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РТВ
Синдикат тражи да 37 суспендованих радника Пошта врати на посао
Веће Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) затражило је данас да 37 радника "Пошта
Србија", који су суспендовани због учешћа у двонедељном протесту, којим је наводно био
блокиран рад дела предузећа, буду враћени на посао без икаквих материјалних и
дисциплинских последица.
"Наиме, такозвана двонедељна блокада се често састојала од присуства једног или неколико
учесника у протесту, па се поставља питање да ли може присуство једног лица које протестује
да блокира и/или онемогући рад стотине радника", пише у саопштењу.
Веће СССС сматра да је, у наведеном контексту, за насталу евентуалну штету најмање
одговорно неколико десетина радника, који су ван радног времена, и ноћу, протестовали,
тражећи повећање плата.
У саопштењу се оцењује да највећу одговорност за актуелну ситуацију сноси руководство
"Поште Србије" и њен оснивач Влада Србије.

Филијале ПИО примаће захтеве за пензију и у суботу 30. децембра
Извор: Танјуг
Запослени који су одлучили да се пензионишу по прописима који важе у овој години, радни
однос морају да раскину најкасније 29. децембра, а захтев за пензију поднесу до 30.
децембраЗапослени који су одлучили да се пензионишу по прописима који важе у овој години,
радни однос морају да раскину најкасније 29. децембра, а захтев за пензију поднесу до 30.
децембра. Они који су чекали последњи тренутак, из било ког разлога, захтев за одлазак у
пензију, могу да поднесу и у суботу 30. децембра, јер ће све филијале, службе и испоставе
Фонда ПИО радити тог дана, у периоду од 7.30 до 15.30 часова.
Како је наведено на сајту Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање радиће само
службе пријема захтева и правне помоци и захтеви ће се примати без обзира да ли су
приложени сви потребни докази за одлучивање о њима.Подношење захтева 1. јануара и
касније подразумева примену нових оштријих услова за пензионисање који важе у 2018.
години.
Од Нове године услови за одлазак жена у пензију ће бити 62 године живота и најмање 15
година стажа. Услов за превремену старосну пензију за жене осигуранике у 2018. години
подиже се на 56,4 године и 38 година стажа.

"Будимка" тражи купце
Пише: Ј. Су. - С. Б.
Продаја фабрике из Пожеге могла би да се огласи у марту. Вредност фирме у банкроту
утврдиће проценитељи
ЧУВЕНА фабрика за производњу, прераду и промет воћа, поврћа и меса из Пожеге могла би
ускоро поново - на продају. Купац "Будимке" овог пута се тражи из стечаја, а јавни позив, како
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"Новости" сазнају, могао би да се распише већ у марту. Још није утврђена почетна цена, јер тек
треба да се ангажују проценитељи који ће је одредити.
"Будимка" досад није имала среће са приватизацијом. Купцима је нуђена укупно 11 пута.
Приватизована је први пут 2008. године. Конзорцијум пословних људи, на челу са банкаром
Миланом Тепићем, за погон је дао 260 милиона динара. Две године касније, Агенција за
приватизацију је раскинула продају због непоштовања уговорених обавеза. Један од бивших
власника, Ананије Павићевић је, преко свог предузећа "Панкомерц", међутим, и највећи
поверилац "Будимке". Због нерашчишћених односа са бившим власником, погон из Пожеге
није успео поново да се приватизује, а стечај је проглашен у фебруару прошле године.
Више од годину дана се чекало на одлуку хоће ли "Будимка" у реорганизацију или банкрот и
продају. Управо је бивши газда "Панкомерца" два пута предлагао план реорганизације, који је
Агенција за лиценцирање стечајних управника, стечајни управник у овом случају, одбацивала.
Коначно је проглашен банкрот, па су се стекли услови за уновчавање имовине "Будимке".
