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Радницима уплаћено 10.000 РСД, па повучено
ИЗВОР: БЕТА
Руководство фабрике Застава оружје и Надзорни одбор повукли су са банкарских рачуна
радника уплаћени новац за бонус у висини од 10.000 динара.
Председник Самосталног синдиката Драган Илић рекао је агенцији Бета да је новац био
уплаћен радницима, али је касније и повучен са банкарских рачуна, јер тај синдикат није
пристао да потпише споразум да више неће организовати штрајкове, што је понудио Надзорни
одбор.
Синдикат је у саопштењу навео да је таква одлука изазвала огромно незадовољство запослених,
а да радници то оцењују као акт провокације и продубљивања већ постојећих сукоба између
руководства, Управе и запослених. Најављено је да ће због “велике огорчености” радника у
понедељак у 8 часова бити одржан збор испред згаде синдиката на коме ће запослени бити
упознати са догађањима у фабрици “до сада незабележеном провокацијом руководства”.
Крагујевачки оружари се одржали три једночасовна штрајка упозорења тражећи исплату
бонуса од по 25.000 динара уз још неколико захтева, међу којима је изузимање фабрике из
приватизације која се најављује.

Нови стечај за "Тозу Марковића"
Пише: Сл. ПАШИЋ
Кикиндски гигант поново у проблемима, Збербанка тврди да не поштују УППР
ЗРЕЊАНИНСКИ привредни суд донео је у петак решење о покретању претходног стечајног
поступка у индустрији грађевинског материјала "Тоза Марковић" из Кикинде.
Суд је дужнику привремено забранио плаћање с рачуна и располагање имовином, као и
спровођење извршења. За привременог стечајног управника именован је Василије Јовановић.
Рочиште на којем ће се расправљати о постојању разлога за отварање стечајног поступка
заказано је за 1. март.Како "Новости" сазнају у Привредном суду, предлог за отварање стечајног
поступка поднела је Збербанка Србија. Банкари су као разлог навели неизвршавање обавеза из
плана реорганизације усвојеног у мају 2016, након двогодишњег радног стечаја "Тозе". Детаљи,
као и то у чему су кикиндски керамичари затајили, засад су непознати. Биће, ипак, да се ради о
проблему враћања дугова, односно плаћања кредита?По плану реорганизације, међу шест
разлучних поверилаца, којима су призната потраживања у износу од 2,7 милијарди динара,
наиме, нашла се, са 280 милиона, Збербанка. А конвертујући своје потраживање од 1,2
милијарде динара, "Србијагас" је тада постао већински власник новоформираног ДОО "Тоза".
Планом је прихваћена обавеза да се разлучни повериоци намире у целости у року од 10 година,
уз једногодишњи грејс период.У СТЕЧАЈУ 2014. утврђено је да ликвидациона вредност "Тозе"
износи 3,8 милијарди динара, док су повериоцима призната потраживања од преко 5,8
милијарди. Посрнуло акционарско друштво од банкрота је спасао "Србијагас". Међутим, као
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већински власник ово ЈП, очигледно, све теже може да даје финансијске ињекције кикиндској
фабрици...Након катастрофалне приватизације и година пословног посртања, нови менаџмент
прионуо је на посао. Убрзо су из "Тозе" стигле охрабрујуће вести. Производња плочица и црепа
је стабилизована, а захваљујући новим инвестицијама извршена је модернизација и пуштене су
у рад нове линије. Не скривајући оптимизам за будућност кикиндског гиганта са традицијом од
века и по у цигларству, директор "Тозе" Владимир Илић, међутим, упозорио је својевремено и
на осетљив период у који улази фабрика.- Финансијске обавезе из плана реорганизације, где
морамо да почнемо са враћањем дугова у износу од 2,5 милиона евра на годишњем ниову,
прави су испит за нас, да ли ћемо опстати на тржишту! Преговарамо са банкарима. Много би
нам значило продужење грејс периода, јер бисмо за то време достигли максималан производни
капацитет и нашли се на "зеленој грани" - поручивао је јесенас Илић.Изгледа да преговори са
банкарима нису баш били успешни, чим је уследио захтев за отварање стечајног поступка?
Збербанка у свом захтеву тврди да је спровођење плана реорганизације битно угрожено, јер
стечајни дужник не поступа како је договорено 2016. Остаје да се види шта ће донети рочиште
заказано за 1. март. Од одлуке Привредног суда зависи и судбина гиганта кикиндске општине,
где егзистенцију остварује 620 радника.

СЕРИЈАЛ "НОВОСТИ"Због неплаћених пореза оштећено бар 420.000
радника
Пише: В. Н.
Како су порески дужници ојадили грађане и државу (2): Док се толеришу вишемилионски
дугови, извршитељи прете обичном свету, секу им струју и гас
ПОРЕСКА толеранција на крају највише кошта - раднике. Док раде, уз неплаћене доприносе,
не могу ни код доктора, а не стичу ни пензију. Труднице код несавесних послодаваца остају без
плате и икаквих права. И добијена пресуда за неисплаћене зараде и порезе не вреди ништа ако
је фирма у блокади. Статистика распршује сваку наду да ће и од стечајне распродаје имовине и
динар претећи бившим радницима.
