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ИНФОГРАФИКА Наше сиромаштво у ЈЕДНОЈ МАПИ
Извор:Блиц

Ако размишљате о пресељењу у другу државу, било због посла, студирања, пензије, или само
зато јер вам се та земља свиђа, требало би да будете свесни да трошкови живота нису исти као у
вашој домовини. Зависно од тога где се селите, могли бисте остати шокирани, или пак
пријатно изненађени. Углавном постоје два сценарија.
Ако се преселите у иностранство, негде у Европи, како бисте студирали или уживали у пензији,
вероватно имате стални извор новца који примате у родној држави.
У том случају, све што треба да знате јесте колико је земља у коју идете скупа (или јефтина) за
живот у поређењу са вашом државом. А управо то показује прва мапа коју је израдио чешки
лингвиста и математичар Јакуб Мариан.
Како бисте разумели вредности, замислите да тренутно живите у Немачкој (чији је индекс 100)
и да трошите 2000 евра месечно (на стан, намирнице и друге потрепштине и услуге). Ако се
преселите у Норвешку (индекс 153), мораћете потрошити 53% више, односно 3060 евра
месечно како бисте задржали исти стандард. С друге стране, ако се преселите у Молдавију
(индекс 37), за исте ствари ћете потрошити само 740 евра месечно.
Ако се преселите пак у другу државу у намери да се тамо запослите, горњи пример више не
вреди, јер је цена рада главна ствар која се мења и о томе зависе ваша будућа примања.
Али проблем су други трошкови на које трошите сву исту плату. На пример, ако сваког месеца
трошите у Немачкој 2.000 евра, и преселите се у Бугарску, трошићете само 1.000 евра како
бисте куповали ствари на које сте навикли у Немачкој.
Просечна плата у Немачкој је око 2.600 евра (стога потрошити 2000 евра није проблем), док је
просечна плата у Бугарској око 400 евра (око 6,5 пута мање него у Немачкој), па стога просечан
Бугарин себи не може приуштити да потроши 1.000 евра месечно како би живео стандардом
којим живи просечан Немац.
На његовој мапи Србија је означена индексом 45, што показује да је просечан Србин у још
лошијој ситуацији него просечни Бугарин и да има још мање могућности да себи приушти
"немачки стандард". Просечна плата у Србији износила је у фебруару 44.450 динара што је
мање од 400 евра.
Друга Марианова мапа показује локалну куповну моћ сваке државе (сада је Пољска означена
индексом 100).
Однос индекса две земље показује колико пута више (или мање) робе или услуга може да плати
просечни становник једне државе у односу на другу.
На пример, просечни Немац може да купи скоро два пута више аутомобила, изнајми два пута
више станова и два пута чешће једе у ресторану од просечног Пољака.
Међутим, у односу на Пољску, Србија има мању куповну моћ.

Истраживање: Пословна клима у Србији боља у 2016.

Извор:Танјуг
Услови пословања у Србији бољи су у 2016. години него у претходној години, оценила је већина
компанија швајцарско-српске пословне заједнице, у анкети коју је спровела Швајцарско-српска
трговинска комора.
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Већина испитаних компанија сматра да је пословна клима у Србији задовољавајућа, наводи се у
данашњем саопштењу ове асоцијације.
Председница Управног Одбора Швајцарско-српске трговинске коморе и регионална
директорка компаније Нестле Адриатик, Јана Михајлова, каже да се готово удвостручио број
компанија који оцењује пословну климу у Србији као добру у периоду од свега годину дана - на
65 одсто да 35 процената из прошлогодишње анкете.
Чак 63 одсто анкетираних компанија очекује да ће пословна клима у Србији током 2016. године
бити боља у односу на претходну годину, 28 одсто фирми мисли да ће она остати иста, а 9,0
процената да бити лошија него у 2015. години.
Више од половине менаџера (53 одсто) очекује да ће компаније којима руководе боље
пословати у Србији током ове године, док 47 процената сматра да ће се задржати ниво
пословања из 2015. године.
Михајлова је указала да не треба заборавити да пред нама стоје велики изазови и да и даље
постоји потреба да се локални пословни амбијент додатно унапреди.
Такодје, резултати овог истраживања показују да су кључни изазови у пословању у Србији и
даље везани за бирократију и администрацију, правне процедуре и порески систем.
Швајцарско-српска трговинска комора је основана у марту 2014, као резултат растућег
интереса швајцарске пословне заједнице у Србији за јачањем економских односа измедју две
земље.
Циљ организације је да ради на унапредјењу дијалог двеју земаља, на промовисању
швајцарских вредности у Србији, као што су квалитет, иновације и ускладјеност пословања са
законском регулативом, и на пружању нових могућности пословног умрежавања.
Комора данас има приближно 60 компанија-чланица, наводи се у саопштењу.

"Погледајте Руму, ускоро без незапослених"
Извор: Танјуг

Београд -- Сајам запошљавања "Топ џоб" одржава се и данас у Белекспоцентру у Београду.
На сајму, који је почео јуче и завршава се данас, 20-ак компанија тражи различите профиле,
међу којима су продавци, пословодје, рачуноводје, програмери, практиканти у ревизији,
саветници за продају осигурања...
Сајам је отворио заменик директора Националне службе за заспошљавање (НСЗ) Драган
Сикимић који је рекао да је то прилика да запослени и послодавци остваре директан контакт.
Како је казао, ефекти сајми "трају" и касније, три до шест месеци након завршетка сајма.
Приметили смо да се још већи број људи запосли након завршетка сајма, рекао је Сикимић на
отварању сајма. Он је подсетио да је НСЗ ове године за реализацију програма који имају
директне ефекте на запошљавање у Србији определила средства од 2, 8 миљарди динара, плус
још 550 милиона за особе са инвалидитетом.
Сикимић је подсетио и да је 2016. година проглашена за годину предузетништва и да је за те
намене опредељено 16 млрд динара.
За пројекте трансфера технологија у сарадњи привреде и образовних институција намењено је
6, 9 милиона евра, од чега ЕУ учествује са 4, 9 милиона, Србија издваја милион, а исто толико и
приватни сектор.
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"Циљ пројекта трансфер технологија је повезивање високо образовних институција са реалном
привредом. Паралелно са тиме иде концепт трансфера знања, јер сам трансфер технологија без
трансфера знања нема много ефеката", рекао је Сикимић.
Он је казао да развој реалне привреде иде толико брзо да се нада да ће то пратити систем
образовања. Сикимић је казао да је приметно да постоји неускладјеност у систему образовања и
реалних потреба привреде.
Најлакше до посла долазе стручњаци из области ИКТ, а најтеже у областима где су гране
индустрије урушене, попут текстилне, затим у области прозиводње, нарочито у металској
индустрији.
"Имамо проблем да нађемо занимање у области металске индустрије, проблем да нађемо
вариоце и најтеже је у индустријама које је прегазило време", рекао је Сикимић.
Он је навео да је стопа незапослености међу младима од 25 до 35 година око 25 одсто.
"Што се младих тиче, то зависи и од града до града и развијености привреде", рекао је
наводећи да постоје и позитивни примери и да је један од њих општина Рума. "Они скоро да
неће имати незапослене уопште, имали су неколико великих инвестиција и инвеститори фазно
напредују и траже још више да запошљавају", рекао је Сикимић.
Што се тиче занимања, компаније ће на сајму тражити различите профиле међу којима су
продавци пословође, продаваце у малопродаји, рачуновође, програмере, практиканте у
ревизији, саветнике за продају осигурања...

