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Сертић: Стратешка предузећа настављају пословање
Ниједно стратешко предузеће неће отићи у стечај, већ ће наставити економски функционални
живот у наредном периоду, истакао је министар привреде Жељко Сертић.
Сертић је, гостујући у Дневнику РТС-а, нагласио да је кључна промена односа државе према
предузећима, јер од данас држава више не може да штити предузећа од плаћања дугова
повериоцима.
"Данас је историјски дан, јер у последњих седамдесет година је постојао другачији однос
државе према државним предузећима, то се данас мења", рекао је Сертић.
Највише бриге и неизвесности било је за 17 стратешких предузећа, односно за 11 за које је
држава све до сада покушала да нађе решење.
Говорећи о Унапред припремљеном плану реорганизације (УППР), министар је објаснио да то
представља судску одлуку, којом предузећа доказују да је њихово пословање могуће.
Министар је нагласио да је већина дуговања тих предузећа према банкама.
"Највећи део дуговања су комерцијалне банке. Залог који су предузећа дала је у имовини, а
банкама то не значи јер немају коме да продају", сматра Сертић.
Такође, напомиње да је главни интерес банака да предузећа послују и да на такав начин враћају
дугове.
"Када то не испоштују предузећа иду у стечај", напоменуо је Сертић.
На питање шта ће бити са запосленима министар наводи да ће један део запослених узети
социјални програм.
"Од предузећа зависи колико ће се смањити број запослених, док ће у неким фирмама велики
део запослених узети социјални програм", закључио је Сертић.

Naučnici i dalje čekaju zaostale plate
Autor: Z. R.

Kragujevac - Iako je ugovorom kojim je gradska uprava u Kragujevcu od države 22. aprila preuzela
vlasništvo nad Centrom za strna žita predviđeno da grad preuzima obavezu da izmiri dugove Centra
od oko 150 miliona dinara, od čega se više od 85 miliona odnosi na neisplaćene zarade zaposlenima,
radnici te naučno-istraživačke ustanove do danas nisu dobili "ni cvonjka".
Naprotiv, i dalje čekaju ne samo raspodelu zarada koje im se na blagajni ustanove ne isplaćuju od
oktobra 2013, već i povezivanje radnog staža za pet minulih godina, kao i overu zdravstvenih knjižica
kako bi napokon ponovo stekli pravo na lečenje.
U Sindikatu Centra veruju da će isplata zaostalih zarada zaposlenima u toj ustanovi početi uskoro.
Očekuju da će nadležni u gradskoj upravi odluku o tome da donesu tokom naredne sedmice, nakon
čega bi novi vlasnik Centra trebalo da počne da izmiruje preuzete obaveze, pre svega prema
radnicima, ali i ostalim poveriocima: državi, dobavljačima i drugima.
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Da li će tako zaista i biti, videće se uskoro, tokom naredne nedelje, najverovatnije. Ono što je,
međutim, još uvek velika nepoznanica, jeste ima li Centar za strna žita, najstarija agrarna naučnoistraživačka ustanova u Srbiji i na Balkanu, budućnost. Zaposleni u Centru žele da veruju da je grad
"prepoznao značaj i ulogu te ustanove kad su razvoj novih sorti žitarica i agrara u Šumadiji i šire u
pitanju". S tim u vezi navode da Centar trenutno ima blizu 1.500 hektara zasejanih kragujevačkim
strnim žitima ne samo u Šumadiji, nego i u Vojvodini.
Ali, nevolja je što je tih 1.500 hektara zasejano zahvaljujući razumevanju i pomoći poljoprivrednika i
poslovnih partnera u Šumadiji i Pomoravlju, pošto je sva mehanizacija Centra (traktori, plugovi,
drljače, sejačice, kombajni...), kao i ostala pokretna imovina lane rasprodata za bagatelu, kako bi se
izmirila, sudskim rešenjima, izdejstvovana potraživanja naučnih radnika te ustanove.
Za kupovinu nove mehanizacije i ostale neophodne opreme potreban je veliki novac, kojeg u "plitkoj"
kasi novog vlasnika za te namene trenutno nema, a najverovatnije ga neće biti ni u dogledno vreme.
Otuda i pitanje, koje muči i zaposlene: ko će i čime da finansira delatnosti te ustanove. Kako
konkretnog odgovora na pitanje nema, to je i razumljiv strah zaposlenih od, blaže rečeno, neizvesne
budućnosti Centra za strna, čija finansijsko-poslovna agonija traje godinama unazad, i koja, kako se
čini, nije okončana nedavnom promenom vlasnika.