Пре решавања проблема фирми у реструктурирању, синдикати су процењивали да је без
пореза и доприноса радило око 420.000 радника. Ранка Савић, председник Асоцијације
слободних и независних синдиката, страхује да их је у том статусу иданас можда чак и 200.000.
ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - СЕРИЈАЛ "НОВОСТИ": Порезници ћуте о висини дуга
- Просто се намеће питање како је могуће да држава толерише милионске пореске дугове, док
грађанина не пушта да не плати 100 евра - упозорава Ранка Савић. - Ми дневно
интервенишемо због решења извршитеља. Људи плачу и кукају, остали су без посла и немају
од чега да плате. Држава и даље шаље поруку да има заштићених и оних који су изложени
свим ударима. То ствара страшан осећај неправде. Само видите случај "Гоше". То је приватна
фирма којој је толерисано неплаћање обавеза због блиских веза власника са председником
Словачке. Да су сви плаћали обавезе, питање је да ли би морале да се смањују плате и пензије.
ГУБЕ И ОБЕЋАНОАКО нема средстава у стечајној маси, онда се радницима заосталих девет
минималаца исплаћује из Фонда солидарности. - Пример "Гоше" показује да је и та заштити
несигурна - истиче Јаблан Обрадовић. - У "Гоши" сам био кад је отворен стечај. После неког
времена чуо сам да је тамо поништен стечај. Када је отворен стечај, уназад девет месеци имају
право код Фонда солидарности. Суд је поништио тај датум и он не важи. Од тада пролази
време, месец до два. Радници не раде, немају плату и поново је отворен стечај. Празан део
између првог и другог отварања стечаја улази у девет месеци, али немају право на накнаду у
том периоду. Суд је поништио стечај, али не и решења о отказу које су радници првог дана
добили.
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Највећи порески дужници, ма колико им се толерисали дугови, на крају заврше у стечају.
Често, рекло би се, прекасно. Радници у овој ситуацији могу да рачунају да ће наплатити макар
последих девет плата, уз пратеће доприносе. То право могу да остваре преко Фонда за
солидарност. Ова институција је, за 12 година пословања, исплатила око 42.000 радника. То је
буџет коштало око седам милијарди динара. Из стечајне масе Фонд је успео да поврати око 1,15
милијарди динара. Истовремено одбијено је око 30.000 бивших радника који нису испунили
услове за накнаду.
- Државне и друштвене фирме су нам до прошле године биле једини клијенти - објашњава
Јаблан Обрадовић, директор Фонда солидарности. - Приватне нису биле још толико развијене
и нису дошле до стечаја, али сада је ситуација другачија. Све је више приватних. Има случајева
да је државна фирма отишла у стечај, па је кроз реорганизацију враћена у живот и продата.
Приватник је после годину дана опет отерао у стечај, па радници некада и два пута прођу кроз
Фонд солидарности.
Фонд је формиран 2005. године. Убедљиво највише захтева је исплаћено прошле године - 5.400
радника, јер је у стечај отерано око 10 до 15 великих државних фирми.
- Запослени по закону има извесну заштиту у случају стечаја, али је у пракси она потпуно
обесмишљена - појашњава Обрадовић. - Фирма се док је жива очерупа, све што вреди се
издвоји или распрода. У стечај се отера костур са свим дуговима. Ретко се из стечајне масе
исплате дугови радницима.
Не плаћа држава само ту. Милијарде је дала повезујући стаж, а још милионе исплаћујући
раднике који су спор добили и у Стразбуру, пред Европским судом за људска права. Само у току
2016. године Државно правобранилаштво је исплатило 287 милиона динара по пресудама овог
суда. Одштету је пред домаћим судовима тражило укупно 82.486 радника потражујући 34,4
милијарде динара, а право на наплату је увелико стекло 56.222 радника некадашњих
друштвених предузећа која су завршила у приватизацији и стечају. Зато што и уз извршну
пресуду од државе нису добили свој новац, неколико хиљада правду је потражило у Стразбуру.
ЛИМИТ дуга за струју иза кога следи искључење званично не постоје. У Београду се
домаћинствима толерише до 10.000 динара, мада се у појединим градовима Србије шаљу
опомене и за неплаћени рачун од 2.000 динара.
За "Србијагас" су сви дужници исти и привреда и домаћинства. Исти су им, наиме, трошкови
искључења и прикључења на гасну мрежу. За разлику од струје где се не наплаћује искључење,
код гаса је тај издатак 2.928,32 динара. Поновни прикључак је 4.134,62 динара.
Комунална предузећа већ годинама ангажују извршитеље да би наплатили своја потроживања.
Дуг старији од годину дана одмах им се прослеђује, а њихови трошкови знају да буду колико и
рачун. Тако је, на пример, рачун од 23.000 динара за комуналне услуге, због трошкова
извршитеља и награда које му припадају, нарастао на 45.000 динара. Дужницима се одузима и
до две трећине пензије или плате, без обзира на то колика је.

СЕРИЈАЛ „НОВОСТИ”Зидање дугова уз помоћ политике
Како су порески дужници ојадили грађане и државу(3): Богићевићу, Перчевићу, Жунићу и
Ђурићу повлашћени кредити. Завили у црно банке, а ни порезе нису измиривали
КОНЦЕРН "Фармаком", са још осам зависних предузећа, за порезе и доприносе дугује готово
пет милијарди динара, односно целих 40 милиона евра. Ове фирме Мирослава
Богићевића данас су у стечају, а пре само пет година упошљавале су 3.494 радника. Већина их
је и даље без посла.