Продајом Железаре годишње штедимо 100 милиона евра!
Аутор:С. Б.
Потписивање уговора са кинеским "Хестилом" о смедеревској фабрици Влада очекује наредних
дана. Брисел не даје одобрење унапред, они само траже да држава не субвенционише челичану,
рекао премијер Вучић
ПОТПИСЕ на уговор о продаји Железаре Смедерево Влада Србије и кинеска компаније
"Хестил" (ХБИС) требало би да ставе наредних дана. Српску челичану ће преузети за 46
милиона евра. Премијер Алекснадар Вучић нада се да ЕУ неће имати примедбе на уговорене
услове продаје.
Улазак Кинеза у железару свакако би осетио српски буџет. Колико је сваког пореског обвезника
коштао одлазак америчког "Ју-Ес стила" држава није сабрала. Ипак, грубе процене кажу да је
из државне касе ишло и до 100 милиона евра годишње. Железара је добијала и повољне
кредите Фонда за развој, из буџета су отплаћиване позајмице за које је држава гарантовала,
толерисани су неплаћени рачуни за струју и гас, а у више наврата дугови су и - отписивани. Уз
све то, смедеревска фабрика је 2014. завршила са "минусом" од скоро 11,5 милијарди динара, а
2013. са губитком од скоро 15 милијарди динара.
Претходних месеци се чуло да се чека "миг" Брисела како би Кинези ушли у Србију.
- Брисел не даје одобрење унапред, они само траже да држава не субвенционише железару,
зато што западне челичане имају проблеме због ниске цене челика - одговорио је јуче Вучић на
питање новинара. - И неке чланице ЕУ прекршиле су те одредбе и дале субвенције својим
железарама. Надамо се да ћемо имати подршку из Брисела. Понуда "Хестила" је веома добра,
надам се да неће бити неких непредвиђених ствари. То је за нас сан снова и зато сам ја веома
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радостан и помало усхићен. И даље чекам док не ставимо потпис, а када будемо потписали
могу да идем на одмор.
ТЕШКО СА ПРИШТИНОМ ТЕШКИ су били разговори представника Београда и Приштине
у Бечу поводом забране камионима из централне Србије који превозе опасне материје да уђу на
Косово. Неки нису хтели да прихвате исте аранжмане као што су имали са Хрватском и
Словенијом, али због стабилности боље да реч не кажем. То је изјавио премијер Вучић поводом
одлуке Приштине да спусти рампу за српске цистерне са нафтом. Директор КиМ Марко Ђурић
рекао је да цистерне са горивом у Централну Србију и сада улазе нормално, да је то једна
политичка блокада на папиру.
Европа ће, објашњавају упућени, тек контролисати пословање Железаре. Провериће да ли је
избор купца и уговор спроведен у складу са законом. Наредних, најмање две до пет година,
водиће рачуна да ли је држава "затворила" славину за помоћ из буџета, како теку јавне набавке
и све процедуре до извоза робе. За Европу је нарочито битно и да будући власник кроз
смедервску челичану на европско тржиште не пласира део резерви челика из Кине, које
тренутно износе 800 милиона тона.
Премијер од успешног пословања Железаре очекује велики утицај на раст бруто домаћег
производа, па се нада да ће он већ идуће године бити већи од планираних 1,75 одсто. У
достављеној понуди "Хестил" се обавезао да ће у смедеревске погоне у наредном периоду
уложити 300 милиона долара. Током преговора чуле су се и много издашније најаве - до 980
милиона долара. Толико су обећавали у разговорима уколико цене челика порасту и тржиште
се врати у нормалу.
МАПА ПУТА САРАДЊЕ СА АМЕРИКОМ
ПРЕМИЈЕР Александар Вучић јуче је у разговору са извршним директором за Европу и
Евроазију у Министарству трговине САД Скипом Џонсом истакао да очекује веће присуство
америчких инвеститора. Џонс је оценио да је Влада Србије остварила импресиван напредак
доношењем сета закона који реформишу пословање у Србији. Он је српском премијеру уручио
"Мапу пута", стратегију развоја економских односа Србије и САД, а тај документ Министарство
трговине САД израдило је после посете Вучића Вашингтону.

Коментар: Железара
Аутор:Марија Јанковић
Само још формалности деле "Железару Смедерево" од новог власника. Кинеска компанија
"Хестил" чека само да наша Управа за спречавање прања новца провери порекло
финансирања, што је устаљени протокол
САМО још формалности деле "Железару Смедерево" од новог власника. Кинеска компанија
"Хестил" чека само да наша Управа за спречавање прања новца провери порекло
финансирања, што је устаљени протокол. Србија би тиме коначно могла да реши четири
године дуг процес проналажења купца. Пропраћен са два пропала тендера, око 10 милијарди
динара губитка и шест милиона динара опроштеног дуга - само у једној години.
Добила би фабрику која би могла да чини и до 15 одсто укупног извоза Србије, 2,5 одсто од БДП
у 2016. години, а да притом сачува свих 5.050 радника.
Иако се чини да бисмо са леђа државне касе скинули озбиљног губиташа, који ће поново
постати успешна компанија и енергетски лидер у региону, баш ово је тренутак који Србија не
сме да испусти. Да се опусти и све препусти другима.
Управо то је требало да нас научи сарадња са "Ју-Ес стилом". Размишљали смо тржишно и
челичану препустили професионалцима, што је здрава логика. Онда је пала цена сировине, а
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они су, такође тржишно, изгубили интересовање (читај финансијску рачуницу). И држава је
имала опцију да поново преузме фабрику и побрине се за све раднике. Или да стави кључ у
браву.
Морамо опрезно да пратимо рад "Железаре", да не "упумпавамо" новац када пригусти из
државне касе. И да случајно не дозволимо да челичана Кинезима служи само као "проточни
бојлер" за пласирање јефтиног челика искованог у Кини, а не у Смедереву. Морамо и сами да
контролишемо, у оквиру закона, рад Кинеза, као што нисмо Американаца.
Да се не би догодио исто што и 2012. године. Да пазаримо "Железару" за динар, а да нас та
рачуница кошта много више - 62 милијарде динара краткорочних обавеза и 10 милијарди
дугорочних кредита. Да је оставимо са залихама челика, а поново добијемо испражњена
складишта.

Да л’ је време за краће радно време
Аутор:Александар Микавица

Заговорници ове идеје сматрају да би корист била вишеструка. – Синдикати су за, под условом
да се не смањује плата. – Економисти суздржани, скратили би радно време, али да се радни век
продужи
Самостални синдикат трговине затражио је недавно од Владе Србије да недеља и државни
празници буду нерадни дани за трговце, јер тај посао није од јавног значаја и не захтева да се
ради без прекида.
Овај захтев трговаца био је повод да се у делу јавности постави питање – може ли и Србија, по
угледу на неке европске земље попут Француске, да важеће осмочасовно радно време скрати на
седам, односно на недељних 35 сати.
Заговорници ове идеје сматрају да би корист од скраћивања радног дана за јадан сат била
вишеструка. Људи би имали више времена за породицу, деца би више била са родитељима, а
један сат мање на послу не би утицао на смањење радног учинка, нити бруто домаћег
производа земље. Штавише, продуктивност би се повећала, а створио би се и простор за ново
запошљавање.
Мишљења представника синдикалних централа су подељена, а пословично обазриви
економисти сматрају да је Србија, иако тако близу „уједињеној Европи”, ипак предалеко од
држава које могу да размишљају о скраћивању радног дана. Судећи по израженом ставу
поводом захтева трговаца – „власт не би да се меша”. Надлежни би поздравили „сваки договор
света рада и света капитала”.
Душко Вуковић, потпредседник Савеза самосталних синдиката, сматра да би држава прво
требало да „приволи” овдашње послодавце да поштују кључну одредницу Закона о раду да
радни дан траје осам, а радна недеља 40 сати. На питање – да ли је дошло време да се и код нас
скраћује радно време, одговара да би „гласао за скраћење”.
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Сертић: ПКБ је прецењен
Аутор: И. Албуновић