Sačuvali fabriku, izgubili radna mesta
Autor: G. Vlaović

Beograd - - S obzirom da su nadležni pristali na naš zahtev vezan za isplatu zaostalih zarada i iznosa
otpremnine za zaposlene koji će ostati bez posla odustali smo od "odmrzavanja" štrajka i odlučili se na
potpisivanje sporazuma sa poslodavcem - kažu za Danas u Štrajkačkom odboru Fabrike automobila
Priboj.
Oni dodaju da će po svemu sudeći biti ispoštovan i drugi zahtev štrajkača da nakon 31. maja FAP ne
ode u stečaj.
- Prema informacijama koje sada imamo, u FAP-u će se sprovesti UPPR, što znači da će fabrika
nastaviti sa radom. Shodno tome što su svi naši zahtevi usvojeni, nije bilo razloga da ponovo
štrajkujemo, ali ćemo striktno kontrolisati sporazum koji potpisujemo. Naime, ovlastili smo
predsednika Štrajkačkog odbora FAP-a Miroslava Mrševića da i on bude jedan od potpisnika
sporazuma. U slučaju da se on ne složi sa sadržinom teksta, sporazum neće biti potpisan objašnjavaju u Štrajkačkom odboru.
Nadležni su se obavezali da radnicima FAP-a isplate sve zaostale zarade kao i 300 evra po godini
radnog staža.
- Mi smo sa naše strane napravili ustupaktako što smo pristali da zaostali novac ne dobijemo odmah
već postepeno do 2017. godine. Sporazum kojim će biti garantovano da će obaveze prema nama biti
ispunjene bi trebalo da bude potpisan u ponedeljak i utorak - kažu u Štrajkačkom odboru.
Oni dodaju da ipak nisu zadovoljni jer nisu uspeli da sačuvaju sva radna mesta tako da će socijalni
program morati da uzme čak 600 od 650 radnika koliko je sada zaposleno u fabrici.
- U FAP-u će ostati 50 radnika koji će biti angažovani na sprovođenju aktuelnih poslova vezanih za
već dogovorene narudžbe. Nakon uvođenja UPPR-a taj broj radnika će se povećati na 100. Međutim,
oni radnici koji se vrate na posao biće angažovani na osnovu kratkoročnih ugovora jer neće biti
potrebe za njihovim radom tokom čitave godine. Mi smo se svojski trudili da većina zaposlenih zadrži
svoje radno mesto u fabrici nakon 31. maja, međutim tu bitku nismo uspeli da dobijemo. Ona je
faktički izgubljena onog trenutka kada je Vlada Srbije potpisala sporazum sa Međunarodnim
monetarnim fondom - ističu u Štrajkačkom odboru FAP-a.
Podsećanja radi, Štrajkački odbor FAP-a organizovao je obustavu rada u fabrici koja je započela 23.
februara zbog osam i po neisplaćenih plata i pet i po godina nepovezanog radnog staža. Nakon što je
država počela sa isplatom zaostalih zarada radnici FAP-a su 3. marta prekinuli sa štrajkom, ali su ga
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nakon deset dana ponovo organizovali, jer Vlada Srbije nije imenovala novi menadžment fabrike kako
je dogovoreno sa radnicima. Novi generalni direktor FAP-a Ranko Vuković imenovan je 15. marta što
je bio signal za radnike da ponovo "zamrznu" štrajk. Oni su istakli zahteve da im budu isplaćene sve
zaostale zarade, a onima koji budu višak otpremnine u iznosu od 300 evra po godini radnog staža.
Takođe su kategorički zahtevali da FAP - jedno od 17 strateških preduzeća u restrukturiranju - nastavi
sa radom i nakon 31. maja. U slučaju da svi njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, radnici su istakli da su
spremni na štrajk glađu i okupaciju Skupštine opštine Priboj.

