучић: РТБ Бор ће опстати, од њега живи исток Србије
Извор: Бета
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да ће бити обезбеђени услови за опстанак
компаније Рударско-топионичарски басен (РТБ) Бор, јер је то важно предузеће за Србију, јер од
његовог пословања живи цео исток земље.
Вучић је истакао да је упознат са главним елементима студије о РТБ-у коју је урадила
консултантска кућа Мекензи и да је разговарао са представницима те компаније, али да ће
више детаља изнети када прочита целу студију.
"О томе ћу више говорити за наредних неколико дана када будем прочитао студију и када влада
буде о томе одлучивала", рекао је српски премијер.
Тим стручњака консултантске куће Мекензи представио је јуче Вучићу студију за РТБ Бор, а
пре неколико дана Министарству привреде. РТБ Бор је једно од предузећа у рестуктурирању
чија заштита од поверилаца истиче 31. маја ове године. Укупне обавезе тог предузећа су
премашиле милијарду евра.
Министар привреде Жељко Сертић данас је рекао да би у наредне две недеље требало да буде
направљен детаљан план опстанка РТБ Бора који ће морати да послује по тржишним
принцпима.
Он је навео да ће бити потребне промене у начину управљања компанијом и у реализацији
технолошких процеса.

Вулин: У Србији на лизинг ради 50.000 људи
Аутор:Е.К.
Министар рада Александар Вулин најавио доношење закона који треба да спречи агенције да
узимају велике провизије од радника које запошљавају
БЕОГРАД - Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин
изјавио је да ће након избора међу првима бити донет Закон о агенцијама који регулише
привремено запошљавање и треба да заштити права више од 50.000 запослених преко
агенција.
- Преко највећих агенција ангажовано је 12.000 људи, али је број запослених преко мањих
агенција далеко већи, па чак и агенција којима то није основна делатност. Рачуна се да има
више од 50.000 наших суграђана који раде на овај начин - рекао је Вулин након састанка радне
групе за припрему радне верзије закона који треба да уреди рад преко агенција за привремено
запошљавање. Вулин је навео да ће поменути закон спречити агенције да узимају велике
провизије од радника које запошљавају јер је циљ тог закона да „уклони“ недостатке Закона о
раду и да на тај начин регулише тржиште рада.
- Циљ је да нема трговине људским радом и рата ценама у том смислу. Можете да имате борбу
стручности, припремљености, квалитета радника кога ћете понудити, али не дампингом, тако
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што ћете узимати новац од радника - додао је он.
Представник Самосталних синдиката Србије Вељко Милошевић указао је да се ангажовани у
агенцијама за привремено запошљавање суочавају с неуређеним радно-правним односима и да
су обесправљени - зараде су им испод минималних, немају топли оброк нити право на превоз.

"Застава возила" чекају стечај или Русе
Извор: Данас
Београд -- У Групи Застава возила, чијим предузећима је одавно укинута заштита од
поверилаца, стечајни поступак још увек није покренут. Верују у партнерство са ГАЗ-ом.
Очекује се да ће стечај бити покренут одмах након 31. маја, када и фирмама проглашеним за
стратешке, истиче период у коме није била могућа принудна наплата дугова.
Упркос томе, у Застави се и даље надају да то неће означити и дефинитивни крај производње
теретних и прикључних возила у Крагујевцу. Они верују у могуће партнерство са руским ГА Зом, јер су се са њиховим представницима сусрели на управо окончаном БГ Цар Схоw 05, на
Београдском сајму и, сазнаје лист Данас, договорили да делегација руског произвођача у
априлу посети Крагујевац, како би се упознали са могућностима евентуалне заједничке
производње неког од њихових возила у центру Шумадије.
Челници Заставе су крајем прошле године били у ГАЗ-у, где су са менаџментом те компаније
започели разговоре о могућностима успостављања пословне сарадње двеју компанија. Мада су
из менаџмента ГАЗ-а и њиховог представништва у Србији том приликом стизале информације
да би руска компанија у освајање европских тржишта могла да крене "управо преко Србије", из
Заставе и ГАЗ-а се тим поводом више нису оглашавали. Држава је, у међувремену, Застави
укинула заштиту од поверилаца, а "камионџијама" понудила нови социјални програм, за који
се до јуче није определило још само петоро преосталих радника фабрике камиона, која је
својевремено имала неколико хиљада запослених и годишње, у партнерству са италијанским
Ивеком, производила до 10.000 лаких и средњих привредних возила.
Опстанак очекују и у Застави ИНПРО, чијим радницима је, иако имају посла "преко главе",
држава, такође, понудила социјални програм. Изјашњавање радника Заставе ИНПРО о
социјалном програму биће окончано сутра а за добровољни одлазак из фабрике већ се
пријавило стотинак од укупно 340 запослених, од којих су већина инвалиди, пошто је ИНПРО
и заштитна, односно фирма сертификована за упошљавање и обуку особа са инвалидитетом.
У Застави ИНПРО за лист кажу да су обавештени да је дугогодишњи пословни партнер те
фабрике, француска компанија Тригано, дефинитивно одлучио да формира предузеће за
производњу прикључних возила у Крагујевцу, те да ће Французи, с обзиром да ИНПРО од 2010.
послује у изнајмљеном погону Заставе оружје "Сиви дом", закупити ту халу до трајног
обезбеђења простора за производњу. Подсетимо да је Тригано од скора заинтересован за погон
некадашње Фабрике ланаца банкротираних Метал система, у којима процена вредности
имовине целе фабрике, према ранијим најавама, треба да буде окончана ових дана.

15