Овај "бизнисмен" са својим фирмама нажалост није једини на списку највећих пореских
дужника које је Пореска управа објавила после годину и по затишја. Друштво му праве и други
послодавци, који и даље важе за успешне пословне људе, упркос историји у којој је било и
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судских процеса, сумњи на злоупотребе службеног положаја, па и појединих правоснажно
осуђених. А порези и доприноси нису њихови једини нити највећи дугови. Нити су најчешћи
разлог зашто су завршили на суду.
Богићевићеве фирме се у јавности повезују са Душаном Петровићем, некадашњим министром
правде, а потом и пољопривреде, који је био и потпредседник Демократске странке - иако ни у
једном папиру не постоји њихова директна веза. Тако се на листи највећих дужника, додуше у
реорганизацији, нашао и шабачки "Интер-коп", са 411 милиона динара дуга. То грађевинско
предузеће се, незванично, повезује управо с Богићевићем и Душаном Петровићем, иако је у
званичном регистру АПР уписан други власник.
Богићевић је судски процесуиран због незаконитог одобравања и коришћења чак 42 кредита
Привредне банке Београд од стране шабачког "Фармакома" ("оправдана сумња на кривично
дело злоупотреба положаја одговорног лица којим је 'Фармакому' прибављена противправна
имовинска корист у износу од 3,9 милијарди динара").
Горан Перчевић, некадашњи високи функционер СПС, власник је "Интеркомерца", који је
тренутно у поступку реорганизације (кроз УППР). На листи ПУ се налази због укупно 229,14
милиона динара пореског дуга, што је око два и по милиона евра. Осим поменуте фирме, на
листи су и "Котекс" у стечају и "Златарка Комарани", која послује уз блокиране рачуне.
И Перчевић је "пао" због малверзација са кредитима, али у Универзал банци. Он се сумњичио
да је без поштовања законске процедуре одговорног лица добио 34 кредита код Универзал
банке, у износу већем од 1,3 милијарде динара. Осим што саме фирме у старту нису биле
кредитно способне за толике износе зајма, ни средства обезбеђења нису била одговарајућа. И
Универзал банка је, као и Привредна банка Београд, завршила "под катанцем".

Међу тајкунима са листе највећих дужника налази се и Жељко Жунић, власник "Беохемије",
сада у стечају, која дугује више од 579 милиона динара. Ова фирма је у међувремену продата из
стечаја и нови купац регуларно послује под истим именом. Међутим, послује и под истим
пореским бројем, па испада да га порезници дуже.
- Порески дуг прелази на стечајну масу "Беохемије", тако да би требало да се води под другим
пореским бројем - објашњава стечајни управник Василије Јовановић. - Порезници то некада не
ураде. У сваком случају, то није дуг продате "Беохемије", и он се сукцесивно намирује из
стечајне масе. Већ су исплаћени порески дугови из прва два исплатна реда. Како се уновчава
имовина, тако ће се намиривати и дугови.
На листи изузетно задужених је Ветеринарски завод Земун Драгана Ђурића, који је сада у
стечају, са уписаних 307 милиона динара дуга, колико потражују порезници. Ђурић је, између
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осталог, власник "Зекстре" (дуг од 469 милиона динара) и "Оптике" (дуг од 55 милиона
динара), и некадашњи председник ФК Партизан. И он је познат по добрим политичким везама.
Сву четворицу повезује и "случај Универзал банке". Њих је, наиме, с почетка 2014, после
пропасти банке, прозвао један од највећих акционара Небојша Дивљан, тврдећи да су у тој
институцији, под повлашћеним условима добијали кредите, које нису враћали. Незванично,
укупан дуг ове четворке према Универзал банци достигао је чак четири и по милијарди динара.
Сви кредити су додељени за време власти коалиције ДС-СПС.
Жунић и Перчевић су били и пословно повезани кроз власништво у предузећима. Жунићева
"Беохемија" била је акционар у фирмама-ћеркама Перчевићевог "Интеркомерца".
ПОВЛАШЋЕН положај Мирослава Богићевића огледао се и у томе што је за кредите које је
подизао за своје фирме у сада угашеним банкама гарантовао имовином коју ниједна озбиљна
банка не би смела да прихвати. Тако се још препричава случај када је "Фармаком" за кредит
гарантовао јаловином из рудника "у којој сигурно има злата".
Реч је о Српској банци, која због својевремено лоше политике одобравања кредита, додуше
није остала без дозволе за рад, али је постала банка с посебном наменом, која више не послује
са грађанима и привредом. И она је скупо платила пословање са Богићевићем, Перчевићем,
Жунићем...

Крушевац: До плата ни са пресудама
Пише: С. БАБОВИЋ
Муке бивших запослених пропалог предузећа "Жупа". Радници упозоравају и на могућност
организовања протеста
ВИШЕ од 180 бивших радника предузећа за туризам, угоститељство и трговину "Жупа" из
Крушевца не успева да наплати заостале плате, иако им је то, како истичу, гарантовано
правоснажним судским одлукама. У обраћању Привредном суду у Краљеву у који су "Новости"
имале увид, бивши угоститељи наводе да су много трпели и много времена изгубили чекајући
да добију оно што им припада.