Стручњаци сматрају да је потпуно невероватно да се држава будзашто одриче 17.000 хектара
земљишта надомак Београда чија ће цена у наредним годинама само да расте
Држава треба да стави прст на чело као и у случају „Телекома” и добро размисли шта је најбоље
да уради са ПКБ-ом. Да има у виду да продаје највећу фарму краву у Европи али и огромно
земљиште од 17.000 хектара, непосредно уз Београд, чија ће вредност у наредним годинама
само да расте.
Ово је заједнички став аграрних аналитичара и економиста на питање „Политике” шта мисле о
најављеној приватизацији београдског пољопривредног комбината. Али и нека врста одговора
на последњу изјаву министра привреде Жељка Сертића да је ПКБ прецењен и да цена која је
постављена на првом тендеру (154 милиона евра) не одговара стању на тржишту. Он је у изјави
за Танјуг рекао да су „све процене фирми и појединаца биле да је компанија прецењена” и да се
сада још размишља о моделу приватизације јер у првом кругу продаје није било
заинтересованих инвеститора.
Љубодраг Савић, професор Економског факултета, мисли потпуно супротно. За њега је, каже,
невероватно да се Србија одриче земљишта ПКБ-а, ресурса чија ће вредност у наредним
годинама само да расте.
– Када бих ја куповао ПКБ куповао бих га због чињенице да има вредну земљу непосредно
поред главног града. Поштено речено, не видим разлику између земљишта које ПКБ-а има уз
пут ка Зрењанину и оних пет хектара који су недавно продали као грађевинско за три и по
милиона евра. У следећих пет или десет година сва та земља вредеће бар десет пута више –
истиче наш саговорник.
– Ако ПКБ купе двојица бизнисмена који показују намеру, Матијевић и Костић, неће издржи
ни годину, две да задрже делатност. То је и нереално очекивати у нестабилним тржишним
условима. Посебно после најаве укидање прелевмана на увоз млека и меса. Тржиште ће бити
преплављено много јефтинијим производима и зато мислим да неко ко купи фарму неће
наставити да се бави сточарством – сматра Савић.
Са друге стране, истиче, ни досадашње управљање овим комбинатом није било добро. ПКБ је
почео да пропада деведесетих година прошлог века када је кренуло парчање и продаја дела
комбината. Демократска власт је после 5. октобра имала прилику да поврати предузеће али
уместо тога продат је – „Имлек”, „Фриком”, запуштена фабрика шећера и приватизована
фабрика меса „Имес”. Остала је на крају примарна ратарска и сточарска производња која сама
по себи не може да функционише без прераде. Наш саговорник је мишљења да ако се посматра
дугорочно, ПКБ никако не треба продавати због вредног земљишта. Али предузеће не може да
опстане ни у овом облику. Ако држава намерава да задржи комбинат морала би да постави
професионални менаџмент. Продајом дела земљишта комбинат би могао да се растерети
дугова и препусти тржишту а да се уз државне гаранције обезбеде капацитети за прераду млека
или меса.
– Звучи утопистички, али најгоре решење је продаја. Заиста не могу да верујем би Миодраг
Костић био умешнији и способнији од државе.
Дубоко сам убеђен да он размишља на следећи начин: бићу ослобођен губитака, сејаћу и
чекаћу неко боље време па ћу са продајом пет, шест хиљада хектара исплатити све што сам
уложио – каже професор Савић.
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Горан Живков у ауторском тексту објављеном на сајту „аграрије” каже да се „плаши да држава
оваквом приватизацијом неће добити највећу могућу цену нити ПКБ инвеститора какав му је
потребан”.
– Плашим се да се неће десити ни једно ни друго. У ствари, некако ми се чини да се купац већ
зна – истиче он. На овакво размишљање наводи га то што се ПКБ продаје у комаду што је,
сматра, супротно економској логици. Како објашњава, компанија се састоји из неколико
различитих производних јединица – модерних пластеника за производњу поврћа, фарме
свиња и крава, ратарске производње, привредних објеката који су више интересантни као
некретнина него део будуће производње.
– Лично не знам ниједног произвођача млека који уопште и производи поврће, а не и да је
добар у томе. Не познајем ниједног који се бави некретнинама и фармом свиња, нити вожњом
авиона и науком. Од ПКБ је било потребно направити функционалне целине и тако их
продавати – истиче Живков. Тако би, додаје, било више такмичара и то би било у складу са
економском логиком, стратегијом пољопривреде да се створи слој пољопривредника који су у
стању да буду конкурентни по уласку у ЕУ и омогућило би већу запосленост.
Подсећамо, први позив за продају целокупне имовине ПКБ-а по почетној цени од 154 милиона
евра није успео јер није било заинтерсованих понуђача. Дуг компаније је око 70 милиона евра.
Како је „Политика” објавила у току је нова процена целокупне имовине предузећа после чега ће
се знати даља судбина комбината. За сада су интересовање показали само Петар Матијевић и
Миодраг Костић који би наводно заједнички купили комбинат али „када му буде пала цена”.
Представници оба синдиката ПКБ-а верују да се одуговлачењем и новом проценом капитала
управо обара вредност фирме и да само земљиште вреди неупоредиво више.

Србија може да извози храну у вредности од десет милијарди долара
Аутори: Ј. А – И. А.

Неопходно је унапредити стандарде производње да би се одговорило на захтеве о безбедности
хране који су на снази на европском и светском тржишту
Процењује се да Србија може да извезе храну у вредности од десет милијарди долара, а
тренутно извози мање од трећине својих реалних могућности.
Међутим, захтеви за безбедност хране на европском и светском тржишту су све већи због чега
ће и Србија морати да унапреди стандарде производње. На жалост, произвођачи увођење
сертификата виде као немилу обавезу што би требало што пре да се промени, рекао је Бошко
Гавовић, извршни директор компаније ТМС на одржаној конференцији о безбедности хране.
У Србији има 470.000 регистрованих пољопривредних газдинстава. Око три до четири хиљаде
њих је сертификовано и то углавном у прерађивачкој индустрији, а свега 270 произвођача у
примарној пољопривредној производњи.
Министарка пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић-Бошковић
изјавила је да грађани Србије могу бити сигурни да једу здраву, квалитетну и безбедну храну,
јер инспекцијске службе спроводе редовне контроле у циљу гарантовања исправности
производа.
– Треба ипак истаћи да је главна одговорност на произвођачима, прерађивачима и трговцима,
док је дужност државе да кроз службене контроле проверава да ли се прописи поштују. Једино
на овај начин можемо да успоставимо стабилан систем који домаћим и иностраним
потрошачима гарантује да конзумирају квалитетну и здравствено безбедну храну, изјавила је
Богосављевић-Бошковић.
Она је нагласила да су пољопривредна и прехрамбена производња једини сектор домаће
привреде који остварује суфицит у размени.
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– Зато смо под сталном контролом надлежних институција Европске уније и осталих земаља
где се наша храна продаје, рекла је министарка пољопривреде. Према њеним речима,
проблеми и инцидентне ситуације нису чешће на тржишту Србије у односу на друге земље у
којима је систем контроле успостављен знатно раније.
– Тачно је да се повремено дешавају проблеми, али оно што је добро то је да је Србија
усагласила своје прописе у области контроле и безбедности и здравствене исправности хране са
европским прописима и онима који важе на другим тржиштима, а на која извозимо – рекла је
Бошковићева и додала да ресорно министарство ради на томе да се испуне сви потребни
захтеви и стандарди, а да о томе говори управо пласман српских производа на страна тржишта.
Шеф групе за квалитет у Министарству пољопривреде Бранислав Ракетић рекао је да је што се
регулативе тиче, она у Србији у складу са стандардима који важе у ЕУ.
Он је, говорећи о органској храни, рекао да су услови за такву врсту производње у Србији
добри, али да се мора радити на едукацији произвођача и потражњи за тим производима.
Ракетић је најавио и измене Правилника о декларисању производа посебно када је реч о
истицању нутритивних и здравствених тврдњи. Прописима ће, најавио је, бити регулисана и
продаја хране на даљину или достава и преко интернета.
Директор Националне референтне лабораторије Славољуб Станојевић навео је да је рад
независних лабораторија веома важан јер оне дају оцену усаглашености производа са
прописаним захтевима, односно да ли је он безбедан за употребу.

