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Нови круг за "Галенику"
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ
За највише месец и по дана поново се расписује конкурс за фабрику лекова. Држава сада тражи
нови модел приватизације
ПОТРАГА за стратешким партнером српске фабрике лекова се наставља. Министарство
привреде ће нови јавни позив којим нуди сувласништво у "Галеници" расписати за највише
месец и по дана. У међувремену земунска фабрика је безбедна од поверилаца, комерцијалне
банке, којима дугују око 70 милиона евра јер неће кретати у принудну наплату. Баш као ни
порезници и јавна предузећа, којима "Галеника" дугује још око 150 милиона евра.
Колики део "Галенике" и под којим условима ће се нудити потенцијалним инвеститорима још
се не зна. Чињеница је, међутим, да се тражи нови модел приватизације. То значи да се
потенцијалним партнерима неће нудити 25 одсто фабрике уз право управљања, како је било у
последњем позиву.
- Влади је послат, али још није усвојен закључак о обустави приватизације "Галенике" по
претходном позиву, али то не значи да ће се са тим конзорцијумом више преговарати. Тај
позив је окончан, а нови ћемо објавити за месец и по дана - рекао је у петак Милун Тривунац,
државни секретар у Министарству привреде. - То конзорцијум не спречава да учествује и у
новом позиву.
На претходном тендеру за преговоре се квалификовао само британско-руски конзорцијум
"Фронтијер фарма - Петровакс". Нудили су тражених седам милиона евра за четвртину
власништва, али нису били спремни да отплате дуг комерцијалним банкама. За обавезе вредне
70 милиона евра, како се могло чути, нудили су свега 12 милиона евра. Показали су спремност
да задрже свега 700 од 1.400 тренутно запослених.
СА КИНЕЗИМА
У МИНИСТАРСТВУ привреде кажу да се озбиљно преговара са кинеском компанијом око
уласка у РТБ "Бор", али да ће се више детаља знати после посете председника Србије Кини.
Држава од петрохемијског комплекса није дигла руке, па са НИС-ом разговара о томе да по
повољним условима МСК-у препусти "прљави гас", који би појефтинио производњу у овој
кикиндској фабрици. Очекује се да се до 31. марта распише јавни позив заинтересованим
инвеститорима да доставе писма да ли би ушли у неку од три компаније - "Петрохемију",
"Азотару" и МСК. То би био необавезујући позив којим би се утврдило ко је и под којим
условима заинтересован за српски петрохемијски сектор.
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Почео „рат“ за тржиште слаткиша
Аутор: Ивана Албуновић - Јелица Антељ

Процењује се да би ускоро у региону јужне Европе могле да остану само три велике
кондиторске фирме
За куповину кикиндске фабрике кондиторских производа „Банини” до сада су се јавиле три
компаније. Две из сектора производње слаткиша „Јафа”из Црвенке и „Бамби“ из Пожаревца, а
изненађење је да је тендерску документацију откупио и Петар Матијевић који се до сада није
окушао у овом бизнису.
За „Банини“, који је у стечају од априла прошле године, заинтересоване су и компаније из
Русије, Белорусије, Француске и Италије. Фабрика слаткиша биће понуђена по почетној цени
од 15 милиона евра што је половина њене процењене вредности, а јавно надметање је заказано
за 21. март.
Турска субвенционише извоз
Последњих година домаћа индустрија суочава се са повећањем увоза слаткиша из Турске чији
произвођачи имају јаку државну подршку и високе извозне субвенције од око 30
одсто.Кондиторска индустрија је од 2001. до 2007. године имала раст на годишњем нивоу од
око пет одсто. Од почетка економске кризе, па све до 2012. стагнирала је и чак била у паду, али
од 2013. бележи раст. Према ранијим проценама, једна трећина ових производа иде у извоз и
то готово 90 одсто у државе ЦЕФТЕ.По речима стручњака из овог сектора резултати би били и
бољи уколико ова индустрија не би имала оптерећења попут прелевмана и царина при набавци
сировина, који је оптерећују у цени коштања и до 10 одсто. То други произвођачи у ЕУ и
окружењу немају и додатно увозе своје производе на наше тржиште без царина.
Петар Матијевић је јуче изјавио за новосадски „Дневник“ да жели да се окуша и у овом делу
индустрије, с обзиром на то да је велики произвођач шећерне репе и житарица који се користе
у „Банинијевој“ рецептури кекса.