- Нацртом решења за главну деобу, узевши у обзир пресуде Привредног суда у Краљеву и
Привредног Апелационог суда у Београду, утврђени су износи за исплату по главној деоби у
проценту од 77,02 одсто од признатих потраживања, али до данашњег дана главна деоба није
реализована - наводи се између осталог у обраћању бивших радника председнику Привредног
суда у Краљеву, које је ове недеље прослеђено из Крушевца.
Бивши радници пре свега траже да се закаже деобно рочиште како би могли да наплате
потраживања.
- Колико знамо, све процедуре су завршене, жалба "Фактор банке", која је од АД "Жупа"
потраживала пет милиона евра је пред Апелационом судом одбијена, а имамо информацију да
за заказивање деобног рочишта није препрека ни тужба коју је та банка паралелно поднела
против стечајног судије и суда, а која је активирана након што је жалба одбијена - говори
Радмило Ђорђевић, председник скупштине поверилаца и бивши радник предузећа.
Апели бивших угоститеља требало би да се нађу и на адресама Привредног апелационог суда у
Београду, Високог савета судства, стечајног судије и стечајног управника, где пише и да
уколико се овај вишегодишњи проблем не буде решио у разумном року, потписници су
спремни да незадовољство јавно искажу. Надају се, ипак, да за протестима неће бити потребе.
У тренутку увођења стечаја, у јесен 2014. године, како је објављивано тада, радницима су у
просеку дуговало око 20 плата. Слободе процене су да просечан радник потражује од 200.000
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до 400.000 динара. У трећем исплатном реду су се поред њих, нашли и Скупштина града, као и
Пореска управа, али су само бивши радници још увек кратких рукава.
ИМОВИНА некадашњег туристичко-угоститељског гиганта, дефинитивно је продата крајем
2015. за 160 милиона динара, а у току је реконструкција централног објекта предузећа, Хотела
"Рубин" (8.709 квадрата). Раније су продати и други објекти предузећа: ресторан "Багдала",
мотел "Појате", популарни локали "Топ", "Багдалино", "Липов лад", "Златно буренце".

ДОМАЋИ ПРИВРЕДНИЦИ ПОСЛУЈУ СВЕ УСПЕШНИЈЕ Прошле
године основано највише фирми од 2011.
Према подацима Агенције за привредне регистре (АПР) у 2017. години у Србији је основано
највише привредних субјеката од 2011. године, а истовремено је обрисано двоструко мање, писе
данашња "Политика".
У прошлој години укупно је основано 43.446 фирми, од тога 8.795 привредних друштава,
односно предузећа и 34.651 предузетничка радња, што је 3,3 одсто више него 2016. године.
По месецима, највише друштава основано је у марту (948), а радњи у мају (4.257).
Истовремено је обрисано 24.668 фирми - 2.936 предузећа и 21.732 радње, двоструко мање него
2010.
Тако је укупан број привредних субјеката у 2017. години повећан на 8.795. Од тога је број
предузећа повећан за 2.936, а радњи за 9.983.
- Неколико претходних година имали смо између 105.000 и 110.000 привредних друштава и
између 210.000 и 215.000 предузетника, што је укупно око 330.000 привредних субјеката, а у
последње три тај број је премашио 360.000 - изјавио је директор АПР Звонко Обрадовић.
У АПР-у напомињу да ова пожељна статистика траје већ четири године. Већи број основаних
предузећа бележи се од 2013. године, са изузетком 2015. док је код предузетничких радњи овај
позитиван тренд видљив од 2014.
Годишње се од 2013. у просеку оснивало око 8.400 предузећа, а гасило око 2.450. Код
предузетничких радњи је обрнуто - годишње се отвори око 30.000, али се много и затвара.
Било је година, од 2009. наовамо, када је број затворених фирми био већи од отворених.
Раст приватног сектора изражен у у повећању броја предузећа и предузетничких радњи доводи
до раста броја запослених и њихових зарада. Према основним показатељима макроекономских
кретања, које Министарство финансија објављује сваког месеца, у 2011. години било је, у
просеку 1,86 милона запослених, и 753.000 незапослених, а у 2017. је у просеку месечно било
1,97 милиона запослених, 51.000 више него у претходној, уз 657.000 незапослених, наводи
"Политика".
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Банкари добро зарађују, али и стрепе за посао
Аутор: Јована Рабреновић
Дигитализација и нови власници банака смањују број запослених
Од просека плате у банкарском сектору вероватно се ошамуте многи у Србији и, наравно, пожеле такво радно место. Јер, банкарски службеници прошле године у просеку месечно су зарадили 100.558 динара, показују званични подаци статистике. То је двоструко више од просека плате у Србији за целу годину која је износила 47.893. динара.
У Синдикату финансијских организација Србије кажу, међутим, да просек не даје праву слику.
– Плате челних људи и њихови бонуси дижу просек банкарског сектора, јер оне иду до неколико стотина хиљада динара. Шалтерски радници који имају средњу стручну спрему, на пример,
мало зарађују. Да ли верујете да има банака у којима радници на шалтеру зарађују само 30.000
динара месечно. А ако им је радно време до пет не знају да ли ће изаћи с посла у седам или
осам увече. Најгоре је онима на шалтеру, јер менаџмент поставља високе захтеве за малу плату
– каже Милан Алемпијевић, председник овог синдиката.
