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Живот скупљи 30 одсто!
Д. М. - М. Н. С.
Свакодневица демантује статистику - званична инфлација нижа је шест пута од
рачунице сваког домаћинства. За исхрану четворочлане породице лане било
недељно потребно 9.000, а данас 12.500 динара
СВАКИ улазак у трговину демантује званичну статистику. Њихова рачуница показује да су цене
хране за годину дана порасле у просеку за 5,5 одсто, али буџети већине породица у Србији
потврђују да су нам намирнице скупље бар шест пута. За недељне потребе прошлог лета било
нам је неопходно око 9.000, а сада минимум 12.500 динара.
За протеклих 12 месеци нема производа који није променио цену. Изузетак је једино хлеб
"сава", чија је цена лимитирана уредбом Владе. Разлике у ценама ове и прошле године још
више застрашују када се зна да су током првог летњег месеца лане поскупеле све врста меса,
воће и поврће, увозни производи, па и уље. Тада је цена свињског меса порасла од 23,77 одсто
до 29,78 одсто, јунетине од 8,45 до 17,64 одсто, а пилетине од 17,74 одсто до 26,13 одсто.
Килограм јунећег бута током прошлог лета био је 550 до 650 динара. Ових дана месари нуде
јунетину и по цени од 850 динара. За пилетину се прошле године одвајало око 230 динара, а
сада је минимум 300 динара. Цена пилећег филеа премашила је 650 динара. Телетина и даље
држи рекорд, али је ове године скупља и за 350 динара. Килограм стаје од 1.000 до чак 1.600
динара.
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- Статистика је тачан збир нетачних података - каже економиста Драгован Милићевић. Чињеница је да су цене неупоредиво више него што то показује статистика. На годишњем
нивоу, према проценама појединих економиста, храна је поскупела више од 30 одсто. Колико
скаче евро, толико и цене. И за нормалан живот у Србији месечно је породицама потребно
барем 1.500 евра. Све испод је преживљавање.
ВРУЋЕ И НА ПИЈАЦИПОВРЋЕ и воће на пијачним тезгама скупље је овог лета и до 50 одсто.
Половином јула парадајз плаћамо до 120, а лани је горња цена у истом периоду достизала до 80
динара. Паприка на тезгама и даље "држи" јаку цену за ово доба године, килограм је до 130, а
прошлог јула за то поврће плаћали смо до 100 динара. Цена тиквица сада достиже до 80, а
лани је била у ово доба упола нижа.
Са једном просечном платом од 40.000 динара не могу да се подмире ни најосновније потребе
породице. Домаћинства са примањима испод републичког просека, буквално су на ивици
егзистенције. А таквих је две трећине.
- Не знам како се неко сналази са једном платом, јер у мојој породици сваког месеца стижу две
зараде и једва се "крпимо" - каже Мира С., службеник из Ниша. - Дневно нам је потребно
минимум 1.500 динара. Само за три оброка. Превоз и разне ситнице на које потрошимо током
дана не могу ни да рачунам. Не разбацујемо се, али често нам неколико дана до плате зафали
неки динар. О летовању не размишљам, јер сам прошле године одмор отплаћивала до
фебруара. Када деца у септембру крену у школу, мораћемо опет да се позајмљујемо.
Управо због папрених цена хране и свеопште беспарице, промет у трговинама је на годишњем
нивоу пао за 30 одсто. Толико су у просеку и порасле цене основних намирница. У односу на јул
2011. године свеже месо је скупље за око 33 одсто, јаја за 17 одсто, а сиреви за просечних 28
одсто.
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Купци разгледају железару
Е. Е. Р.
Заинтересовани за стратешко партнерство боравили у Смедереву. Потенцијални
купци су заинтересовани за финални производ, топло и хладно ваљани лим, што
нам не иде у прилог.
ПОТРАГА за стратешким партнером смедеревске "Железаре" и даље траје. У уторак у посети
највећој српској челичани били су представници компаније "Јунајтед Пилсен" из Луксембурга,
а у среду је погоне обишао и тим бизнисмена из руске "Урал мајнинг енд металурџикл
компани".
Више пута продужавани рок за достављање коначне понуде истиче 10. септембра. Обе ове
компаније крајем априла откупиле су документацију за улазак у "трку". Накнаду од 10.000 евра
дала је и "Доњецкстил група" из Украјине. Како незванично сазнајемо, потенцијални купци су
заинтересовани за финални производ, топло и хладно ваљани лим, што нам не иде у прилог.
Руски "Урал мајнинг" је други по величини произвођач угља у овој земљи. Власник је
Узбекистанац Искандер Макхмудов, чије се богатство процењује на 11,9 милијарди долара.
Украјинска "Доњецкстил група" располаже рудником угља високе калоричне вредности,
коксарама и челичанама, а налази се у рукама магната Виктора Нусенкиса. "Јунајтед Пилсен"
заправо је део групе "Јунајтед", регистроване у Луксембургу. Она послује у Чешкој већ 145
година.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:389046-Milioni-ce-biti-ulozeni-u-staklo

Милиони ће бити уложени у стакло
З. РАШИЋ
Бугарска фирма "Рубин интернационал", која је већински власник Српске
фабрике стакла у Параћину, испунила је обавезе према "Србијагасу" и најављује
улагања од 22 милиона евра
ВЕЋИНСКИ власник Српске фабрике стакла у Параћину - бугарска фирма "Рубин
интернационал" испунио је све обавезе према "Србијагасу" из уговора. Како је договорено,
предузеће из Софије исплатило је 35 милиона евра, а најављују и улагања од 22 милиона евра у
наредне три године.
Уговори са добављачима материјала и опреме већ су потписани, а биланс фабрике дозвољава
инвестирање како је и предвиђено.
- Обавеза новог власника је да инвестиције оконча у року јер у супротном, стаклара ће бити
враћена држави - рекао је Душан Бајатовић, генерални директор ЈП "Србијагас".
Представник Корпоративно-комерцијалне банке из Софије, која је главни финансијер улагања,
Иван Ђиђев, каже да инвестиције подразумевају градњу две велике и једне мале пећи.
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- Већ имамо договорену испоруку ватросталног материјала са реномираним европским
компанијама и потписане уговоре за испоруку машина за контролу квалитета производа. Прва
количине опреме стићи ће крајем августа и тада почиње изградња пећи Б1. То је инвестиција
од три милиона евра. Још толико биће уложено у инфраструктуру саме фабрике мимо
трансакционог уговора - рекао је Ђиђев.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vecina_strajkaca_pred_kolapsom.4.html?news_id=244466

