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Нела Кубуровић: Нови закон о положају запослених у правосуђу
Извор: Бета
Министарка правде Нела Кубуровић изјавила је да би током наредне године могао бити донет
нови закон који ће регулисати положај запослених у правосудним органима.
У саопштењу Министарства наводи се да је Нела Кубуровић разговарала с представницима
Синдиката правосуђа Србије о унапређењу положаја и права запослених у српском правосуђу.
Представници синдиката упознали су министарку Кубуровић са проблемима са којима се
сусрећу у свом раду.
Нела Кубуровић и председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић усагласиле
су се да је потребно донети нов закон који ће на посебан начин регулисати положај запослених
у правосудним органима, што подразумева и запослене у затворским установама.
Кубуровићева је навела да би такав закон могао бити донет у току наредне године, пише у
саопштењу.

Брнабић: Без драстичног умањења прихода градова од пореза на
зараде
Извор: РТС
Министарство државне управе и локалне самоуправе одустало је од драстичних умањења
прихода градова и општина Србије од пореза на зараде запослених, рекла је министарка
државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић, говорећи о предлогу измене Закона о
финансирању локалне самоправе који би требало ускоро да се нађе на дневном реду
Скупштине Србије.
То се чини да би се општине и градови стимулисали да брину за економски развој своје
заједнице, рекла је Брнабићева на регионалном округлом столу НАЛЕД-а у Суботици.
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Кнежевић: Приватизација ће бити готова у овом мандату Владе
Извор: Н1
Приватизација ће бити завршена у мандату ове владе, а јавна предузећа ће бити здрава,
стабилна у року од две, три године, изјавио је у Прессингу министар привреде Горан Кнежевић.
Коментаришући опозицију, каже да она нема нове идеје и да је воде људи који су прошли
одређене периоде у својим политичким каријерама, али који нису узнапредовали.
"Српска влада је постигла озбиљне резултате на макроплану у економији, од 2014. године незапосленост је спуштена на 16%, БДП расте - ове године биће око три процента, немамо
буџетски дефицит, који је некад износио и две милијарде евра годишње - сада имамо буџетски
суфицит... Постигнути су добри резултати у претходном периоду, сада, пошто смо средили
касу, имамо могућност да тражимо нове путеве да унапредимо нашу привреду, да наши
грађани живе боље и квалитетније и да имамо бољи стандард", каже Кнежевић.
Циљеви ове Владе су да остваримо мир и безбедност у региону, јер то је основно како бисмо
остварили економску стабилност, додаје. "Циљеви министарства су унапређење пословног
окружења, завршетак приватизације, реструктурирање јавних предузећа, повећање обима и
величине инвестиција које долазе у Србију и развитак малих и средњих предузећа", наводи
министар и тврди да постоје конкретни планови за њихово остварење.
Каже да ће се, у њиховом решавању, ослањати на науку, на искуства земаља у окружењу, али и
да ће разговарати са привредницима и представницима Привредне коморе. "Очекујем да у
најскорије време седнемо и отворимо једну по једну тему. Сви знамо да постоје проблеми, али
морају да почну да се решавају", додаје.
Кнежевић каже да су се све земље, па и чувени (азијски) "Тигрови", развили на основу страних
инвестиције, и да је то оно што је и Србији потребно.
"То је био приоритет Владе у претходном периоду и вредност инвестиционих пројеката током
протекле године је био 1,8 милијарди евра", каже Кнежевић.
Говорећи о малим и средним предузећима, рекао је да су свесни да у вези са њима има
неколико проблема - а први је урадити стандардизацију и квалитет њихових производа:
"Научићемо их како, даћемо им алатке, едуковаћемо их и даћемо им средства да се едукују и
припреме маркетиншке акције... Друго је тржиште - морамо им наћи тржиште". Он додаје да су
инвеститори који су дошли и на том пољу важни јер су то велике фирме које организују масу
коопераната. "Ја видим шансу да се наша мала и средња предузећа прикључе на то", наводи.
У сарадњи са Светском банком, ММФ и Фондом за развој треба да им омогућимо лакши и
безболнији прилаз финансијским средствима, истиче Кнежевић. Ми као држава смо ту да
будемо један добар посредник, да пробамо с неким гаранцијским фондом, да пробамо да са
мање ригидним процедурама мала и средња предузећа приђу финансијским средствима, каже
Кнежевић.
"Очекујемо још 20.000 радних места"
"Ми већ у овој години имамо потписане уговоре за 133 милиона евра инвестиција у нашој
земљи, то је неких 8.500 радних места, а до краја године очекујемо још неких 20.987 места по
уговорима односно по упитима страних инвеститора који су тражили да дођу у Србију", рекао је
Кнежевић.
Парафискалне намете ћемо свести на нормалну меру
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Говорећи о томе колико је држава дала за субвенционисана радна места у 2015. години, каже да
нема још тачан податак, али да је то негде око 60 милиона евра.
Каже да је током 2014. и 2015. било 37.000 субвенционисаних радних места.
Кнежевић наглашава да Законом о улагањима, који је изједначио домаће и стране инвеститоре,
све субвенције које се дају инвеститорима, могу да добију и домаћи предузетници односно
инвеститори. Наводи да сада постоје лимити и, како наглашава, јасни критеријуми за
запошљавање, а да су општине подељене у пет зона, и да за сваку постоји формула. "Сада је то
лимитирано, од 3.000 евра по радном месту у нашим најразвијенијим локалним самоуправама,
до 7.000 евра у неразвијеним и девастираним подручјима", наводи.
Говорећи о правосудном систему, каже да је Влада размишљала о његовом унапређењу.
Преноси да су му поједини шведски инвеститори рекли да је наш систем правосуђа спор, и да
не решава њихове проблеме, па да западају у дуге процесе. Ми смо већ направили стратегију,
додаје и каже да Србија има масу прописа који се баве истим стварима.
Наводи да ће бити поправке правног система и да ће проблем парафискалних намета на
привреду бити решен. "Ви имате локалне самоуправе које имају више од 70 и 80
парафискалних намета на привредника", наводи и додаје да ће вероватно до краја године,
заједно са Министарством за локалну самоуправу, донети један закон који ће парафискалне
намете свести на нормалну меру.
Премијер Александар Вучић недавно је објавио податак да 62 одсто младих људи
нема никакво радно искуство, дакле део младих који су на тржишту рада и чекају
да се запосле. Држава се зато залаже за дуално образовање.
На питање да ли зна да се пракса плаћа, односно да компанија која жели да да неком детету
шансу да се образује у њој на месец дана или два, има избор да - или том детету да плати
симболично и држави да неких 60 одсто намета од тог, или - уколико је дете ту бесплатно - има
обавезу да плати држави шест одсто у односу на минималну плату, Кнежевић је рекао да не зна
за тај податак.
Навео је да се слаже са тим да је то дестимулативно за компаније, и додао да је могуће да је
донет неки акт којим се то уређује, али да ће се, свакако, код министра финансија распитати о
томе.
Говорећи о систему прогресивног опорезивања, каже да се о томе размишљало, али да је
мишљења да је "то у земљи Србији немогуће и да би имало контраефекат на буџет Србије и то