Банатски ризлинг отишао на добош
Аутор:Љ. Малешевић

Агенција за лиценцирање стечајних управника огласила је продају имовине „Вршачких
винограда” у стечају методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда.
Предмет продаје је два милиона литара вина у ринфузи, произвденог 2013/2014. године и
старијег. Од те количине, 1.360.000,00 литара је „банатски ризлинг”, а 640.000 литара је
„италијански ризлинг”. За та два милиона литара минимална прихватљива цена је 78.460.800
динара.
У огласу је наглашено да стечајни управник неће разматрати понуде које буду испод прописане
цене јер је тако одлучио Одбор поверилаца тог некада чувеног предузећа које је прошле године
отишло у стечај.Како „Дневник” сазнаје, заинтересовани за куповину те врста вина су
проследили понуду Привредном суду у Панчеву, који је потом донео одлуку о уновчењу
имовине стачајног дужника.
Међутим, то што већ постоје лица која су исказала заинтересованост за куповину толике
количине вина не значи да ће она 15. априла, када се отварају понуде, бити и изабарна за
купца. Наиме, купац ће бити онај ко понуди највећу цену, а да ли ће се на лицитацији појавити
и они који су спремни да плате више од процењене вредности ризлинга знаће се тог 15. априла
у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Теразије 23,
Београд.
У огласу је, такође, наведено да је будући проглашени купац обавезан да половину цене
исплати у року од осам дана од дана закључења уговора о куповини вина, а други део за 45
дана.
Стечај и остало
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Привредни суд у Панчеву донео је 26. новембра прошле године решење о стечају „Вршачких
винограда”, а 8. децембра су званично престали да раде. Агенција за лиценцирање стечајних
управника одредила је Душана Драгојловића за стечајног управника, а он је донео одлуку да се
сви радници отпусте до даљњег.
„Вршачки виногради” од августа прошле године иначе немају радника јер је тада панчевачки
суд покренуо предстечајни поступак. Тада је свих 240 радника самовољно прихватило
социјални програм који је обезбедила држава, односно 200 евра по години радног стажа.
Половина њих је, међутим, од тада била ангажована уговором о привременим и повременим
пословима па је фирма наставила да ради да би завршила прошлогодишњу бербу грожђа.

За 14.500 отказа спремно 10,7 милијарди динара
Аутор:Љ. Малешевић

Као ретко кад до сада, Фискални савет Србије потврдио је да су текућа фискална кретања у
првом тромесечју ове године повољна, али се реформски, средњорочни аспекат оздрављења
јавних финансија и даље не спроводи по плану. Ту оцену, по мишљењу Фискалног савета
Србије, најбоље илуструје чињеница да још није отпочело најављено отпуштање прекобројних
у сектору опште државе, што се види по изузетно ниским издвајањима за отпремнине. Осим
тога, наглашава ФСС, поједини индикатори указују на то да постоје озбиљни застоји у
спровођењу и осталих планираних реформи у јавном сектору.
У Министарству државне управе и локалне самоуправе пак очекују да ће овог месеца захтеви за
исплату отпремнина запосленима у органима државне управе и другим државним органима и
установама којима је по основу рационализације престао радни однос почети да пристижу у
већем броју. Подсећају на то да су локалне самоуправе и државни органи имали рок до 8.
фебруара да утврде максималан број запослених на неодређено време у систему државних
органа и јавних служби Аутономне Покрајине Војводине и донесу акт о унутрашњем уређењу и
новој систематизацији радних места.
Законом о буyету за ову годину планирано је 10,7 милијарди динара за исплату накнада –
отпремнина по Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
као и за редовне отпремнине за одлазак у старосну пензију. Министарка државне управе и
локалне самоуправе Кори Удовички тврди да, иако отпуштања касне, од њих се неће
одустатити. Локалне самоуправе одредиле су којих 14.512 раднике је вишак у државној управи.
Министарка истиче да је 145 локалних самоуправа у року одредило максималан број
запослених и припремило нове систематизације.
– Не могу да дам прецизне податке, а да не ризикујем грешке и неспоразуме, али могу да
кажем да процес напредује добро и да је озбиљно схваћен – објаснила је Кори Удовички. –
План за отпуштање око 14.500 људи није промењен, само није завршен по очекивању. Управо
се договарамо о детаљима с организацијом коју смо ангажовали да на непристрасан начин
ради мониторинг процеса рационализације и претвара те информације у нешто што је
разумљиво да не би било забуне у јавности.
Она је додала да се ради најбрже што се може и без давања рокова у процесу који је већ требало
да буде готов.
Није до Министарства финансија
Министар финансија Душан Вујовић објашњава да питање зашто није почело отпуштање у
јавном сектору и да ли је разлог за то мали број отпремнина треба поставити Министарству за
државну управу и локалну самоуправу јер је то у његовој надлежности.
– Паре постоје на разделима министарства, која морају да обраде захтеве, а онда се обраћају
нама за трансфер новца – рекао је Вујовић.
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Дарар: Дошли смо у Србију због повољних услова
Извор:Танјуг