PREGOVORI O ZAPOŠLJAVANJU U ŽELEZARI Kinezi i sindikati određuju
broj radnika
Аутори:Bojana Anđelić , Slađana Vukašinović

Kompanija "Hestil" koja je kupila Železaru nijednim dokumentom se nije obavezala da će preuzeti sve
radnike.
"Blicu" je u Vladi Srbije nezvanično rečeno da kineska kompanija nije htela da ugovorom precizira
broj radnika jer su želeli da se to definiše na liniji novi menadžment - sindikati.
- To je njihova praksa i oni ne odstupaju od nje. Oni će imati uvid u sve kadrovske karakteristike
sadašnjih zaposlenih i proceniće u kojim celinama ima viška, a u kojim manjka radnika. Sigurno je da
će pre bilo kakve odluke o mogućim otpuštanjima razgovarati sa sindikatima.
U svakom slučaju, broj, ali i strukturu radnika treba da definiše novi menadžment u dogovoru sa
sindikatima, koji su imali priliku da upoznaju uslove rada u „Hestilu“ jer su zajedno s aktuelnim
menadžmentom boravili u kineskim pogonima - kaže naš sagovornik iz Nemanjine 11.
Iako smo od predstavnika Vlade Srbije više puta čuli da je osnovni uslov za prodaju Železare da nema
otpuštanja zaposlenih, ispostavilo se da će više od 5.000 radnika u ovom slučaju morati da veruje na
reč Vladi i novim vlasnicima jer dokument koji im to garantuje zasad ne postoji.
Naime, u kupoprodajnom ugovoru od čak 1.170 strana nijednim slovom nije spomenuta bilo kakva
obaveza "Hestila" da zadrži postojeći broj zaposlenih. Jedino što se u njemu navodi, a odnosi se na
radnike jeste obaveza Železare da novom vlasniku dostavi svu raspoloživu dokumentaciju o
radnicima.
Ugovor o prodaji "Železare Smederevo" kineskoj kompaniji "Hestil" potpisan je danas na svečanoj
ceremoniji upriličenoj u krugu železare, a tom činu prisustvuje i predsednik Vlade Srbije Aleksandar
Vučić, ministri u vladi, čelnici kineske kompanije i predstavnici diplomatskog kora.
Šta je garancija da će Kinezi preuzeti sve radnike, pitanje je na koje "Blic" ni posle više od tri nedelje
nije dobio odgovor od Ministarstva privrede. O broju zaposlenih koji će ostati, ne žele da pričaju ni
sindikati.
Siniša Prelić, predsednik samostalnog sindikata Železare, potvrdio je za "Blic" da ni u jednom
dokumentu nije navedena obaveza Kineza da preuzmu sve radnike i kratko je rekao: "Verujemo im na
reč".
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Sertić: 11 strateških preduzeća ne ide u stečaj već nastavlja rad
Извор:Beta
Ministar privrede Željko Sertić izjavio je večeras da 11 strateških preduzeća neće otići u stečaj već će
nastaviti ekonomski i funkcionalni život u narednom periodu
Ministar privrede Željko Sertić izjavio je večeras da 11 strateških preduzeća neće otići u stečaj već će
nastaviti ekonomski i funkcionalni život u narednom periodu.
"Nijedno od 11 preduzeća koja su nam ostala u ovom momentu zaštićena, jer smo sa šest preduzeća
već skinuli zaštitu 31. decembra, neće otići u stečaj, jer smo zajedno poslovodstvima i privatizacionim
savetnicima obezebdili da nastave svoj funkcionalno ekonomski život", rekao je Sertić.
Prema njegovim rečima, to je omogućeno i zahvaljujući unapred pripremljenom planu reorganizacije
(UPPR) koji predstavlja sudsku odluku, kojom preduzeća dokazuju da je njihovo sadašnje poslovanje,
uključujući i vraćanje dugova moguće.
"Od 11 preduzeća koje danas imamo na spisku, sedam je predalo za UPPR a četiri su uspela ida van
tog sudskog dela da naprave dogovore sa poveriocima na takav način da oni neće sudski ili na bilo koji
način ometati poslovanje u budućem periodu", objasnio je Sertić za RTS.
On je naglasio da je većina dugovanja tih preduzeća prema bankama.
"Zalog koji su preduzeća dala je u imovini, a bankama to ne znači jer nemaju kome da prodaju", rekao
je on napomenuvši da je glavni interes banaka da preduzeća posluju i da na takav način vraćaju
dugove."Kada to ne ispoštuju preduzeća idu u stečaj", napomenuo je Sertić.
Upitan šta će biti sa zaposlenima on je rekao da će jedan deo njih uzeti socijalni program.
"Od preduzeća zavisi koliko će se smanjiti broj zaposlenih, dok će u nekim firmama veliki deo
zaposlenih uzeti socijalni program", zaključio je Sertić.