250 милиона годишње". Размишљамо о различитим пореским системима, гледамо различита
искуства, видећемо који је модел најбољи, додао је.
У Србији око 200.000 људи прима минималац, а од тог броја бар 100.000 добија нешто на руке,
каже министар и тврди да се тржиште рада ипак мало помера.
На питање да ли држава, која пристојно субвенционише радна места да би инвеститире довела,
може да постави мало чвршће услове када је у питању просечна плата, каже: "Ми тражимо
боље услове, и по свим нашим уговорима који су потписани у току прошле године, минимална
плата која се исплаћује је 100 + 20 одсто, дакле није на минималцу... И тај инвеститор је дошао
у Србију да може да заради, а може да заради овде на јефтином земљишту и јефтиној
инфраструктури, енергентима који су јефтини и нису на нивоу ЕУ, и - на радној снази.. И ми
смо принуђени, кад има толико незапослених, да прихватамо и такве инвеститоре који
ангажују људе који раде на пословима за које је предвиђен минимални лични доходак или овај
100 +20".
"Ниједно предузеће више није заштићено"
Говорећи о јавним предузећима и реструктурирању, каже да је то питање тешко, али да је
урађено ипак јако пуно с њима. У тим фирмама ради јако велики број људи, читаве су регије
наслоњене на нека предузећа... Погледајте РТБ Бор који има дуговања до милијарду и по евра,
тамо ради 5.000 људи, а са њим је повезана читава регија источне Србије, наводи.
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"Ја могу да вам обећам овде, а обећао сам и обећао премијеру и рекао да ће то бити једна од
ствари које ћемо сигурно урадити у овом периоду је то да ћемо завршити процес
приватизације, који се предуго тегли, и где смо због неког социјалног интереса чували мир и
стабилност. Нема више разлога, урадили смо један велики део посла. Могу да вам кажем још
нешто, ниједно предузеће више није заштићено. Од 28. маја ове године ниједно предузеће није
под заштитом, сваки поверилац може да тражи наплату својих потраживања, они раде на
тржишном принципу. Једино где још дајемо субвенције јесте Ресавица, из специфичних
разлога, а сва остала предузећа су на тржишту и у потпуности су отворена за тржишну
утакмицу", наглашава.
Кнежевић наводи да има 188 предузећа која су "у приватизацији".
"Приватизација ће бити завршена у мандату ове владе, а ово са јавним предузећима иде
добрим путем и мислим да ће она бити здрава, стабилна предузећа у року од две, три године",
рекао је Кнежевић. Он је навео да ће јавна предузећа од Ресавице, Србијагаса, бити
профитабилна, и да је прошле године у односу на 2014. већ остварен напредак.
"У Галеници је извршен економски геноцид"
На питање зашто се држава одлучила на докапитализацију 25 одсто Галенике, рекао је да су му
сарадници, када су га упознавали са свим случајевима и приватизације и реструктурирања,
казали да је у Галеници извршен "економски геноцид".
"Ако узмете у обзир да је једноипогодишња производња дата неким купцима, а да за то није
узета никаква гаранција, и да дуг Галенике износи 300 милиона евра, то је онда катастрофа, за
једну фабрику из фармацеутске индустрије, са дугом традицијом", каже. Истиче да је једино
решење било да се нађе стратешки партнер, да је расписан тендер и да су се јавиле три
компаније, да су отворене понуде, и да ће комисија у току следеће недеље дати извештај о томе.
Наводи да уколико нека од компанија узме Галенику, да очекује да би могла да стане на ноге за
четири, пет година и да буде она Галеника из ранијих деценија.
Говорећи о приватизацији медија, каже да су они на локалу извршени генерално лоше, а да су
неке локалне самоуправе остале без ретких или јединих медија који су их извештавали,
поготово у местима са више мањина. Извршена је контрола у доста медија, следеће недеље је
састанак комисије која то прати, која ће известити мене као министра, и предузећемо неке
мере, и видећемо шта се догађа у сваком конкретном случају, навео је. Рекао је и да једна од
опција јесте раскидање уговора, или да се да додатни рок за испуњење обавеза.
Говорећи о извозу Фијата, навео је да је добра вест да су представници земаља Евроазијске
уније заказали сусрет с министром трговине Расимом Љајићем и да је он одржао с њима
састанак и да ће Србија ускоро имати став те Уније.
Имали смо мало проблема са Казахстаном, али они су се изјаснили да ће подржати извоз
Фијата, и ја очекујем да ћемо решити административне баријере и да кренемо можда од
следеће године да извозимо, додао је.
Говорећи о томе колико би могло да се извезе аутомобила, рекао је да очекује да ће бити у
првом контигенту 10.000, и мисли да се неће на томе задржати, али и да то зависи од тржишта.
Говорећи о приватизацији луке Нови Сад, каже да је стрвар техничке природе, да је стигло
доста понуда и од еминентних страних инвеститора, али да се мора мењати уредба о лукама,
како би се раздвојило оно што је државно и оно што иде у продају или стратешко партнерство.
Део ће припасти Граду Новом Саду део Републици Србији, додаје.
"Опозиција нема идеје, то су људи који нису узнапредовали"
На питање докле ће Влада Србије да се осврће на прошлост и да јој изговор буде оно што су
радиле претходне Владе, каже да су се они окренули будућности. "Све мере које спроводимо
иду ка будућности, и иду ка бивствовању Србије ка ЕУ", наводи. Каже да је сигуран да се ова
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влада неће бавити политиканством, "као што су неке раније радиле, и да ће наставити да ради
неке ствари које јесу болне, непријатне јер "видимо визију и знамо где хоћемо да завршимо".
На питање да ли се ова влада обрачунава са опозицијом, и политичким неистомишљеницима, с
обзиром на то да у ДС тврде да је тако, јер је више од 100 случајева процесуираних људи из ДС
и да нико није осуђен, Кнежевић то негира. "Не, ниједног тренутка нисмо размишљали на тај
начин... Ја сам апсолутно против тога, ја који сам прошао кроз Голготу, сам против тога...
Никога нисам ни за шта окривио. Свако ко је члан странке мора да одговара за своје поступке",
наводи.
Ма констатацију да нема извршних пресуда, а да је доста времена прошло каже: "Моје суђење
је трајало четири године, вероватно да трају (процеси), судство је назависно".
На питање да ли је циљ ове владе да уништи опозицију, како она тврди, каже да опозиција
прво мора да размисли о себи. "Ја мислим да је њихов проблем што немају идеја, то су људи
који су прошли одређене периоде у својим политичким каријерама, али нису узнапредовали...
Које сте нове идеје чули", пита Кнежевић.
"Имали су прилику кроз 8,10,12 година власти да се докажу. Једно време је ишло неким својим
путем, али се изродило да су лични интереси преовладали над оним општим друштвеним,
великим, и оним идејама које смо сви зацртали, јер и ја сам био један од учесника 5. октобра
2000. очигледно је то изневерено.. Ја мислим да је ово трећа шанса и трећа прилика за Србију",
рекао је Кнежевић и оценио да овога пута "имамо шансу да будемо победници, да изађемо из
ровова".
Навео је да се у СНС није разговарало о председничким изборима. "Тома Николић јесте био је
члан и председник СНС и према њему имамо посебан однос, али ја не знам да ли он жели да се
кандидује, предстоје разговори на органима, између премијера и председника, и они ће се врло
лако договорити и одлучити о томе", закључио је.