Иначе, „Банини” кондитор познат по слаткишима „ноблице“, „њамб“, „домаћица“, „тото“ једна
је од последњих великих домаћих кондиторских индустрија коју под своје нису узели највећи
играчи у овом сектору.
Још од једне од првих и највећих српских приватизација – продаје „Бамбија“ 2004. године у
овом сектору је живо. Фабрике слаткиша биле су интересантне многим српским бизнисменима,
али и страној конкуренцији. „Јафа“ која је, према нашим сазнањима један од најозбиљнијих
кандидата за куповину „Банинија“ , јер има велика потраживања у тој кикиндској фирми у
власништву је „Капа групе” Небојше Шарaновића.
„Јафу“ је Шарчевић приликом деобе добио од „Делте“ Мирослава Мишковића који је од тада
изашао из посла производње слаткиша. Још један од великих играча у овом сектору је и
Родољуб Драшковић који је овај бизнис развио куповином ПИК „Такова“ из Горњег
Милановца 2004. године.
Интегрисао га је у пословни систем „Свислајон” и тако се домогао великог парчета овог
тржишта. Око ове приватизације подигла се велика прашина када је Драшковић део
производње ,наводно незадовољан условима у Србији, пребацио у Републику Српску. Прошле
године Драшковић је од пожаревачког „Бамбија” купио и фабрику „Банат“ из Вршца.
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Хрватска „Атлантик група“ је пре пет година купила највећу словеначку прехрамбену
индустрију „Дрога Колинска“ и тако се домогла и једног од највећих српских произвођача
слаткиша „Соко Штарка“ и његових регионално познатих брендова „чоколадне бананице“,
чоколаде „најлепше жеље“...
За најуспешнијег домаћег произвођача слаткиша сматра се Мирољуб Алексић, који је 1998.
године купио „Пионир“ у стечају. Компанија је 2010. године проглашена најбољом
кондиторском фирмом у Европи, а годинама је, уз хрватски „Краш“, на ранг-листи највећих
произвођача слаткиша у свету. Уз „Пионир“ Алексић је власник и кондиторских фабрика
„Хисар“ и „Пионир Параћин“.
Због чега је кондиторска индустрија интересантна домаћим привредницима. Процењује се да
би ускоро у региону јужне Европе могле да остану само три велике кондиторске фирме и да је у
току прави рат у освајању тржишта слаткиша.
Посебно чоколада, кекса и вафла. У овом сектору, сазнајемо, следи период укрупњавања –
преузимањем или спајањем компанија. Овај процес је већ у току, а у игри су и највећи светски
кондитори који су заинтересовани за преузимање или аранжмане са нашим највећим
произвођачима.
Како кажу неки од њих од стратешке је важности да због домаћих сировина сачувамо домаћу
кондиторску индустрију.

До краја марта одлука о максималном броју запослених
Аутор: Јована Рабреновић

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) донеће до краја марта Одлуку о
максималном броју запослених у локалној самоуправи, али и на републичком нивоу власти.
Запослени ће бити поштеђени линеарног смањивања, рекла је јуче новинарима Ана Брнабић,
министарка државне управе и локалне самоуправе.
– Имамо довољно података и анализа да знамо где је потребно да запошљавамо неке људе, а
где је потребно да додатно оптимизујемо број људи. У сваком случају укупни фискални ефекат
ће бити неутралан, рекла је Брнабићева.
У априлу се очекује и усвајање докумената и Акционих планова за реорганизацију система која,
како сматрају у МДУЛС, највише интересују грађане, односно у здравству, школству и
социјалној заштити.
Од децембра 2013, када је уведена забрана запошљавања, односно обавеза да се добије
сагласност владине комисије за ново запошљавање, број запослених на неодређено у општој
држави и јавним локалним предузећима смањен је за 37.904. Само у последње две године
рационализацијом је број смањен за 24.156 запослених.
Од децембра 2013. за 80.038 смањен је и број запослених на неодређено у читавом јавном
сектору, односно не само у јавној управи и локалној самоуправи, већ и у свим јавним
предузећима на централном нивоу и у онима у којима је Република већински власник.
МДУЛС наставља с планом да смањи административни терет за грађане. Пренос матичних
књига у електронски облик је, после седам година, при крају. До сада је у електронски облик
преведено 85,1 одсто уписа у матичне књиге, а без уписа са Косова резултати су бољи и износе
89,4 одсто. Ради се и на пројекту повезивања шест државних институција које издају пет
милиона докумената годишње што је 80 одсто података из државне управе, рекла је
Брнабићева.
