ПРЕС КЛИПИНГ
6.новембар 2012.

Истрага пропалих приватизација комбината;(стр.2)
Инвеститор улаже, држава запошљава; (стр.3)
Запошљавање: Дипломе појело време; (стр.4)
Социјалне карте: Лакши живот за милион душа; (стр.5)
Без посла остало сто радника ТВ Авале; (стр.6)
ИМТ чека на одговор државе;(стр.7)
Динкић: Подржаћемо свакога ко инвестира, запошљава и извози; (стр.9)
Производња пала за петину, отпуштања радника није било; (стр.10)
Испитати безакоње у пропалим приватизацијама; (стр.11)
Опоравак у рукама „Фијата”, челика и пољопривреде;(стр.12)
Трговци траже веће марже да би преживели;(стр.14)
Плата нарасла до минималца; (стр.15)
Радници Петрохемије траже помоћ Владе;(стр.15)
КГ: Блокирани рачуни 15 школа;(стр.16)
Радницима ће бити забрањен штрајк ван радног места;(стр.17)
Породиље на посао
после три месеца?;(стр.18)

1

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:404656-Istraga-propalih-privatizacija-kombinata

Истрага пропалих приватизација комбината
С. Б.
Министар финансија и привреде Млађан Динкић најавио је да ће следеће године
почети испитивање пропалих приватизација пољопривредних комбината. На
случајевима ће радити међуресорни тим
Током приватизације у Србији је продато укупно 156 пољопривредних предузећа
КРИМИНАЛ у расподели пољопривредног земљишта је нова тема за Владу Србије. Министар
финансија и привреде Млађан Динкић најавио је у понедељак да ће следеће године почети
испитивање пропалих приватизација пољопривредних комбината. На случајевима ће радити
међуресорни тим састављен од представника тужилаштва, полиције, министарстава
пољопривреде и финансија.
По речима министра Динкића "моћни појединци" не дозвољавају обичним паорима да дођу до
земље. Циљ је да се пољопривредницама земља стави на располагање.
- Зато ћемо почетком следеће године кренути у рашчишћавање те ситуације јер је трагедија да
се плодна војвођанска земља не обрађује како би могла - открива Динкић.
- Мислим да је ово област која је била запостављена годинама. Нећу да преузимам одговорност
да сада прецизирам рокове, јер овде ће очито бити много више посла за неке друге моје колеге
него Министарство финансија. Криминалу у располагању земљиштем мора се стати на пут.
Посебна пажња биће посвећена пољопривредним комбинатима у стечају. За министра
Динкића је питање да ли стечајни управници раде у интересу државе, пољопривредника или
крупног капитала.
ПРИВАТИЗАЦИЈА
ТОКОМ приватизације у Србији је продато укупно 156 пољопривредних предузећа. Међу њима
има оних која немају земљишта, али и комбината уз чију је продају у приватне руке прешло и
управљање са више од четири хиљаде ари. Продаја је поништене у 41 предузећу.
Међу приватизованим пољопривредним фирмама је укупно 48 пољопривредних комбината.
Приватизација је раскинута у њих седам, а још 12 је у стечају, у надлежности Агенције за
приватизацију.

2

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:404651-Investitor-ulaze-drzava-zaposljava