Морис Дарар, генерални директор турске компаније "Теклас аутомотиве", чија фабрика је
данас отворена у Владичином Хану, рекао је да се та компанија одлучила на инвестирање у
Србију због повољних услова, квалификоване радне снаге, конкурентних трошкова, помоћи
Владе Србије...
О је навео да је план да за пет година заврше са улагањима, да остваре промет до 100 милиона
евра и да запосле бар 1.200 радника.
"Наш погон у Србији је био спреман за само пет месеци, што је рекорд. Жеља нам је да се ова
фабрика и најбрже развија од свих наших фабрика", рекао је Дарар, захвљујући се премијеру
Вучићу, министрима Расиму Љајићу и Жељку Сертићу, амбасадору Турске Мехмеду Кемалу
Бозају и локалној саммоуправи.
Амбасадор Турске Мехмет Бозај подсетио је да су се премијери две земље још у децембру 2015.
године договорили да се ова фабрика отвори што пре, наводећи да су и Србија и Турска на путу
ка ЕУ и да ће им ова сарадња обезбедити бољи положај на том путу.
Посланик СНС из Владичиног Хана поручио је да отварање нове фабрике у том граду обећава
бољу будућност за генерације које долазе.
"Предуго је Владичин Хан био кажњен од стране власти и талац стечајних управника. Данас
окрећемо нови лист", рекао је Младеновић, наводећи да је жеља локалне власти да се покрену
још две фабрике - циглану и фабрику амбалаже.
Захвалио је премијеру Вучићу што је разумео значај развоја и овог дела Србије, због чега је
кренуо напред, а Вучић му је рекао да му не би дао да говори да је знао да ће да држи страначке
скупове.
Укупна инвестивиција "Теклас аутомотиве" у фабрику у Владичином Хану биће 11,35 милиона
евра.
Инвестиција це бити заокружена до 2018. године, уз 400 запослених радника у првом кварталу,
до конацних 1.200 радника, када се оцекује профит од 20 милиона евра.
Аце Антевски, власник компаније "Сметлинг", коју је премијер са сарадницима посетио раније
по доласку у Владичин Хан, казао је да је циљ да то место буде центар електро индустрије, да је
намера да фирма ради са најсавременијим средствима на производњи трансформатора,
напонских растављача, полиестерских ормара и другог, а запосленима је поручио да ће
фабрика добро функционисати колико они буду добро радили.
Вучић: Да Владичин Хан поново живи, да људи раде
Премијер Александар Вучић поручио је данас, после отварања фабрике тирске компаније
"Теклас аутомотиве" у Владичином Хану, поручио да тај град и део Србије поново "устају" и
постају место где грађани могу да раде и пристојно живе.
Вучић је на отварању фабрике, која ће запослити и до 1.200 радника, најавио још инвестиција у
том крају Србије, као и још инвестиција из Турске.
Премијер је подсетио да је влада дала 4,7 милиона евра субвенција за "Теклас аутомативе" да
би радници у Владичниом Хану имали будућност и недвосмислено знали да могу да остану да
живе у том месту и да ће њихова деца имати где да раде и добро и пристојно живе.
"Ово је велики дан, не само за Владичин Хан, Пчињски и Јабланички округ, већ и за целу
Србију", рекао је Вучић.
Наводећи да су фабрике у том крају Србије претходних година уништене, да је број становника
у Владичином Хану са 28.000 пао на 21.000, Вучћ је поручио да од данас тај град поново устаје
и постаје место у којем ће се људи запошљавати, постаје град који живи.
Вучић је рекао да ће та фабрика правити аутомобилске делове за Мерцедес, BMW, ауди,
фолксваген, шкоду - најбоље европске произвођаче и да има перспективу да прошири
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делатност и производњу и прави нове фабрике у Владичином хану.
Наводећи да је у разговору са радницима видео да су сви срећни што имају посао и могу да
раде, Вучић је власнику фабрике поручио да такву срећу и захвалност ретко где моћи да види.
Вучић је свим радницима пожелео много година успешног рада, пристојне плате и да могу да
живе у свом граду и издржавају своје породице.
Премијер је рекао да ова фабрика није крај инвестиција за Владичин Хан и југ Србије,
истичући да влада жели да се сваки грађанин Србије, било да живи у Владичином Хану или
Београду, зна да држава чини пођеднако за сваког од њих.
Вучић је најавио да је за довођење нових инвеститора веома важно да буду завршени и
најважнији путеви у том делу Србије, додајући да ће врло брзо отворити и деоницу
Грабовница-Грделица у дужини од 5,8 километара, као и пут кроз Грделичку клисуру.
Инвестиција ће бити заокружена до 2018. године, уз 400 запослених радника у првом кварталу,
до коначних 1.200 радника, када се очекује профит од 20 милиона евра.
Турски "Теклас аутомотиве" основан је 1971. године са главним акцентом на аутомобилску
индустрију.
Компанија пројектује, развија и производи системе за циркулацију флуида, брисаче за кола,
заједно са деловима против вибрације, за произвођаче оригиналних делова широм света.
Та компанија у Србији, односно у Владичином Хану, планира производњу система за
циркулацију флуида ниског притиска.
На уласку у фабрику постављени су аутомобили опремљени производима те компаније, које је
премијер обишао.
Премијер је посету Владичином Хану раније данас почео у фабрици за прераду воћа и поврћа
Нектар, затим фабрику за производњу производа на бази биљних масти и обраног млека у
праху "Беланова 2014", и покренуо прву реконструисану машину за производњу алу - челичне
ужади за далеководе у фабрици "Смелтинг д.о.о.".

Синдикат правосуђа: Тужилаштва најпрофитабилнија предузећа
Извор: Н1

Синдикат правосуђа Србије затражио је од Министарства правде извештај о трошењу новца
прикупљеног на основу одлагања кривичног гоњења.
Извештај је затражен, како кажу, због "неподношљивих услова рада у тужилаштвима, због
повећане стопе криминалитета, односно повећаног броја предмета у последње две године за 32
одсто, увредљиво ниских зарада које се исплаћују са закашњењем, ограничења и кршења
законских права, недовољног броја запослених, вишемилионских дуговања спољним
сарадницима, недостатка основног канцеларијског материјала и новца за поправку дотрајале
опреме..."
Синдикат наводи да су српска тужилаштва у 2014. (износ 661.886.665) и 2015. години (износ
629.449.065), на име праштања недела, тзв. начела одлагања кривичног гоњења илити
опортунитета зарадила укупно скоро 1,3 милијарде динара, односно 10,75 милиона евра.
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"Почетком марта, министар правде похвалио се да ће Министарство правде расписати конкурс
за доделу 2,86 милиона евра прикупљених туђим радом, а тужилаштвима за добротворни рад
ни разгледница, ни захвалница. Оправдано се поставља питање шта је са остатком "тужилачког
профита" од скоро осам милиона евра, као и то да ли тужилаштва могу да конкуришу за доделу
тих средстава јер су прва на удару у борби против криминала и корупције па их треба ојачати",
наводи се у саопштењу.
Иако је циљ одлагања кривичног гоњења растерећење судова и повећање ефикасности у
кривичним поступцима, највидљивији је финансијски ефекат, додаје Синдикат правосуђа
Србије.
"Међутим, оно што је невидљиво јесте проблем тужилаца приликом преговора са окривљенима
о висини новчаног износа који окривљени треба да уплате. Окривљени мисле да уплатом
наложеног износа 'подмићују' тужиоце како би им опростили кривично дело, односно како би
заузврат добили решење о одбачају кривичне пријаве", наводи се у сопштењу.
Осим тога, како наводи Синдикат правосуђа, посао тужиоца јесте да донесе наредбу о уплати
одређеног износа али за спровођење те наредбе, у складу са законом, задужено је
Министарство правде.
"Међутим, тужиоци прате и спровођење наредбе а Министарство правде само броји уплаћени
новац. Дакле, тужилаштва контролишу окривљене да ли су наложену обавезу извршили али
никада нису контролисали рачун примаоца тих средстава, нити су икада добили извештај о
трошењу тог новца", саопштио је Синдикат правосуђа Србије.