Све угроженије здравље радника Шумадије ДЕС који гладовањем настоје да наплате своје
зараде

Већина штрајкача пред колапсом
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Физичко и ментално стање седморице радника са инвалидитетом у крагујевачком
предузећу „Шумадија ДЕС“, од којих шесторица штрајкују глађу већ десети дан, све је
озбиљније, и већина се налази пред колапсом. Тројица штрајкача прексиноћ су поново
пребачени у Ургентни центар овдашњег Клиничког центра, где су примили инфузију и
ињекције за болове и смирење. Сва тројица су се, након указане медицинске помоћи, вратила у
фирму и поново придружила колегама који од прошлог уторка, гладују на спрату „Шумадије
ДЕС“, у непосредној близини канцеларије директора предузећа Верољуба Брадића.
Штрајкаче који захтевају исплату осам заосталих зарада из 2010, 2011. и ове године, јуче је
поново посетио заменик републичког заштитника грађана Горан Башић, који је најавио
утврђивање одговорности за стање у предузећу, у којем су од укупно 84 запослена, 49 радници
са инвалидитетом.
Председница Синдиката радника са инвалидитетом у „Шумадији ДЕС“ Милка Миловановић за
наш лист каже да нова Башићева посета, који је овде био и крајем минуле седмице, није донела
никакву конкретну помоћ побуњеним крагујевачким инвалидима. Они су очекивали долазак
још увек актуелног министра за рад и социјалну политику Расима Љајића, али он се није
појавио.
- Инвалиди су очекивали од тог министарства једнократну новчану помоћ, али све им је јасније
да су препуштени сами себи, што их, поред вишедневног гладовања, додатно оптерећује. Ово
тим пре што се ради о болесним људима, који су, због беде у којој живе, гладовали и пре овог
штрајка - истиче Миловановићева.
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Нови синдикат здравства приступио је Удруженим синдикатима Србије „Слога“

Уједињени у борби против „жутих“
синдиката
АУТОР: К. Ж.


Београд - Нови синдикат здравства Србије приступио је јуче Удруженим синдикатима
Србије „Слога“, а споразум о приступању потписали су председници два синдиката
Живорад Мркић и Жељко Веселиновић у просторијама Независног удружења новинара
Србије.

Оцењујући уједињење два синдиката као „историјски корак“, председник Слоге је истакао да су
у Европи тенденције укрупњавања синдикалне сцене, док је у Србији ситуација супротна.
- Синдикати код нас су дотакли дно. Синдикална сцена је разједињена, а социјални дијалог
готово да не постоји. Уједињењем ћемо покушати да ојачамо синдикалну делатност и надамо се
да ће нам се у наредном периоду придружити још организација, како би се супротставили
наступима „жутих“ синдиката - нагласио је Веселиновић. Он је објаснио да су „жути“ оне
синдикалне организације које раде у интересу власти, а не својих чланова и запослених.
- Борићемо се за то да се репрезентативност синдиката не договора, као до сада, у кафани по
принципу „ја теби репрезентативност, ти мени подршку на изборима“ - истакао је
Веселиновић. Председник „Слоге“ додао је да је то једини левичарски синдикат у Србији, који
је признат у европским круговима.
Живорад Мркић, председник Новог синдиката здравства Србије, који броји 15.000 чланова,
нагласио је да је наметање неолибералног капитализма „у његовом најгорем облику“ довело до
урушавања радничког организовања и синдикалног деловања у Србији.
- Човек је постао роба која се нуди и продаје на тржишту. Многи синдикати, такозвани „жути“
подлегли су политичким интересним структурама. Стога и не чуди што су синдикалци
разједињени, а народ у њих нема поверења. Према истраживањима, једини којима се мање
верује него нама су политичари - указује Мркић. Он додаје да интересе око 110.000 запослених
у здравству „брани“ девет синдиката, што, како каже, и није много, с обзиром на податак да
„само једно предузеће у Београду има чак 15 синдикалних организација“.
Представници два синдиката истакли су да им је циљ побољшање положаја радника,
укрупњавање синдикалне сцене и сарадња са европским синдикалним организацијама, са
којима су већ започели дијалог.
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Ко штити права радника?
АУТОР: НАДЕЖДА РАДОВИЋ
Милош Милана Лукић, рођен 1982. године, запослен је као возач аутобуса у СП „Ластра“ д.о.о.
Лазаревац. У протеклих годину дана закључио је са „Ластром“ уговор и још пет анекса уговора,
којима му је продужаван радни однос.
Основни уговор има пет страница текста без прореда. На једној страници побројана су права
радника, а остатак уговора, дакле четири странице текста, бави се описивањем ситуација у
којима послодавац има право да откаже раднику уговор о раду, до најситнијих детаља. У неким
тачкама послодавац се позива на колективни уговор до кога запослени никако не могу да дођу,
а који их може лишити две последње плате које ће послодавац задржати на име трошкова за
униформу (радници плате примају са закашњењем од месец и по дана).
Из описа права радника чини се да је Милош Лукић ступио у радни однос у фирми која
гарантује раднику да ће његова права бити поштована. „Запослени заснива радни однос са
пуним радним временом у трајању од 8 часова дневно, а 40 часова недељно, радна недеља траје
5 радних дана, а распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује послодавац, као и
прерасподелу радног времена... Запослени има право на одмор у току рада од 0.30 часова,
дневни одмор од 12 часова непрекидно, недељни одмор од 24 часа непрекидно...“ (из уговора
Милоша Лукића). Али, уговор је једно, а живот нешто сасвим друго.
Како изгледа радно време Милоша Лукића можемо пратити кроз радне листе које се воде на
прилично зачудан начин. На пример, радна листа за 4. фебруар 2012. изгледа овако: 05:0005:05 05:05-10:20 10:30-12:00 12:10-12:20 13:00-14:30 14:50-16:20 17:00-18:30 18:35-18:40 21:3521:40 21:50-22:10 23:15-23:35 23:40-23:45. Зашто је радно време исцепкано кад у највећем броју
случајева возач не напушта аутобус него му се као пауза приказује време које проводи на
зауставној станици чекајући да путници изађу или уђу у кола? Поткрада ли послодавац
радника на овај начин? Зашто се у листи уз плату уместо стварног броја часова проведених на
раду појављује дупло већи коефицијент од оног у уговору? Не ствара ли тако послодавац лажну
слику којом прикрива кршење права радника на осмочасовно радно време? Колико је сати
радио Милош Лукић тог 4. фебруара? Колико су били безбедни путници које вози возач који је
сео за волан у 5 ујутру, а устао од волана у поноћ? А такви дани преовлађују на радним листама
Милоша Лукића. На пример, у марту 2012. Лукић је према радној листи ефективно провео за
воланом 191 сат, док је на послу био 331 сат и 40 минута. У обрачуну плате за март стоји да је на
послу провео 176 сати, али уместо коефицијента који стоји у његовом уговору (2,31) плата му је
обрачуната по коефицијенту 4,028. У целини за март 2012. Лукићу је требало да припадне
чиста зарада од 31.370 динара. Та сума му је умањена за накнаду штете на возилу иако је
предмет тек предат судским органима и не постоји доказ о кривици возача.
Милош издржава четворо деце и мора да ради. И други возачи који раде под оваквим условима
морају да раде. Кога онда штити синдикална радничка организација? Они сигурно боље од
новинара знају шта се дешава у њиховој фирми. Инспекција рада има обавезу да прегледа
радне листе и обрачун плата, да све то сравни са уговорима које су радници потписали и да
утврди неправилности.
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А то ни издалека нису највећи проблеми који су се свалили на леђа возача Ластре. Свакодневно
се од њих тражи да возе полуисправна возила и да трпе самовољу шефова.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Manje-izostanaka-vise-grubih-reci.lt.html