Инвеститор улаже, држава запошљава
С. Б.
Фирмама које добију субвенције за свако радно место стоји обавеза да радницима
дају зараду већу од минималне, али тек од момента када постигну пуну уговорену
запосленост
САМО од државне субвенције за свако радно место, која у случају "Првог маја" из Пирота
износи 5.000 евра, нови власник компаније би радника могао плаћати пуних 19 месеци. Под
условом да поштују законски минималац и уредно уплаћује порезе и доприносе. Све то време
на плате радника не мора да да ни динар из профита. Држава, с друге стране, одговара да у
међувремену инвеститор у буџет враћа кроз порезе, улагање у инфраструктуру, ангажовање
других фирми. За три године на динар помоћи врати - седам динара.
Минималац у Србији износи 20.010 динара. Када се на то обрачунају порези и доприноси,
месечни трошак на име једног радника је око 29.400 динара. Субвенција од 5.000 евра
тренутно износи 569.350 динара. Када се то подели са месечним трошковима, рачуница
показује да је сума довољна за 19,4 месеца ангажовања запосленог.
Компаније које су се за помоћ државе пријавиле од 14. круга, новембра прошле године, својим
запосленима би требало да исплаћују зараду најмање за петину већу од минималне. У овом
тренутку то би, без пореза и доприноса, било око 24.000 динара. У Пироту се, међутим, обећава
мања плата.
БЕЗ ГУБИТКАУ буџету за 2013. годину предложено је издвајање 8,2 милијарде динара за
бесповратна средства за Програм подршке директним инвестицијама. - Инвеститори новац
добијају на основу банкарских гаранција, тако да је сваки динар који држава даје апсолутно
обезбеђен и не може се десити да дође до било какве злоупотребе тих средстава - кажу у
Министарству финансија и привреде. - Од кад траје овај програм, држава није изгубила
ниједан динар.
- Та одредба ступа на снагу оног момента када инвеститор оствари пуну запосленост
предвиђену пројектом - објашњава Александар Милорадовић из Агенције за страна улагања и
промоцију извоза СИЕПА.
- Када компанија достави потврду да су остварили пуну запосленост и ми им исплатимо
четврту траншу субвенција, почиње да се примењује та одредба. Компанија има рок од три
године да постигне пуну запосленост.
Од тог момента компанија наредне три године не сме ни да смањује број запослених.
Нови власник "Првог маја", "АХ група" се обавезао да ће у року од три године ангажовати
укупно 1.350 радника. До момента док то не учини, запослене може да држи и на минималцу.
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Запошљавање: Дипломе појело време
Б. СТЈЕЉА
На бироу се послу нада 55.241 високообразованих, али шансе да до њега дођу нису
исте. Пластични хирург се запосли за два месеца, а стоматолог за пет година
Већу шансу имају или они са специфичним и дефицитарним занимањима
ТРЕНУТНО у Србији 55.241 грађанин има диплому факултета, али не и посао. Ни шансе да га
нађу нису свима исте. У трци до посла, дипломе имају различито пролазно време. Тако ће, на
пример, пластични хирург добити понуду за посао чим закуца на врата бироа, док ће се
професор општенародне одбране начекати скоро пет година.
- За добијање посла данас, дипломе факутета несумњиво доносе предност, али је чињеница да
нису сва занимања атрактивна за послодавце - објашњава Дејан Јовановић, директор
Националне службе за запошљавање. - Зато ће, на пример, анестезиолог добити посао у року
од три месеца, а стоматолог опште праксе тек за 64 месеца.
Он додаје и да је све више занимања која су данас превазиђена, а неке је дипломе појело време.
Тако данас на бироу има и професора општенародне одбране и друштвене самозаштите, иако је
овај предмет отишао у заборав. Ови ће предавачи зато дуго чекати ново радно место које би
колико-толико одговарало њиховим квалификацијама. А то ће, у просеку трајати, 58 месеци.
ТРЕЋИНА ОСНОВЦИПОСАО данас чека готово 750.000 грађана међу којима је тек 7,36 одсто
са високим школама, док с друге стране, доминирају они са средњом стручном спремом. А чак
трећина укупног броја незапослених има само основну школу.
Послодаваци се не отимају ни око историчара уметности, па ови кадрови на запослење чекају
три и по године, исто колико траје и стрпљење међу дипломираним инжењерима металургије.
Професори дефектологије за особе са поремећајем у понашању прву плату ће добити тек за три
године, а инжењер прераде и обраде дрвета за две и по.
- Већу шансу имају или они са специфичним и дефицитарним занимањима или кадрови који
имају широк спектар могућности за запошљавање, као што су правници и економисти. Њих је
највише на бироу, али је чињеница и да се сви они релативно брзо запошљавању јер су ови
профили увек потребни послодавцима - додаје Јовановић.
У Националној служби за запошљавање кажу да незапослени који имају завршен факултет
свакако имају више прилика да изађу са бироа од оних који имају средњу школу. Образованији
кадар, када се све сабере, у просеку чека 22 месеца, док је пролазно време занатлија и
гимназијалаца 45 месеци.
ИСКУСТВО ПРЕДНОСТ
НАЈВЕЋУ шансу за посао имају радници са искуством, закључују саветници са бироа, али
чекање скраћује и спремност незапослених да се сами више ”активирају”. У НСЗ примећују и да
послодавци све већи акценат дају додатним знањима и вештинама као што је познавање
компјутерских програма, страних језика, али будући шефови траже и комуникативност,
способност доношења одлука...
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Социјалне карте: Лакши живот за милион душа
В. Ц. СПАСОЈЕВИЋ
Завршен предлог критеријума социјалне карте по којима ће држава помагати
грађанима.