Бојковић о Железари: Плате и бенефиције остају и са Кинезима
Аутор:Стефан Станковић

Радници су најважнији део смедеревске Железаре, а кинеска компанија преузима раднике са
истим условима које су имали до сада, каже члан Надзорног одбора Железаре Бојан Бојковић.
Бојковић објашњава да је положај радника увек био исти и да је прекретница била
приватизација УС Стеел-а, када је потписан колективни уговор, који је остао на снази и док је
држава била власник и док је ХПК Инжењеринг управљао Железаром.
"Плате и бенефиције које су радници имали, имаће и са Кинезима, чак ће и повећање плата
Хбис испоштовати", каже Бојковић.
Подсетимо, Влада Србије прихватила је понуду компаније Хбис од 46 милиона евра, која се
такође обавезала да ниједан од око 5000 запослених неће остати без посла.
Бојковић каже да је купац пажљиво биран и да је кинеска компанија други произвођач челика
у свету, да има годишњи обрт 43 милијарде долара и активу од 54 милијарде.
"То је државна компанија коју прате финансијске институције Кине, од којих само једна банка
има активу од 20 хиљада милијарди долара. Бави се и бакром, енергетиком, има подружнице у
седамдесетак земаља света, купили су недавно топионицу и рудник у Јужној Африци.
Постоји координација око преузимања Железаре између Владе Србије, Хбис и саме Железаре,
што би требало да траје неколико месеци, каже гост Новог дана. Потписивање уговора очекује
у неколико наредних недеља.
Бојковић каже да од 1. фебруара Железара не добија никакава средства од Владе Србије, а да је
већину дугова држава намирила.
Бојковић каже да постоји много разлога због којих су се кинези одлучили са смедеревску
железару.
"Инвестициони циклус у Железари никад није завршен, немате производе додате вредности,
највише продајемо топлу ваљану траку, а то је сировина за даљу производњу, као неки
међупроизвод. Компанија Хбис није класична корпорација, Железара се налази на идеалном
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положају на новом путу свиле, на Дунаву је, транспорт је врло лак, преко Дунава имају приступ
тржишту целе Европе", објашњава он и додаје да се ради о дугорочности јер је посао са
челиком цикличлан и стално постоје успони и падови.
"Битно је што добијамо компанију која мисли вишедеценијски, запосленост је обезбеђена на
вишедеценијском нивоу".
Он каже да је Европска унија велики партнер Србије приликом продаје Железаре и да
Европска комисија само тражи да се поштују њихове процедуре у продаји и
пословању.
"ЕУ нам је помогла и све примедбе које су имали смо исправили. Не очекујем да праве било
какав проблем".
Што се тиче производње и продаје, Бојковић наводи да ће на тржиште из Смедерева ићи само
челик који се производи у Железари и очекује да ће за коју годину Железара доћи до
максимума своје производње.
На питање због чега менаџерски уговор ХПК инжењеринга, који је управља Железаром, није
јаван податак, Бојковић каже да је уговор тајан због конкуренције.
"Ниједан такав уговор у свету није објављен. Ту стоје поверљиви подаци - где се налазе
сировине, како ће се пласирати производи, то не може да се објави јер не би могао да се води
посао. Ту су и лични подаци свих људи који долазе. Када то обелоданите конкуренција вас има
на длану и могу да повлаче потезе који иду на штету Железаре", рекао је он.
Иако цифре пословања са ХПК нису биле како треба, оваква форма менаџмента је
задовољавајућа, сматра Бојковић.
"На неке ствари нисмо могли да утичемо, то вам је као да се у пољопривреди деси поплава".

Вучић: Отварање радних места спас за Владичин Хан
Извор:Бета

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да ће отварање нових радних места бити спас не
само за Владичин Хан и за суседну општину Сурдулица, већ и велики дан и за Пчињски округ и
целу Србију.
Вучић је у Владичином Хану отворио погоне две нове фабрике у индустријској зони у том граду
"Теклас аутомотив", компаније која је у власништву фирме из Турске и Смелтинг д.о.о
компаније чије је седиште у Македонији. Вучић је тим поводом рекао да у последњих тридесет
година Владичин Хан био оставјен на милост и немилост, као пропало место у коме ни једна
фабрика није радила и које је за то време изгубило 25 одсто од свог становништва.
"Данас Владичин Хан поново устаје и поново постаје не варошица, већ град у коме ће људи да
се запошљавају. Град који има енергије", казао је Вучић.
Он је навео да му је стало да сваки човек који живи у Владичином Хану зна да за њега држава
може да учини исто као и за било ког човека, који живи у центру Београда или било ког већег
града у Србији. Премијер је рекао да је влада са 4,7 милиона евра субвенција помогла
запошљавање у Владичином Хану.
Амбасадор Турске у Србији Мехмет Кемал Бозај рекао је приликом отварања фабрике "Теклас
аутомотив" да је погон те компаније у Владичином Хану отворен након сусрета и договора
српског и турског премијера Александра Вучића и Ахмета Давутоглуа у децембру прошле
године. Он се захвалио Влади Србије на подршци у остварењу те замисли.
"И Србија и Турска су на путу да постану чланице ЕУ и оваква сарадња ће унапредити положај
обе земље на том путу. Побољшаће живот људи у Турској и Србији", казао је Бозај.
Председник и власник компаније "Теклас аутомотив" Морис Данон рекао је да се та компанија
одлучила за инвестицију у Србији због конкурентних трошкова, географског положаја,
квалификоване радне снаге и подршке Владе Србије.
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ЕИ холдинг Ниш: Не миримо се с покретањем стечаја
Извор:Бета

Директор ЕИ холдинг корпорације Александар Поповић изјавио је данас да се та корпорација
не мири са одлуком Привредног суда у Нишу о покретању стечајног поступка и да ће поднети
жалбу Привредном апелационом суду.
"Сигурни смо да ће Апелациони суд поништити одлуку Привредног суда, јер у овом суду није
завршен поступак за усвајање плана реорганизације ЕИ холдинга", казао је он агенцији Бета.
Поповић је нагласио да је ЕИ холдинг пре месец дана Привредном суду доставио унапред
припремљени план реорганизације (УППР) којим је предвиђен економски опоравак холдинга у
периоду од седам година.
Према његовим речима у Привредном суду је за 17. мај заказано рочиште на којем ће се
разматрати тај план. "Планом реорганизације није предвиђен отпис дугова корпорације према
повериоцима, већ њихово конвертовање у капитал", рекао је Поповић.
Он је додао да ЕИ холдинг нема дугове према радницима већ према држави и државним
предузећима, тако да је интерес читавог друштва да опстане.
Поповић је истакао и да је Еи холдинг већински власник четири предузећа која добро послују,
прецизирајући да су то фирме ЕИ Пионир УКТ и ЕИ Пионир КТ у Београду, као и фирме ЕИ
Комерц и ЕИ Елмаг у Нишу.
"Правно је недефинисано шта ће бити са тим предузећима, али нема разлога да оду у стечај јер
послују без дугова, имају оптималан број запослених и значајан капитал", нагласио је Поповић.
Према његовим речима Еи холдинг и четири његова зависна предузећа тенутно имају око 60
радника.
ЕИ холдинг корпорација имала је 80-тих година прошлог века 24 зависна предузећа и око
18.000 радника.

Ускоро полагање камена темељца за "Икеу"
Извор: Бета

Компанија "Икеа" најавила је да ће 14. априла положити камен темељац за прву робну кућу у
Србији, која ће бити на локацији Бубањ поток у Београду.
Та компанија ће у изградњу робне куће инвестирати 70 милиона евра, а отварање је планирано
на лето следеће године.
Робна кућа ће имати више од 30.000 квадратних метара и у њој ће радити 300 људи.
За извођача радова изабрана је аустријска компанија "Штрабаг".
"Икеа" је добила грађевинску дозволу за изградњу прве робне куће у Србији у јуну прошле
године.
Меморандум о сарадњи Министарства грађевинарства Србије, града Београда и компаније
"Икеа" потписан је у октобру 2014. године.
Иначе, "Икеа" је најавила да ће уложити око 300 милиона евра у изградњу пет робних кућа у
Србији.
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Посла ипак има, најтраженији инжењери, ај-ти стручњаци, трговци и
возачи
Припремио Срђан Димитријевић