Prosvetarima država vraća 400 miliona?
Аутор:J. Ž. S.
Nastavnici na sudu dobijaju novčane naknade zbog propusta nadležnih. Prosvetari zakinuti na
odmoru. Obračunavan prosek zarada u tri, umesto u poslednjih 12 meseci
KOVERTE srpskih nastavnika su za vreme korišćenja godišnjeg odmora u 2015. godini bile tanje u
proseku od pet do šest hiljada dinara, tvrdi Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih
škola. Umanjenje je nastalo jer je prilikom obračuna naknade korišćen prosek plate u poslednja tri
meseca, a ne kako propisuje zakon, u poslednjih 12 meseci. Razlika je nastala zato što su plate za ovaj
period umanjene za 10 procenata.
Prve sudske presude kojima se nalaže isplata razlike do sada su dobili prosvetari kragujevačke
Ekonomske škole, Tehničke škole i Gimnazije iz Zrenjanina. Prema jednostavnoj računici,
Ministarstvo prosvete će za ispravljanje ove greške morati da izdvoji oko 400 miliona dinara.
- To su procesi koji se završavaju na jednom ročištu - kaže Antić. - Stvar je jednostavna, ukoliko
nastavnik dostavi sudu listing zarada za poslednjih godinu dana jasno se vidi da mu je isplaćeno
manje nego što zakon dozvoljava.
Naš sagovornik navodi primer Tehničke škole iz Zrenjanina, gde je direktor priznao da je napravio
grešku i da je nastavnica ove obrazovne ustanove oštećena za 10.600 dinara. To je do sada najveća
utvrđena razlika, s obzirom na to da je ova nastavnica imala prekovremene časove oko 30 odsto od
predviđenih.
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- Oštećeni su svi prosvetari, ali će im novac biti isplaćen samo ukoliko se budu obratili sudu - kaže
Antić. - Primera radi, nijedan nastavnik iz Beograda do sada nije tužio školu. Na ovaj način samo
pokazujemo da ne pristajemo da nemo posmatramo, žmurimo i ćutimo.
Milan Radaković, direktor Zrenjaninske gimnazije, kaže za "Novosti" da je u njegovoj školi samo
jedan radnik do sada tužio i da je dobio presudu. U pitanju je iznos od 5.010 dinara, koji će morati da
se isplati nastavniku uz zatezne kamate.
- Svi imaju pravo da podnesu tužbu, ali je mali broj njih to i uradio - kaže Radaković. - Očigledno je da
sindikat želi da obraćanjem javnosti pokrene prosvetare da ostvare svoja prava.
MINISTARSTVO: NADOKNADIĆEMO
NAKNADA zarada za godišnji odmor u 2015. godini, pojedinim zaposlenim u školama obračunata je
na osnovu tadašnjeg sistema obračuna zarada koji obuhvata tromesečni prosek. Na inicijativu
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Uprava za trezor je izmenila sistem obračuna
proseka, tako da se za prosek uzima zarada ostvarena tokom 12 meseci. Na osnovu izmenjenog načina
obračuna proseka, izvršiće se korekcija naknada zarada za godišnji odmor zaposlenim u školama,
kažu u resornom ministarstvu.