Јапанци купују "Горење"?
Аутор:Д. МАРИНКОВИЋ
"Панасоник" заинтересован за контролни удео у словеначком произвођачу кућних апарата.
Овом операцијом би добили и фабрике у Србији, у Старој Пазови, Ваљеву и Зајечару
ЈАПАНСКА корпорација "Панасоник" заинтересована је за преузимање
словеначког "Горења"! То значи да би и производни погони кућних апарата "Горења" у Србији,
у Ваљеву, Старој Пазови и Зајечару, прешли у руке светског лидера на пољу забавне
електронике, који већ ради у нашој земљи - у Свилајнцу има фабрику компоненти за
електричну расвету. Уколико дође до спајања две компаније, апарати за домаћинство
произведени у Србији могли би да се нађу у продајној мрежи "Панасоника" широм света, али
да добију и најсавременије технологије.
У току је такозвано дубинско снимање пословања словеначког гиганта, а онда ће Јапанци
имати могућност да повећају свој удео, ако се за то одлуче. "Панасоник" је још прошлог месеца
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почео са "дју дилиџенс" анализом пословања "Горења", са намером да у будућем периоду
повећа свој удео у власништву, а у догледно време преузме и читаву "Горење" групу.
Председник и генерални директор "Горења" Фрањо Бобинац каже за "Новости" да би анализа
пословања словеначке компаније требало да се обави до краја месеца. Међутим, како каже, у
овом тренутку не може да потврди какав ће исход бити, нити када би и како цео поступак могао
да се оконча.
ВЕЋИ ПРИХОДИ КОМПАНИЈА "Горење" бележи врло добре пословне резултате. Тако је у
првој половини године забележен раст компаније за осам одсто, а ако се урачунају курсне
разлике, то је 5,6 одсто, што је такође значајан раст. - Ове године ми смо у расту, највише у
југоисточној и централној Европи, Русији, Аустралији, Немачкој, углавном у свим сегментима,
а највише на премијум апаратима који имају неке више функције - кажу у "Горењу". Оперативна добит порасла је за 55 одсто и у овом периоду остварили смо 2,1 милион евра чисте
добити.
- Радимо са "Панасоником" већ три године и сваке године удвостручимо промет са њима додаје Бобинац. - То је значајан партнер који је дошао код нас и рекао да би желео да расте
заједно са нама у Европи, јер они на нашем континенту немају сопствену производњу великих
кућних апарата, што је "кор" бизнис у нашем послу. Али ни јаку екипу у појединим земљама за
продају. Они су, рецимо, лидери у домену забавне електронике, раде најсавршеније
телевизоре, имају сјајну ЛЕД технологију... Видимо у том могућем спајању много синергија.
Бобинац сматра да би припајање са том јапанском компанијом за "Горење" било прилика за
развој и раст читаве групе, бржу производњу. То је добро за Словенију, цео регион, а тиме и за
српску привреду, јер је та словеначка компанија препозната у овом делу Европе "као домаћа".
- Јасно је, дакле, уколико би дошло до тог партнерства, да би то значило раст производње
читаве групе, а тиме и отварање више радних места - објашњава Бобинац. - Будућа улога
"Горења" у оквиру "Панасоник групе", уколико дође до удруживања двеју компанија је већ
унапред дефинисана, али о тим детаљима не бих могао сада да говорим. Једно је сигурно,
бренд "горење" не би мењао име.
"Панасоник" је, иначе, 2013. ушао у "Горење", када је у произвођачу беле технике из Велења
стекао 10,74 одсто удела, да би потом прошле године докупио 1,2 одсто компаније.