Мање изостанака, више „грубих” речи
Средњошколци у просеку годишње изостају 170 часова, око пет одсто мање него лане. –
Драматично се погоршава однос наставник – родитељ
Ђаци најчешће изостају са часова када треба да одговарају или раде писмене задатке Фото Ж.
Јовановић
Након годину дана примене новог Закона о основама образовања, прве процене синдиката
показују да се број изостанака у средњим школама смањио за око пет одсто. Милорад Антић,
дугогодишњи председник Форума средњих стручних школа каже да је лане ученик у просеку
годишње изостајао 180 часова, а сада око 170.
Деца су навикла да калкулишу, додаје, у првом полугодишту обично буде по 70 изостанака, а
онда се ситуација погоршава са доласком лепог времена и нарочито пред крај школске године.
– Нисмо радили детаљну анализу, али је приметан благи пад броја изостанака, што наравно ни
изблиза није довољно. И даље имате школе у којима ђаци изостају и по 200 часова годишње.
Међутим, оно што постаје много гори проблем у школама јесте однос родитељ–наставник, који
се из године у годину погоршава: користи се „улични речник”, псовке, ускоро очекујемо да и
батине постану свакодневни део комуникације родитеља који сматрају да њихово дете не
заслужује оцену коју је добило у школи – анализира Антић ситуацију на крају школске
2011/2012. године.
По његовом мишљењу, у овом зачараном кругу сви су заказали: и школа и родитељи и
просветне власти, али је у корену проблема ипак – родитељ.
– Родитељи васпитавају децу да се безобразлук исплати и да незаслужено треба да буде
награђено. Најчешће проблеме имамо управо са породицама у којима већ има одређених
проблема, а који се рефлектују на дете – оцењује Антић и додаје да се ситуација у школама
може поправити уз помоћ метода које свет већ примењује.
– Не треба измишљати топлу воду: предлог Форума средњих стручних школа просветним
властима јесте да се уведе школа за родитеље, у којој ће они учити како се оцењује, како се
испитује, како се правдају изостанци и сл. Зашто не увести неку врту друштвено корисног рада
– на пример, уколико очисти школско двориште, ученику се опрашта пет изостанака –
предлаже саговорник који је наставник информатике и математике.
Он наводи да би у те методе које се користе на пример у Пољској, могле да буду и потписивање
уговора између наставника и школе, и појачан васпитни, али и стваралачки рад ђака кроз
секције у школама.
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– Пре само 20 година, на контролном задатку су били сви ђаци, а сада нема пола одељења.
Тада никоме није падало на памет да бежи са часа. У моје време се знало: не смеш да
преписујеш и не смеш да изостајеш – истиче проф. др Љиљана Бајић, продекан београдског
Филолошког факултета.
Проф. др Зорана Лужанин са Универзитета у Новом Саду каже да се деца од основне школе уче
да иду линијом мањег отпора и да је запањујућ податак да је више од 50 одсто девојчица
ослобођено наставе физичког васпитања из „оправданих” разлога. „Када нам дођу експерти из
Швајцарске или Немачке они заиста не разумеју шта значи ’да нам деца не иду у школу’”,
додаје др Лужанин.
Бранка Орешчанин, педагог у Школи за негу лепоте у Београду, урадила је и истраживање о
узроцима неоправданих изостанака, а које је показало да је на првом месту код ђака страх од
испитивања, следе лош превоз, незанимљиво предавање и утицај вршњака. Анкета је показала
и да ђаци не крију да се приликом правдања изостанака ослањају на велику помоћ родитеља,
нарочито када су у плану писмени, контролни или испитивање,јер је много лакше да добију
(не)оправдани него јединицу.
–Лане је на завршном испиту било случајева и дописивања бодова и дописивања задатака и не
сећам се да је било ко кажњен. Какву поруку ви шаљете ако један ђак учи и не успе да упише
жељену школу стицајем околности, а његов друг из клупе вара и упише се где жели? Како да
остварите васпитну улогу школе ако нереаговањем шаљете поруку да је будала онај који учи, а
да је добар онај који се снађе – поставља питање др Десанка Радуновић, председница
Националног просветног савета.
Сандра Гуцијан
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Povisice-nece-pratiti-cene.sr.html