Међу

заштићеним

потрошачима

наћи

ће

се

најсиромашнији,

корисници социјалних и дечјих примања, пензионери
ОКО 350.000 социјално најугроженијих породица, односно око милион људи, могло би да се
нађе у групи субвенционисаних потрошача електричне енергије. Ово произлази из, управо
завршеног, предлога Радне групе Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.
Некима ће држава покрити трећину, некима половину, а некима, можда, и цео месечни рачун
за струју, зависно од примања, али и од потрошње.
Према речима Миће Лишанина, члана Радне групе која је требало да утврди ко су могући
социјално угрожени потрошачи, подела је направљена према приходима домаћинстава. Тако
су одређени лимити колике приходе треба да има једночлано, колико двочлано и трочлано,
колико четворочлано и петочлано, а колико шесточлано и веће домаћинство, да би им држава
помогла.
У субвенције улазе и све породице - корисници новчане социјалне помоћи (око 88.527), као и
део корисника дечјих додатака, чија примања нису већа од лимита датих по породицама (од
204.858 породица с додатком, у ту групу улази око 86.406).
ПРАВИЛА ОД НОВЕ ГОДИНЕРАДНА група Министарства рада требало би да предлог усагласи
са радном групом Министарства енергетике. Они ће до краја године, кажу у Министарству
енергетике, изаћи с јединственим предлогом, који иде на Владу. Цео систем субвенција,
односно енергетских социјалних карата, заживеће у првој половини 2013. У Министарству
енергетике истичу да је важно да најугроженији буду заштићени пре него што се либерализује
тржиште енергената.
- Међутим, пошто велики број домаћинстава прима и социјалну помоћ и дечји додатак, када се
одбију они који се поклапају, укупне бројке из ове две групе могле би да буду 148.547 породица
и око 530.000 особа - каже Лишанин.
Осим њих, има још неколико категорија људи којима ће држава помоћи, али је проблем што за
сада не постоје базе података са ким они живе, у каквим становима и да ли располажу
одређеним некретнинама од којих имају додатне приходе... Ту спадају пензионери са најнижим
пензијама (12.898 динара), којих има око 230.000. Претпоставља се да половина живи сама и
конкурише за помоћ државе. Ту су и корисници неге и помоћи другог лица по Закону о
социјалној заштити. Њих има око 52.000, и рачуна се да такође половина живи сама.
У трећој су домаћинства која су одбијена за социјалну помоћ јер прелазе лимит примања који
од октобра износи 7.275 динара месечно за појединца, али се уклапају у категорије
субвенционисаних. Прошле године је било 4.300 таквих породица. У последњој групи, која још
није сасвим дефинисана, налазе се незапослени са тржишта рада.
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МНОГИ НЕ КОРИСТЕ БОНУСЕЕПС већ субвенционише кориснике социјалне помоћи који не
потроше више од 450 киловата струје месечно и редовно измире обавезе, и то умањењем
рачуна за трећину износа. Међутим, од 88.000 породица корисника новчане социјалне помоћи
који ту спадају, субвенције користи само 13.000, јер остали немају бројило, или не плаћају
рачуне на време.
- За групе за које нема базе података о томе са ким живе и да ли имају друге приходе,
предлажемо обрасце које ће попуњавати под моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу. Њима ће држава покривати део рачуна, а у року од три или шест месеци, када
се провере подаци, ако се утврди да су дали нетачне, сносиће последице и морати да врате
добијени новац - каже Лишанин.
Онима који имају електрична бројила која се воде на њих, највероватније ће припасти ваучери
вредности од 700 до 800 динара за једночлану, до 1.600-1.700 динара за шесточлану и већу
породицу.
С обзиром на то да велики број домаћинстава не прелази потрошњу струје од 350 киловата
месечно, некима ће то покрити више од пола рачуна, а некима и цео. Ваучери ће се достављати
ЕПС, па ће он за тај износ умањивати рачун.
Они који немају бројила добијаће или наменска гарантна писма, којима ће нпр. станодавцима
плаћати учешће у режијама, или ће им бити повећан трансфер социјалних давања, уз контролу
да не потроше новац у друге сврхе.
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Без посла остало сто радника ТВ Авале
Радници ТВ Авала изненађени су начином на који је угашена та телевизија, као и брзином
којом је њену позицију у кабловском систему заузео нови канал Пинк два. Као и у случају када
је Савет Републичке радиодифузне агенције (РРА) донео одлуку о одузимању дозволе тој
телевизији, запослене ни овога пута нико од надређених није обавестио о новонасталој
ситуацији.
„Индикативно је то да се на истој позицији емитује нова телевизија у власништву човека који је
директно одговоран за пропаст ТВ Авале. Питамо се да ли је ово награда за „медијског магната”
који се све време скривао иза 4,95 одсто удела у власничкој структури, нагомилао дугове према
држави и пословним партнерима, а запослене и њихове породице довео до ивице
егзистенције”,наводи се у саопштењу.
Запослени у ТВ Авала критиковали су и рад државних органа, али и политичких функционера
који „нису ништа учинили како би заштитили раднике, њихова права и казнили оне који крше
закон и злоупотребљавају фреквенцију као национално добро”. Представник запослених
Александар Шубарић у изјави за „Политику” изразио је незадовољство поводом начина на који
је заживела једна, а угашена друга телевизија.
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– Све је урађено у недељу, без претходне најаве и оглашавања регулаторних тела, пре свега
РРА. То личи на унапред скован план да се ТВ Авала угаси – истиче Шубарић.
Наш саговорник додаје и да је без посла остало 100 људи који су много пре тога остали и без
плата. Наиме, запосленима није исплаћено укупно осам плата.
Одговоре на питања да ли ће да упутите приговор Савету РРА на одлуку о одузимању дозволе и
да ли ће да исплате заостале зараде, ни јуче није било могуће добити од сувласника Данка
Ђунића и Жељка Митровић. На наше позиве једино се огласио Дарко Поповић, директор пи-ар
сектора телевизије Пинк, уз објашњење да они нису задужени за пословање ТВ Авала.
У изјави за наш лист Горан Караџић, потпредседник Савета РРА, објаснио је да је Пинк два
кабловски канал за који Пинк има дозволу, те да није реч о заузимању фреквенције која је
припадала ТВ Авала.
В. М. А.
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/IMT-ceka-na-odgovor-drzave.sr.html