Какве плате такве и отпремнине. У случају да су технички вишак менаџмент добија по неколико десетина хиљада евра, док они на нижим позицијама по неколико стотина или хиљада евра.
Мање је, међутим, познато да су банкарски службеници последњих година често остајали без
посла. Разлог за то је савременије пословање банака, али и њихова куповина и спајање. Највише запослених у банкарском сектору било је 2008. године када је радило 32.342 особе. Од тада
број се смањује па је у банкама у 2017. години на евиденцији било 23.342 службеника. Значи,
око девет хиљада њих остало је без посла.
– Нови власници банака отпуштали су на стотине људи и то одмах по преузимању, а то није по
прописима. По Закону о раду у првој години, по преузимању, нови власник не сме да мења ниједан акт банке, па ни онај о систематизацији. Дешава се, на пример, да пошаљу по 200-300
радника на плаћено одсуство, у међувремену им укину радно место тако да они немају где да се
врате. Жалили смо се Народној банци која нам је одговорила да није надлежна, а поднели смо
и захтев за оцену уставности правилника о систематизацији у тим банкама. Или се дешава да
прогласе људе технолошким вишком и упркос томе што по прописима шест месеци не смеју
никога да приме на то место они то ипак ураде. Запослени их туже, али судски спорови, међутим, дуго трају. Крши се и Закон о банкама који прописује да у свакој експозитури мора да буде
најмање двоје запослених, благајник и још један. Има и банака у којима чак половина запослених ради на одређено време да би власници смањили трошкове – каже наш саговорник из
„кровног” синдиката финансијских организација.
На питање да ли су запослени у банкама синдикално организовани Алемпијевић одговара потврдно мада каже да има и случајева да синдикално организовање у банкама није успело. И то
на притисак менаџмента.
Не отпуштају банкарске службенике само нови власници банака, већ и интернет, односно дигитализација и по томе Србија није изузетак. Код нас, на пример, Теленор банка уопште и нема
службенике, све је дигитализовано.
Истраживање Европске банковне федерације показује да су банке у Европској унији затвориле
у 2016. години 9.100 пословница и отпустили око 50.000 радника због све веће популарности
интернетског банкарства. Исте године број пословница у ЕУ спустио се на 189.000, што је 4,9
одсто мање него што их је било на крају претходне године.
9

Сектор је на крају 2016. године запошљавао око 2,8 милиона људи, најмање од 1997. године.
Од 2008. године у ЕУ је затворено укупно 48.000 пословница банака што је више од петине.
Прошле године је тренд убрзао у односу на 2015. годину када је њихов број смањен три одсто.
Банке су затварале скупе физичке пословнице како би смањиле трошкове с обзиром на окретање бројних клијената електронском плаћању, дигиталном и мобилном банкарству.
Плата већа од 100.000 динара
Банкарима је прошле године с просечном платом нешто већом од 100.000 динара најбоље
ишло од свих запослених у финансијским делатностима и осигурању чији је просек зараде био
87.009 динара. У осигурању, реосигурању и пензијским фондовима просек зарада је био 68.053
динара, док је у помоћним делатностима у финансијским услугама и осигурању просек плата
био 25.974 динара. Јасно је да просек плата у свим финансијским делатностима дижу управо
банке.

Расте број предузећа и радњи
Аутор: Александар Микавица
У 2017. години основано је 43.446 фирми – 8.795 предузећа и 34.651 радња, што је највише од
2011. – Истовремено обрисано је 24.668 фирми – 2.936 предузећа и 21.732 радње, двоструко
мање него 2010.
Према подацима Агенције за привредне регистре (АПР), у 2017. години у Србији је основано
највише привредних субјеката после 2010. године, а истовремено је обрисано двоструко мање
него 2011. У прошлој години укупно је основано 43.446 фирми, од тога 8.795 привредних
друштава, односно предузећа и 34.651 предузетничка радња, што је 3,3 одсто више него 2016.
године. По месецима, највише друштава основано је у марту (948), а предузетника у мају
(4.257). Истовремено је обрисано 24.668 фирми – 2.936 предузећа и 21.732 радње, двоструко
мање него 2010.
Тако је укупан број привредних субјеката у 2017. повећан за 8.795. Од тога је број предузећа
повећан за 2.936, а радњи за 9.983.
– Неколико претходних година имали смо између 105.000 и 110.000 привредних друштава и
између 210.000 и 215.000 предузетника, што је укупно око 330.000 привредних субјеката, а у
последње три тај број је премашио 360.000 – изјавио је директор Агенције за привредне
регистре (АПР) Звонко Обрадовић.
У АПР-у напомињу да ова пожељна статистика траје већ четири године. Већи број основаних у
односу на угашена предузећа бележи се од 2013, с изузетком 2015, док је код предузетничких
радњи овај позитиван тренд видљив од 2014. године. Од 2013. годишње се, у просеку, оснивало
око 8.400 предузећа, а гасило око 2.450. Код предузетничких радњи је обрнуто – годишње се
отвори око 30.000, али се много и затвара. Било је година, од 2009. наовамо, када је број
затворених фирми био већи од броја отворених.