На списку имовине, на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника, побројано је равно
1.426 ставки. Зграда и објеката је - 64, а највише опреме - 1.180 комада. Признато је непуних
800 милиона динара дугова, од чега су петина неизмирене обавезе према бившим радницима.
Оспорава се близу 1,5 милијарди динара обавеза.
О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ иневститора за "Будимку" јавност слуша последњих година. Први
на списку су Кинези, али се о евентуалној продаји распитују и компаније из Европе. По
утврђивању вредности "Будимке", могло би да следи расписивање јавног позива. Од позива до
рока за достављање понуда мора да прође најмање месец дана.

Од 1. јануара електронска регистрација фирми, јефтиније од
"папирне" пријаве
Извор: Танјуг
Агенција за привредне регистре (АПР) почеће од 1. јануара наредне године да пружа услугу
електронске регистрације предузетника.Већ од понедељка, према речима директора
Канцеларије за ИТ и е-управу Михаила Јовановића, грађани Србије ће моћи да се, како истиче,
лакше, јефтиније и за много краће време, региструју као предузетници захваљујући новој
услузи АПР-а, која ће процедуру регистрације у потпуности обавити путем интернета, од
подношења захтева до добијања решења.
- Дигитализација јесте један од највећих приоритета Владе Србије која је нашла своје место и у
експозеу премијерке Ане Брнабић. Дигитализација прожима различите сфере нашег живота и
пољопривреду и здравство и просвету , а када је у питању јавна управа говоримо о електронској
управи. Желимо да имамо економичну, ефикасну транспарентну јавну управу а рецепт за то је
модерана и свима доступна електронска управа - рекао је Јовановић.
Јовановић је објаснио да је циљ електронске управе да се сви послови у првом тренутку
завршавају само једним доласком на шлатер, а да ће држава за привреду и грађане обављати
целокупан посао.
У другом кораку, каже, циљ је да све те активности могу да се обаве путем интернета без
доласка на шалтер.
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Припремљеним Нацртом измена и допуна Закона о привредним друштвима предвиђено је
увођење електронске регистрације и за оснивање привредних друштава која ће, за једночлана
друштва са ограниченом одговорношћу (доо), почети одмах после ступања на снагу закона.
Заменик сталне представнице УНДП-а у Србији, Стелиана Недера подсетила је да УНДП пружа
подршку кабинету председника владе од 2015. године да се зацртани циљеви у процесу
реформе јавне управе спроведу како каже што квалитетније.
- Очекује се да ће око 32 хиљаде предузетника колико се оснује годишње имати користи од ове
интервенције. Истовремено увођењем ове мере доприносимо даљој трансформацији Србије истакла је Недера и објаснила да дигитализација јавне управе доприноси бржем развоју
привреде и друштва у целини.
Она је рекла да верује да је овај "пројекат" само почетак и да се у предстојећем периоду могу
очекивати нови пројекти и мере за олакшавање рад предузетника.Директор АПР-а Звонко
Обрадовић навео је да ће електронска регистрација бити јефтинија од регистрације у папирном
облику, јер, каже, накнада за услугу електронске регистрације износи 1.000 динара, док је
регистрација "у папиру" 1.500 динара.
- Овај пројекат симболички означава увођење система и развој система безшалтерског
функционисања. Верујемо да ће за неколико година престати потреба за шалтеррима што се
тиче функционисања и комуницирања привредних субјеката са државом - истакао је
Обрадовић.
Осим јефтиније регистрације, каже Обрадовић, електронска регистрација штеди и време тако
што се будући предузетници пријављују "из фотеље".
Уколико се, ипак, не одлуче за нови систем регистрације, "папирне" пријаве и потребна
документација могу подносити лично на шалтерима АПР-а или слати поштом.
Обрадовић каже да ће овај "пројекат" допринети даљем напретку Србије на "Доинг Бусинес" и
осталим листама конкурентности и у складу је, истиче, са циљевима из Плана приоритетних
активности за смањење административних терета у Републици Србији 2016-2018.