Повишице неће пратити цене
Пажљиви читаоци коалиционог споразума уочили су да пензије и плате неће бити замрзнуте,
али неће у потпуности пратити инфлацију
Нећемо замрзавати пензије и плате, али њихов раст у првој години мора бити усклађен са
реалним могућностима буџета, обећали су у коалиционом споразуму представници СНС-а,
СПС-а и УРС-а. Шта то за грађане значи? Пажљиви читаоци овог документа кажу да нова власт
неће уважити препоруке Фискалног савета по којима би лична примања требало замрзнути,
али неће дословце пратити Закон о буџетском систему који предвиђа да плате и пензије прате
раст цена.
Прописи предвиђају да пензионери и запослени у јавном сектору повишице добију два пута
годишње. Прву пут у априлу за износ тромесечне инфлације, док је друго повећање планирано
за октобар. И то тако што у формулу за обрачун улази половина прошлогодишњег реалног
раста увећана за шестомесечни раст цена. Прошле године бруто домаћи производ, односно оно
што српска привреда створи за годину дана, порастао је за 1,6 одсто. Што значи да у формулу за
обрачун улази повећање од 0,8 одсто увећано за инфлацију од априла до октобра.
Према оцени Горана Николића, сарадника Института за европске студије, бројеви су
неумољиви. Што значи да нова владајућа већина, чак и да има најбољу намеру, неће моћи да
испоштује закон по коме ће плате и пензије пратити раст цена.
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– Неке оптимистичне процене показују да ће инфлација, до краја године, у најбољем случају
бити једноцифрена. А према Закону о буџетском систему, већи раст цена значи и веће обавезе –
каже Николић.
С обзиром на то да укупни трошкови за плате и пензије у буџету износе око 800 милијарди
динара, то значи да повећање плата и пензија за само један одсто повећава укупне трошкове
око осам милијарди динара. Фискални савет предложио је замрзавање плата и пензија, јер
најпростије речено – пара у буџету нема. Према њиховој процени, уколико се ништа не
предузме, минус у каси до краја године достићи ће више од 200 милијарди динара, а по закону
он не би смео да буде већи од 152 милијарде динара. То за нашу земљу може да значи и кризу
јавног дуга, упозорио је недавно Фискални савет.
– Ове године очекујемо неколико инфлаторних удара. У првих пет месеци раст цена већ је
достигао је 5,1 одсто. Евентуално повећање пореза на додату вредност такође ће једнократно
погурати цене. Према неким проценама за 1,5 одсто. И ту није крај, инфлаторним ударима, јер
је за јануар следеће године најављено повећање акциза. Једини дезинфлаторни фактор је
ниска тражња, односно то што народ нема пара па трговци не могу трошкове да пребаце на
цене – каже Николић и додаје да би строго праћење закона у овом случају креирало велике
обавезе, не само ове него и следеће године.
Без обзира на то што за 2.000 грађана и пензионера, који су буџетски корисници, ово није
добра вест они који раде у приватном сектору могу само да им завиде и на овако скромним
повишицама. Јер, нека истраживања показују да је просечна плата у јавном сектору чак 40
одсто већа, него у приватном. А највећи терет кризе поднео је управо реални сектор, где је у
последњих неколико година забележено око 400.000 отказа. Са друге стране, а према
подацима из „Билтена о јавним финансијама”, свега 5.000 запослених у јавном сектору добило
је отказе.
А. Телесковић
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/S-novom-vladom-o-smederevskoj-rafineriji.sr.html

С новом владом о смедеревској рафинерији
Комико оил поднеће контратужбу против града Смедерева, који је ову фирму тужио због
неплаћања закупнине у уговореном року
Смедерево – За недељу дана конзорцијум ће одлучити да ли остајемо у причи за рафинерију у
Смедереву или ћемо одустати, а коначан став донећемо након разговора са представницима
нове владе, од којих ћемо тражити гаранције за сигурност инвестирања у Србији – изјавио је за
„Политику” заменик директора „Комико оила” Радомир Радивојевић.
У исто време требало би да буде познато да ли ће „Комико оил” поднети контратужбу против
града Смедерева, који је ову фирму тужио због неплаћања закупнине у уговореном року или ће
суду бити упућен само одговор на тужбу. Њихова намера је да суд, али и јавност у Србији,
обавесте о правим разлозима кашњења, као и да, како кажу, скину љагу са фирме коју им је
нанела тужба из Смедерева.
– Треба да се зна да сам смедеревску власт буквално молио да не одбацују инвестицију и
сачекају 24. август, те да ћемо платити и камату за сваки дан доцње. Обећали су, а онда су истог
дана поднели тужбу тврдећи да им нисмо дали рок. То само потврђује, након три и по године
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минирања, да нисмо добродошли. Питање је онда да ли треба остати у таквом дворишту и
таквом амбијенту – каже наш саговорник.
Ово је, након готово четири године натезања, епилог највеће гринфилд инвестиције о којој је
исписано и испричано све, а ништа није урађено. Заправо, све је на почетку. Или на крају.
Несуђени градитељи, након вишегодишње агоније и упирања да баш овде граде рафинерију,
озбиљно размишљају да дигну руке од пројекта. Кажу, тако се не поступа са инвеститорима у
време када криза узима свакодневни данак.
Град, међутим, сматра да је учињено све у складу са законом и да су инвеститори морали да
знају до када морају да обезбеде новац.
– Тужба оставља простор да се новац у међувремену уплати до покретања спора, а то сигурно
неће бити тако брзо. Ако инвеститор до тада обезбеди средства, Скупштина града ће одлучити
да ли ћемо повући тужбу или не, а ако мене питате, ја бих у том случају гласао за инвестицију.
Ми не терамо инвеститоре, већ поштујемо сопствене одлуке и уговор, а колико знам, „Комико
оил” није упутио званичан допис са наведеним роком уплате, већ је написано да ће уплатити у
најскорије време. Само усмено је споменут 24. август, а то није довољно да би институције
града разматрале предлог – каже за наш лист председник Скупштине града Бранче
Стојановић.
Упитан како ће градска каса поднети евентуално повлачење инвеститора ако се рачунало на
паре од закупа за рафинерију, Стојановић каже:
–Ми не рачунамо на те паре ребалансом буџета који радимо. Било би добро да новац дође, али
ако не буде ништа од тога, некако ћемо прегурати и без тога.
Да подсетимо, идеја о рафинерији појавила се у јавности септембра 2008. године када је
тадашњи градоначелник Предраг Умичевић изјавио да су у току преговори о изградњи. Крајем
те године потписан је меморандум о разумевању, да би потписе на уговор о закупу 113 хектара у
Индустријској зони за градњу рафинерије град и инвеститор ставили тек у априлу 2012. Прва
верзија уговора није добила сагласност локалног парламента. Два месеца по потписивању
уговора рафинерија је већ доспела на суд. „Комико оил” није уплатио 652 милиона динара
закупнине у року од 60 дана, а град је након опомене покренуо тужбу за раскид уговора. Овај
гест, сва је прилика, наљутио је и поколебао упорне инвеститоре и, како кажу, додатно
закомпликовао процедуру код међународних финансијских организација. Од нове српске
власти очекују гаранције и разумевање. У противном, не гине још једно „паковање кофера” из
Смедерева.
О.Милошевић

11

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ebegej%E2%80%9D-tone-kao-titanik

„Бегеј” тоне као Титаник
Педесетак радника зрењанинског бродоградилишта “Бегеј” окупило се испред
фабричког круга да би изразило протест због лоше ситуације у предузећу које је до
јуче било један од највећих извозника у средњем Банату,
Радници бродоградилишта окупили се испред фабричког круга а која се огледа у отпуштању 80
радника на неодређено време и упућивању 160 стално запослених на принудни одмор. Председник
Синдиката индустријских радника Војводине (СИРВ) у бродоградилишту Јовица Лујанов поручио је с
протестног скупа да запослени не прихватају изговоре менаџмента да је због недостатка посла и
економске кризе “Бегеј”, који је у власништву холандске компаније “Меркуријус интернешенел”,
принуђен на реорганизацију.