ИМТ чека на одговор државе
Новобеоградски произвођач трактора у августу прошле године надлежнима послао програм
реструктурирања, али они ћуте
Више од 170 предузећа у Србији већ десет година је у реструктурирању, а то значи, тако је било
бар на почетку, да се припремају како би се што боље продала најбољем могућем стратешком
партнеру. Међу њима је и много оних која су преузета од лоших купаца. Запошљавају око
40.000 људи. Више стоје него што раде.Много дугују држави, банкама и другим фирмама.
Процена Светске банке је да годишње праве штету од око 700 милиона евра.
Министарство финансија и привреде је одлучило да им пружи последњу прилику. До краја јуна
2014. године треба да им се нађе купац или партнер за одрживо тржишно пословање или ће
бити ликвидирана.
Новобеоградска Индустрија машина и трактора (ИМТ), једна је од њих. Слободан Петровић,
генерални директор, у разговору за наш лист каже да је после девет година од почетка
реструктурирања од ИМТ-а, као и од већине других фирми, остало само име.
– Некада смо годишње производили и продавали више од 40.000 трактора. Ове године ако
буде среће око хиљаду – каже Петровић. – Број запослених је од 3.800 сведен на 800. Питао
бих надлежне за наш случај, колико је пре девет година било запослених у јавној
администрацији, а колико их је данас. И, наравно, колика је просечна нето плата у јавном
сектору. У ИМТ-у је 29.000 динара. Неколико година узалуд тражимо право реструктурирање –
финансијско, производно и организационо. Од државе га нисмо дочекали, нити нам је
дозволила да га сами спроведемо. Презадужени смо 15 година. Већ 20 година робу продајемо
авансно. Купац плати трактор, па чека да му га испоручимо. Други одобравају кредите”.
Тако не може да се опстане на тржишту, каже наш саговорник, иако је држава издвајала новац.
Последње четири године је субвенцијама подстицала купце, што је у 2009. и 2010. години било
од велике помоћи.
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– У последње две године држава касни са уплатом пара, што отежава наш положај на тржишту.
Пре неколико дана смо обавештенидауНацртубуџетаза 2013. годинунису предвиђена средства
за ову намену – са жаљењем казује наш саговорник.
Директор ИМТ-а тврди да би ово предузеће могло да опстане, ако се заиста хоће нова
индустријализација Србије и производња за извоз, јер ИМТ има и конкурентан производ и
тржиште. Производи један модел трактора са европским сертификатом, који може свуда лако
да прода. Још два модела су у припреми и брзо се могу сертификовати. Стари модели су такође
тражени у земљама у развоју, јер су једноставније конструкције, без много електронике,
поуздани су, дуготрајни, лако се њима рукује и лако се одржавају.
– Пре пет недеља ИМТ и ИМР продали су лиценцу за пет типова трактора и мотора једној
фирми из Пакистана – нуди доказ Петровић. – Очекујемо да већ догодине у Пакистану буде
произведено најмање 5.000 трактора годишње, а убрзо и двоструко више. Сложенији и
вреднији делови би се производили у Србији. Почетком новембра на Сајму пољопривреде у
Болоњи разговараћу са још једним заинтересованим купцем за нашу лиценцу који има
огромно тржиште.
Посао са Пакистаном ИМТ-у и ИМР-у би годишње мога да доносе између 15 и 20 милиона евра,
тврди Петровић. После две године само од продатог права на лиценцу најмање 1,3 милиона
долара годишње.
– Имамо производ и купце и зато вреди улагати у обнову ИМТ-а – тврди његов директор. –
Али, нама су везане руке, јер без одобрења Агенције за приватизацију не можемо ништа да
продамо, нити да купимо, а камоли да планирамо на дужи рок.
После два неуспешна покушаја приватизације, у августу прошле године ИМТ је свим
надлежним министрима, премијеру и Агенцији за приватизацију упутио свој предлог програма
реструктурирања. Само на атрактивној локацији у центру Новог Београда имају 36 хектара
земљишта и 135.000 метара квадратних под кровом. Највећи део те имовине је вишак и велико
оптерећење за фирму. Предложили су да се сведу на трећину садашње локације или да се
преселе. Новац за обештећење поверилаца и улагања у нове технологије обезбедили би
продајом свог плаца.
– Нисмо тражили новац, већ само да са државом или уз њену контролу, сами преуредимо
предузеће и створимо профитабилну фирму – наставља наш саговорник. – Тек тада бисмо
могли да се надамо стратешком партнеру и да нас неко купи. До данас нисмо добили никакав
одговор. Нити је ико био спреман да саслуша наш предлог. Могао је неко бар да нам каже да
предлог није добар, да је бесмислен, али само под условом да има бољи.
Зато ће ИМТ још једанпут захтевати од државе да му помогне да коначно спроведе свој
програм реструктурирања, јер нема другог. Нарочито да га ослободи бесмисленог терета
дуговања. А то значи да се ИМТ-у отпише камата државних поверилаца и банака у стечају. Јер,
Беобанка у стечају од ИМТ-а потражује више од 80 милиона евра, од чега је главница дуга само
3,27 милиона евра, а остатак је камата.
Око 800 преосталих радника ИМТ-а, али и млади машински техничари и инжењери
машинства, као и њихове будуће колеге, такође чекају шта ће држава одговорити.
Александар Микавица
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dinkic_podrzacemo_svakoga_ko_investira_zaposljava_i_izvozi.4.html?news_i
d=250545

