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Привреда у плусу 437 милијарди динара
Д. И. К.

Већина српских предузећа је лане уписала позитиван резултат, показују
финансијски извештаји. Дупло већа добит него годину пре
ГОТОВО три петине српских предузећа лане је "уписало" позитиван резултат. Према подацима
Агенције за привредне регистре, која је обрадила финансијске извештаје српских привредника,
у 2017. години је, на нивоу целе привреде, остварена добит од 437 милијарди динара - што је
дупло више него годину пре.
Подаци АПР показују да је 59.131 фирма пословала профитабилно, са оствареном добити од
666,6 милијарди динара.
- На страни негативних резултата било је 1.048 привредних друштава мање у односу на
претходну годину, односно укупно 26.592 предузећа, која су исказала нето губитак у висини од
229 милијарди динара - рекла је Ружица Стаменковић, регистратор Регистра финансијских
извештаја АПР.
Како истиче, раст профитабилности обележио је и пословање јавних предузећа која су, у
коначном збиру, остварила добит од 29 милијарди динара.
Од укупно 576 јавних предузећа у нашој земљи, профит је уписала чак 421 фирма, њих 135
губитак, а остатак од њих 20 није исказао резултат.
Према речима Ружице Стаменковић, број запослених у јавним предузећима лане је смањен за
1.979 радника, тако да су она запошљавала укупно 118.115 радника. То је знатан део од укупно
1,07 милиона запослених, колико их ради у 101.012 фирми у Србији. Иначе, број радника на
нивоу целе привреде порастао је за 3,3 одсто, док су расходи за плате увећани за 9,3 процента.
Највећи раст масе зарада исказала су предузећа у области - прерађивачке индустрије.
Задуженост и неликвидност су и даље проблеми с којима се суочавала српска привреда и током
протекле године, иако су сопствени извори финансирања увећани за девет одсто.
Из сопственог капитала се, према подацима АПР, већим делом финансирају јавна предузећа
(јер имају и највећи капитал), док су у најтежем положају микропредузећа, која само седам
одсто капитала користе из сопствених извора. Практично на 100 уложених динара, код
микропредузећа ће седам динара бити из сопствених извора, а 93 динара позајмљено.
Профитабилност још није довољна да би се привреда финансирала из сопствених средстава.
- Носећи део привреде чини 11.131 велико, средње и мало предузеће, а она су остварила четири
петине финансијског резултата целе привреде и упошљавају 78,3 одсто свих радника закључила је Ружица Стаменковић.
ОДУГОВЛАЧЕ ДОБАВЉАЧИМА
ПРЕДУЗЕЋА су и прошле године брже наплаћивала своја потраживања - у просеку за 69 дана,
него што су намиривала своје обавезе према добављачима - у просеку за 118 дана. Јавна
предузећа, тако, наплаћују у року од око 77 дана, а плаћања обављају у року од 134 дана.
Најгора је ситуација у сектору пословања са некретнинама где је наплата потраживања 183
дана, док своје обавезе ове фирме измирују за чак 358 дана. Карактеристичан је сектор услуге
смештаја и исхране, где се највећи део услуга наплаћује у готовини.
- Они заправо најбрже наплаћују своја потраживања, и то раде у 29 дана, међутим, овај сектор
не измирује обавезе том брзином, већ то чине за 165 дана - указује Стаменковићева.
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АЛАРМАНТНО Више од половине жена у Србији нити ради, нити
тражи посао
Н. Говоруша
Чак 53,7 одсто жена у Србији је радно некативно - немају посао, али га ни не траже, показују
подаци истраживања које је спровела Парламентарна буџетска канцеларија у сарадњи са
Републичким заводом за статистику.
Тај податак баца у сенку добре вести да је у 2017. запослено 127 хиљада жена више у односу на
2014, а ништа мање обећавајућ није ни податак да се за те три године није значајно смањио јаз
између жена и мушкараца у погледу степена запослености.
Пре три године стопа незапослености мушкараца је била 18,3, а код жена 20,3 одсто. У 2017.
години смањена је незапосленост и једних и других, с тим што се разлика у запослености
полова није умањила: незапослених мушкараца је 12,8, а жена 14,3 одсто.

