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Шта држава УРГЕНТНО мора да уради како би олакшала посао
српским предузетницима
Пише:Николина Говоруша

Исти услови за домаће и стране фирме, квалитетније субвенције, више едукација, боља
дигитализација, само су неки од проблема са којима се суочавају српска предузећа. Иако делује
да имају све предуслове за успешно пословање, и најбољи "Блиц" предузетници, суочавају се са
низом препрека које би држава у кратком временском периоду могла успешно да реши.
Мала и средња предузећа представљају 99 одсто наше привреде, а око 66 одсто свих запослених
ради у њима. Када то претворимо у конкретне бројке долазимо до цифре од око 840.000 људи
чија егзистенција управо зависи од пословања мале српске фирме. Управо ове бројке су прави
замајац за питање шта је то што држава одмах мора да уради како би им олакшала пробој на
тржиште. Ово су одговори читири фирми које су се нашле у Топ 10 "Блиц предузетника 2017".
Више субвенција
Иако је Влада уложила 7,6 милијарди динара бесповратних средстава у 300 малих предузећа,
ипак многе фирме кубуре да их добију.
- Моја и фирме из мог окружења су се годинама пријављивале за субвенције на разне начине,
али ретко да је ко добио неки конкретан новац који би уложио у озбиљне кораке напред објашњава Јован Пејић, директор фирме "ИДАС" из малог места Мол на северу Србије.
Оно што он види као решење јесте опсежна анализа, којом би се се тачно позиционирале фирме
које заслужују субвенције, те да се критеријуми усагласе, да се има у виду пословање
предложене фирме, како новац не би стално одлазио у погрешне руке.
Едукација и усмеравање
- Многи од нас не знају на који начин да аплицирају за куповину машина из било које
делатности - објашњава свој проблем Топлица Ћеранић, директор "Топ спајдера" из Инђије,
једне од десет најбољих фирми у конкуренцији за "Блиц" предузетника 2017.
Он додаје да је свим предузетницима велики проблем едукација у пословном смислу и одговори
на питања: шта, како, где и на који начин? Како он каже, неопходно је да их држава константно
обавештава о тендерима, набавкама, јер велики део предузетника не зна где им је шта доступно
на тржишту.
Исти услови за све
Многи предузетници се слажу да је приоритет усаглашавање услова за домаће и стране
инвеститоре.
- Заиста је неопходно да су исти услови за све. Ако имамо у виду почетна улагања малог
предузетника која подразумевају улагање у инфрастуктуру и објекте, енергетске прикључке,
раднике и дозволе, онда вам је јасно да је та цифра огромна за српског предузетника - наводи
Радослав Миловановић, директор фирме "Радекс" из Јагодине, која се бави производњом
намештаја.
Истиче да странци приликом уласка на наше тржиште добијају све неопходне услове, почев од
грађевинске дозволе до струје, па је тако минимум који домаћи предузетници очекују управо то:
да се не разликују, јер тако подстакнути од државе имаће више храбрости да уђу у посао.
Субвенционисање опреме
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Такође, један од проблема са којим се суочавају, а на који би држава могла да утиче јесте
субвенционисање опреме, јер, како Миловановић каже, субвенције су само за нове машине које
су скупе за наше услове.
- Машина од шест до осам година старости може да одлично обавља посао уз неки мањи ремонт,
тако да морају да постоје олакшице при њиховом набављању - закључује Миловановић.
Дигитализација
Електронско завршавање послова и докумената, узело је маха у домаћој привреди. Ипак, многи
предузетници се слажу да је тај процес врло спор и за сада недовољно ефикасан.
- Електронска уплата још увек није само то - електронска. Код било које уплате, морам да
одштампам фактуру и однесем банци на увид. Тиме нам ништа није олакшано - објашњава
Ненад Вранешевић, директор млекаре "Моравица" из Ариља и додаје да је неопходно да се та
електронса уплата види у њховом систему, како се не би губило драгоцено време.
Из нелегалне у легалну зону
Он додаје да је такође један велики део проблема и легализација предузећа, јер се на тај начин
ствара "нелојална конкуренција".
- Ако ми улажемо у све по прописима, имамо неопходне дозволе и сертификате, водимо рачуна
и о животној средини и на тај начин имамо велике трошкове, онда је заиста нефер да неко са
црног тржишта не буде санкционисан за то што добија исти новац за краће време и по истим
правилима као ми - закључује Вранешевић и додаје да је неопходно да држава да одређени
период за сваку фирму од, рецимо, две или три године да потпуно "чисто" набави неопходну
документацију и отпочне пословање.