Динкић: Подржаћемо свакога ко инвестира,
запошљава и извози
АУТОР: Е. Д.
Сента - Држава ће подржати све компаније које у Србији инвестирају, отварају нова радна
места и производе за извоз, изјавио је јуче у Сенти министар финансија и привреде Млађан
Динкић приликом обиласка нове опреме у фабрици компаније Јапан тобако интернешенел.
Реч је о машини за сушење дувана која је део овогодишњег улагања од 40 милиона долара.
Компанија ЈТИ је у Србији у последњих шест година инвестирала укупно 140 милиона долара.
Динкић је подсетио да је реч о компанији која упошљава 320 радника, који имају сигурне
плате, као што и око 600 коопераната могу рачунати на сигуран приход из сарадње са ЈТИ.
- Циљ треба да буде да ове инвестиције прати и додатно запошљавање. Ту смо да подржимо
свакога у Србији ко инвестира, ко запошљава људе и посебно уколико производи робу која
може да се извезе - рекао Динкић.
Он је навео да компанија ЈТИ у 2013. години планира да извезе из Србије робу у вредности од
35 милиона евра, три пута више него ове године, и додао да у томе главну улогу играју
пољопривредни произвођачи дувана.
- Наш задатак је да у наредном периоду обезбедимо наводњавање њива произвођача дувана и
свих других пољопривредних газдинстава, што би повећало њихове приносе од два до три пута
- казао је министар Динкић. Пуштању у рад нове машине за сушење дувана присуствовали су
министар саветник Амбасаде Јапана Казуаки Камеда и председник општине Сента Рудолф
Цегледи.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/proizvodnja_pala_za_petinu_otpustanja_radnika_nije_bilo.4.html?news_id=2
50541

Нови менаџмент Ваљаонице бакра Севојно указује на тешку ситуацију у којој је затечена
та компанија

Производња пала за петину, отпуштања
радника није било
АУТОР: Е. Д.
Ужице - После преписке између групе нижих руководилаца и акционара Ваљаонице бакра из
Севојна, која је отворила дилему да ли је начин пословања новог менаџмента и кадровска
политика у интересу компаније, јуче се званичним саопштењем огласило и пословодство. У
допису који је упућен нашем листу, подсећа се да су фондови РЦ2 и Дарбy постали су већински
власници Ваљаонице куповином већинског дела Ист Поинт Групе 2010. године, као и да су до
сада инвестирали око 100 милиона евра, укључујући и велика средстава која су отишла на
отплату наслеђених дугова.

- С обзиром на тешко затечено стање у Ваљаоници, укључујући и наслеђене дугове које
Ваљаоница није могла да врати, започето је њено реструктурирање и ревитализација као
предуслов опстанка. Да би се убрзало реструктурирање, нови власници су, током 2011.
ангажовали и искусан менаџмент. Паралелно, приступило се процесу репрограма кредита код
домаћих и иностраних банака. Тај процес напредује добро и очекујемо успешно окончање овог
посла који је од виталног значаја за опстанак ВБС-а - наводи се у саопштењу.
Истиче се, такође, да је Влада Републике Србије, „позитивно оцењујући напоре нових власника
и менаџмента“ на последњој седници одобрила репрограм дуга код Фонда за развој, што је
„додатни подстрек да се, у овим тешким временима кризе и лошим условима продаје,
Ваљаоница постави на ноге“. У саопштењу се каже и да је природно да запослени у Ваљаоници,
као и запослени у највећем броју компанија у Србији, буду забринути за пословање и рад својих
компанија.
- Времена су тешка, услови пословања све сложенији, конкуренција јача, развој ситуације на
тржиштима све теже предвидив. Међутим, упркос смањењу продаје и производње од 20 одсто
ове године, смањења броја запослених није било. Напротив, од када су фондови РЦ2 и Дарбy
преузели Ваљаоницу, плате су само ове године повећане два пута, и све ово време су редовне.
Исто важи за порезе, доприносе, као и добављаче, чиме се убрајамо у мали број послодаваца у
Србији где се обавезе измирују на време. Акционари и менаџмент Ист Поинт Групе улажу све
напоре да се одржи радни и производни процес. Имајући у виду ниво незапослености у Србији,
смањење броја радника путем технолошког вишка је последњи корак на који би се акционари и
менаџмент Ист Поинта одлучили, што је већ показано како у ВБС-у тако и у осталим
чланицама Групе - наглашава се у саопштењу и додаје да нови власници не толеришу никакве
злоупотребе од стране запослених у компанији, а камоли од стране менаџмента, јер је то
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„основно пословно начело фондова РЦ2 и Дарбy“ као и начела аутономног утврђивања плата и
бонуса менаџменту од стране акционара.
Није отказ
„Претходни директор ВБС-а Драган Суботић није отпуштен, већ је са њим споразумно
прекинут радни однос“, саопштавају из Ваљаонице бакра Севојно и тврде да је „његов одлазак
са функције више пута одлаган, на његову молбу“.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ispitati-bezakonje-u-propalim-privatizacijama