На седмом сајму запошљавања “Топ џаб“, организованом у беградском "Бел експо центру",
двадесет пет компанија понудило је око хиљаду радних места. Најтраженији су машински и
електро-технички инжењери, ај-ти стручњаци, професори енглеског језика, трговци и возачи, а
први пут нуђено је и запослење у иностранству.
Компанија која послује 14 година у Србији понудила је запошљавање на југу Немачке. Услов је
основно знање немачког језика, довољно за комуникацију.
"То су фабрички послови, послови у здравству, нега старих, такве ствари и то по колективном
уговору. Ту нема никаквих чудних комбинација, све по закону, све чисте папире", каже
Александар Самоник, Консултанска кућа "Ековис".
Послодавци кажу да су примили велики број радних биографија.
"Од јутрос је утисак да је највише интересовање у области логистике за неке ниже позиције:
магационере и возаче, за продају од менаџера преко супервизора до комерцијалисте", каже
Тајана Русић, из компаније "Силбо" која се бави превозом и увозом хране.
"Имамо професоре који се пријављују, значи потребни су професори енглеског језика,
дипломирани професори са Универзитета у Београду али тражимо и пословне секретаре",
наводи Антонела Бендић, школа страних језика"Мериленд".
Незапослени су задовољни понудом посла.
"Ово је први штанд на коме сам био и где сам се распитивао. Моје мишљење је да увек има
посла само треба бити упоран и тражити", каже Никола Ивановић, студент.
"Јурим посао везано за банкарску струку или маркетинг. Има ли посла .....Има, тренутно има",
каже Ненад Станковић, економиста.
У Србији се 12 година организују сајмови запошљавања јер се показало да уз мала улагања дају
добре резултате. У просеку 15 одсто незапослених који посете сајмове добије посао, највише
оних са средњом стручном спремом а прошле године тако се запослило више од пет хиљада
радника.

Где је 278 милиона тужилачког профита?
Аутор: В. Јеремић

* Милошевић: Шта је са остатком "тужилачког профита" од скоро осам милиона
евра
Београд - Према информацијама Синдиката правосуђа Србије тужилаштва су у току 2015.
године на основу споразума о одустајању од кривичног гоњења приходовала преко 629
милиона динара. Иако је Законом о кривичном поступку предвиђено да сав новац прикупљен
овим путем буде раздељен хуманитарним организацијама, фондовима, јавним установама или
другим правним или физичким лицима, на конкурсу Министарства правде се види да на
располагању стоји око 351 милион динара.
Другим речима, Министарство правде ће на конкурсу поделити приближно 278 милиона
динара мање него што су тужилаштва у Србији приходовала.
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Синдикат правосуђа Србије је из овог разлога затражио од Министарства правде извештај о
трошењу новца прикупљеног на основу одлагања кривичног гоњења због "неподношљивих
услова рада у тужилаштвима, због повећане стопе криминалитета, односно повећаног броја
предмета у последње две године за 32 одсто, увредљиво ниских зарада које се исплаћују са
закашњењем".
- Српска тужилаштва су у 2014. (износ 661.886.665 динара) и 2015. години (износ 629.449.065
динара), на начела одлагања кривичног гоњења зарадила укупно скоро 1,3 милијарде динара,
односно 10,75 милиона евра. Почетком марта, министар правде похвалио се да ће
Министарство правде расписати конкурс за доделу 2,86 милиона евра прикупљених туђим
радом, а тужилаштвима за добротворни рад ни разгледница, ни захвалница. Оправдано се
поставља питање шта је са остатком "тужилачког профита" од скоро осам милиона евра, као и
то да ли тужилаштва могу да конкуришу за доделу тих средстава јер су прва на удару у борби
против криминала и корупције па их треба ојачати - наводи се у саопштењу Синдиката
правосуђа.
Одлагање кривичног гоњења, налази се у нашем правном систему од 2001. године и предвиђа
да јавни тужилац може одложити кривично гоњење за кривична дела за која је предвиђена
новчана казна или казна затвора до пет година, ако осумњичени, између осталог, прихвати да
на рачун прописан за уплату јавних прихода уплати одређени новчани износ, који се користи
за хуманитарне или друге јавне сврхе. Новац уплаћен по налогу тужиоца слива се на подрачун
за те намене у Трезору.
Процедура
Према Закону о кривичном поступку, средства прикупљена на овај начин се додељују
хуманитарним организацијама, фондовима, јавним установама или другим правним или
физичким лицима, по спроведеном јавном конкурсу, који расписује Министарство правде. По
спровођењу јавног конкурса, Влада Србије има коначну реч о томе ко добија новац. О
рангирању пристиглих захтева за средствима одлучује петочлана комисија коју именује
министар правде. Како се наводи у правилнику о додели средстава, три члана Комисије
именују се из реда истакнутих стручњака у здравству, просвети и социјалном раду, један члан
из реда јавних тужилаца или заменика јавних тужилаца и један члан из реда лица која раде у
Министарству. Комисија одлучује већином гласова свих чланова Комисије.

Србији неопходне антикорупцијске мере
Аутор: Р. М.

Корупција је и даље присутна у свим сферама јавног живота, од здравства, просвете, судства те
је неопходно уозбиљити борбу против корупције, доношењем сета антикорупцијских закона
који би се и примењивали, закључено је на јучерашњем округлом столу који је организовало
Удружење за демократију Давидовић Грол у Кући људских права.
Професорка Нада Костић, председница овог удружења, оценила је да је стање у Србији никад
лошије, наводећи да народ живи са страхом од губитка посла, да се корупција и даље
недовољно пријављује, да нема слободних медија и независног судства, да су ниске плате и
сиромаштво само огледало корупције која се дешава на свим нивоима. Према њеним речима,
ни Закон о узбуњивачима који је донет и који треба да охрабри грађане да пријаве корупцију,
за сада није довољно уродио плодом, а да су и други закони попут, Закона о јавним набавкама
изиграни.
- У здравству рецимо комисије за спровођење јавних набавки нису мењане годинама, па смо
имали ситуацију да су се чланови истих на тај начин окористили, куповином станова. Нису
били транспарентни ни уговори које су потписивали - рекла је Костић.
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Немања Ненадић, програмски директор Транспарентност Србије, рекао је да је по индексу
перцепције корупције Србија на 71. месту са 40 од могућих 100 поена, и да је још лошије што се
та позиција није мењала задњих година. Он је истакао да Србији недостаје закон о лобирању,
који би могао да допринесе бољој транспарентности процеса доношења важних одлука.
Савет за борбу против корупције пре десетак дана је израдио реферат о томе како су право и
правда доступни грађанима, али како каже чланица Савета Јелисавета Василић, Влада није
имала разумевања за то. Она је оценила да је стање у правосуђу лоше, наводећи три милиона
нерешених судских предмета и застрашивање судија од стране извршне власти.
ЧУПИЋ: Шок терапија
- Без шок терапије нема борбе против корупције у Србији. Треба донети систем
антикорупцијских мера, на првом месту закон о пореклу имовине али и омогућити отварање
досијеа сарадника тајних служби - сматра професор Чедомир Чупић са ФПН.