Електронска регистрација обухвата електронску пријаву потписану квалификованим
електронским сертификатом предузетника или овлашћеног подносиоца пријаве, а е-пријава се
попуњава у апликацији доступној преко портала АПР-а, где ће бити омогућено и електронско
плаћање комерцијалним платним картицама као што су Виса и Мастер.
Такође, у процесу дигитализације државне управе, како је најавила Пореска управа, од 1.
јануара још шест пореских пријава моћи ће да се поднесе електронски, чиме би требало да се
заокружи циклус превођења "папирних форми" пореских пријава у електронски облик.
Тако ће порески обвезници за све приходе које администрира Пореска управа моћи
посредством портала еПорези да поднесу електронске пореске пријаве.
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Апелациони суд поништио стечај у „Гоши”
Тако је одлучено по жалби Радише Савића, законског заступника ове фабрике, а Привредни
суд у Пожаревцу поново ће одлучивати 9. јануара
Аутор: Оливера Милошевић
Смедеревска Паланка – Месец дана након што је Привредни суд у Пожаревцу отворио стечајни
поступак у ФШВ „Гоша” у Смедеревској Паланци, Привредни апелациони суд укинуо је то
решење и вратио првостепеном суду на поновни поступак. Апелациони суд овако је одлучио по
жалби Радише Савића, законског заступника „Гоше” у време отварања стечајног поступка, који
је навео да су решењем о стечају повређене одредбе парничног поступка.
– Одлуку је суд донео из процедуралних разлога. Жалбу су уложили и радници, али како нису
приложили документа да имају статус поверилаца у односу на стечајног дужника, суд ју је
одбио, али је усвојио жалбу тадашњег директора – потврђује за „Политику” Милољуб Милић,
бивши радник „Гоше”, запослен у комерцијали.

Прва фабрика у Лебану после 30 година
Добри односи с Турском отварају радна места, поручио председник Вучић пред 5.500 грађана
Аутор: М. С. П.
Лебане – Председник Србије Александар Вучић је данас на отварању фабрике у Лебану турских
власника изјавио да је политика коју води – политика пријатељства Србије и Турске и да је она
у интересу грађана Србије, јер значи отварање нових радних места. Он је подсетио да је нови
производни погон у Лебану први који је отворен после више од 30 година, те да је у њему посао
добило у овом тренутку 130 радника.
„Онима који ме критикују због добрих односа са Турском желим да кажем да за разлику од њих
политика коју водим је политика озбиљности, одговорности и интереса грађана Србије и
пријатељства Србије и Турске”, рекао је Вучић. „То је политика која нам доводи радна места и
враћа осмехе на лица људи”, рекао је Вучић и оценио да је ово посебан дан за југ Србије и да је
поносан и на дочек који је приређен.
Навео је да је по процени полиције присутно око 5.500 грађана, а да му се чини да их је много
више. „Велико хвала. Никада у ових пет година нигде ме није ни оволико људи дочекало, нити
овако дочекало”, рекао је Вучић, истичући да је веома срећан што је био први премијер који је
ту дошао и први председник и то не само да обиђе место, већ се нешто и урадило.
Поносан је, наводи, на све људе који раде у фабрици „Лебан Текс” и што Царичин град ће
коначно да сија својим царским сјајем. „Биће нам потребно још много година да људе враћамо
у Лебане, али ћете видети напредак”, поручио је Вучић. Истакао је да сада може да се прослави
оно што није могло деценијама, подсетивши да је пре осам, девет месеци на месту фабрике
била шупа, а да сада може да се види како изгледа велелепна фабрика.
Власницима фабрике захвалио и пожелео им да купе и хотел и прошире посао на 600 радника,
наводећи да у Лебану има још дивних жена и мушкараца који желе да раде: „Добијате
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највредније раднике, немамо времена за чекање. Изгубили смо више од четвртине становника
у последњих 20 година у Лебану.”