МДУЛС је у сарадњи са другим министарствима започео формирање Централног регистра
грађана и Регистра адресних података који ће осигурати боље функционисање електронске
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управе. У скоријој будућности грађани ће преко е-Управе моћи да сазнају да ли су дужници
пореза на имовину.
Такође, од 1. априла ове године грађани ће моћи да користе нови сервис е-Управе, е-Подсетник,
који ће их обавештавати о истицању личних докумената. Ова услуга омогућиће да се на захтев
корисника активира аутоматска СМС порука или мејл нотификација, којом ће државна управа
обавештавати грађане да им одређени документ истиче у року од највише 30 дана. Услуга ће
важити за личне карте, пасоше, возачке и саобраћајне дозволе и регистрацију возила.
Министарка Брнабић је подсетила да електронска пријава новорођенчади функционише у
свим породилиштима и да је до сада на тај начин пријављено готово 30.000 деце. Ту је и
пројекат подношења захтева за родитељски додатак већ у болници којим ће родитељи
остварити право на ПДВ-а за купљену храну и опреме за бебе. Док пројекат не заживи у пракси
ће наставити постојећи повраћај ПДВ. До сада је захтев за замену старе здравствене књижице
електронским путем поднело 226.977 грађана. Убудуће би и здравствене књижице требало да
се оверавају електронски, без обавезе послодавца да одлази у филијалу РФЗО. И паушалци
којих има 400.000 ускоро би требало да буду укључени у систем електронске овере
здравствених књижица.

На бироу две хиљаде инжењера пољопривреде
Аутор:Љ. Малешевић
Прошле недеље је власник МК групе Миодраг Костић изјавио да у Србији нема довољно
стручних агронома и да неуспешно покушава да нађе 10 стручњака који би радили у његовој
компанији у Украјини за плату од 2.000 долара. Костић - послодавац, дакле, а у томе није
усамљен, неће да прима стручњаке који “само имају диплому”, већ жели да запосли и добро
плати стручњака који може одмах да ради конкретне послове за које је и примљен.
- МК нема проблем са новцем да уложи у јабуке, да уложимо у парадајз. Имамо проблем јер
немамо кадрове који ће да имплементирају то што ми већ све знамо. Ко год нађе људе који ће
да направе парадајз о ком смо причали, слободно нека их предложи. Нека да име и презиме и
нека дође да ради. А не “завршио сам факултет, донео сам диплому”. Нека покаже где је радио
и шта је успео досад – рекао је Костић на округлом столу о економским и социјалним
последицама продаје пољопривредних предузећа и земљишта у Србији.
Док се чује оцена да Србија нема довољно добре и стручне кадрове у пољопривреди, као
невероватан звучи податак да се тренутно на евиденцији Националне службе за запошљавање
налази чак 3.030 незапослених у пољопривредној струци. Од тог броја њих 542 су
дипломирани инжењери пољопривреде, 521 дипломирани инжењери за производњу биља, 422
дипломирани инжењери прехрамбене технологије, 383 агроекономиста, 202 дипломирана
инжењера за сточарство и живинарство. У исто време, од тих 3.030 незапослених тренутно
може да конкурише на свега шест радних места у различитим градовима Србије где се траже
дипломирани инжењери пољопривреде, што значи да на једно расписано радно место долази
више од 500 незапослених у пољопривредној струци.
Имамо дакле школоване пољопривредне стручњаке, али је и даље велики проблем пракса, јер
је свима знано да је школовање једно, а пракса и практичан рад сасвим друго. Нису за то криви
они који су пољопривредну струку изабрали као примарну и што су се за њу школовали
верујући да ће у пољопривредној земљи као што је Србија бити потребни и да ће се лако
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запослити. Да нису у то веровали вероватно не би ни завршавали пољопривредне факултете,
односно да су знали да је реч о суфицитарном занимању и да ће после добијања дипломе
годинама чамити на бироу рада, могуће је да би изабрали неко друго занимање.