Однос у запослености
Више од половине жена старијих од 15 година нити ради нити тражи посао. Оно што привлачи
пажњу, ако погледамо графикон јесте да је тај проценат значајно виши него код мушкараца,
код којих је то случај у 38 одсто случајева.
Постоји неколико разлога за високу стопу неактивности жена, а она је једним делом последица
разлика у старосној стуктури - око 25 одсто жена је старије од 65 година, док је код мушкараца
то случај у 20 одсто.
Највећи разлог за неактивност је свакако број пензионисаних људи, око половине неактивних
на тржишту рада.
Остали важни разлози су школовање, обуке, болест, неспособност за рад. Такође, уочава се да
жене у већој мери од мушкараца не учествују на тржишту рада због бриге о деци или болесним
лицима или због других личних и породичних разлога - око 11 одсто жена и само два одсто
мушкараца.
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Разлози за неактивност код жена и мушкараца
Ако погледамо положај жена на тржишту рада у старосним групама, у најбољој позицији су
жене старости између 35 и 55 година, стопа незапослености код њих је најнижа.
Жене старије од 55 година су претежно неактивне на тржишту рада, док је код старосне групе
од 15 до 24 године стопа незапослености и даље висока, 36,3 одсто, али свакако мања него у
2014. када је износила 50 одсто.
Ниво образовања значајан је за положај жена на тржишту рада. Са повећањем нивоа
образовања жене су активније на тржишту рада и расте број запослених жена.

Образовање и посао
Највише су запослене високообразоване жене. Такође, са већим степеном образовања смањује
се јаз који постоји између жена и мушкараца у стопи запослености, где је разлика готово
занемарљива.
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Државни службеници су и даље БОЉЕ ПЛАЋЕНИ од радника код
приватника, а у овим делатностима су НАЈВЕЋЕ ПЛАТЕ
Н. Говоруша

Просечна нето зарада у Србији за 2017. годину, износила је 46.600 динара, али је упркос
залагањима државе да младе "обесхрабри да траже посао у јавном сектору" он очито и даље
боља опција - просечна зарада у јавном сектору је износила 51.864 динара, што је 18 одсто више
него плата у приватном сектору, где је нето плата у просеку 43.847 динара.
Ово су налази анкете о кретањима на тржишту рада коју је спровела Парламентарна буџетска
канцеларија у сарадњи са Републичким заводом за статистику.

Примања по секторима
Нарочито је ниска просечна зарада предузетника, као и оних који су запослени код
предузетника - готово је упола нижа од просечне зараде на нивоу Републике.
Значајне разлике се уочавају ако погледамо просечне зараде у различитим делатностима.
Просек примања у финансијској делатности и делатности осигурања је 88.197 динара што је
чак три пута више од просека у сектору услуга и смештаја, који износи 29.180 динара.
У врху делатности са највећим примањима је и снабдевање електричном енергијом, гасом и
паром, где је просечна зарада 80.120 динара.
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Просечна зарада по делатностима
Запослени у информисању и комуникацијама, такође могу да се похвале већим примањима од
остатка са просечним приходом од 76.853 динара месечно, а у врху је и рударство, где
запослени зарађују 75.917 динара за месец дана.
Најнижа примања поред поменуте услужне делатности има и трговина и они који се бавле
поправљањем моторних возила. Њихова зарада је око 38.485 динара месечно. Нешто више
имају запослени у уметничким, забавним и делатностима рекреације, са 38.739 динара за
месец.
Највећи број запослених ради у сектору услуга. У 2017. години од око 2.8 милиона запослених,
око 1.6 милиона је радило у овом сектору, док је у индустријском било запослено око 700
хиљада лица. У пољопривреди је било запослено око пола милиона људи, што је пет одсто
мање него у претходном мерењу из 2014 године.
Запосленост у пољопривредном сектору се значајно разликује од запослености у Европској
Унији. У Србији је сваки шести ангажован у пољопривреди, док у ЕУ је то сваки двадесет и
четврти.
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Запослени према делатностима у Србији и Европској Унији
Са услужним сектором је ситуација обратна. Европска унија може да се похвали да је у
услужном сектору запослено 71.9 одсто запослених, а у Србији је то случај са 57.5 одсто
запосленог становништва.
У Београду највећи број запослених је у трговини, у Војводини и Јужној и Источној Србији то је
прерађивачка делатност, док се пољопривредом највише баве људи у Шумадији и Западној
Србији.