Председник Србије је указао да ћемо завршити годину са две милијарде и 350 до 400 милиона
евра страних инвестиција, без озбиљних приватизационих прихода и да је то шест пута више
него што има Хрватска, која је чланица ЕУ. „Само хоћу да људи виде колики су наши помаци и
да грабимо крупним корацима јер смо много заостајали”, поручио је председник Србије.
Упитан да ли има шансе да се у Медвеђи и Бојнику, градовима са југа Србије из којих се
исељава све више људи углавном због недостатка посла, отвори „понека фабрика” као што је то
урађено у Лебану, Вучић каже да на мапи Србије гледа како и шта може да се уради за свако
место. „Много је уложено у инфраструктуру и није још доста, исељавају се и Срби и Албанци”,
рекао је Вучић додајући да је у Медвеђи било великих проблема са приватизацијом и
експлоатацијом у руднику Леце.
Председник каже да турским гостима преноси поруке да смо захваљујући њима решили
проблеме, између осталог, у Житорађи, Владичином Хану, те да би било јако добро да се тако
„реши” још десетак малих места. Мала места су та, оцењује он, у којима људи имају проблем са
запошљавањем, док је ситуација у великим центрима много боља, па је у Београду тренутно
88.000 незапослених, а у Нишу је њихов број пао испод 28.000.
Коментаришући ситуацију у Бојнику, Вучић је рекао да је тај део потребно решити
инфраструктурно, те да би се тамо „све преокренуло” када би се запослило 200 особа. Каже да
је потребно размишљати и о Црној Трави, у којој живи свега 900 становника, иако „се прича”
да живи 1500. „Имамо проблем и у Бабушници и у Пиротском округу, Босилеграду, Трговишту.
Муке имамо и са Блацем које има и универзитетски центар, има енергију, али мора бити и
фабрика”, истакао је председник. Фабрика за производњу предива Лебан Текс, која ће
запослити око 350 текстилаца, направљена је у реконструисаним халама некадашњег
текстилног предузећа „Експортекст”, а простире се на 12.700 метара квадратних.
Председник Србије са представницима турске компаније пресекао је врпцу, а свечаном
отварању фабрике присуствовали су и министар привреде Горан Кнежевић и министар
трговине, телекомуникација и туризма Расим Љајић. „Лебан Текс” је део турске „Ормо групе”,
која је највећи произвођач и извозник вунице у свету, а у фабрици када буде прорадила пуним
капацитетом дневно ће се прерађивати око 15 тона вунице.
Озбиљнија расправу о КиМ на пролеће
Вучић је изразио уверење да ће почетком пролећа, поводом питања унутрашњег дијалога о
Косову и Метохији, моћи да се крене у озбиљнију расправу. Он је, одговарајући на питања
новинара, истакао да је питање КиМ за нас веома важно и да је у унутрашњем дијалогу битно
да људи говоре истину: „Важно је да су људи на сваки могући начин до сада показали да могу и
желе да искажу своје ставове који су разнородни, различити поводом питања КиМ”. Како је
нагласио, то показује демократски капацитет српског друштва да разговара и покушава да
реши проблеме, иако смо, истакао је, тренутно далеко од решења: „Надам се и верујем да ћемо
успети у будућности да рационализујемо наше захтеве и нашу политику и сачувамо оно што
нашем народу припада”.
Без коментара о Харадинају
Упитан да прокоментарише изјаву Даута Харадинаја о томе да ће се војска ОВК поново дићи
ако он или његови саборци буду ухапшени, Вучић је рекао да не жели да се меша у изјаве
косовских политичара у вези са почетком рада Специјалног суда за злочине ОВК и поручио да
то треба да реше Албанци и њихови западни савезници.
Трубачи изненадили Вучића
Непосредно по завршетку обраћања окупљеним по отварању фабрике у том месту, када се
Вучић окренуо да сиђе са говорнице, трубачи су загрмели „Ђурђевдан”. Председник се „у чуду”
окренуо , а потом сишао са бине и поздравио музичаре. Следећи „праксу” уобичајену на
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весељима, министар привреде Горан Кнежевић частио је музичаре, затакавши за једну трубу
новчаницу од 500 динара.