Испитати безакоње у пропалим
приватизацијама
Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је да ће бити формиран
међуресорни тим, који ће се састојати од Тужилаштва, полиције, министарстава
пољопривреде и финансија, да испита „безакоње које влада“ у случајевима
пропалих приватизација пољопривредних комбината и пољопривредног
земљишта.
Динкић је у изјави новинарима у Сенти рекао да у одређеним случајевима пропалих
приватизација „моћни појединци не дозвољавају обичним паорима да дођу до земље”.
– Зато ћемо почетком следеће године кренути у рашчишћавање те ситуације јер је трагедија да
се плодна војвођаска земља не обрађује како би могла – рекао је Динкић, и додао да је циљ
Владе да се што више земљишта стави на располагање пољопривредницима. – Ја мислим да је
то област која је била запостављена годинама, нећу да преузимам на себе одговорност да сада
прецизирам рокове јер ће ту, очито, бити много више посла за неке друге моје колеге него за
Министарство финансија, али мислим да се криминалу у располагању пољопривредним
земљиштем мора стати на пут.
Како је навео, треба испитати да ли стечајни управници у разним случајевима у Војводини и
Србији раде у интересу државе, пољопривредника или у интересу неког крупног капитала који
је заправо изазвао те лоше приватизације због чега су те фирме отишле у стечај.
– Мислим да држава мора бити јача од оних који имају новца и да коначно земља припадне
онима који су у стању да је обрађују и да за то плаћају ренту држави – додао је Динкић. –
Имамо један комбинат у Сенти који је у стечају, а имамо информације да стечајни управник не
поступа баш по закону и да одређени појединци који су довели комбинат до пропасти без
икаквог закупа користе то пољопривредно земљиште, да паори не могу да дођу до њега и да се
на неки начин ти појединци постављају као јачи од државе. Ми мислимо да ту коренито
променимо ствари, требаће нам времена да то сагледамо целовито, а овај пример у Сенти ће
нам бити водиља да тако направимо анализу у читавој Војводини и решимо оно што други
нису пре нас решавали.
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Министар је рекао да ће се споразум с Уједињеним Арапским Емиратима и њиховом водећом
компанијом „Ал Дахра“ највећим делом односити на ПКБ и Пољопривредни комбинат „Драган
Марковић“ из Обреновца.
– О томе интензивно разговарамо с градоначелником Београда Драганом Ђиласом и припрема
се процена вредности ПКБ-а – рекао је Динкић новинарима у Сенти. Како је навео, споразум ће
обухватати и подршку изградњи мреже канала за наводњавање у читавој Војводини и Србији,
изградњу карго терминала на београдском аеродрому, као и модернизацију једне од речних
лука на Дунаву да би се одатле транспортовали пољопривредни производи.
– Ја сам већ донео одлуку и договорио се с министром пољопривреде Гораном Кнежевићем да
оних 16.000 хектара земље које сада закупљују комбинати из ’зеленог пула’ одмах дамо на
лицитацију паорима – рекао је Динкић. – Пошто су реаговала удружења пољопривредних
произвођача, договорили смо се да се УАЕ концентришу на ПКБ и „Драган Марковић“ из
Обреновца, а да сва државна земља, тих 16. 000 хектара, понуди на издавање паорима по
почетној цени од 250 евра по хектару.
М. Митровић
Нова машина у „Јапан тобаку”
Министар финансија Млађан Динкић пустио је у фабрици компаније „Јапан тобако
интернешенал“у Сенти нову машину за сушење дувана, која је део овогодишњих улагања те
компаније од 40 милиона долара у Србији.
Пуштањем у рад нове машине капацитет за производњу дувана у фабрици биће повећан 20
посто. Динкић је том приликом истакао да су, од његове последње посете фабрици 2006.
године, у Сенти видљива улагања од 140 милиона долара уложена у том периоду. Он је истакао
да га је обрадовала вест да ће фабрика у овој години извести цигарета и дувана за 35 милиона
долара, што је три пута више него лане. По Динкићевим речима, значајан задатак је да се у
будућности обезбеди наводњавање земљишта, чиме би принос дувана могао бити повећан два
до три пута.
Он је нагласио да ће Влада подржавати свакога ко инвестира и запошљава у Србији, а посебно
ако је производња намењена извозу, и додао да циљ треба да буде да све инвестиције прати
додатно запошљавање. Како је навео, од фабрике у Сенти 600 узгаивача дувана има сигурне
приходе ,а ту је и 320 радника ове компаније. Динкић је напоменуо и да је приликом посете
Токију разговарао са челницима ЈТИ-ја, којима је поручио да компанија треба да појача
програме друштвене одговорности за институције у Сенти.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/oporavak-u-rukama-%E2%80%9Efijata%E2%80%9D-celika-i-poljoprivrede