Постављање камена темељца за фабрику која ће запослити више од
1.000 радника
Танјуг

Председник Србије Александар Вучић присуствоваће данас церемонији постављања камена
темељца на локацији будуће фабрике електричних и хибридних погона фабрике ЗФ
Фриедрицхсхафен АГ.
Немачка фирма ЗФ долази у Панчево са инвестицијом од 160 милиона евра, а та компанија ће,
очекује се, запослити вишš е од 1.000 људи.
Председник Србије је раније, најављујући долазак ЗФ рекао да ће то бити велика ствар за
Србију, а јуче је новинарима рекао да му је и немачка канцеларка Ангела Меркел честитала на
доласку ЗФ:
"За који ми је Ангела Меркел рекла: "Браво, браво", то значи да ће да долазе и други."
Немачка ће тако, постати највећи спољнотрговински партнер Србије, али и најзначајнији
послодавац у Србији.

8

Трећина трговине у нијанси сивог
У претходних пет година смањења је нелегална трговина нафтним дериватима, а
повећана нелегална трговина дуваном
Аутор: Аница Телесковић
Према истраживању „Индекс нелегалне трговине”, које спроводи „Економист интелиџенс
јунит”, Србија је заузела 57. место од 84 рангиране економије, лошије рангиране Црна Гора (61)
и Босна и Херцеговина (74)
Обим сиве економије у Србији износи 30 одсто бруто домаћег производа (БДП) и у последњих
пет година стагнира. Ово је закључак који је на представљању глобалног индекса нелегалне
трговине изнео Саша Ранђеловић, сарадник „Кварталног монитора”, публикације коју издаје
Економски факултет.
Како показују та истраживања, која су у обзир узела и раст пореских стопа и прихода, али и
податке из трговине, у претходних неколико година смањења је нелегална трговина нафтом и
нафтним дериватима, али је повећана нелегална трговина дуваном.
– Током 2013. и 2014. године године дошло је до знатног раста сиве економије у Србији, док је
2015. године тај тренд преокренут. Ипак, побољшањем оствареним у претходне две године тек
је неутралисан ефекат раста сиве економије који се пре тога догодио. Тако да се процењује да је
сива економија у 2017. години била приближно једнака нивоу из 2012. године и износила је око
30 одсто БДП-а. То значи да у претходних пет година није дошло до смањења сиве економије у
Србији и да је она она и даље изнад просека европских земаља, као и земаља централне и
источне Европе – рекао је Ранђеловић.