Нела Кубуровић: Нови закон о положају запослених у правосуђу
Извор:Бета
Министарка правде Нела Кубуровић изјавила је данас да би током наредне године могао бити
донет нови закон који ће регулисати положај запослених у правосудним органима
Министарка правде Нела Кубуровић изјавила је данас да би током наредне године могао бити
донет нови закон који ће регулисати положај запослених у правосудним органима.
У саопштењу Министарства наводи се да је Нела Кубуровић разговарала с представницима
Синдиката правосуђа Србије о унапређењу положаја и права запослених у српском правосуђу.
Представници синдиката упознали су министарку Кубуровић са проблемима са којима се
сусрећу у свом раду.
Нела Кубуровић и председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић усагласиле
су се да је потребно донети нов закон који ће на посебан начин регулисати положај запослених
у правосудним органима, што подразумева и запослене у затворским установама.
Кубуровић је навела да би такав закон могао бити донет у току наредне године, пише у
саопштењу.
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Кнежевић: Приватизација ће бити готова у мандату ове Владе
Извор:Танјуг

Приватизација ће бити завршена у мандату ове владе, а јавна предузећа ће бити здрава,
стабилна у року од две до три године, изјавио је министар привреде Горан Кнежевић.
"Приватизација ће бити завршена у мандату ове владе, а ово са јавним предузећима иде
добрим путем и мислим да ће она бити здрава, стабилна предузећа у року од две, три године",
рекао је Кнежевић за Н1.
Он је навео да ће јавна предузећа од Ресавице, Србијагаса, бити профитабилна, и да је прошле
године у односу на 2014. већ остварен напредак.
Циљеви ове Владе су, како је навео, да оствари мир и безбедност у региону, јер то је основно
како бисмо остварили економску стабилност.
"Циљеви министарства су унапређење пословног окружења, завршетак приватизације,
реструктурирање јавних предузећа, повећање обима и величине инвестиција које долазе у
Србију и развитак малих и средњих предузећа", наводи министар и тврди да постоје конкретни
планови за њихово остварење.
Говорећи о малим и средњим предузећима, рекао је да су свесни да у вези са њима има
неколико проблема - а први је урадити стандардизацију и квалитет њихових производа.
"Научићемо их како, даћемо им алатке, едуковаћемо их и даћемо им средства да се едукују и
припреме маркетиншке акције... Друго је тржиште - морамо им наћи тржиште", каже
Кбежевић.
"Ми као држава смо ту да будемо један добар посредник, да пробамо с неким гаранцијским
фондом, да пробамо да са мање ригидним процедурама мала и средња предузећа приђу
финансијским средствима", каже Кнежевић.
Министар каже да се до краја године очекује отварање више од 20.000 нових радних места.
"Ми већ у овој години имамо потписане уговоре за 133 милиона евра инвестиција у нашој
земљи, то је неких 8.500 радних места, а до краја године очекујемо још неких 20.987 места по
уговорима односно по упитима страних инвеститора који су тражили да дођу у Србију", рекао је
Кнежевић.
Говорећи о томе колико је држава дала за субвенционисана радна места у 2015. години, каже да
нема још тачан податак, али да је то негде око 60 милиона евра.
Кнежевић наглашава да Законом о улагањима, који је изједначио домаце и стране
инвеститоре, све субвенције које се дају инвеститорима, могу да добију и домаћи предузетници
односно инвеститори.
Наводи да сада постоје лимити и, како наглашава, јасни критеријуми за запошљавање, а да су
општине подељене у пет зона, и да за сваку постоји формула.
"Сада је то лимитирано, од 3.000 евра по радном месту у нашим најразвијенијим локалним
самоуправама, до 7.000 евра у неразвијеним и девастираним подручјима", наводи министар.
Кнежевић додаје и да ће бити поправке правног система и да ће проблем парафискалних
намета на привреду бити решен.
"Ви имате локалне самоуправе које имају више од 70 и 80 парафискалних намета на
привредника", наводи он и додаје да ће вероватно до краја године, заједно са Министарством
за локалну самоуправу, донети закон који ће парафискалне намете свести на нормалну меру.
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У туристичким центрима сваки четврти радник на црно
У надзорима које је Инспекторат за рад спровео код послодаваца у бањским, планинским и
другим туристичким центрима на територији читаве Србије откривено је да од 1.035 радно
ангажованих њих 256 (око 25 одсто) није имало уговор о раду и није било пријављено на
обавезно социјално осигурање.
Како је саопштило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, контрола
је обављена 9. септембра код 285 послодаваца.
Приликом надзора који су спроведени на Зајечарском вашару и у Сокобањи, инспектори су
утврдили да је од 121 затеченог радника, чак 55 (око 45 одсто) радило на црно.
Инспектори су открили и две нерегистроване угоститељске радње – у Крагујевцу и Белој
Цркви.
Због утврђених прекршаја у области радних односа инспектори су поднели 37 захтева за
покретање прекршајног поступка, као и осам захтева због прекршаја у области безбедности и
здравља на раду, наводи се у саопштењу.
Инспекција је донела 65 решења због утврђених неправилности у области радних односа, 47
решења у области безбедности и здравља на раду и девет решења о забрани рада на радном
месту због неоспособљености запосленог за безбедан и здрав рад, наводи се у саопштењу
Министарства.