ЕУ: Сваки други недавни дипломац пронађе посао
Пише: Ј. Томић
Четврту годину заредом стопа запослености недавних дипломаца у Европској унији је у порасту.
У 2017. години сваки други недавно дипломирани студент у ЕУ пронашао је посао.
Супротно овом периоду, незапосленост недавних дипломаца бележила је пораст у периоду од
2008. до 2013. године.
Према подацима Еуростата, 80 одсто дипломаца запослено је у току прошле године, а под
појмом недавни дипломац сматра се особа, старости од 20 до 34 године, од чије дипломе до
запослења није прошло више од три године.
Под дипломцима ово истраживање обухватило је поседовање факултетског или
средњошколског образовање.
Највеćу стопу запослености за недавно дипломиране студенте забележиле су Малта, са чак 95
одсто, затим Немачка са 91 одсто, а на трећем месту Холандија и Чешка, обе са по 90 одсто
запослених дипломаца.
На другом крају скале, држава која је забележила најнижу стопу запослености недавно
дипломираних студената и средњошколаца јесте Грчка, и то са 52 одсто запослених. Након ње,
ту је још једна медитеранска држава, Италија, са 55 одсто.
Ниво образовања игра кључну улогу у потрази за послом
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Стопа запослености недавних дипломаца са високим образовањем у ЕУ износила је 85 одсто у
2017. години, док је одговарајуćа стопа за стручну диплому, односно више образовање, износила
77 одсто.
Стопа запослености за средњошколце била је знатно нижа, и износила је 64 одсто.

Запослени у Азотари започели штрајк
Пише: Г. Влаовић
Незадовољни због најава да ће ХИП Азотара у Панчеву, највећа српска фабрика минералног
ђубрива и азотних једињења, због нагомиланих дугова отићи у стечај чланови Самосталног
синдиката Азотаре отпочели су штрајк јутрос у кругу фабрике.
Њихов једини и основни захтев гласи, Азотара не треба да иде у стечај нити треба да буде
приватизована након спровођења тог процеса. Из тог синдиката тврде да не виде ни један
једини разлог за стечај с обзиром да фабрика добро ради те да никаквих проблема није било у
првих шест месеци пословања у овој години, а сматрају да је потпуно нелогично Азотару терати
у стечај и ако се зна да је фабрика инвестирала око 20 милиона евра у изградњу новог погона за
производњу ђубрива.
Представници Самосталног синдиката Азотаре писали су и председнику Србије Александру
Вучићу и премијерки Ани Брнабић тражећи да се та фабрика не тера у стечај, јер радници желе
да наставе да раде у њој. У Синдикату сменских радника Азотаре кажу да је из Владе Србије
радницима јасно поручено да стечаја мора да буде, јер је то једино могуће решење, а да ће се
разговори како ће се ствари одвијати наставити у оквиру формиране радне групе у којој су и
синдикалци. Нови састанак са представницима Владе Србије руководство фабрике и
синдикалци требало би да одрже прекосутра.
Око 300 радника који нису задовољни начином како их синдикати представљају формирало је
Савет радника Азотаре и планира да се за опстанак фабрике бори без учешћа синдиката за чије
руководство кажу да штити интересе руководства фабрике, а не запослених.
У Министарству енергетике тврде да покретање стечајног поступка представља испуњавање
обавеза према Међународном монетарном фонду. Након завршетка тог поступка Азотара ће
бити понуђена за приватизацију. Подаци говоре да је вредност имовине фабрике око 108
милиона евра, док су дуговања, од којих је 90 одсто према Србијагасу, достигла цифру од 200
милиона евра. Запосленима ће бити понуђена три модела социјалног програма. Они ће наиме
моћи да бирају да ли ће се определити да узму 200 евра по години стажа, трећину зараде
запосленог за годину стажа, а они који имају више од 15 година стажа, шест просечних плата у
Србији.
Стручна јавност је подељена по питању да ли је стечај право решење за Азотару или не.
Приватизациони саветник Бранко Павловић каже за Данас да је образложење Министарства
енергетике да се у стечај Азотаре иде јер је то обавеза преузета према Међународном
монетарном фонду потпуно бесмислено и и неправилно.
– Када имамо овакву ситуацију у којој држава тврди да стечаја мора бити, а радници се томе
жестоко противе, једино право и праведно решење је препустити вођење фабрике радницима.
Наиме, акционарска права би требало пребацити на њих. Нека формирају њено руководство и
наставе са производним програмом, а време ће показати да ли су били у праву да фабрика може
да опстане. Када је пак реч о дуговањима фабрике по истом оном принципу како је преузела
дугове на себе у случају РТБ Бор, држава треба да поступи и сада у случају Азотаре. По ком то
основу држава има право више да воли раднике РТБ Бор од оних који раде у Азотари – истиче
наш саговорник.
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Љубодраг Савић, професор Економског факултета у Београду, пак сматра да је ситуација таква
да се стечај једноставно не може избећи.
– Чињеница је да је Азотара доста штете претрпела током своје прве приватизације која ју је у
финансијском смислу уназадила. Након поништавања приватизације долази до разних
махинација и неправилности као и до лошег руковођења фабриком, што такође ствара пословне
губитке, за шта велику одговорност има и држава која је преко свог менаџмента и управљала
фабриком. Ја сам увек за права радника. Јасно је као дан да они овде ништа нису криви.
Разумем у потпуности њихову жељу да заштите своју егзистенцију. Међутим чињеница је да је
Азотара толико презадужена да је једини излаз из ове пат позиције спровођење стечаја. Део
радника ће моћи да рачуна да ће задржати посао, али ће то увелико зависити од тога да ли ће се
било ко одлучити да купи Азотару из стечаја – закључује наш саговорник.