Представљен глобални извештај о индексу нелегалне трговине

Србија због сиве економије на дну европске лествице
Србија се по обиму нелегалне трговине налази на дну лествице европских земаља,
на 29. од укупно 34 места, а иза ње су само Црна Гора, БиХ, Русија, Белорусија и
Украјина.
3Пише: М. Н. Стевановић
Фото: Александар Вељковић
То је резултат јуче представљеног истраживања које је спровео Економист интелиџенс јунит
(Ецономист Интелигенце Унит), део Економист групе, а ове године први пут су обухваћене и
европске
земље.
Према оцени Кристофера Клејга, једног од аутора студије, Србија је боља од просека земаља
које су учествовале у истраживању у категорији царинског окружења, али је, као и Црна Гора и
БиХ, суочена са корупцијом, слабим институцијама и нетранспарентном трговином јер
институције не прате канале набавке и продаје роба као ни токове новца из тих трансакција.
– Оно што измиче из приче о нелегалној трговини је где одлази новац на тај начин зарађен.
Делимично се јуре мали продавци на улици, иако они нису кључни играчи, уместо да се прати
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новац који као кеш одлази на финансирање тероризма или организованог криминала – рекао
је Клејг и указао да се у земљама Западног Балкана недовољно ради и на спречавању прања
пара.
И председница Америчке привредне коморе, Јелена Павловић, истакла је да сиву економију
прате различити видови криминала, од шверца, фалсификовања роба и угрожавања
интелектуалне својине, до прања новца и корупције.
– Држава је у борби против те појаве учинила значајан напредак, посебно у раду царине,
Пореске управе и инспекција, али је потребно још доста тога да би се сива економија свела на
меру развијених земаља – рекла је она указујући да се све више у овај контекст ставља и онлајн
трговина.
Професор Економског факултета у Београду Саша Ранђеловић скренуо је пажњу на везу између
пореске динамике и раста сиве економије, на коју је указало истраживање Кварталног
монитора. Наиме, у периоду од 2012. до 2014. дошло је до експанзије сиве економије у Србији, а
тек је 2015. прекинут тај тренд да би се прошле године дошло на почетни ниво од око 30 одсто
БДП из 2012. Иако су званичници тврдили да је већи фискални прилив у буџет, посебно на
ставци ПДВ-а, доказ успешног сузбијања сиве економије, подаци то баш и не потврђују, јер
раст наплате није надмашио остварени прилив, јер су у том периоду увећане пореске стопе.
На скупу је указано и да сива економија напредује захваљујући великој количини кеша у
оптицају, али и због мале стопе детекције и симболичних казни које не обухватају високе
зараде нити се баве даљим путевима тог новца. Према речима Павла Петровића, председника
Фискалног савета, у тим процесима била би пресудна улога Пореске управе, па би држава
требало више да се концентрише на јачање те институције, повећање броја инспектора и
могућност за њихове боље зараде, као и да кроз реформу постане оперативно независнија од
политичког утицаја.
Једва довољан
У глобалном рангирању окружења за незакониту трговину, Србија се нашла на 57. месту са
индексом који би једва одговарао оцени “довољан”. На првом месту, са најмањим обимом
нелегалне трговине, нашла се Финска, друга је Велика Британија а САД су на трећем месту, док
су на последњем Либија и Ирак.

Истиномер: Нереално да ће плате бити 500 евра до краја године
Да би просечна плата у децембру 2018. године у Србији износила 500 евра како је
више пута обећао председник Александар Вучић, неопходно је да буде испуњен
један од два услова, наводи Истиномер.
1Пише: Данас Онлине20. јуна 2018. 11.03 Измењено: 11.04
Први услов је, како истичу да плате у јавном сектору порасту за скоро 55 одсто до краја године
(тј. да премаше 85 хиљада динара), а други да евро на крају 2018. вреди 102,2 динара, уместо
садашњих 118,17 динара, показује анализа Истиномера. Међутим, остваривање било ког од ова
два услова ни изблиза није реално очекивати.
Како наводе у саопштењу, остваривање првог услова, који подразумева да просветни и
здравствени радници, полиција, војска и остали запослени у јавном сектору имају упола већу
просечну плату (скоро 724 евра), значило би да се за плате у јавном сектору месечно издваја
близу 150 милиона евра више него до сада или 1,78 милијарди евра више за целу 2019. годину.
Иако суфицит постоји, он се мери у милијардама динара, а не милијардама евра, тако да је ова
опција потпуно нереална.
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Друга опција, да курс евра на крају године вреди 102,2 динара уместо садашњих 118,17 динара
подразумевала би потпуни колапс привреде Србије у врло кратком року. Нико више не би имао
никаквог разлога да било шта извози (јер тешко је извозити и са садашњим курсом), а извоз
чини 50 одсто бруто домаћег производа. То и ову опцију чини нереалном.
Радник фабрике Милан Благојевић из Лучана остао без посла након изјаве тужилаштву о
незгоди у којој је двоје људи изгубило живот