Милијарде уложене у школовање
Међу незапосленима пољопривредне струке има и доктора наука и магистара и мастера. По
рачуници професора Миладина Шевалића, у њихово школовање уложени су огромни новци и
помињу се милијарде изгубљеног капитала. Како каже, ако узмемо у обзир то да у просеку на
школовање овог кадра, од инжењера до доктора наука, оде око 300.000 долара, то значи да
Србија не користи више од 1,5 милијарду долара капитала уложеног у образовање тих младих
људи.

Министар одбране обишао Прву петолетку
Извор:Танјуг

Министар одбране Зоран Ђорђевић обишао је данас „Прву петолетку наменску“ у Трстенику
где се састао са пословодством једне од најуспешнијих фабрика наменске индустрије некада у
Југославији, а данас у Србији.
На састанку с руководством и представницима синдиката, којем су присуствовали државни
секретар Ненад Нерић и помоћник за материјалне ресурсе Ненад Милорадовић, министру је
предочено да „Прва петолетка наменска“ већ две године ради веома успешно, за разлику од
претходних двадесет, да су све обавезе према држави у виду пореза и доприноса исплаћене и да
радници редовно примају плате.
Истичући да је током протекле године остварен приход већи од 137 милиона евра, генерална
директорка Анђелка Атанасковић је рекла да су веома добри финансијски резултати реално
још и бољи, јер је око три милиона евра уложено и у обнављање средстава за производњу.
На састанку је речено да је „Прва петолетка наменска“ на недавном Сајму наоружања у Абу
Дабију склопила веома повољан уговор, да је сарадња са Министарством одбране све боља, што
је довело и до склапања значајних уговора који ће омогућити отварање нових радних места и
рад у две смене.
“Ово је четврта посета министра одбране нашем предузећу за две године, што довољно говори
о нашим резултатима и напретку. Имамо доста посла, склопили смо бројне нове уговоре и са
купцима у иностранству и с домаћим клијентима. Уговори склопљени с Министарством
одбране омогућиће да наша фабрика, кроз реализацију нових пројеката за Војску Србије,
постане носилац обједињавања наменске индустрије у Србији, што представља велики
подстрек и за наше раднике”, рекла је директорка Атанасковић.
После састанка с пословодством „Прве петолетке наменске“ министар је, како је наведено у
саоспстењу, обишао производне хале и монтажу где су му предствљени неки од нових
производа и презентовани уређаји за испитивање стајних трапова, пнеуматика, кочница и
друге опреме и капацитета технолошких могућности Истраживачко-развојног центра.
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Обим сиве економије смањен, али недовољно
Пише: Љ. Б.

Више од две трећине привредника у Србији сматра да се обим сиве економије смањио у
последњих годину дана, али исто толико њих не би пријавило нелојалну конкуренцију иако су
се изјаснили да свака трећа фирма у њиховом сектору послује у сивој зони.
То је показало истраживање НАЛЕД-а, које је спровео Ипсос Стратегиц маркетинг.
Највећи напредак, сматрају привредници, направљен је у области е-управе, на
поједностављењу процедура за градњу и смањењу бироктраских процедура, а највећа бољка за
домаћу привреду и даље су парафискални намети и велико пореско оптерећење.
Највише фирми на "сиво" ради у грађевинарству, трговини, адвокатским услугама и
угоститељству, сматрају испитаници из 250 домаћих предузећа, а нелојална конкуренција им
смета највише због тога што обара цене на тржишту, онемогућава улагања у технолошки развој
и зато што утиче на смањење промета.
- Готово три четвртине испитаника рекло је да је пословање конкуренције у сивој зони
неоправдано, док више од четвртине мисли да је оно барем донекле оправдано. Упркос томе,
већина, 61 одсто њих је рекло да не би пријавили фирму која послује нелегално и да је то
проблем који држава треба да реши - рекао је јуче представљајући резултате Војислав
Михаиловић, истраживач Ипсос публиц аффаирс.
У конкуренцији државних институција привреда највише поверења има у Агенцију за
привредне регистре, позитивну оцену АПР је добио од чак 77 одсто њих, затим следе НБС и
Пореска управа, док су на дну лествице Привредни суд, Скупштина и Комисија за заштиту
конкуренције.
С друге стране, истраживање Мастерцарда о ставовима грађанима о сивој економији показало
је да већина њих зна шта је сива економија, као и да је највише повезују са непријављивањем
радника, односно радом на црно, али и избегавањем послодаваца да плаћају порезе.
Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Жељко Ожеговић
рекао је како је борба против сиве економије почела не наградном игром, како се то сад
представља, већ усвајањем Закона о инспекцијском надзору, пре две године.