– Не прихватамо, такође, да се реорганизација спроведе без учешћа синдиката. Инсистирамо
на томе да она буде урађена по Закону о раду и потписаном колективном уговору, уз социјални
програм и отпремнине – рекао је Лујанов на скупу у организацији СИРВ-а, не искључујући
могућност да пословодство намерно жели да гурне фабрику у стечај да не би имала обавезе
према запосленима.
Лујанов је упозорио на то да ће евентуалним одласком “Бегеја” с домаће бродоградитељске
сцене, град Зрењанин остати без још једне, до јуче перспективне фирме, а породице радника
без сигурне социјалне и економске будућности.Секретар СИРВ-а у бродоградилишту Жарко
Вулетин такође сумња да је посреди жеља да се намерно изазове стечај. Он је нагласио да је то
кривично дело и да до сада ниједан такав случај није процесуиран.
– Од руководства бродоградилишта захтевамо да одустане од својих намера јер ми уопште
нисмо били укључени у израду плана реорганизације. Нико није проверио настанак и
структуру дуговања, због чега реорганизацију, односно стечај, без социјалног програма,
унапред не прихватамо. Нисмо истражни органи и не можемо знати шта је прави разлог
тренутне ситуације у бродоградилишту, али се не миримо са чињеницом да и поред наплате од
25 милиона евра за четири испоручена брода у овој години фирма оде у стечај – подвукао је
Вулетин.
Намера руководства “Бегеја” јесте да Привредном суду у Зрењанину ускоро преда предлог
плана реорганизације и да повериоцима понуди могућност да своја потраживања конвертују у
власништво. Уколико тај план буде прихваћен, али га подносилац не испоштује у предвиђеном
року, бродоградилишту не гине стечај.
И док директор Драгомир Субић тврди да фабрика нема дугова радницима, запослени
одговарају да су остали ускраћени за прековремени рад. О свим недоумицама требало би да
буде речи на данашњем састанку радника и пословодства, на којем ће посредовати
градоначелник Зрењанина Горан Кнежевић.
Ж. Балабан
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Прилагођавање новим околностима
Директор “Бегеја” Драгомир Субић истиче да је економска криза кулминирала и у Европи, да
нема потражње за бродовима који су грађени у Зрењанину, а банке не прихватају да
кредитирају потенцијалне купце овдашњих пловила.
– Упутили смо људе на принудни одмор, а ми ћемо у међувремену припремити план
реорганизације и покушати да се најбоље што можемо прилагодимо новонасталој ситуацији –
поручио је Субић.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/reforme-penzija-i-javnog-sektora-gurnute-pod-tepih

Реформе пензија и јавног сектора гурнуте
под тепих?
Унија послодаваца Србије саопштила је јуче да се не сме поновити да се за рачун
одржања неких коалиција у влади реформа Фонда пензијско-инвалидског
осигурања и јавног сектора гурне под тепих, а држава настави даље задуживање које ће бити
све неповољније и с већим каматама због високог ризика земље.У УПС-у напомињу да реформа Фонда
ПИО и јавног сектора, које тренутно представљају најважније послове у држави, није међу
приоритетним темама којима ће се бавити нова влада Србије.

Издаци за пензије и остале принадлежности које исплаћује Фонд ПИО, уз издатак за зараде
запослених у јавном сектору и других буџетских корисника – планираних 310,5 милијарди
динара – практично су два највећа издвајања из буџета – укупно 63,07 одсто у 2012. години.
Толика издвајања из буџета за зараде у јавном сектору и државној управи и пензије главни су
разлог високе јавне потрошње и без реформе Фонда ПИО, јавног сектора и државне управе
тешко ће се створити простор да се део новца из буџета преусмери у развој инфраструктуре и
привреде који једини дугорочно могу омогућити пораст бруто домаћег производа,
запослености и животног стандарда грађана.
Растући број пензионера (1.689.124) уз истовремени губитак 245.000 радних места у привреди
од 2008. године додатно је погоршао ситуацију у Фонду ПИО и повећао трансфер из буџета том
фонду, пише у саопштењу.
По буџету Србије за 2012. годину, трансфер Фонду ПИО на име недостајућих пара је 250,8
милијарди динара, што је био до сада највећи предвиђени трансфер Фонду из буџета. Како су
истакли у УПС-у, преостале, а посебно економске мере предложене у заједничким циљевима
политичких странака које су најавиле своје учешће у новој влади Србије, углавном су за
похвалу и уколико буду спроведне, значајно ће помоћи нормализацији услова пословања у
привреди.
Међутим, чињеница да 1.735 000 запослених финансира готово 535.000 људи који раде за
државу и 1.689.000 пензионера алармантна је и економски веома тешко дугорочно одржива.
Последица таквог односа је да се држава у циљу финансирања сталног буџетског дефицита за
мандата још актуелне техничке владе задужила за 7,4 милијарде евра.
УПС је подсетио на то да су покренули иницијативу за реструктурирање Фонда ПИО и после 15
месеци рада заједно с представницима синдиката и пензионера, израђен је први план
реструктуирања Фонда ПИО после више од двадесет година. Даље спровођење реформе Фонда
ПИО у пракси зависиће од политичке воље чланова нове владе Србије и њихове спремности да
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Фонду ПИО дозволе повраћај и контролу огромне имовине која је изграђена новцем од
доприноса за обавезно пензионо осигурање у другој половини 20. века, али и имовину
Предратног пензионог фонда, која би Фонду ПИО требало да припадне према Закону о
реституцији. Е. Дн.
Потребни озбиљни
Унија послодаваца сматра да је потребно да се у оквиру нове владе Србије посебно одреде они
који ће се бавити само реформом јавног сектора и ПИО фонда.
Потребне су личности које имају довољно стручног знања и висок морални и политички
интегритет за бављење тим двема озбиљним реформама, поручили су послодавци.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/jedan-autoput-dva-ministra