Раст приватног сектора изражен у повећању броја предузећа и предузетничких радњи доводи
до раста броја запослених и њихових зарада. Према основним показатељима макроекономских
кретања, које Министарство финансија објављује сваког месеца, у 2011. години било је, у
просеку, 1,86 милиона запослених и 753.000 незапослених, а у 2017. је у просеку месечно било
1,97 милиона запослених, 51.000 више него у претходној, уз 657.000 незапослених.
За Небојшу Атанацковића, члана Социјално-економског савета који заступа послодавце, овај
повољан тренд је дошао као последица неколико повољних околности. За нека побољшања
заслужна је Влада Србије, а неки повољни ветрови дошли су споља.
– Поред тога, четири године нема запошљавања у јавном сектору, па се људи одлучују да загазе
у несигурне воде приватног пословања – каже Атанацковић. – Осим тога, много је људи остало
10

без посла. Једни су морали да оду из „државне службе”, а други из фирми које су отишле у
стечај. Подаци говоре да су неки од њих покренули сопствени посао. Добро је што се од почетка
ове године почетници у приватном послу ослобађају пореза и доприноса у прве две године
пословања. Али, важно је и да држава подржи опстанак постојећих фирми. Пре свега
смањивањем пореза и доприноса на зараде, али и других дажбина, које су највеће у региону.
У 2016, као првој „Години предузетништва”, држава је издвојила више од 16 милијарди динара
за подстицање нових приватних послова. Одобравани су повољни кредити, а четвртина од
поменуте суме нуђена је без обавезе да се врати. Подржано је око 8.000 привредника са више
од 12,8 милијарди динара, 377 привредника је набавило опрему вредну 548 милиона динара,
тако да ће у наредне две године отворити још 1.600 радних места. Кредитну подршку добило је
и 160 почетника.
У 2017. као првој години „Деценије предузетништва”, за ту намену је обезбеђено 18,24
милијарде динара, од тога 7,67 милијарди динара без обавезе враћања.
Да је од 2015. дошло „до извесног побољшања” услова пословања, сматра и економиста
Милојко Арсић, уредних „Кварталног монитора” Фонда за развој економске науке (ФРЕН).
– Тај бољитак је последица промењене државне политике – каже Арсић. – Остаје да се види да
ли ће ово побољшање бити трајно и да ли ће се убрзавати. Повећању броја отворених предузећа
и предузетничких радњи доприносе и државни подстицаји парама из буџета, а и банке су
снизиле камате, тако да су кредити јефтинији.
Према критеријуму лакоће пословања на листи Светске банке, Србија се у 2016. нашла на 59.
месту међу 189 рангираних земаља, што је скок од чак 32 места, а на ранг-листи за 2017. на 43.
позицији. На ранг-листи 137 земаља за 2017. Светског економског форума по глобалном
индексу конкурентности Србија је на 78. месту, што је најбољи пласман од 2010. године. Наша
земља је напредовала 12 места у односу на пласман у претходној години, када је била на 90.
месту.
Арсић подсећа да је претходних година привредни амбијент побољшан у издавању
грађевинских дозвола, раду инспекцијских служби, регулативи тржишта рада и
поједностављењу неких административних процедура.

Трајал корпорација постаје део наменске индустрије Србије
Извор: Танјуг
КРУШЕВАЦ: Трајал корпорација из Крушевца постаће део Одбрамбене индустрије Србије,
изјавио је министар одбране Александар Вулин.
Он је обилазећи касарну „Цар Лазар“ у Крушевцу рекао да је Министарство одбране прошле
године наручило заштитне маске од Трајала у вредности од милион евра и да та корпорација
може да очекује сличан ниво набавке до краја ове године.
Али оно што је, такође, веома важно јесте да је након завршетка Унапред припремљеног плана
реорганизације, Министарство одбране спремно да Трајал уведе у одбрамбену индустрију
Србије, што значи да ће ово предузеће расти и напредовати и да ће даље запошљавати, рекао је
Вулин.
Одбрамбена индустрије Србије је од огромног интереса за нашу земљу, каже Вулин и додаје да
неће бити остављена без контроле и бриге државе ни по доношењу новог закона те потврдио да
се држава не повлачи из Одбрамбене индустрије Србије.
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Трајал корпорација је наш стратешки партнер. Нама је интерес да то предузеће добро ради, да
може да нас снабдева свим оним што нам је потребно, али и да у својој локалној заједници
упошљава људе и обезбеђује бољи живот за оне који живе у овом граду, каже Вулин.
Директор Трајал корпорације Милош Ненезић уручио је министру Вулину плакету тог
предузећа за, како је рекао, посебан допринос у опстанку и ревитализацији корпорације.
Ненезић се захвалио државном руководству на вишегодишњој помоћи и потврдио да је на
састанку било речи о реализацији инвестиција и будућој сарадњи са Министарством одбране и
Војском Србије.
Он је истакао да је компанија већ другу годину завршила с позитивним резултатом, а да ове
године планира повећање производње, инвестиције и смањење трошкова и запошљавање
нових радника.

ДРЖАВА ПОМАЖЕ ПОСЛОДАВЦИМА За обуку радника 400 милиона
динара
Пише: Љ. Малешевић
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поднело је захтев Комисији
за контролу државне помоћи да се одобре државна средства за субвенцију приватним
послодавцима чији би запослени били укључени у стицање додатних знања и вештина, а све у
циљу смањења незапослености и осигурања постојећих радних места, као и обезбеђивање
кадрова који су газдама неопходни, а којих у Србији нема.