Синдикат: Како се троши новац прикупљен у тужилаштвима?
Извор:РТВ

НОВИ САД - Синдикат правосуђа Србије затражио је од Министарства правде извештај о
трошењу новца прикупљеног на основу одлагања кривичног гоњења због неподношљивих
услова рада у тужилаштвима, због повећане стопе криминалитета, односно повећаног броја
предмета у последње две године за 32%, те, како наводе, увредљиво ниских зарада које се
исплаћују са закашњењем, ограничења и кршења законских права, недовољног броја
запослених, вишемилионских дуговања спољним сарадницима, недостатка основног
канцеларијског материјала и новца за поправку дотрајале опреме.
У саопштењу Синдиката истиче се да су српска тужилаштва у 2014. и 2015. години на име
праштања недела, тзв. начела одлагања кривичног гоњења или опортунитета, зарадила укупно
скоро 1,3 милијарде динара, односно 10,75 милиона евра.
"Почетком марта, министар правде похвалио се да ће Министарство правде расписати конкурс
за доделу 2,86 милиона евра прикупљених туђим радом, а тужилаштвима за добротворни рад
ни разгледница, ни захвалница. Оправдано се поставља питање шта је са остатком 'тужилачког
профита' од скоро осам милиона евра, као и то да ли тужилаштва могу да конкуришу за доделу
тих средстава јер су прва на удару у борби против криминала и корупције па их треба ојачати",
наводи се у саопштењу.
Додаје се да је циљ одлагања кривичног гоњења растерећење судова и повећање ефикасности у
кривичним поступцима, али да је највидљивији финансијски ефекат. "Међутим, оно што је
невидљиво јесте проблем тужилаца приликом преговора са окривљенима о висини новчаног
износа који окривљени треба да уплате. Окривљени мисле да уплатом наложеног износа
'подмићују' тужиоце како би им опростили кривично дело, односно како би заузврат добили
решење о одбачају кривичне пријаве. Осим тога, посао тужиоца јесте да донесе наредбу о
уплати одређеног износа али за спровођење те наредбе, у складу са законом, задужено је
Министарство правде. Међутим, тужиоци прате и спровођење наредбе а Министарство правде
само броји уплаћени новац. Дакле, тужилаштва контролишу окривљене да ли су наложену
обавезу извршили али никада нису контролисали рачун примаоца тих средстава, нити су икада
добили извештај о трошењу тог новца", закључује се у саопштењу
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Инспектори рада "запослили" 300 радника
Извор:РТВ

СУБОТИЦА - Инспектори рада "запослили" су на северу Бачке у прошлој и током ове године
око 300 људи, колико их је контролама пословања фирми преведено из сиве зоне у легалне
токове.
Инспекција је наставила појачање контроле усмерене на откривање рада на црно, али и
безбедности и здравља на раду.
Инспекција рада појачала је на територији Севернобачког округа надзоре радних односа и
безбедности и здравља на раду код послодаваца чија је делатност физичко-техничко
обезбеђење. Надзори су део акције која се обавља на територији целе Србије, а први резултати
су позитивни.
"Послодавци поштују и примењују одредбе Закона о раду и Закона о безбедности и здравља на
раду и послују у оквирима позитивних прописа. До сада нису на територији Севернобачког
управног округа, који покрива овај одсек инспекције рада, нису уочене веће неправилности и
повреде Закона у смислу да је било рада на црно или томе слично" – каже за РТВ начелник
Инспекције рада у Севернобачком округу Божо Ивковић.
Појачане контроле спроводе се више од годину дана. Начелник Севернобачког округа Драги
Вучковић задовољан је резултатима оствареним на сузбијању рада на црно и побољшању
услова по питању безбедности и здравља на раду.
"Драго ми је због људи који су из контроле и из надзора инспекције рада засновали свој радни
однос и потписали уговоре о раду, зато што мислим да смо обмогућили да своја права сада
легитимно и на правни начин остварују" – рекао је за РТВ Вучковић.
Појачаним инспекцијским надзорима, усмереним на откривање рада на црно, током прошле и
у досадашњем току ове године "запослено" је око 300 људи који су преведени из сиве зоне у
легалне токове. Ове акције се настављају.

Вулин: За две године запослено 17. 235 људи
Извор:Танјуг

ОЏАЦИ - Министар за рад Александар Вулин изјавио је данас да је од априла 2014. године
закључено 26 уговора о субвенционисању запошљавања и да је по основу тих уговора од тада
запослено 17.235 људи.
Вулин је у Оџацима посетио предузеће Magna seating д.о.о." које производи пресвлаке за
аутомобилска седишта и у коме је више од 70 одсто радника запослено преко пројеката
Националне службе за запошљавање.
Министар је рекао да је у буџету Републике Србије за ову годину предвиђено 12,3 милијарде
динара за подстицање запошљавања.
"Сам новац није довољан, већ је неопходно да на целом пројекту подстицања запошљавања
сарађују и локалне самоуправе, као и да се изврши обука радника, али и да ресорна
министарства створе законску атмосферу за подстицај запошљавања", рекао је Вулин.
Према његовим речима, Влада Србије је 2006. почела да ради на субвенционисању
запошљавања и до 2013. успела је да запосли 35.000 људи.
"Од априла 2014. до данас урађено је неупоредиво више у том погледу и то због тога што се ова
влада и ресорна министарства политиком субвенција не баве политички него економски, а
како се радило раније сведочи података да су од 2006. до 2013. потписана 274 уговора о
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субвенционисању, од којих је чак 95 посто раскинуто и то су раскинути уговори који су
пописивани за време изборне кампање", рекао је Вулин.
Он се посебно захвалио локалној самоуправи Оџаци која се, како је рекао, показала као добар
партнер и помогла да фабрика послује успешно и запосли велики број радника.
Оно што је посебно битно је, казао је Вулин, да та фабрика планира и проширење капацитета,
тако да ће у Оџацима бити отворено још много нових радних места.
Директор предузећа "Magna seating" Нихат Ердин, који је генерални менаџер за четири
фабрике Магна у Европи, рекао је да се ове године планира завршетак новог постројења у
Оџацима и да се већ с почетка наредне године може очекивати запошљавање нове радне снаге.
Фабрика "Magna seating" производи пресвлаке за аутомобилска седишта за реномиране ауто
куће попут Реноа, Шкоде, Ауди и Форд.

ТРОШИЛИ НЕМИЛИЦЕ!? Синдикалци из „Железница“ дугују 23
милиона!
Аутор: И. Жигић

Трошили немилице!? Синдикат железничара Србије мора предузећу “Железнице Србије” да
исплати 23 милиона динара, као и још 792.296 динара камате, сазнаје “Ало!”.
Наиме, након судске пресуде, Синдикат је потписао споразум са “Железницама Србије” о
отплаћивању тог дуга на рате, и то на 24 рате. Како се наводи у споразуму који је потписан 28.
марта ове године, Синдикат ће тако сваког 30. у месецу на рачун “Железница” морати да
уплати 958.333 динара. Такође, Синдикат ће морати у четири рате да исплати и укупан износ
од 792.296 динара на име парничног поступка који су “Железнице” водиле против њега.
Како је уопште дошло до овако великог дуговања Синдиката према “Железницама”, није
познато, но имајући у виду расипничко понашање којем су склони и лидер синдиката, али и
директор “Железница”, о чему је “Ало!” већ писао, може се наслутити како је новац трошен.
- Генерални директор Мирослав Стојчић је пријатељ председника синдиката Драгана
Ранђеловића, те њих двојица неретко седе у ресторанима и једу и пију о трошку предузећа или
синдиката. Њих двојица знају да потроше више пара по ресторанима него што успеју да
приходују - тврди добро обавештени извор “Ало!”.
У прилог томе говори и извод трошкова “Железница Србије” за пословне ручкове у једном
ресторану. Тако је само 30. октобра 2015. на храну и пиће потрошено на рачун фирме 37.315
динара, а 30. септембра исте године 32.790 динара. Готово сваког дана су прављени трошкови у
ресторану, те је укупан цех за 2015. достигао чак 740.314 динара!
Ипак, у Синдикату тврде да им је новац узет неправедно.
- Те паре које ми сада њима треба да вратимо су наше паре које су нам неправедно одузете још у
време Веље Илића, Млађана Динкића и Миланка Шаранчића. У питању је прљава кампања поручио је за “Ало!” Ранђеловић.
Иначе, рачун “Железница Србије” је у блокади већ 122 дана, од 7. децембра 2015, показују
подаци са сајта Народне банке Србије.
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