- У претходне две године регистровано је 34.000 особа које су радиле на црно, од почетка
приимене Закона је урађено 350.000 инспекцијских надзора. Ове године требало би да са њим
ускладимо и 150 других закона, а у плану је почетак реализације платформе е-инспектор, и то
најпре за тржишну, инспекцију рада, управну и пореску инспекцију - најавио је Ожеговић.
Наградна игра
Током фебруара послато је 2,8 милиона коверата за наградну игру Узми рачун и победи, што
према речима Жељка Ожеговића, значи да у просеку готово сваки трећи грађанин учествује у
наградној игри. "Проценат неправилности у контролама издавања рачуна се у фебруару
смањио за осам одсто, са 40 на 32 одсто, у односу на јануар, а за 26,6 одсто је скочио проценат
грађана који су пријавили неиздавање рачуна", екао је Ожеговић.
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Стечај за пријепољску "Ливницу"
Пише: И. Хаџагић Дураковић
Привредни суд у Ужицу и стечајни судија Миљко Мићовић, одлучујући по предлогу за
покретање стечајног поступка над д.о.о. ФАП "Ливница са надградњом", који је поднело
Министарство за привреду, донео је 22. фебруара решење о покретању стечајног поступка.
Стечајни поступак се покреће због трајне неспособности предузећа за плаћање. Повериоци ће у
року од 120 дана пријавити своја потраживања.
Дугогодишњи директор пријепољске "Ливнице" Жељко Ружић, која је важила за
најперспективније предузеће ове општине и за чијим је производима постојало и још постоји
велико интересовање и простор за пласман и на иностраном тржишту, каже да се овакав
епилог очекивао још од 31. маја прошле године када је престала заштита од принудне наплате
предузећа у реструктурирању. "Практично од тада ми више нисмо могли пословати. Урађен је
социјални програм и сви радници "Ливнице" су отишли", предочава ситуацију досадашњи
директор. Тако је "Ливница"остала без запослених, осим радника на обезбеђењу, у складу са
законским одредбама.
На питање да ли је постојала било каква шанса да се избегне овакав епилог, с обзиром да је
држава тражила годинама партнере , односно купце како ФАП-а, тако и "Ливнице", да је још
пре само две године интернационална врло моћна корпорација "Превент" дала озбиљну
понуду, Ружић наглашава да више није у компетенцији да даје изјаве, али да је је руководство
покушавало на све начине да нађе саговорнике и преко локалне власти, да је алармирано
општинско руководство да нешто покуша, да посредује, али да саговорника није било.
Упитан да ли је ово крај "Ливнице" или има наде уколико се појави купац који би био
заинтересован за производњу, Ружић одговара да је Министарство за привреду надлежно за
статус овог предузећа и да је оно проценило, у складу са законом, да се отвори стечај. "Не мора
нужно да значи и да је ово крај за "Ливницу" јер уколико би дошло до промене власништва,
могла би и производња да се покрене. Ми имамо основну опрему, имамо производни програм,
уз инвестирање које би било неопходно за иновације и надградњу и нове, младе стручне
кадрове могао би да буде и нови, здрав почетак за "Ливницу" и да се опет прича о "Ливници"
као успешној фирми", каже дугогодишњи директор "Ливнице са надградњом" Жељко Ружић.
У стечају и "ФАП Стан"
Сем за "Ливницу", стечај је покренут и за "ФАП Стан" Прибој, такође због трајније
неспособности за плаћање. Повериоци су позвани да у року од 120 дана пријаве своја
обезбеђења и необезбеђена потраживања. Прво поверилачко рочиште заказано је за 30. март
за оба предузећа.

Посао за 116 незапослених
Пише: Р. Поповић
Скупштина општине Нова Варош усвојила је недавно Локални акциони план запошљавања за
2017. годину.
Кроз три програма у овој области до посла би требало да дође најмање 116 незапослених са
евиденције тржишта рада. Укупна подршка локалне самоуправе за реализацију мера активне
политике запошљавања је 10.000.000 динара, колико је планирано и учешће НСЗ.