ПКБ је велики скоро као ЦЕО БЕОГРАД
Аутор:Ч. Лазић
Да ли сте знали да је ПКБ (Пољопривредни комбинат Београд) велик скоро као цео Београд?
Ових дана у медијима се пише о преласку ове вредне фирме на републички ниво и покушају да
за предузеће пронађу стратешког партнера. Међутим, мање је познато коликим земљиштем та
корпорација располаже. Са готово 30.000 хектара можемо га звати "другим Београдом", јер
урбана површина главног града износи око 36.000 хектара, односно 360 квадратних
километара.
Састоји се из девет газдинстава, а располаже са преко 30.000 кока носиља, 9.000 крава, 6.000
свиња... Запошљава око 2.000 људи. О земљишту од око 30.000 хектара (23.000 хектара у
својини државе и око 7.500 хектара у својини друштва), које се налази у саставу ПКБ
корпорације, убудуће ће се одлучивати на републичком нивоу, због, како је на седници
Скупштине града образложио Никола Никодијевић “већих могућности државе да реши будући
статус ПКБ корпорације”.
Према сазнањима до којих је “Блиц” недавно дошао, један од модела трансформације овог
предузећа могао би да буде и стратешко партнерство, а као потенцијални партнер спомињао се
швајцарски инвестициони фонд "Кастор" који би у производњу уложио чак 600 милиона евра.
Да је стратешко партнерство један од модела о којем се размишља када је у питању
приватизација овог пољопривредног гиганта, потврдио је у недавном интервјуу за “Блиц” и
генерални дирецтор ПКБ корпорације, Драгиша Петровић.
10

Он је рекао да је и стратешко партнерство једна од опција, јер је важно да се настави
производња, очувају радна места и омогуће инвестиције и технолошко унапређење
производње.
На седници скупштене града Београда, на којој је усвојена одлука о преносу акција овог
предузећа са града на републику, одборник ДС Зоран Алипмић изнео је примедбу да је оваква
одлука нелогична.
Он је подсетио да је у питању огромна имовина која се налази надомак Београда, а која у свом
саставу има и велики број атрактивних грађевинских локација, те да је нелогично да се једна
локална самоуправа одриче такве имовине у корист било кога.

Три најчешће преваре послодаваца да би вас натерали да радите
БЕСПЛАТНО
Аутор:М. Р. Петровић

Када се јавила на оглас за посао у једној маркетиншкој агенцији, Сандри С. речено је да ће на
разговору добити “пројектни задатак”, на основу којег би проценили њено знање. Сандра је
наравно пристала, али је поставила и један услов. Инсистирала је да пре него што приступи
изради “пројектног задатка” потпишу уговор по којем би јој било плаћено ако би агенција њен
рад искористила у некој кампањи, чак и ако она не би добила посао.
Никада више јој се из те агенције нису јавили.
Ово је, наиме, само један од примера на који начин послодавци покушавају да дођу до особе
која ће да им “заврши посао”, а да јој притом не плате. Термин “заврше посао” намерно је
употребљен, с обзиром да у овом случају не може бити речи о раднику, с обзиром да Сандра
није ни учествовала на конкурсу, а камо ли да је посао добила.
Најраспрострањенији начин злоупотребе људи је, свакако, тзв. “пробни рад”. У Србији се,
наиме, практично створила слика да се пробни рад не плаћа, иако Закон о раду каже другачије.
Пробни рад, наиме, мора да буде предвиђен уговором о раду, а чим постоји уговор, постоји и
обавеза плаћања за урађени посао.
Послодавци, међутим, често злоупотребљавају институт пробног рада, правдајући се
неопходношћу провере радних способности кандидата. Људима који се јаве на оглас за посао
послодавци, практично, нуде да раде “на црно”, односно без плате, како би их прво проверили.
Велики број људи, према речима Ранке Савић из Асоцијације слободних и независних
синдиката, притиснут беспослицом и немаштином, пристаје на ове услове.
- Они резонују, ма дај само да нешто да радим, потрудићу се да ме газда примети, па ће онда и
да ме запосли. А послодавци често злоупотребљавају ситуацију којој је велики број
незапослених људи и после месец или два радницима на “пробном раду” кажу да “нису
задовољили” и на њихово место доведу нове људе, наравно, поново на “пробни рад” - каже
Савић.
Често се послодавци правдају и да због “тренутних проблема” немају новац да исплате раднике,
које позивају да се “стрпе месец-два”. Од тог стрпљења, међутим, како каже Савић, често нема
никакве вајде, јер тај период газда углавном искористи да нађе нове раднике које ће, такође, да
држи на неплаћеном наредних пар месеци.
Радници, такође, могу да буду и жртве агенција преко којих проналазе посао “на лизинг”.
- Дешава се, наиме, да ганеција наплати своју услугу послодавцу, али раднику којег је
ангажовала никада не исплати свој део. До сада дсмо имали 10-ак таквих случајева - додаје
Савић.
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Ти људи, наравно, правду морају да траже преко суда у споровима који су прилично дугачки и
скупи.
Савет свима који траже нови посао је, да ни под којим условима не пристају на било какав
пробни рад без потписаног уговора. Пробни рад, иначе, по закону може да траје највише шест
месеци.
У случају уговореног пробног рада, послодавац мора запосленом да исплати зараду. У
супротном, особа на пробном раду може да се обрати инспекцији рада, или да поднесе тужбу
суду.
Злоупотребама су најчешће погиођени сезонски радници, али и радници на грађевинама, у
трговинама...
За неисплаћивање зарада запосленима, у складу са Законом о раду прописана је новчана казна
у распону од 800.000 до два милиона динара за послодавца који је правно лице и од 50.000 до
150.000 динара за одговорно лице у правном лицу. За послодавца са својством предузетника у
распону од 300.000 до 500.000 динара.
Од 1. јануара до 31. јула 2016. Инспекција рада извршила је 32.695 инспекцијских надзора и
затекла 10.174 особе на раду „на црно”. Трећина послодаваца је рад затечених лица са којима
нису склопили уговор о раду, нити су за њих плаћали порезе и доприносе, покушало да правда
„пробним радом”. Кад је било очигледно да су прекршили закон, власници предузећа и
предузетници засновали су радни однос са 8.460 особа затечених на раду „на црно”.