Danas je partija omladinska zadruga
Аутор:V. C. S.
Mladi u Srbiji budućnost vide u učlanjenju u stranku, pokazalo istraživanje. Veruju porodici, vojsci,
crkvi, ne i homoseksualcima i azilantima
STEPEN učešća mladih u politici, pre svega iskazan kroz članstvo u političkim partijama, među
najvišima je u Evropi, pokazalo je istraživanje "SeConS grupe za razvojnu inicijativu". Činjenica da su
oni pretežno pasivni, a ne aktivni članovi stranaka, pokazuje, međutim, da je to članstvo pretežno
instrumentalno, u cilju lakšeg pronalaženja posla.
Mladi su gotovo ujednačeno pozicionirani na skali levica-desnica. Najviše veruju vojsci i verskim
organizacijama, a manje političkim institucijama - Skupštini, Vladi i političkim partijama.
Najviše poverenja imaju u članove svoje porodice, a s druge strane, svako ko je drugačiji kod njih
izaziva neku vrstu nepoverenja. Iako u svojim odgovorima formalno visoko vrednuju toleranciju,
merenje stepena distance prema različitim grupama otkriva da pokazuju netoleranciju, najviše prema
homoseksualcima i azilantima.
Takođe je registrovan visok nivo religijske identifikacije, ali on, kako zaključuju istraživači, ne
korespondira sa verovanjem u religijske istine, već je reč o etničkom identitetu.
Istraživanje, sublimisano u studiji "Mladi u Srbiji 2015. - Stanja, opažanja, verovanja i nadanja",
pokazuje i da je obrazovna nejednakost među mladima očigledna i da se prenosi generacijski.
NEJEDNAKE ŠANSE MLADA osoba čiji roditelji imaju završenu osnovnu školu ima 4,2 puta
manju mogućnost da završi srednju školu, a čak 79 puta manju mogućnost da stekne više ili visoko
obrazovanje.
Svaka druga mlada osoba nema posao, a oni koji su zaposleni izloženi su različitim oblicima
eksploatacije. Četvrtina stabilno zaposlenih i petina mladih koji istovremeno rade i školuju se, rade
više od pedeset sati nedeljno, često bez nadoknade za prekovremeni rad. Svega 7,4 odsto mladih
istovremeno radi i školuje se, a dve trećine njih je materijalno zavisno od roditelja. Oni koji su završili
školovanje i izlaze na tržište rada u najvećem broju slučajeva smatraju da su lične i političke veze, a ne
njihova stručnost, najznačajniji kanal pokretljivosti.
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Статистика прати велике, БДП нам подижу мали
Аутор:Мирослав Стајић