- Анализирајући стање, потребе и очекиване ефекте, одлучено је ЛАПЗ ове године обухвати
програме јавних радова, за који је конкурс већ расписан и траје до 10. марта, стручне праксе и
субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих. Из општинске касе
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је за ову намену опредељено укупно десет милиона динара, с тим што ће се око 3.000.000
динара неискоришћених током прошле године такође усмерити за запошљавање, истиче
Предраг Шапоњић, председник Савета за запошљавање Општине Нова Варош.
У Савету објашњавају да је план да кроз јавне радове до привременог запослења дође 46 људи
из категорије теже запошљивих. Општина ће реализацију овог програма финансијски
подржати са 3.000.000 динара, колико је учешће и НСЗ. Критеријумима конкурса који је у току
предвиђено је, иначе, да се јавни радови организују у следећим областима: социјалних и
хуманитарних делатности, одржавања јавне инфраструктуре, као и заштите животног
окружења. Право да их спроводе имају органи јединице локалне самоуправе, јавне установе и
предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења грађана.
Програм стручне праксе подразумева стицање практичних знања и вештина за самосталан рад
у струци за које су стечене одређене квалификације, уз право на полагање стручног испита. За
овај програм Општина и НСЗ издвојиће по 2.000.000 динара, а њиме ће бити обухваћено 30
људи. Програм се спроводи код послодавца из приватног сектора, док се највише 30 одсто
укупно ангажованих може упослити у јавном сектору, али искључиво у области здравства,
образовања и социјалне заштите. Програм траје 12 месеци.
Послодавци који запосле лице из категорије теже запошљивих моћи ће да рачунају на
субвенцију у износу од 250.000 динара. Планирано је да кроз овај програм до посла дође
укупно 40 особа за евиденције тржишта рада, а финансијска подршка општине у оквиру њега је
5.000.000 динара, баш као и учешће НСЗ. Субвенција се може доделити лицима млађим од 40
и старијим од 50 година, вишковима запослених, Ромима, особама са инвалидитетом
(субвенција је у том случају 300.000 динара), а који су радно способни корисници новчане
социјалне помоћи, жртве породичног насиља, трговине људима... Право на учешће на конкурсу
немају државни органи, организације и други директни или индиректни корисници буџетских
средстава, као и удружења грађана.
- Свим овим програмима, као и мерама које ћемо финансирати са три милиона динара
неискоришћених од лане, покушаћемо да ублажимо један од кључних проблема, а то је
незапосленост. Циљ је отварање нових радних места посебно у приватном сектору - каже
Шапоњић.
Општина Нова Варош је на пољу запошљавања и отварања нових радних места у периоду од
2009. до краја 2016. уложила близу 123.000.000 динара. С тим буџетом спроведено је преко
тридесетак програма и мера активне политике запошљавања, али се не може поуздано доћи до
податка колико је лица дошло до сталног запослења.
Незапослених 2.124
Према подацима НСЗ из јануара ове године, на нововарошкој евиденцији тржишта рада
налазила су се 2.124 лица, међу којима је њих 100 са факултетском дипломом. Готово половина
незапослених су без квалификација и особе са завршеним трећим степеном стручне спреме. На
посао чекају и 474 свршена средњошколца, деветоро их је са петим, а 109 са шестим степеном.
Чак 243 Нововарошанина дуже од једне деценије покушава да се домогне радног места.
Тренутно су најбројнији они који на посао чекају од две до пет година - укупно их је 633.
Промоција 11 јавних позива
Национална служба за запошљавање објавила је 11 јавних позива за реализацију активних
мера запошљавања у 2017. Њихова промоција је пре неколико дана одржана у просторијама
НСЗ у Новој Вароши. Реч је о програмима субвенција за самозапошљавање, запошљавање теже
запошљивих категорија и лица са инвалидитетом, као и јавних радова, стручне праксе...
- Акционим планом за ову годину, који је усвојила Влада Србије, предвиђено је да за активне
мере запошљавања буде издвојено 2,8 милијарди динара из средстава НСЗ, као и додатних 550
милиона за особе са инвалидитетом, истакао је Александар Стикић из пријепољске Филијале
НСЗ.
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САЗНАЈЕМО Јавна и државна предузећа дугују за струју 200
МИЛИОНА ЕВРА
Аутор:Слађана Вукашиновић
Представници ММФ-а критиковали су Србију, а то су саопштили и премијеру Вучићу, што није
испоштован договор да се у 2016. години смање дугови јавних и државних фирми за струју.