Кубуровић и Синдикат: Потребан нови закон о запосленима у
правосуђу
Извор:Танјуг

Министарка правде Нела Кубуровић истакла је данас на састанку са представницима
Синдиката правосуђа Србије да би нов закон, који ће на посебан начин регулисати положај
запослених у правосудним органима, могао бити донет током наредне године.
Како је наведено у саопштењу Министарства, нов закон би регулисао и положај запослених у
затворским установама, а са тиме се салгалсила и председница Синдиката Сладјанка
Милошевић.
Министарка правде је са представницима Синдиката разговарала и о унапређењу положаја и
права запослених у српском правосуђу, а они су је упознали са проблемима са којима се сусрећу
у свом раду.
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Кнежевић: Приватизација ће бити готова у мандату ове Владе
Извор:Танјуг
Приватизација ће бити завршена у мандату ове владе, а јавна предузећа ће бити здрава,
стабилна у року од две до три године, изјавио је министар привреде Горан Кнежевић.
„Приватизација ће бити завршена у мандату ове владе, а ово са јавним предузећима иде
добрим путем и мислим да ће она бити здрава, стабилна предузећа у року од две, три године”,
рекао је Кнежевић за Н1.
Он је навео да це јавна предузеца од Ресавице, Србијагаса, бити профитабилна, и да је прошле
године у односу на 2014. већ остварен напредак.
Циљеви ове Владе су, како је навео, да оствари мир и безбедност у региону, јер то је основно
како бисмо остварили економску стабилност.
„Циљеви министарства су унапређење пословног окружења, завршетак приватизације,
реструктурирање јавних предузећа, повећање обима и величине инвестиција које долазе у
Србију и развитак малих и средњих предузећа”, наводи министар и тврди да постоје конкретни
планови за њихово остварење.
Говореци о малим и средњим предузећима, рекао је да су свесни да у вези са њима има
неколико проблема - а први је урадити стандардизацију и квалитет њихових производа.
„Научићемо их како, даћемо им алатке, едуковаћемо их и даћемо им средства да се едукују и
припреме маркетиншке акције... Друго је тржиште - морамо им наћи тржиште”, каже
Кнежевић.
„Ми као држава смо ту да будемо један добар посредник, да пробамо с неким гаранцијским
фондом, да пробамо да са мање ригидним процедурама мала и средња предузећа приђу
финансијским средствима”, каже Кнежевић.
Министар каже да се до краја године очекује отварање више од 20.000 нових радних места.
„Ми већ у овој години имамо потписане уговоре за 133 милиона евра инвестиција у нашој
земљи, то је неких 8.500 радних места, а до краја године оцекујемо још неких 20.987 места по
уговорима односно по упитима страних инвеститора који су тражили да дођу у Србију”, рекао је
Кнежевић.
Говорећи о томе колико је држава дала за субвенционисана радна места у 2015. години, каже да
нема још тачан податак, али да је то негде око 60 милиона евра.
Кнежевиц наглашава да Законом о улагањима, који је изједначио домаце и стране
инвеститоре, све субвенције које се дају инвеститорима, могу да добију и домаћи предузетници
односно инвеститори.
Наводи да сада постоје лимити и, како наглашава, јасни критеријуми за запошљавање, а да су
општине подељене у пет зона, и да за сваку постоји формула.
„Сада је то лимитирано, од 3.000 евра по радном месту у нашим најразвијенијим локалним
самоуправама, до 7.000 евра у неразвијеним и девастираним подручјима”, наводи министар.
Кнежевић додаје и да це бити поправке правног система и да ће проблем парафискалних
намета на привреду бити решен.
„Ви имате локалне самоуправе које имају више од 70 и 80 парафискалних намета на
привредника”, наводи он и додаје да ће вероватно до краја године, заједно са Министарством
за локалну самоуправу, донети закон који ће парафискалне намете свести на нормалну меру,
преноси Танјуг.
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Око 17.000 запослених у просвети са непуном нормом
Пише: В. А.

Око 4.700 људи у Србији је технолошки вишак, док је око 12.000 радни однос засновало са
непуном нормом. Тачан број слободних радних места се не може утврдити из података који су
објављени на порталу Министарства просвете.
Софтвер показује да има око 99.000 норми, од чега 18.000 на одређено време, али је број
извршилаца много већи - изјавио је за Данас Добривоје Марјановић, из Уније синдиката
просветних радника Србије.
Он истиче да међу запосленима на одређено време нису сва места слободна, јер је одређени
број људи ангажован на замени, али да је, према грубим проценама, упражњено између 10.000
и 15.000 радних места. Марјановић каже да ће тачан број слободних места Министарство
просвете имати 15. септембра. Преузимање запослених који су на листи технолошких вишкова
је у току, а прецизнију рачуницу по школским управама Унија ће објавити у четвртак.