Према последњим подацима, које су обрадили аналитичари Привредне коморе Војводине, на
подручју АПВ је у првом кварталу ове године забележено клизање индекса раста индустријске
производње, нарочито када се он упореди са укупним кретањима на републичком нивоу. Но, то
је донекле и разумљиво ако се имају у виду полазни параметри, јер је у 2015. војвођанска
индустрија бележила значајне плусеве, док је у осталом делу државе она углавном стагнирала
или због последица катастрофалних поплава била у паду. У сваком случају, слика актуелних
привредних кретања, у коју је „Дневник” иумао увид, открива да је на нивоу Републике
забележен раст индустријске производње од 8,8 одсто, док је у Војводини тај индекс на нивоу
2,2 процента. При томе је прехрамбена индустрија забележила пад производње од 2,0 одсто, а
код фармацеутске индустрије индекс је отишао наниже за чак 10 поена. С друге стране,
номинално најизразитији раст остварен је у металној индустрији (16,6%), хемијској (13,7%) и
производњи електричне опреме (11,3%).
Иако још увек нема свих података за април, који би неспорно употпунили слику почетка
економске године, већ саме информације из Пословне заједнице „Индустријско биље” о
структури сетве су, са аспекта привредног раста, веома обећавајуће. Наиме, под шећерном
репом је овог пролећа 37 одсто више површина него у 2015, док је сункцокрет посејан на
180.000 хектара, што је за готово петину више у односу на прошлу годину.
– Чим у 2016. има више посејаног индустријског биља, можемо се надати бољој години у
вредносном смислу, иако ће, наравно, поново доста зависити од временских прилика –
појашњава за „Дневник” председник ПКВ Ратко Филиповић. – Уосталом, прошлогодишња
суша је, нажалост, још једном показала да директна штета на њивама има и своје продужено
дејство у каснијим месецима, о чему управо сведоче индекси производње у прехрамбеној
индустрији, који су у паду у односу на крај претпрошле и почетак проше године – поготово се
то односи на производњу шећера.
Пољопривредни стручњаци тврде да се, без обзира на овог пута обилне падавине, за сада нема
шта лоше рећи за изглед усева, изузев што код пшенице ту и тамо има појаве гљивичних
обољења. Но, како је пред нама топлији период године са најављено великим бројем сунчаних
дана, реално је очекивати да ће на крају и жетва хлебног жита добацити бар до просечног
приноса уз сасвим солидан квалитет зрна.
Када је реч о осталим показатељима, војвођански извоз је у посматраном периоду нешто
успорио раст, нарочито у односу на укупан републички (1,2% наспрам 9,2%). И док је шећера
извезено у вредности од свега 18 милиона долара, што је значајно мање него ранијих година у
ово врема, кукуруз је и даље први извозни прозвод АПВ (у првом кварталу га је продато за 66
милиона долара). Иначе, анализа показује да су војвођански привредници остварили
најзначајнији извоз у ЕУ (69,2%) и земље ЦЕФТА региона (19,0%), док на остала тржишта
отпада тек мало преко 10 процената укупног експорта. У сваком случају, када је реч о флеш
процени БДП-а за први квартал, она делује доста добро за Србију у целини, мада је за
објективнију пројекцију привредних кретања у овој години још увек рано, поготово када је реч
о Војводини, јер овде много тога зависи од резултата примарне пољопривредне производње, на
које се после наслања и прехрамбена индустрија.
– Укупни привредни показатељи у првом кварталу, дакле, нису лоши, а мени се чак чини да су
реално и нешто бољи него што их статистика исказује – наводи Филиповић, који је и
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потпредседник Привредне коморе Србије. – Илустрације ради, ми данас баратамо податком да
је укупан БДП у првом кварталу нарастао по флеш процени за 3,5 одсто, а са друге стране
имамо клизање индустријске производње!? Па одакле онда толики раст? Ту, заправо, долазимо
до тачке када се као држава морамо замислити над методама којима се код нас још увек мере
привредна кретања, методама које можда нису застареле у стручно-научном смислу, али
једноставно не одговарају реалној промени структуре наше привреде.
И даље се, наиме, фокус држи на великим предузећима, а њих је све мање, док се не прате на
адекватан начин продукција и инвестиције малих и средњих предузећа. А њих је све више.
Стога аналитичари и нису увек сигурни у то да импути које добијају од статистике заиста верно
осликавају укупно стање у нашој економији. А када изостане ваљана аналитика, онда тешко да
и реакција надлежних на кретања у привреди може бити адекватна и правовремена.

„Петрохемији” стечај куца на врата
Аутор:Љ. М.

Привредни суд у Панчеву покренуо је претходни поступак за испитивање испуњености услова
за отварање поступка стечаја у складу с Унапред припремљеним планом реорганизације над
„Петрохемијом” Панчево, а за привременог стечајног управника именовао Светлану Пандуров
из Панчева. Оваква судска одлука омогућава „Петрохемији” рад до краја године и поред
укидања заштите државе, која ступа на снагу данас, уз услов да испуњава финансијске обавезе.
У Влади Србије очекују да ће Унапред припремљени план реорганизације за „Петрохемију”
донети позитивне резултате, с обзиром на то да то предузеће од прошле године послује без
губитака и чињеницу да су заправо највећи дугови, више од пола милијарде евра, настали у
претходним годинама. „Петрохемија” има 1.430 запослених, а социјалне програме утврђивања
вишка запослених спровела је 2009. и 2015. године, када је добровољно отишло 800 радника.
Иначе, с 87 одсто, држава је већински власник „Петрохемије”, док је остало капитал „НИС–
Гаспромњефта”.