Они су, како сазнаје "Блиц", констатовали да је уместо смањења дошло чак до повећања тог
дуга. Тако ЕПС од 20 компанија, на дан 10. јануара 2017, потражује чак 22 милијарде динара,
односно готово 200 милиона евра, што је скоро седам милијарди више него у исто време 2016.
године.
Неславном билансу највише је допринео РТБ Бор, који у 2016. години, све до децембра, није
измирио ниједан рачун, па се дуг са четири увећао на 8,2 милијарде динара. На неславној
листи су и Железара Смедерево са 4,5 милијарди, "Железнице Србије" са 2,7, с тим што су оне
свој дуг ипак смањиле за 45 милиона динара. Ипак, сви ови дужници нису били трн у оку
ММФ-у као они који се односе на РТБ "Бор". Извор "Блица" из Немањине 11 каже да је тај део
разговора био непријатан за премијера.
- Поред свих похвала које је Влада добила за сређивање јавних финансија, премијер је претрпео
критике јер је дошло до значајног увећања дугова за струју од јавних и државних компанија.
При том, на РТБ "Бор" се односи трећина укупних дуговања 20 компанија. То је за Џејмса Руфа
и његову делегацију био сигнал за узбуну - каже наш саговорник.
Он додаје да ММФ инсистира да се тај проблем превазиђе.
- Наложено је да се до ревизије у јуну дугови РТБ "Бор" за струју морају драстично смањити.
ММФ је у тој компанији регистровао и много других проблема. Сматрају да је менџмент
неодговоран и да не поштује ни одлуке Владе ни њих и сматрају да је ЕПС морао да обустави
испоруку струје тој компанији. Премијер је дао обећање да ће се наћи начин да се договорено
испоштује и предочио мисији ММФ да би искључењем струје настали велики проблеми који би
се одразили и на започете процесе приватизације ове компаније. Због ове ситуације је био
веома љут што га је директор Спасковски довео у непријатну ситуацију - каже наш извор.
Стручњаци сматрају да је проблем дуговања за струју достигао такве размере да може да угрози
реформе.
- Зато ММФ и инсистира на њиховом измирењу. Није само струја проблем већ целокупно
њихово функционисање. Те фирме су темпирана бомба за српске финансије. Кредити и њихова
дуговања, ако се нешто не предузме, пребиће се на леђа грађана - каже професор економије
Млађен Ковачевић.
Из ЕПС-а је нашем листу потврђено да су увећана дуговања за струју РТБ, али и других јавних и
државних компанија.
Зорана Михајловић: "Железницама" отписан дуг, а ЕПС то није прокњижио
Министарка саобраћаја Зорана Михајловић тврди да "Железнице Србије" не дугују за струју 2,1
милијарду динара, јер је дуг отписан у јануару ове године.
Међутим, чини се да тај отпис још није стигао до ЕПС, па они и даље воде "Железнице" као
дужнике. На сајту ЕПС, у рубрици извештаји, на списку 20 највећих дужника, "Железнице" су
се јуче и даље водиле као компанија која није измирила рачуне за струју. "Железнице" су на
трећем месту највећих дужника и уз њих стоји јасан приказ колико је дуговање било 1. јануара
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2016, колико им је по основу потрошње струје фактурисано за 2016, колико је наплаћено и
колики је дуг 10. јануара 2017. Ту табелу је и "Блиц" добио од ЕПС.
Министарка Михајловић каже за "Блиц" да је реч о техничком проблему и да је она рекла
право стање.
- Влада је донела одлуку о отпису дугова "Железница" у јануару, а ЕПС то није прокњижио, па
су зато "Железнице" и даље на списку дужника. Оне сада не дугују ништа и редовно плаћају
струју - каже Михајловићева.
Јавност је остала ускраћена за одговор коме ће на леђа пасти ненаплаћених 2,1 милијарда за
струју од "Железница". Да ли ће то бити грађани којима се за дуг од 10.000 динара сече струја?
Влада би требало да објасни по ком основу су "Железнице" привилеговане у односу на друге.
Одговор је можда у томе што су овај дуг "Железница", али и других јавних и државних
предузећа направили партијски директори, којима се уместо казне даје награда у виду отписа
дуга.

Привредници уверени да је сива економија у паду
Извор:Танјуг

Више од две трећине привредника у Србији или око 68 одсто сматра да је обим сиве економије
у Србији у претходних годину дана смањен, али су уверени да у 29 одсто фирми у њиховој
делатности послује у сивој зони, не пријављује раднике или не плаћа порез, резултати су
истраживања Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД).