Кнежевић: Приватизација у овом мандату Владе
Пише: Данас Онлине

Приватизација ће бити завршена у мандату ове владе, а јавна предузећа ће бити здрава,
стабилна у року од две, три године, изјавио је у Прессингу Н1 министар привреде Горан
Кнежевић.
Коментаришући опозицију, каже да она нема нове идеје и да је воде људи који су прошли
одређене периоде у својим политичким каријерама, али који нису узнапредовали.
"Српска влада је постигла озбиљне резултате на макроплану у економији, од 2014. године незапосленост је спуштена на 16%, БДП расте - ове године биће око три процента, немамо
буџетски дефицит, који је некад износио и две милијарде евра годишње - сада имамо буџетски
суфицит... Постигнути су добри резултати у претходном периоду, сада, пошто смо средили
касу, имамо могућност да тражимо нове путеве да унапредимо нашу привреду, да наши
грађани живе боље и квалитетније и да имамо бољи стандард", каже Кнежевић.
Циљеви ове Владе су да остваримо мир и безбедност у региону, јер то је основно како бисмо
остварили економску стабилност, додаје. "Циљеви министарства су унапређење пословног
окружења, завршетак приватизације, реструктурирање јавних предузећа, повећање обима и
величине инвестиција које долазе у Србију и развитак малих и средњих предузећа", наводи
министар и тврди да постоје конкретни планови за њихово остварење.
Каже да ће се, у њиховом решавању, ослањати на науку, на искуства земаља у окружењу, али и
да ће разговарати са привредницима и представницима Привредне коморе. "Очекујем да у
најскорије време седнемо и отворимо једну по једну тему. Сви знамо да постоје проблеми, али
морају да почну да се решавају", закључио је Кнежевић.
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Минималац ће плаћати они са просечним платама
Пише: Љ. Буквић

Кнежевић: Увећање трошкова по основу минималца за послодавце износи
неподношљивих готово 12 одсто * Рајић: Ако од просечне зараде у Србији одузмете
све оно што вам оде на порезе, рачуне, за живот остаје неких 175 до 180 евра. Све
остало се на овај или онај начин врати држави
Повећање минималне цене рада на 130 динара по сату не иде на руку ни послодавцима, али ни
запосленима у приватном сектору, сматрају саговорници Данаса.
Једни одлуку СЕС-а, односно Александра Вучића да повећа минималац виде као чист
популистички чин којим се отвара предизборна кампања за долазеће председничке изборе,
али и као удар на слабу привреду и још један начин да се преко леђа приватног сектора у
државни буџет убаци који динар. Повећање минималца неће донети бољитак ни запосленима,
јер ће послодавци, који не могу да зараде више, узимати од оних који имају веће плате да би
дали онима који имају мање, односно најмање. На добитку је само држава и то само
привремено, јер је послала ЕУ сигнал да ради на "социјалном дијалогу", и тек донекле 300.000
оних који раде за минималац, а који ће убудуће примати неких 1.500 динара месечно више.
Привредник Милан Кнежевић каже за Данас да је расправа о повећању најниже цене рада
прекинута беспоговорном одлуком представника Владе у СЕС-у тако што је "комесарски"
речено: "цена рада ће бити повећана са 121 динара по сату на 130 динара и тачка".
- Тиме је окончана ова лоше режирана представа о кобајаги "функционисању СЕС-а" у којем,
узгред буди речено, и нема репрезентативних представника послодаваца. Знајући да се
послодавци и синдикати никад не могу договорити, Влада је као "социјално одговорна"
повећала износ "минималца" који две године није повећаван - истиче Кнежевић.
Ово повећање се, како каже, не односи на јавни сектор, јер се најнижа цена рада у њему
одређује планом буџета за наредну годину. Приватни сектор је, сматра он, принуђен да повећа
најнижу цену рада и тиме повећа приходе буџета по основу додатних прихода од пореза и
доприноса.
- Приходи државе биће повећани за износ пореза и доприноса око 61 одсто на ово повећање.
Дакле, трошкови за послодавце су повећање од 7,43 одсто, увећано за проценат пореза и
доприноса на увећање око 4,5 одсто. Увећање трошкова по основу минималца за послодавце
износи неподношљивих приближних 12 одсто - напомиње Кнежевић.
Неопорезиви део минималног дохотка од 11.604 динара неће бити повећан, тако да су сви
трошкови повећања минималне цене рада преваљени на послодавце, сматра наш саговорник,
истичући притом да је Влада требало да покаже бар минимум социјално-економске
коректности тако што ће повећати неопорезиви део како би се повећање трошкова послодаваца
умањило за барем тих 4,5 одсто прихода државе од пореза и доприноса.
- За такво решење био је и велики део нас послодаваца. Повећање минималне цене рада значи
директно повећање трошкова боловања до месец дана, који иду на терет послодавца, трошкова
отпремнина у случају отказа, отпремнина за пензије - истиче Кнежевић.
Он каже да велики део послодаваца не може да исплати ни минималну цену рада па се довијају
тако што минималац умањују због неизвршавања постављених норми или неадекватног
квалитета рада.
- Хоће ли се ико упитати да ли "полумртви" предузетници и привреда могу испоштовати
оволико повећање трошкова минималне цене рада у временима у којим бављење бизнисом
постаје мора. За мале бизнисе везане су судбине стотине хиљада породица. Ово повећање ће
радикално угрозити њихов већ угрожени опстанак у свету бизниса. Апсурдно је доносити мере
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за које се унапред зна да се не могу испоштовати. Илузија је да ће приходи буџета бити већи.
Ово је мера у којој дугорочно губе и држава и послодавци и радници - закључује Кнежевић.
Повећање минималне цене рада је, сматра Драгољуб Рајић из Мреже за пословну подршку,
само још један знак да је предизборна кампања за председничке изборе наредне године већ
почела. Он ову одлуку види као чист популизам који не само да не одговара послодавцима, јер
ће сада имати веће издатке, већ и запосленима.
- Проблем је што се у Србији минимална зарада опорезује истом стопом као и било које друге
зараде. Када нешто повећате за осам одсто као што је у овом случају минималац, логично би
било да имате и неки раст на том нивоу. Ми овде имамо раст од два одсто, што значи да је
оптерећење порасло четири пута - напомиње Рајић.
Он каже да је чињеница да су зараде мале и да је неопходно да буду веће, али и објашњава како
ће фирме у Србији реаговати на ову меру.
- Десиће се то да ће ово повећање минималца највише погодити оне са средњим и вишим
платама. Послодавци ће, јер раста нема, смањити зараде за по, на пример, 2.000 динара онима
који имају 40.000 или 50.000 динара плату. То је само просипање из шупљег у празно напомиње Рајић, додајући да би минимална цена рада требало да буде само изнуђено
привремено решење, а да је у Србији то постало редовно стање.
Овим нико не може да буде задовољан, напомиње Рајић, ни послодавци ни запослени.
- Ако од просечне зараде која је неких 385 евра у Србији одузмете све оно што вам оде на
порезе, рачуне, за живот остаје неких 175 до 180 евра. Значи све остало се на овај или онај
начин врати држави. Ту смо по реалној куповној моћи међу најлошијима у Европи, уз Албанију
- истиче Драгољуб Рајић.
Вујовић: Проблем је скупа држава
Председник Асоцијације малих и средњих предузећа и предузетника Зоран Вујовић каже за
Данас да су трошкови државе толико велики, да оваквом одлуком не може нико да буде
задовољан.
- Проблем је што је наша држава скупа и то је оно што би Влада требало да реши. Запослених је
у Србији 1,6 милиона, од тога више од 600.000 њих ради у државном сектору. Мора да се
смањи бирократија. Истраживања о пословању које ради Светска банка показују да смо када се
гледа расипна потрошња државе, на 129. месту од 140 земаља - напомиње Вујовић.