Један аутопут, а два министра?
Председник Нове Србије Велимир Илић изјавио је да би опет могао бити министар
за капиталне инвестиције и да жели да изгради давно обећани аутопут Београд –
јужни Јадран те да се то неће косити са садашњом-будућом функцијом Милутина
Мркоњића.
Ако би било тако, да ли то значи да ћемо за изградњу аутопутева имати два министра, јер шта
су капиталне инвестиције него, између осталог, и изградња саобраћајница од државног значаја,
као што су аутопутеви, без обзира на којем су коридору? Аутопут према јужном Јадрану за сада
нити нема коридорски статус већ носи ознаку локалног пута Е-763, што значи да, бар када је
реч о терминологији, не би ни био сврстан у капиталну инвестицију, упркос томе што смо тај
правац самоиницијативно прозвали Коридором 11, али Европска комисија то још увек није
аминовала.
Слушајући такве и сличне расправе само неколико дана пре формирања нове владе, радници
запослени у грађевинском сектору, а посебно Синдикат грађевинара, питају се да ли је ико од
оних који ће формирати владу прочитао њихове недавно упућене захтеве о формирању
јединственог министарства за грађевинарство да би се тај сектор објединио и свим
активностима координирало на јединствен начин. Наиме, Републички одбор Синдиката
грађевинара поставио је захтеве новој влади и упутио их председнику Србије, коалиционим
групама за формирање владе, Привредној комори Србије и Унији послодаваца.
Неимари сматрају да је не само за грађевинаре већ и земљу у целини изузетно важно то што је
до сада раштркана грађевинска област, која би могла извући земљу из кризе и у време опште
беспарице донети Србији пристојан девизни прилив – што је виђено још осамдесетих –
доведена на руб пропасти. Уколико држава жели да сачува грађевински сектор, мораће с више
одговорности да се њиме позабави, што значи да неће бити свеједно ни ко ће бити министар
грађевинарства, ни да ли ће изградња бити јединствена, независно од тога да ли се ради о
становима, путевима, аутопутевима или пругама.
Грађевинци кажу да су се до сада осведочили у рад оба кандидата за министре тог сектора, без
обзира на то да ли ће се звати инфраструктура или капиталне инвестиције. Објашњавају да би
волели некога ко би се залагао за равноправније учешће домаћих фирми на домаћим
тендерима јер им је дојадило да буду подизвођачи код странаца, а, практично, заврше
комплетан пројекат, док странци беру кајмак.
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Незадовољни су и радници из области високоградње и индустрије грађевинског материјала јер
је тобожња брига државе за оживљавање тог сектора довела до гашења циглана и отпуштања
радника. Истицање светске кризе као алибија за посрнули грађевински сектор неимари више
не желе да слушају јер кажу – ако има пара да се плаћа страним компанијама које су у већини
случајева скупље, има и за њих. Зато траже министра који ће имати више слуха за тај сектор.
Р. Даутовић
Време за референце
Председник Синдиката Душко Вуковић каже да досадашњи начин рада и уговарања послова не
само што домаћим фирмама нису омогућили стицање референци за послове у земљи и
иностранству него су домаће компаније још и осиромашене – како због ниске цене рада, тако и
због предугих рокова плаћања код државних уговора. У исто време, стране фирме које су
добиле послове углавном су пробијале рокове изградње и повећавале цену коштања, а пошто се
сви велики пројекти финансирају углавном из иностраних кредита, то значи да је земља више
задужена и да грађани морају да враћају више пара.
http://www.dnevnik.rs/novi-sad/dijalog-zbrinjava-radnike-mlekare

Дијалог збрињава раднике млекаре
До 31. августа треба да се реши социјални статус запослених у производном погону
Новосадске млекаре, који су после затварања прераде млека у млекари 12. јула на
плаћеном одсуству до 2. августа, а онда
на колективном годишњем одмору до 31. августа. То је речено на конференцији за новинаре
после састанка одржаног у Влади покрајине . Састали су се представници пословодства АД
"Имлек " у чијем саставу је овдашња млекара, обе у власништву британског Инвестиционог
фонда "Салфод", синдиката и Владе Војводине.
Радници из производње неће морати да се данас, како је било планирано, изјашњавају о
понуди "Салфорда" да уместо у Новом Саду раде у млекарама у Суботици и у Падинској скели
.Одлуком "Салфорда" у овдашњој млекари раде сектори продаје и сировина.
Покрајински секретар за рад и запошљавање Мирослав Васин предочио је да је на састанку
договорено да се социјални дијалог води иза затворених врата, и да медији буду обавештени
када се постигне договор између пословодства "Имлека"и синдиката о статусу производних
радника из "Новосадске млекаре". Поновио је да Покрајина нема право да се меша у пословну
политику "Салфорда", али да има право да тражи да запослени буду максимално заштићени.
Најавио је да Влада Војводине припрема стратешке мере заштите млекарства у Покрајини, о
чему ће јавност ускоро обавеситити покрајински секретар за пољопривреду Горан Јешић.
Казао је и да ће то бити прилика за новинарска питања у вези млекарске индустрије уопште, па
и пословних потеза "Салфорда".
Председник Градског већа Савеза самосталних синдиката Новог Сада Драго Ђокић рекао је да
је "Новосадска млекара" питање за оне који су је продали, као и то што је после шест деценија
успешног рада стигла да тога да се прерада млека угаси.
- Лоша пословна политика је довела до нерентабилности што "Имлек" односно "Салфорд"
наводи као разлог за затварање прераде. Синдикат сматра да млекара има услове да ради
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успешно као што је радила и пре приватизације - истакла је председница Градског одобра
синдката пољопривреде, водопривреде, шумарства и прехрамбене индустирије Бранка
Поповић.
З. Делић
Петровић: Укрупњујемо производњу
Директор АД "Имлек" и представник "Салфорда" за Србију Слободан Петровић казао је
новинарима, да је због економске ситуације и због ефикаснијег рада "Имлека", погон у Новом
Саду затворен, те да "Салфорд" ради на укрупњавању производње. У Србији има пуно млекара
преко 250 и велики број мањих у приватном власништву.
-У западним земљама има до три велике млекаре и неколико мањих специјализованих за
посебне млечне производе. У европским размерама Србији је потребна једна млекара - казао је
Петровић. Навео је да "Салфорд" има намеру да прода млекаре које је затворио у Пивницама,
Оџацима, Шиду, али да нема купаца.
-У Падинкој скели се сада дневно преради 600 хиљада литара млека, у Суботици 160 хиљада
млека - предочио је Петровић, рекавши да "Имлек - Салфорд" нема намеру да укине откуп
млека, већ млеко транспортује из најудаљенијих средина у Србији до погона за прераду. Навео
је да сточарима даје подстицај.

ПРИВТРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1075:Bez-kompromisa-svladom&catid=11&Itemid=122

Без компромиса с владом
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) саопштио је јуче да је Регионални синдикални
савет Солидарност оценио је да су проблеми у земљама бивше Југославије идентични и да је
неопходно акционо повезивање и заједничке активности у борби за одрживи економски и
социјални развој. Како се наводи, висока незапосленост, губитак радних места, смањивање
права радника, рестриктивно радно законодавство и изостанак социјалног дијалога присутни
су у Србији, Словенији, Хрватској, Црној Гори, Републици Српској, Босни и Херцеговини и
Македонији. Додаје се да је на састанку синдиката одржаном у Београду, закључено да је од
изузетне важности и размена информација, као и заједничке акције и боља медијска
покривеност.
Синдикати региона неће допустити да се постојећа права радника даље смањују и да се
политика штедње остварује кроз погоршавање материјалног и социјалног положаја запослених
и повећање незапослености, наводи се. Потребно је, како се наглашава на основу компаративне
анализе закона о раду и ПИО реформама у региону, сачинити заједничку платформу, утврдити
циљеве и поставити границе испод којих синдикати неће пристајати на компромисе у
преговорима са владама и послодавцима. Регионални савет сматра да би требало усвојити и
заједнички став око глобаних изазова, као што су политика штедње, дефицити у буџетима, али
и питања задуживања код финансијских институција, ММФ-а и Светске банке. На састанку је
договорено да се у наредном периоду организује конференција о алтернативним економским
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политикама, на којој ће економски стручњаци из синдиката изложити виђења и моделе,
различита од преовлађујућег неолиберализма. Бета

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:Rudari-Trep%C4%8De-zapretili%C5%A1trajkom&catid=21&Itemid=125

Рудари Трепче запретили штрајком
Око 600 рудара Трепче запретило је да ће почети штрајк у рудницима комбината или
организовати протестни марш до Приштине уколико се не промени одлука Косовске агенције
за приватизацију о именовању новог директора, изјавили су јуче представници синдиката
рудара. Председник независних синдиката радника Трепче Незир Бехрами изјавио је да су
рудари ноћ између уторка и среде провели у рудницима у знак протеста због избора Есета
Ујканија за директора комбината. Ујканија је поставила Косовска агенција за приватизацију,
након што је досадашњи директор Ферат Шаља поднео оставку.
Бехрами је рекао да рудари Трепче очекују разјашњења о одлуци из Приштине. Он је додао да
рудари траже да на место директора дође неко ко је стручњак и познаје проблематику
производње у Трепчи. Они су већ предложили три кандидата за новог директора и, према
речима Бехрамија, свако од предложених кандидата може боље управљати Трепчом од
Ујканија. Медији су пренели да се о захтеву рудара разговарало на затвореном састанку
представника владе и агенције, која управља некадашњим друштвеним и државним
предузећима. Бета

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/333912/Otpisuju-330-milijardi-duga-za-porez

НАПЛАТИВО 10 ОДСТО ДУГОВАЊА

Отписују 330 милијарди дуга за порез
К. Марковић
Пореска управа ће отписати потраживања у износу од око 330 милијарди динара према
фирмама за које је готово извесно да нису у стању да их измире, сазнаје „Блиц”.
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То би значило да ће бити наплаћено свега 30 милијарди динара, или мање од 10 одсто укупног
пореског дуга.
- На следећем списку дужника који буде објавила Пореска управа, сви ови дугови ће бити
отписани јер их није могуће наплатити. Требало би направити реалне спискове дужника - каже
за „Блиц” Дејан Видојевић, заменик директора ове институције.
Економисти, међутим, тврде да дугове не би требало одмах отписивати, јер све док фирме
располажу
неком
имовином
постоји
шанса
да
се
део
дуговања
наплати.
- Свуда у свету се одузима имовина ако се порези не плаћају, само код нас то никоме не пада на
памет - каже економиста Махмут Бушатлија.
Он додаје да се међу 500 дужника Пореске управе налазе и предузећа из којих су газде
извлачиле профит науштрб пореза и доприноса које нису уплаћивали радницима.
Он верује да ни нови начин наплате пореза и доприноса у коме банке помажу Управи при
контроли уплата неће дати резултате док се не спроведе реформа пореског система.
Динкић
тражи
смену
директора
Лидер Уједињених региона Србије Млађан Динкић најавио
је новог директора Пореске управе Србије, који није
страначка личност, не желећи да каже о коме је реч. На то
је директор Пореске управе Драгутин Радосављевић
одговорио да постоји Закон о државним службеницима
који мора да се поштује.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/333872/Rudari-Trepce-prete-strajkom-ili-marsom-za-Pristinu

Рудари “Трепче” прете
маршом за Приштину

штрајком

или

Танјуг
Око 600 рудара “Трепче” запретило је да це ступити у штрајк у рудницима комбината или
организовати протесни марш до Приштине уколико не буде промењена одлука тзв. Косовске
агенције за приватизацију о именовању новог директора “Трепче”, изјавили су данас медијима
представници синдиката рудара.
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Председник независних синдиката радника “Трепче” Незир Бехрами изјавио је да су рудари
“Трепче” ноћ између уторка и среде провели у рудницима у знак протеста против избора Есета
Ујканија на место директора комбината.
Ујкани је на ово место поставила Косовска агенција за приватизацију, пошто је досадашњи
директор Ферат Шаља поднео оставку.
Синдикални вођа Бехрами је рекао да рудари “Трепче” очекују разјашњења о овој одлуци из
Приштине, од покрајинске владе и Агенције за приватизацију.
Бехрами је додао да рудари “Трепче” траже да на место директора дође неко ко је стручњак и
познаје проблематику производње у комбинату.
Рудари су већ предложили три имена за новог директора и према Бехрамију, свака од тих
личности може боље управљати “Трепчом” од именованог Ујканија.
Медији преносе да се о захтеву рудара данас разговара на затвореном састанку представника
владе у Приштини и Косовске агенције за приватизацију, која управља некадашњим
друштвеним и државним предузећима.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/333873/Odlozena-odluka-o-novom-stecaju-u-Valjevskoj-pivari