Како је речено на конференцији за новинаре, истраживање је спровела од 26. децембра 2016.
до 12. јануара 2017. агенција Ипсос Стратеџик Маркетинг на узорку од 250 предузећа, а
показало је да су главни разлози зашто нерегистроване фирме успевају да послују несметано
ван закона корупција и нејасна надлежност инспектора, недовољни капацитети државе,
политичка заштита и неадекватна казнена политика.
Истраживање је показало и да три четвртине анкетираних верује да је држава одлучна да се
избори са сивом економијом и да рад мимо прописа није оправдан, што је знатно виши
проценат у односу на претходна истраживања НАЛЕД-а.
Око 61 одсто анкетираних не би пријавило нелојалну конкуренцију јер сматрају да је контрола
поштовања закона искључиво посао државе за шта се изјаснило 40 одсто анкетираних, а 24
одсто њих не верује да би пријављивање имало ефеката.
Привреда процењује да је сива економија најзаступљенија у грађевинарству, трговини,
адвокатури и угоститељству, а као кључни узроци њене појаве су високи порези и доприноси на
зараде и парафискалне намете.
Државни секретар у Министарству државне управе и локлане самоуправе Жељко Ожеговић
казао је да је Влада Србије одлучна да се избори са сивом економијом, али да та борба није
почела наградном игром са фискалним рачунима, већ доношењем Закона о инспекцијском
надзору чији су резултати већ видљиви.
Он је нагласио да је наградна игра допринела само да проблем сиве економије постане видљив,
додајући да је она већ дала прве резултате.
"Проценат неправилности у контролама издавања рачуна у фебруару ове године је смањен са
40 одсто на 32 одсто у односу на исти месец прошле године, а чак за 27 одсто је скочио
проценат савесних грађана који су пријавили неиздавање рачуна", рекао је Ожеговић
истакавши да је стигло готово три милиона коверти за наградну игру, што показује да је сваки
трећи грађанин Србије у њу укључен и да је та лутрија успела да заинтересује велики број људи
за проблем сиве економије.
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Петиција за опстанак Радио-телевизије Крагујевац
Избор:Бета

Запослени у Радио-телевизији Крагујевац д.о.о, где је у јануару раскинута приватизација,
организоваће од 6. до 12. марта потписивање петиције за подршку опстанку ове регионалне
медијске куће.
Главни повереник синдиката "Независност" Горан Антонијевић рекао је агенцији Бета да се
запослени петицијом обраћају Граду Крагујевцу, Министарству привреде и Министарству
културе и информисања са захтевом да хитно обезбеде решење за РТК које ће да омогући
опстанак ове медијске куће, као и слободно, правовремено и истинито информисање грађана
Крагујевца и Шумадије.
Грађани могу да потписију петицију од понедељка 6.марта, од 10 до 16 часова, на три пункта:
код Балкана, у Пешачкој зони у центру града, у насељу Аеродром код пијаце, као и у
просторијама Телевизије Крагујевац у Тржно-пословном центру Раднички.
Министарство привреде је у јануару раскинуло приватизацију РТК, повукло гаранције од 150.
000 евра од бившег власника Радоице Милосављевића, а капитал предузећа је прешао у
потпуно власништво државе.
Овој медијској кући су због дуговања одузете и дозволе за емитовање програма.
Јавни позив за нову приватизацију Радио-телевизије Крагујевац д.о.о објављен је 24. фебруара
2017.године, а 27. март 2017. је рок за прикупљање писама о заинтересованости за учешће у
поступку приватизације РТК.
У Радио-телевизији Крагујевац агенцији Бета речено је да је у надлежним министарствима
одбијен предлог градоначелника Крагујевца Радомира Николића да Град привремено преузме
управљање и део власништва над РТК у циљу санације стања и боље припреме ове медијске
куће за нову приватизацију до краја 2017.године.
У овој медијској кући има најава да ће Министарство привреде поставити, највероватније
наредне седмице, привременог заступника државног капитала.
У синдикату наводе да запослени очекују понуду социјалног програма, траже исплату зарада и
свих других дуговања од јуна 2016.године као и решење за опстанак Радио- телевизије
Крагујевац.
У РТК је 60 запослених који ; нису примили девет плата, неплаћени су им доприноси и
неоверене здравствене књижице.
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