Цар Јустинијан је из Лебана
Лебане је градско насеље које спаја Јужно Поморавље са Косовом и Метохијом и удаљено је 21
километар од Лесковца који је седиште Јабланичког округа. Према попису из 2011. године у
овој општини живи 9.272 становника. За постанак имена Лебане везане су две легенде. По
једној је царици и свињару на том месту испао оштећени точак са кола и том приликом им се
расуо хлеб који су понели. Пошто више нису имали хлеба (’леба не), место доби име Лебане. По
другом предању, кад су стигли на реку, затражили су хлеб од мештана, али им они, бојећи се да
их цар Јустинијан не казни због помагања бегунцима, рекоше: „Леба не!” На седам километара
од Лебана су остаци византијског града Јустинијана Прима, познатијег као Царичин град, који
је изградио цар Јустинијан (482–565. године) у месту свог рођења.

Н1
Гости Н1: Манипулација бајковитим подацима о незапослености
Извор: Н1
Када говоримо о подацима о стопи незапослености ту влада манипулација подацима, и
политиком коју воде власти све је могуће, али они не одржавају реално стање, оценили су
Зоран Стојиљковић, професор ФПН и председник синдиката Независност, и Љубодраг Савић,
професор Економског факултета у Београду.
При оваквом статистичком праћењу запослености све је могуће, само је питање шта то значи
бити запослен, упитао је Љубодраг Савић у емисији Н1 директно.
"Ако запошљавате тако много људи и опада стопа незапослености, зашто онда не расте БДП
том динамиком, онда их вероватно запошљавате у нека непроизводна занимања, која не утичу
много на БДП и не генеришу га, нема другог објашњења", рекао је Савић.
Зоран Стојиљковић оцењује да нема "већег спиновања и веће манипулације подацима" него
када се ради о подацима о запослености, расту привреде и зарадама. Он је додао да је тако јер је
то нешто што у последње две деценије обични грађани највише очекују.
"Када се говори о подацима о запослености, доминантан је феномен пост истине, није важно
шта је истина, већ користите чињенице како вама одговара", каже Стојиљковић.
"Кад погледате реалне податке о расту зараде приковани сте у региону. Све бајковито звучи,
али кад погледате, вратили смо се на ниво из 2009. године", казао је и додао да половина
грађана ради на одређено време и у сивој економији, као и да велики број људи одлази из
земље и да "нас је све мање".
"Запослени на краткој узди"
Подаци о стопи незапослености не одражавају реално стање, и због тога што по европској
методологији - бити запослен више не значи бити стално радно ангажован, објашњавају гости.
Савић каже да је Закон о раду омогућио послодавцима да раде шта хоће са радном снагом.
Послодавци држе "запослене на краткој узди", каже Савић и додаје да већина приватника не
прима раднике за стално.
Држава се понаша на сличан начин, кажу гости и наводе као пример јавна предузећа, која су
сва су у в.д. статусу - што је најзгодније за политичко управљање.
Гости су се сложили да Србија више нема "кредибилну индустрију". "Наш проблем је што је
квалитет радне снаге опао страховито. И даље професори Машинског факултета школују
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врхунске студенте, али нема више института, великих система, индустријских предузећа, па се
чудимо зашто дођу странци и хоће да школују углавном неквалификовану радну снагу".
Говорећи о степену радничких права, Стојиљковић је оценио да се "даље не може падати и
дотакли смо дно".
"Сва истраживања показују да смо испод еворпског просека", рекао је и додао да је Закон о раду
донет да се још узме од запослених.
Савић је закључио да није велики оптимиста када је та област у питању. " Јер смо ушли у
систем где је идеологија да ће све то тржиште поравнати. Кад имате овакав Закон о раду, онда
не можете говорити о поштовању радничких права", казао је он.
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