Одложена одлука
Ваљевској пивари

о

новом

стечају

у

Бета
Привредни суд у Ваљеву није на данашњем рочишту одлучивао о захтеву Пореске управе за
покретање новог стечаја у Ваљевској пивари.
Ново рочиште ће бити заказано накнадно, а Јавном правобранилаштву Србије, које је
заступало Пореску управу Министарства финансија Србије, дат је рок од недељу дана да се
изјасни поводом захтева Пиваре да се обави финансијско вештачење у тој фирми.
Пореска управа Србије раније је саопштила да је поднела предлог за увођење стечаја у
Ваљевску пивару, јер то предузеће није измирило ни једну рату репрограмираног дуга.
"Уколико Ваљевска пивара уплати доспелих шест рата репрограма из Плана реорганизације,
престаје правни основ за покретање стечајног поступка", објаснила је Пореска управа.
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Планом реорганизације Ваљевске пиваре утврђено је да се део дуга фабрике по основу јавних
прихода делимично замени у трајни улог државе у њеном капиталу, а део у износу од 948,7
милиона динара репрограмира.
Порески дуг пиваре, како је саопштила Пореска управа, репрограмиран је на пет година, а прва
рата за плаћање доспела је 31. јануара.
Представници Ваљевске пиваре такође су данас оспорили легитимитет Пореској управи да
може поднети захтев за покретање стечаја, а тај захтев оценили су и преурањеним.
Тај свој став бранили су чињеницом да Пивара солвентно послује и да измирује све обавезе из
Плана реорганизације, усвојеног током претходног стечаја, осим што не измирује рате за
отплату некадашњег дуга који је и био разлог за првобитно покретање стечаја у тој
приватизованој фирми, чији је сада стопостотни власник држава Србија.
У Пивари сматрају да шест доспелих рата нису могли да измире због тога што у пословној 2011.
години није било добити јер се морала обавити ликвидација "зависне фирме Пивара Ваљево
д.о.о", што је такође била обавеза из плана реорганизације.
Пивара измирује месечне обавезе од око 100 милиона динара, колико износе и залихе готових
производа и сировина, а њена потраживања су неколико пута већа.
Зараде за 209 запослених, у бруто износу од око десет милиона динара, редовно се исплаћују
сваког 10. у месецу.
Привредни суд је по службеној дужности затражио вештачење пословања и управљања
државним капиталом у Пивари од Државне ревизорске институције (ДРИ), али је одговорено
да то тренутно није могуће због великог обима посла и малог броја извршилаца у ДРИ.
То је био разлог више да Ваљевска пивара затражи вештачење пословања судских вештака
финансијске и технолошке струке, а о том захтеву републички јавни правобранилац изјасниће
се за недељу дана.
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=07&dd=18&nav_id=627787

Имлек опет преговара са синдикатима
ИЗВОР: БЕТА
Управа Имлека започеће нови дијалог са синдикатима у Новосадској млекари
како би решили статус 76 запослених који су радили у затвореном погону, у Новом
Саду.
Генерални директор Имлека Слободан Петровић рекао је да компанија не жели да ико остане без посла
и да ће им бити понуђен исти посао у некој другој млекари из система или посао сличан њиховој
стручној спреми.

Петровић је рекао да је Имлек био принуђен да затвори млечни погон у Новосадској
млекари због тешке финансијске ситуације. Имлек је већ затворио неколико погона који
су били нерентабилни.
"Иако смо започели појединачне преговоре са свих 76 радника, синдикати су инсистирали на
отпочињању социјалног дијалога, што смо ми прихватили и донели одлуку да са
синдикатима нађемо решење за све раднике", рекао је Петровић.
Биће настављени и разговори са радницима који нису чланови синдиката.
Војводјански секретар за привреду, рад и запошљавање Мирослав Васин рекао је да је донета
одлука да се до 31. августа надје решење за запослене, који ће до тада бити на плаћеном
одсуству.
"Договор је да нико од запослених без своје воље остане без посла, а изјашњавање радника
биће настављено до краја августа", рекао је
Васин.
Представници репрезентативних синдиката прихватили су да сутра започну нови социјални
дијалог са послодавцем и најавили да се неће оглашавати у медијима све док он не буде
окончан.
Начелница Инспекције рада за Јужнобачки управни округ Љиљана Стојшић рекла је да ће
инспекција пратити социјални дијалог и каснију реализацију договореног између послодаваца
и запослених.
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Имлек је 12. јула донео одлуку о затварању производног погона у Новосадској млекари.
Послови продаје, откупа сировог млека и дистрибуције и даље ће се обављати у новосадском
погону.
Имлек који је у власништву инвестиционог фонда Салфорд, раније је затворио погоне у
Пивницама, Оџацима, Вршцу и Шиду ради, како је рекао директор Петровић, повећања
ефикасности производње и "праћења европских трендова" у млекарској индустрији.
По његовим речима, у Србији има 250 млекара и врло брзо већи број њих ће бити
затворен.
Петровић је рекао да је жеља управе да прода затворене погоне, али то "иде јако тешко".

http://www.pravda.rs/2012/07/18/125611/

Синдикати „Политике“: Штетна
политизација промена власника
ИЗВОР: ТАНЈУГ
БЕОГРАД – Синдикат новинара „Политике“ и Независни синдикат фирме
„Политика, новине и магазини“ очекују да ће власничка промена у листу
„Политика“ створити услове за успешно пословање и оцењују да је штетна свака
политизација промена власништва.
„Синдикати сматрају да је штетна свака политизација промена до којих је дошло и да треба да
се прекине“, наведено је у саопштењу та два синдиката.
Како се истиче, синдикати очекују да ће власничка промена, односно долазак „Ист медија
групе“ уместо ВАЦ-а и формирање нове владе створити услове за успешније пословање, а
самим тим и за прављење квалитетнијих новина.
Синдикати су поручили да очекују позитивне промене у пословању и инвестициона улагања
која би побољшала квалитет издања, као и материјални статус запослених.
Они се надају и обнови социјалног дијалога који је доношењем Правилника о раду укинут, јер
је он основна претпоставка квалитетног и успешног рада.
Ти синдикати, како пише у саопштењу, наводе да је „блокада у спровођењу пословне политике
која је наступила због супротстављених приступа досадашњих власника у многоме утицала на
функционисање предузећа“.

22