Уручен отказ сведоку несреће у фабрици оружја
Пише: В. Јеремић
Марко Митровић, радник у фабрици наоружања Милан Благојевић из Лучана и
један од очевидаца прошлогодишње трагедије у којој су два човека изгубила
живот, остао је јуче без посла, пошто са њим није продужен уговор о раду на
одређено време.
И док Митровић, као и адвокат који заступа породицу преминулог радника, тврди да је по
среди притисак на сведока и упозорење осталим радницима фабрике, сам директор Радош
Миловановић за Данас оштро демантује те наводе.
– Јуче би ми било округло две године како радим у фабрици Милан Благојевић у Лучанима.
Био сам запослен на одређено време и на свака три месеца ми је продужаван уговор. Јуче ми
није продужен уговор и сасвим сам сигуран да то искључиво има везе са исказом који сам дао
тужилаштву – каже за Данас Марко Митровић.
Он је 14. јула прошле године, био свега неколико метара од Миломира Миливојевића и
Милојка Игњатовића када се буре у којем су се налазили отпаци барута запалило. Митровић је
имао среће и прошао је са мањим опекотинама. Миливојевић и Игњатовић су накнадно
преминули од задобијених опекотина. Као непосредни очевидац, Митровић је у више наврата
саслушаван у полицији и тужилаштву. Како истиче, приликом првог саслушања у полицији,
рекао је да је у бурићима које су истоварали Миливојевић и Игњатовић било превише барута.
Међутим, када је следећи пут разговарао са полицијским службеницима, променио је исказ.
Када су га крајем маја у тужилаштву упитали због чега је то урадио, рекао је да је то учинио на
притисак директора Радоша Миловановића. Мање од месец дана касније, са њим није
продужен уговор, након чега је остао без посла.
– Првобитан исказ сам променио због страха да ћу изгубити посао. Тада ме је директор
Миловановић позвао у фабрику и рекао ми да кажем да је пожар настао зато што су погинули
радници испустили буре, што апсолутно није истина. Потпуно сам убеђен да мени није
продужен уговор због тога што сам у тужилаштву рекао да је директор вршио притисак на мене
– каже за Данас Митровић.
Његов случај, према мишљењу Владимира Тодорића, адвоката породице погинулог радника
Миломира Миливојевића, представља упозорење свим осталим сведоцима у поступку који се
пред Основним тужилаштвом у Ивањици води због погибије двојице радника.
– Ми смо тужилаштво већ упозоравали да постоји опасност од тога да Радош Миловановић
врши притисак на сведоке. Међутим, сва наша упозорења тужилац Стеван Милићевић је
игнорисао иако му закон налаже да заштити сведоке и покрене кривично гоњење због
притисака на њих – каже Тодорић који је јуче поднео захтев републичкој јавној тужитељки
Загорки Доловац да истрагу погибије радника у фабрици Милан Благојевић у Лучанима
преузме Тужилаштво за организовани криминал из Београда. На овај корак се одлучио, како
наводи, због страха да Радош Миловановић може да утиче на рад Основног тужилаштва у
Ивањици.
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Радош Миловановић, директор фабрике Милан Благојевић, у изјави за Данас оштро је
демантовао да исказ Марка Митровића има икакве везе са тим што њему није продужен
уговор.
– То нема везе једно са другим. Њему је истицало две године рада на одређено време и свако
наредно продужење би подразумевало да се он прими за стално. Његови надређени су оценили
да он није потребан фабрици и ја сам поступио у складу са њиховом проценом – наводи
Миловановић.
Он је демантовао да је вршио притисак на Митровића, или било кога другог, да промени исказ,
додајући да треба оставити тужилаштву да оцени да ли има његове одговорности у незгоди у
којој су два човека изгубила живот. Упитан да ли је са Митровићем уопште разговарао о
незгоди, он је најпре рекао да није, да би касније истакао да се не сећа и да можда и јесте.