Опоравак у рукама „Фијата”, челика и
пољопривреде
– Уколико се у 2013. покрене „Железара Смедерево„, уз даље јачање упошљавања
„Фијата„ у Србији, али и бољи пољопривредни род, постоје реални изгледи да се
направи позитиван искорак у привреди у односу на ову годину –
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рекао је аналитичар Института за тржишна истраживања Саша Ђоговић на конференцији за
новинаре. – Међутим, забрињава што, сем „Фијата„, у нашој земљи не постоји ниједна већа
инвестиција која би направила квалитативни помак у производној понуди домаће индустрије.
Он је рекао новинарима да су престанак рада смедеревске железаре и слабија упосленост
капацитета „Петрохемије„ условили оштар пад производње основних метала и хемикалија.
Услове привређивања на српском тржишту крајем септембра и почетком октобра, по
Ђоговићевим речима, карактерисале су појачане инфлационе тензије подстакнуте лошим
пољопривредним родом и картелско-монополским структурама у привреди.
Ђоговић је рекао да с „цунамијем” поскупљења производа и услуга крајем трећег квартала ове
године и с уласком у последњи треба рачунати на даље опадање малопродајног промета.
– Влада Србије је у првих 100 дана рада имала добре резултате, пре свега у борби проитив мита
и корупције, али Србија још није избегла могући „грчки сценарио” – изјавио је Ђоговић. –
Претходна влада је имала више маркетиншки приступ економским проблемима, док је ова
влада свесна дубине економске и друштвене кризе у којој је земља и, у складу с тим је креиран
амбициозан буџет за идућу пословну годину.
Он је истакао да је 100 дана кратак период, а као први негативан елемент рада Владе навео је
недостатак јасног плана реструктурирања јавног сектора, који се и даље шири и „спречава да
организам српске привреде почне да дише без апарата у виду разних субвенција или кредита”.
Говорећи о позитивних резултатима, Ђоговић је истакао да је Влада показала озбиљан
стратешки приступ у борби против корупције, јасно се позиционирала ка европским
интеграцијама и на реалним основама прави план за решавање „косовског чвора”, који неће
угрозити пут Србије ка приближавању европским стандардима.
Што се тиче буџета, Ђоговић је навео да је планирано смањивање буџетског дефицита за готово
половину у односу на ову годину.
– Јасно је конципиран и значај ММФ-а у савладавању постојеће економске кризе, уместо
демагошких ставова у тој финансијској институцији – рекао је он, изразивши очекивање да ће
Србија нови аранжман с ММФ-ом постићи највероватније у фебруару или марту.
Позитивни резултати Владе су, по његовим речима, такође конкретизовање даље сарадње с
Русијом, препознавање енергетике и пољопривреде као стратешких грана, отклоњене су
препреке око имовинскоправних односа који су кочили градњу Коридора 11 на којој су
ангажовани Азербејџанци, ускоро ће бити ангажовани и Кинези и друго.
Ђоговић је рекао су негативни елементи у првих 100 дана рада Владе то што је нови буџет
базиран углавном на повећаним пореским оптерећењима управо због непостојања програма
трансформације јавног сектора у свим областима, присутан популизам у вези с неотпуштањем
запослених у јавном сектору и повећања плата и пензија од два посто.
Он је додао да ће, осим номиналног повећања, плате у јавном сектору и пензије реално бити у
паду због наглашених инфлационих токова у привреди.
Далеко је раст стандарда
– У постојећим условима привређивања не постоје било какве опипљиве назнаке које би
упућивале на опоравак животног стандарда становништва, а инфлациони сигнали иду до
априла идуће године, као и растућа незапосленост – навео је Ђоговић.
Он је казао да је после августовског раста потрошачких цена по стопи од 1,6 посто, у септембру
забележено повећање инфлације за додатна 2,3 посто на месечном нивоу.
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Трговци траже веће марже да би преживели
Чланице “Домаћег трговачког ланца” (ДТЛ) договориле су се на састанку
одржаном минулог викенда у Каштелу “Ечка”, надомак Зрењанина, да ће упутити
иницијативу Министарству трговине, Привредној комори и Унији послодаваца да
се у закон унесе одредба
да најкраћи рокови плаћања буду 45 а најдужи 60 дана, као и да се уредбе о ограничавању
трговачких маржи утврде тако да маржа на основне намирнице буде лимитирана на
максимално 15 посто. То је резиме редовног састанка на којем су учествовали представници 14
трговинских ланаца широм Србије, а чији је домаћин овог пута била зрењанинска компанија
“ББ-трејд”.
Иначе, ДТЛ, који је основан 2010. године, окупља више од 400 малопродајних објеката с
циљем да потрошачима стави на располагање широк асортиман производа и да развија домаћу
производњу. По речима генералног директора “ББ-трејда” Драгољуба Бјелоглава, ДТЛ данас
представља петог трговца по промету у Србији и запошљава више од 2.500 радника.
– Четрнаест трговачких предузећа удружило се пре две године да би заједничком набавком
остварило добре набавне цене и самим тим имало конкурентне малопродајне цене – рекао је
Бјелоглав. – Циљ нам је и да развијамо приватну робну марку и поспешујемо домаћу
производњу, као и да разменом искустава и знања из својих компанија допринесемо бољој
конкуретности и ефикасности и бољем управљању трошкова у свакој кући понаособ. У томе за
сада успевамо јер раст промета у 2011. години од 20 посто у односу на 2010. показује да се
“Домаћи трговачки ланац” развија. Пројекције за ову годину су такође такве да ћемо имати 20
посто повећање промета.
Како је навео, јединствена набавка подразумева да чланице ДТЛ-а могу да се приближе
условима које имају крупни трговци у Србији, односно да набавна цена производа које домаћи
трговци пласирају кроз своју малопродајну мрежу буде иста или мало виша у односу на оне
које важе у највећим ланцима. С тим у вези, Бјелоглав је прокоментарисао одлуку већих
трговаца да робу дају на одложено плаћање од 220 и више дана.
– То је борба за потрошаче али, искрено, тешко да ту има неке економске логике. Због чега се
то дешава? Сведоци смо да је данас куповина у хипермаркетима у паду у односу на куповину у
малим маркетима. Услед кризе људи располажу мањим буџетом, нису у прилици да обављају
велике пазаре па су се окренули мањим, свакодневним куповинама, када узимају пола векне
хлеба, литар јогурта, 300 грама саламе… Због таквог понашања потрошача велики ланци су
принуђени на то да маркетиншким активностима, па чак и финансирањем потрошње код
купаца, покушавају да умање пад промета који имају – објаснио је Бјелоглав.
Ж. Балабан
Корист за банке
Генерални директор “ББ-трејда” Драгољуб Бјелоглав казао је да и ова компанија даје робу на
одложено плаћање, али до 100 дана, колико је било и раније, што, по његовом мишљењу, има
неког економског смисла.
– Иначе, све то кредитирање на крају се слива у банке. Оне откупе чекове, зарачунају камату, а
то на крају мора да проузрокује раст цена производа на рафовима – оценио је Бјелоглав.
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:Plata-narasla-dominimalca&catid=9&Itemid=120