Poslodavcima visoki porezi i za praktikante
Izvor: N1

Stopa nezaposlenosti među mladima u Srbiji je oko 43 odsto. Paradoksalno, radna neaktivnost među
tom popluacijom je veća od 70 odsto. Mladi teško nalaze firme u kojima bi prošli praksu neophodnu
za zaposlenje, a Ministarstvo prosvete još nije donelo zakon o stručnoj praksi.
Ugovor bez naknade za praktikanta podrazumeva šest odsto poreza i doprinosa na teret poslodavaca,
a ugovor sa naknadom 36,3 odsto.
"U takvim okolnostima, bez zakona koji definiše stručnu praksu, teško da kao država možemo da
govorimo o uvođenju dualnog obrazovanja. Mladi teško dolaze do prilike da prođu praksu, bez koje ne
mogu da nađu posao, a poslodavci teško nalaze kvalifikovan kadar", kaže za Infobiz Aleksandra
Kovačević iz Unije poslodavaca.
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Zbog toga Uniju pokreće Berzu prakse, gde se poslodavci besplatno prijavljuju i pozivaju kadar koji im
je potreban na praksu. Ipak, taj koncept teško će zaživeti ako država nešto ne preduzme i smanji
poreze i doprinose na praktikante, naglašava Kovačević.
Ona podseća i da je u istraživanju, koje su realizovali tokom prethodnih godina, poslodavci u prvi plan
istakli da mladima nedostaju upravo praktična znanja, a zabeležen je visoka stopa neaktivnosti
mladih, koja za mlade od 15 do 24 godine 70 odsto, dok je ta stopa na nivou EU 20 odsto.
Na pitanje da li je razlog tome što im se nude slabo plaćeni poslovi, Kovačević navodi da je takva
odluka pogrešna, jer sticanje iskustva svakome ko ga ima, daje prednost na tržištu rada i olakšava
pronalaženje željenog posla.
Ona kaže i da Unija poslodavaca želi da podstakne mala i srednja preduzeća da pozivaju mlade na
praksu jer velike kompanije to već uspešno rade, dok mala preduzeća do 10 zaposlenih ne znaju kako
da to urade.
Zakonska procedura je jedna od prepreka - pitaju kakav ugovor da potpišu sa praktikantima, a
problem su i porezi.
Kovačević naglašava da nema nagoveštaja da će država nešto učiniti da popravi postojeće stanje.

Sertić: Strateška preduzeća neće otići u stečaj
Izvor:Бета

Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da 11 strateških preduzeća neće otići u stečaj već će nastaviti
ekonomski i funkcionalni život u narednom periodu.
"Nijedno od 11 preduzeća koja su nam ostala u ovom momentu zaštićena, jer smo sa šest preduzeća
već skinuli zaštitu 31. decembra, neće otići u stečaj, jer smo zajedno poslovodstvima i privatizacionim
savetnicima obezebdili da nastave svoj funkcionalno ekonomski život", rekao je Sertić.
Prema njegovim rečima, to je omogućeno i zahvaljujući unapred pripremljenom planu reorganizacije
(UPPR) koji predstavlja sudsku odluku, kojom preduzeća dokazuju da je njihovo sadašnje poslovanje,
uključujući i vraćanje dugova moguće.
"Od 11 preduzeća koje danas imamo na spisku, sedam je predalo za UPPR, a četiri su uspela ida van
tog sudskog dela da naprave dogovore sa poveriocima na takav način da oni neće sudski ili na bilo koji
način ometati poslovanje u budućem periodu", objasnio je Sertić za RTS.
On je naglasio da je većina dugovanja tih preduzeća prema bankama.
"Zalog koji su preduzeća dala je u imovini, a bankama to ne znači jer nemaju kome da prodaju", rekao
je on napomenuvši da je glavni interes banaka da preduzeća posluju i da na takav način vraćaju
dugove."Kada to ne ispoštuju preduzeća idu u stečaj", napomenuo je Sertić.
Upitan šta će biti sa zaposlenima on je rekao da će jedan deo njih uzeti socijalni program.
"Od preduzeća zavisi koliko će se smanjiti broj zaposlenih, dok će u nekim firmama veliki deo
zaposlenih uzeti socijalni program", zaključio je Sertić.