Застава камиони избегли стечај
Пише: З. Р.
* Италијанска фирма Брембо затражила стечај Камиона, али је захтев одбијен јер
није уплатила обавезни предујам
Министарства обране управо је, сазнаје наш лист, обавестило крагујевачки Привредни суд да је
Застава камиони регистрована и за производњу наоружања и војне опреме, те да је држава
заинтересована за делатност тог предузећа, чиме је та фабрика спашена од очекиваног стечаја,
највероватније на дужи рок.
У Привредном суду кажу да став Министарства одбране ипак није био одлучујући код
доношења одлуке да се не покрене стечајни поступак, који је прошлог месеца предложила
италијанска фирма Брембо. На недавном поверилачком рочишту, наиме, представник
предлагача обавестио је суд да фирма Брембо није уплатила обавезни предујам, од 500.000
динара након чега је надлежни судија одбацио предлог за увођење стечаја у тој фабрици.
Суд је прошлог месеца, приликом разматрања предлога фирме Брембо, тражио став
Министарства одбране о томе да ли је Заставина фабрика камиона регистрована и за
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производњу наменских средстава, јер, према једном члану Закона о стечају, у предузећима која
производе наоружање и војну опрему тај поступак не може да буде покренут без сагласности
надлежног министарства. Став Министарства одбране, који је стигао након већ донете одлуке о
одбацивању предлога за покретање стечаја, за Привредни суд је био ирелевантан, али је за
Заставу камионе итекако битан, јер најављује могући опстанак те фабрике и наставак
производње теретних возила, или делова за њих, за потребе Војске Србије, а можда и за извоз.
Подсетимо да надлежни у министарствима одбране и привреде већ дуже најављују почетак
производње домаћих војних возила. Та производња је, према ранијим информацијама, требало
да буде организована у Застави камионима, да би се у последње време све гласније чуле најаве
о формирању конзорцијума за израду возила те врсте који би, поред крагујевачке фабрике,
чинили још ФАП из Прибоја и крушевачки "14. октобар". Министарство одбране је
својевремено у Застави камиона обележило и од поверилаца заштитило део опреме те фабрике
на којој би требало да се производе војна возила или делови за њих.
У Застави камионима очекују да би Влада Србије одлуку о почетку производње војних возила у
тој фабрици коначно требало да донесе крајем ове, или почетком наредне године. До тада ће
се, сасвим извесно, знати и да ли ће се та возила производити искључиво у Крагујевцу, или ће
за њихову производњу бити формиран конзорцијум.

Нела Кубуровић: Нови закон о положају запослених у правосуђу
Извор:Бета
Министарка правде Нела Кубуровић изјавила је данас да би током наредне године могао
бити донет нови закон који ће регулисати положај запослених у правосудним органима.
У саопштењу Министарства наводи се да је Нела Кубуровић разговарала с представницима
Синдиката правосуђа Србије о унапређењу положаја и права запослених у српском правосуђу.
Представници синдиката упознали су министарку Кубуровић са проблемима са којима се
сусрећу у свом раду.
Нела Кубуровић и председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић усагласиле
су се да је потребно донети нов закон који ће на посебан начин регулисати положај запослених
у правосудним органима, што подразумева и запослене у затворским установама.
Кубуровић је навела да би такав закон могао бити донет у току наредне године, пише у
саопштењу.
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