Странци запослили 20.000 радника
Србија се први пут нашла на листи „топ-15” земаља у Европи по броју страних директних
инвестиција, што је, по оцени председника Привредне коморе Србије Марка Чадежа, јак
сигнал глобалним инвеститорима.
Прошле године наша држава је привукла 118 страних директних инвестиција, што је чак 157
одсто више у односу на 2016. То јој је омогућила да напредује осам места на ранг-листи Европе
по броју страних директних инвестиција.
„Када се нађете на листи међу првих 15 земаља по привлачењу страних директних инвестиција,
то не може да се не примети“, оценио је Чадеж.“ Јер, то значи пре свега видљивост наше земље
за све инвеститоре у глобалној економији.“
По подацима ревизорке куће „Ернст и Јанг”, број пројеката страних инвестиција у Србији у
прошлој години већи је 157 одсто, а уз помоћ страних инвестиција отворено је 20.000 нових
радних места. Тако је Србија иза себе оставила Мађарску, где је лане било 116 страних
директних инвестиција и отворено 17.017 радних места. Наши подаци показују да је током
прошле године у Србију по том основу стигло 2,41 милијарде ера, чиме се она сврстала на прво
место у региону по броју страних улагања. Удео страних инвестија у БДП-у повећан је прошле
године на 6,6 одсто.
Овогодишње истраживање те ревизорке куће показало је да су земље Централне и Источне
Европе и даље привлачиле више директних страних инвестиција од Западне Европе и земаља
чланица ЕУ. Да је то тако, потврђује и податак да се Русија нашла на петом месту и да је
забележила стопу раста директних страних инвестција од 16 одсто.
Но, најважније је то да је прилив страних директних инвестиција настављен и у овој години.
Наиме, по подацима Министарства финансија, у прва два месеца ове године износио је 401
милион евра.
Љ. Малешевић