Наиме, Министарство је на основу Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености донело Правилник о ближим критеријумима и условима за укључивање
запосленог у обуку за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина, по којем
би у овој години требало 396.000.000 динара, а процењује се да би субвенције добило између 11
и 50 послодавца.
Новац од државе за спровођење обуке одређује се по привредном кориснику, и то до 25 одсто
оправданих трошкова за посебно усавршавање и до 60 одсто оправданих трошкова за опште
усавршавање. Новац се додељује с циљем укључивања запослених у обуке за потребе
послодавца, ради стицања додатних знања и вештина у циљу унапређења компетенција,
стицања неодстајућих знања, способности и вештина које нису преносиве, ограничено или
већином су преносиве на друге привредне субјекте или делатности.
50 послодаваца могло би добити субвенције
Правилником Министарства рада прописано је да право на државну помоћ при обуци и
усавршавању својих радника имају они приватни послодавци који редовно измирују обавезе по
основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање и према НСЗ-у, да последњу
годину нису евидентирани у регистру дужника принудне наплате НБС-а и да имају усвојен
план усаврашавања за своје раднике.
2 радника може да обучи ко има више од шест запослених
Приватни послодавац који има до пет запослених има право да у обуку уз помоћ државих
субвенција укључи једног, онај који има од шест до 14 радника има право на два, а газде које
имају више од 15 запослених – у обуку не могу укључити више од 20 одсто укупног броја
запослених. Газде у обуку могу укључити само стално запослене раднике, односно могу
поднети захтев НСЗ-у за оне који код њих раде дуже од две године. Након што држава уложи
новац у обуку радника, газда има обавезу да га задржи у радном односу још најмање две
године од дана стицања сертификата о стеченим компетенцијама. У обуку на рачун државе
газда не може укључити приправнике или раднике који имају један од услова за
пензионисање.
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Сертификат и сигурно радно место
Корисници државне помоћи по поменутом Правилнику су сви послодавци који припадају
приватном сектору, а процењује се да ће издвојену своту добити између 11 и 50 приватних
послодаваца. Радници које газде пошаљу на обуку добиће сертификат о стеченим
компетенцијама и сигурно радно место најмање још две године након што су уз помоћ државе
усавршили знање или стекли нову вештину која им је неопходна за радно место на којем већ
раде.
Уколико приватни послодавци прекше неке од уговорних обавеза, морају сав новац добијен од
државе за обуку радника вратити, и то са затезном каматом. Новац за спровођење обуке, у
складу с правилима о додели државни помоћи, може се користити за трошкове предавача,
путне трошкове предавача и полазника, укључујући и смештај, трошкове амотризације алата и
опреме у обиму у којем се искључиво користе за обуку, трошкове усмеравања и саветодавних
услуга у вези с обуком.
Одлуку о раписивању јавног позива ради спровођења обуке доноси директор НСЗ-а, а јавни
позив мора да садржи врсту усавршавања, висину учешћа у финансирању оправданих
трошкова, врсту оправданих трошкова, дужину трајања обуке, услове за учестовање на јавном
позиву, доказе који се прилажу, информацију о правима и обавезема послодавца и запосленог
који се усавршава, рок и место подношења захтева, рок за доношење одлуке о додели новца.

Синдикат након самоубиства полицајца: Потребна јака психолошка
служба у управама
Аутор: Бета
Независни полицијски синдикат Србије (НПСС) истакао је да је неопходно да се оформи јака и
независна психолошко-превентивна служба при полицијским управама, која би пружала
адекватну помоћ и подршку полицијским службеницима који су свакодневно изложени
ризицима.
"Разлог због ког је полицијски службеник себи одузео живот за сада није познат. У сваком
случају, ово самоубиство отвара питање психолошке подршке полицијским службеницима, на
којој је НПСС више пута у ранијем периоду инсистирао", навели су у синдикату.
Из НПСС су указали да је неопходно да се направи добар план психолошке заштите и
превенције како би већ код првих знакова проблема стручњаци могли да реагују.
Према њиховим речима, оснивање психолошко-превентивних служби требало да обухвати
нови Закон о полицији.
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Оружарима бонус уплаћен, па повучен
Аутор: Бета
Руководство фабрике "Застава оружје" и Надзорни одбор повукли су са банкарских рачуна
радника новац уплаћен као бонус од 10.000 динара.
Самостални синдикат те фабрике осудио је потез руководства и Надзорног одбора.Председник
Самосталног синдиката Драган Илић рекао је да је новац јуче био уплаћен радницима, али је
касније и повучен са банкарских рачуна, јер тај синдикат није пристао да потпише споразум да
више неће организовати штрајкове, што је понудио Надзорни одбор.
Синдикат је у саопштењу навео да је таква одлука изазвала огромно незадовољство
запослених, а да радници то оцењују као акт провокације и продубљивања већ постојећих
сукоба измедју руководства, Управе и запослених. Најављено је да ће "због велике огорчености
радника у понедељак у 8 часова бити одржан збор испред зграде синдиката на коме ће
запослени бити упознати са догадјањима у фабрици и са до сада незабележеном провокацијом
руководства".