Javni dug Srbije smanjen u aprilu
Izvor:Бета

Javni dug Srbije na kraju aprila 2016. godine iznosio je 24,25 milijarde evra, što je 71,3 odsto bruto
domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo finansija Srbije. U martu je javni dug bio 24,44 milijarde
evra, što je 72 odsto BDP.
Na kraju 2015. godine javni dug je iznosio 24,80 milijardi evra, odnosno 76 odsto BDP-a.
Javni dug Srbije je na kraju 2014. godine iznosio 22,76 milijardi evra, odnosno 70,4 odsto BDP-a, dok
je na kraju 2013. godine bio 20,14 milijardi evra, sa učešćem od 59,6 odsto u BDP-u.
Krajem 2000. godine javni dug je bio 14,17 milijardi evra ili 201,2 odsto BDP-a, a najniži iznos javnog
duga bio je 2008. godine kada je iznosio 8,78 milijardi evra ili 28,3 odsto BDP.
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Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45 odsto.
Ministarstvo finansija je saopštilo i da je deficit budžeta Srbije u prva četiri meseca ove godine iznosio
je 13,1 milijardu dinara.
"Deficit budžeta Republike, prema široj definiciji koja u rashode uključuje i projektne zajmove koji
nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike, iznosi 22,6 milijardi dinara", navelo je to
ministarstvo. Kapitalni rashodi finansirani iz projektnih zajmova veći su u periodu januar-april za 6,1
milijardu dinara, u odnosu na isti period prethodne godine.
U aprilu su, kako navode, ostvareni prihodi u iznosu od 85,9 milijardi dinara, rashodi su iznosili 90,1
milijardu dinara, dok je deficit bio 4,2 milijarde dinara. Poreski prihodi iznosili su 75,9 milijardi
dinara.
Šoškić: Nije trajni trend već rezultat kursnih razlika
Iako se javni dug smanjuje, prema rečima nekadašnjeg guvernera, profesora Ekonomskog fakulteta u
Beogradu Dejana Šoškića, to nije trajni trend, već rezultat trenutnih kursnih razlika. Dok godišnji rast
BDP ne bude četiri ili pet odsto, ne može se očekivati bolja fiskalna pozicija Srbije.
"Dakle, mora se desiti ono što nam se desilo i prošle godine, da imamo porast javnog duga zbog toga
što je dolar ojačao na tržištu u odnosu na evro i u odnosu na dinar. Istovremeno sada imamo situaciju
u kojoj evro jača u odnosu na dolar pa je onda normalno očekivati da zbog kursnih razlika i nivo
apsolutnog duga izražen u dinarima bude nešto niži ako je dolar izgubio na vrednosti u odnosu na
dinar i u odnosu na evro", kaže Šoškić za N1.
Prema njegovim rečima, Srbija "još nije došla u zonu kad će dug u odnosu na BDP da pada".
"Da bismo došli u tu željenu poziciju morale bi se nastaviti strukturne reforme, fiskalne reforme,
reforme javnog sektora. Dakle, sve ono što predstavlja izvor za velike rashode u našoj zemlji i izvor za
dodatno zaduživanje, odnosno uzrok dodatnog zaduživanja. I s druge strane podjednako moramo
raditi na tome da se poprave ekonomski uslovi u zemlji, da dođe do veće stope privrednog rasta",
smatra Šoškić.
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