Под руском командом и 11.000 радника у Србији
НОВИ САД: О судбини Концерна „Агрокор” сада се зна нешто више. Пре неколико дана је
Привремено веће поверилаца те куће постигло договор с две руске банке.
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Тако је Сбербанка постала највећи сувласник, с уделом од 39,2 одсто, док ВТБ банка из исте
земље има 7,5 процената, односно руске банке имају 46,7 одсто власничког удела. Ту нагодбу
треба да потврди Трговачки суд у Загребу, а до 10. јула још једном и две трећине поверилаца.
Прекомпонована компанија могла би почети да ради половином наредног месеца. Тада ће се
више знати и о судбини компанија из Србије у саставу „Агрокора”. Руска страна одлучиваће
великим делом о предузећима из Србије и Војводине. То су велика предузећа од којих нека
имају дугогодишњу традицију – довољно је поменути „Дијамант”, „Кикиндски млин”, ту су и
трговачке куће „Меркатор С”, „Идеа” и „Рода”.
Текст нагодбе садржи 7.300 страница, па тек остаје да се види шта је ту све написано и какве су
обавезе преузете. Руске банке су добиле власнички удео на основу кредита које су дале
Концерну. Ванредни повереник Фабрис Перушко, с хрватске стране, рекао је да је с највећим
деоничарем Сбербанком постигнут договор о томе да модел наплате потраживања зависи од
будућих перформанси саме групације и он биће исплаћена с обзиром на укупну
профитабилност „Агрокора”.
Код нас се криза хрватског концерна пратила од почетка с великим интересовањем. Ту је
запослено око 11.000 људи. У њиховом саставу, осим поменутих, послују и „Мг Мивела”,
„Фриком”, „Нова слога”. Шта они могу очекивати у наредном периоду?
Преузимају руковођење
По ономе што се може чути „оф рекорд”, Сбербанка нема намеру да одмах продаје „Агрокор”.
Они ће наредне две-три године водити комапнију, а тек након тога донети одлуку о продаји.
Посао ће највероватније водити Максим Полетајев из топ-менаџмента Сбербанке. Он је био и
кључна личност у преговорима који су успешно окончани па му је и право стање ствари у
концерну добро познато.
Тек када детаљи споразума буду познати, моћи ће да се каже нешто више, каже секретарка
Задружног савеза Војводине мр Јелена Несторов и додаје да је за пољопривреднике из Србије
је најбитније да се производња настави и да се испоштују све преузете обавезе.
Процењујем да ће руска страна задржати „Агрокор”, сачуваће га и ревитализовати, објашњава
агроекономиста др Радован Пејановић.
Према његовим речима, за њих је то стратешка инвестиција у овом делу света, а
заинтересовани су и за производњу хране.
Сматрам да неће бити гашења производње, а ни промена преко ноћи, казао је Пејановић.
Међународни консултант Милан Ковачевић оцењује да је руска страна ипак мањински
власник, иако је највећи. То свакако није исто као када би имали већински пакет.
Не знам да ли су заинтересовани да узму и већински пакет, наводи Ковачевић и додаје да ће то
зависити и од резултата пословања „Агрокора” у наредном периоду.
Видећемо и како ће се својински пакет даље кретати. Могуће је да руски власници мењају уделе
у другим компанијама и преузму комплетно предузећа у Србији и Босни и Херцеговини,
поручио је Ковачевић.
То ће свакако зависити и од других власника, а то су Загребачка банка, компаније „Адрис”,
„Франк”, „Сапонија”, „Соко–Марић”, ту су и власници обезница који имају удео од 25 одсто.
Оно што је сигурно – „Агрокор” и његове чланице чека још једно врело лето.
Д. Вујошевић
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Предузећу за рехабилитацију особа са инвалидитетом Шумадија прети
стечај
Радници предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
"Шумадија д.о.о" изразили су данас забринутост јер страхују да се предузеће намерно "гура" у
стечај.
Некадашња "Шумадија ДЕС" запошљава 52 радника од којих је 60 одсто особа са
инвалидитетом.
У Самосталном синдикату предузећа је агенцији Бета ;речено ;да је 31. маја истекао рок за
примену Унапред припремљеног плана реорганизације (УППР) и да је од јуче рачун предузећа
у блокади.
"Сматрамо да неко наше предузеће намерно гура у стечај који је известан, да би се кроз стечај
јефтино продало", казао је председник синдиката Дејан Марковић.
Он је навео да је предузеће у последње време нормално пословало, плаћане су обавезе и
доприноси, радници су имали посла и редовно примали зараде.
"Последње што смо примили је први део плате за јун, али смо врло забринути за наредну
исплату и уопште за судбину 52 радника и наших породица", рекао је Марковић.
Директор предузећа Милорад Бајовић је рекао агенцији Бета да је рачун у блокади али није
желео да прецизира о којем се износу ради.
Он је за тренутно стање као највећег кривца оптужио државу јер, како каже, није обавила свој
део посла према УППР-у односно није решила проблем заосталих зарада радника од 2010. до
2013. године.
"Према УППР-у, комерцијална потраживања иду на терет предузећа као дужника, а зараде
радника треба да се намире из државне касе", тврди Бајовић и сматра да ће то предузеће бити
жртва тајкунизације.
"Не интересује ме више ништа, немам с ким да радим јер су укључени у тајкунизацију", казао је
Бајовић, који је тренутно на боловању.
Радници тврде да је био видно узнемирен и разочаран јуче после састанка Скупштине
предузећа.
Предузеће је основано 1957. године а данас се бави обрадом метала, производњом металне
галантерије и урбаног мобилијара.
аутор: МИМизвор: Бета
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