Штрајк радника Азотаре, чекају Бајатовића
Извор: Н1

Радници Азотаре од јутрос штрајкују у кругу фабрике, а најављен је долазак директора
Србијагаса, већинског власника те фабрике, Душана Бајатовића.
Једна од највећих фабрика азотних ђубрива и азотних једињења у региону, панчевачка Азотара,
одлази у стечај. То је током прошле недеље, јавности саопштио ресорни министар Александар
Антић, због - како је навео - презадужености фабрике. Он је најавио да ће по завршетку
стечајног поступка, фабрика бити понуђена на продају. Коме и како - није познато.
Дугови ХИП Азотаре су се из године у годину само гомилали. Они у овом тренутку износе око
200 милиона евра, што је дупло више од вредности целокупне имовине, која је процењена на
око 100 милиона евра. Деведесет одсто дуговања фабрике је према ЈП Србијагас.
Ипак, Азотара запошљава око хиљаду радника, који се оштро противе стечају.
Они од 7х штрајкују у кругу фабрике, и до сада се окупило око 500 радника, јавља репортерка
Н1.
Кажу да их је вест посебно изненадила, јер је Азотара пословала добро од почетка године, и да су
сматрали да је то добар знак. Додају да је стечај изнуђено решење.
"Свима је јасно, наш власник већински Србијагас, од 85 до 90 одсто, а наша највећа дуговања су
за природни гас који добијамо од Србијагаса, и мало је необично да власник сам тера своју
фирму у стечај и ту мора да реагује Влада", каже за Н1 радник Азотаре Лазар Богосављев.
Каже да Влада може да уложи средства или да отпише део тих дуговања. Радници за стање
окривљују искључиво руководство. Наводи да траже сву документацију од менаџмента и
састанак са директором.
Додао је да и да је директор Србијагаса Душан Бајатовић најавио долазак у 11 сати у фабрику.
Каже да се радници неће тако лако одрећи својих радних места.
"Срамота је да се оваква фирма заустави, ми смо пољопривредна земља, ова фабрика је једини
произвођач амонијака на Балкану, и од војног је значаја, јер може и неке врсте експлозива да
прави, и срамота је да се она затвори", каже Богосављев.
5

Представници синдиката Азотате су претходних дана послали отворено писмо председници
Владе, Ани Брнабић и председнику државе, Александру Вучићу. Учествовали су и на радној
групи са представницима Владе, изнели своје захтеве и од власти очекују одговоре.
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