Крагујевачки оружари се одржали три једночасовна штрајка упозорења тражећи исплату
бонуса од по 25.000 динара уз још неколико захтева, медју којима је изузимање фабрике из
приватизације која се најављује.

ВСС УПОЗОРАВА ВОЈНЕ ВЕТЕРАНЕ
Аутор: Стефан Јокић
МУКЕ ВОЈНИХ ВЕТЕРАНА: Превара тешка 65 милиона евра
Ветерани од пресуде не могу да добију новац због временске застарелости од три године
Правни тим Војног синдиката Србије позвао је ветеране да повуку тужбе за дискриминацију
против Министарства одбране зато што је, како тврде, реч о добро осмишљеној превари
адвокатских канцеларија из Ниша и Крушевца.
Наиме, ветерани од пресуде не могу да добију новац због временске застарелости од три
године. Прецизније, сем мртвог слова на папиру, ветерани не добијају ништа, док адвокатске
канцеларије наплаћују и до 200.000 динара по спору, наводе у ВСС!
- Само из буџета Министарства одбране, ако се овако настави, биће исплаћено адвокатима 65
милиона евра, што је сума довољна да се подигну плате сваком запосленом од 300 евра
месечно. Још у јануару смо упозорили на састанку са секретаром МО на ову пљачку, али нисмо
добили одговор - каже се у саопштењу и од Министарства одбране тражи да донесе акт којим
ће се ратним ветеранима признати да су у погледу новчане помоћи по основу боравишта у
неразвијеним општинама били дискриминисани.
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Држава прашта сама себи
Пише: А. Чукић
Српска предузећа, њих 389, нагомилала су порески дуг од скоро 200 милиона евра, а на списку
дужника је немали број фирми на државним јаслама, већ и више српских тајкуна.
Дискриминација у друштву: Порез плаћају они који најмање имају
Београдске дужничке фирме које заузимају готово половину списка, дугују 117 милиона евра,
углавном по основу пореза на имовину који грађани морају да плаћају редовно.
Ако не измире, иду затезне камате и казна од 5.000 динара навише, а у крајњем, према речима
председнице Асоцијације слободних и независних синдиката Ранке Савић, на врата стижу
извршитељи и плене имовину.
Списак објављен на силу
Спискове највећих дужника, како је објавио "Данас", Пореска управа је објавила после њиховог
писања и интервенције повереника за информације од јавног значаја Родољуба Шабића.
Стручна јавност се пита зашто се годину и по дана избегавало са давањем на увид јавности тих
податка, када је обавеза објављивање на пола године, што је до пре две године и поштовано.
- Држава у нереду уводи ред међу грађане. Не преза ни од слања утеривача и не питајући да ли
у породици која дугује за неку дажбину ико ради и зарађује. Грађане избацију из станова које
продају потом багателно, док партијске чланове и људе блиске њима не дирају - каже она за
"Вести", објашњавајући како се спроводи дискриминација у друштву.
То, како додаје, потврђују и дугови фирми у државном власништву, па испада да држава сама
себи дугује. Међу таквима је фирма Борба са дугом скоро 17 милиона евра, а мада је у блокади
15 година, према завршном рачуну за 2016. има 70 радника на чије плате је отишло 200.000
евра.
Подаци Града говоре да је у минусу од 163 милиона динара према држави и некада успешна
Дирекција за градско земљиште и изградњу, а дужници су и београдски Завод за изградњу и
Дирекција за водне путеве.
Обавезе нису измирили ни син власника Делта холдинга Мирослава Мишковића, Марко
Мишковић, али и фирме бизнисмена Богољуба Карића, Мирослава Богићевића, Драгана
Ђурића, Војина Лазаревића. Међу фудбалским клубовима предњачи ОФК Београд са милион
евра, а следе Обилић, Јагодина, Борац из Чачка, Смедерево, али и спортски центри на Врачару,
Звездари и Новом Београду.
Српски Закон о порезу је, према речима економског стручњака Милана Ковачевића, релативно
добар и носи обавезу да се од сваког на исти начин наплате порези, ако не регуларним путем,
онда принудно.
Међутим, како каже, много је случајева непоштовања закона, а као најистуренији пример
Ковачевић наводи да Скупштина Србије не усваја завршни рачун буџета.
- Ако може парламент да не поштује закон, онда може да се ради свашта свуда. Тако се
арбитражно одлучује ко мора да плати порез, а ко не, па онда усвоје прописе према којима дуг
може да се репрограмира, што иде у корист дужника. То виде други, па ни они не плаћају за
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своје фирме, што је лоше за цео систем и пораст корупције - појашњава овај консултант за
инвестиције шта одвлачи иностране инвеститоре и истиче да неред не може да се поправи све
док држава не поштује сопствене законе.
Радници на улици
- Ред у држави није могуће увести, ако она није у реду. Нечињењем у неким случајевима,
држава, односно власт, наноси већу штету од самог дуга који није плаћен. На пример, држава је
жмурила над дуговањима фабрике Гоша из Смедеревске Паланке јер је власник добар са
председником Словачке, па је сада фирма у стечају, радници на улици. Ако се стално кроз етар
чује да је дуговања могуће избећи, онда ће истим путем кренути и други дужници - каже
Ранка Савић.
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