Плата нарасла до минималца
Понуда власника словеначко-енглеске компаније АХ Групе која је, пре месец дана купила три
производне хале индустрије одеће Првог маја из Пирота, да потписује нове уговоре са
радницима са износом бруто плате од 18.800 динара, око 13.500 динара нето, је измењена. Од
јуче су радници почели да раде у халама два и три, након што су прихваћене наше примедбе на
Правилник о раду, јер ова компанија нема колективни уговор. Ми смо тражили да се поштује
Закон о раду и да се основна зарада базира на минималцу од 20.500 динара и плус да се
исплате накнаде за топли оброк, превоз, регрес за годишњи одмор.
То је пословодство прихватило, истиче у изјави за Привредни преглед Зоран Живковић,
председник самосталног синдиката Првог маја. Распон коефицијената је два, а плата за
стручније позиције ниска, али имамо обећања власнице АХ групе Мојце Луканчић, да ће се и то
кориговати набоље, додаје Живковић. Он каже да након договора, који се настављају као и
информативни разговори са радницима, вероватно ће многи одустати од социјалног програма.
Према договорима са Министарством за финансије и привреду пиротским текстилцима, би по
моделу Нитекса, припале отпремнине од 300 евра по години стажа, 10 просечних зарада или
опције две до пет година до пензије. Још увек није познато колико ће их узети социјални
програм, а колико ће прећи у АХ Мура, јер изјашњавање још траје. Паника међу радницима
завладала је недавно када је од око 1.000 конфекционара, њих 300 било спремно да иде из
фирме због високих плата. Незадовољство је кулминирало када су радници обавештени да ће
власници добити подстицаје од 6,65 милиона евра, 5000 по особи, за запошљавање 1.328
радника, уз енигму предвиђених улагања од 11 милиона евра. Према најавама Мојце Луканчић
пословодство ће се трудити да испоштује уговор, реализује производњу и запосли још најмање
100 радника у хали један, која се опрема машинама. Пласман робе намењен је у Италију,
Холандију, Немачку и друге земље. Први мај има укупно 1.500 радника, конфекција са 1.000
радника је приватизована, а на чекању је трикотажа, трговачка мрежа, хотел и још неки
објекти.

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1035:Radnici-Petrohemije-tra%C5%BEepomo%C4%87-Vlade&catid=8&Itemid=119

Радници Петрохемије траже помоћ Владе
Део радника панчевачке Петрохемије затражио је јуче од министра финансија и привреде
Србије Млађана Динкића да се позабави судбином тог хемијског предузећа. Тај захтев је упућен
са протестног скупа који су организвала два, од три репрезентативна фабричка синдиката ХИП
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Петрохемије - Самостални синдикат и Синдикат инжењера и техничара Независност.
Захтевамо формирање радне групе сачињене од представника министарства, Петрохемије,
акционара и експерата, рекао је председник Самосталног синдиката Миша Фарага. Затражено
је и да власт одмах обезбеди довољне количине струје и гаса за стабилан рад Петрохемије,
хитно укине акцизе на Ц4 фракцију како би могла да стартује Фабрика синтетичког каучука у
Елемиру и да смени генералног директора Петрохемије.
Бета

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=11&dd=06&nav_category=12&nav_id=657964

КГ: Блокирани рачуни 15 школа
ИЗВОР: БЛИЦ
Крагујевац -- У 32 школе град Крагујевац за трошкове превоза просветара дугује 70
милиона динара, а у 15 школа је рачун у блокади због тужби радника.
Часови су скраћени на 30 минута, а синдикат захтева да се локална управа обавеже да ће
обезбедити новац за превоз.
Због неисплаћених накнада за превоз 36 радника је поднело тужбе и од децембра прошле
године рачун школе је у блокади јер пристижу извршне пресуде.
"Већ су видљиве поделе у школи на оне који су тужили и оне који то нису верујући да ће им
новац бити исплаћен", каже Биљана Шиповац, директор Прве техничке школе. Она додаје да је
јуче на састанку са директорима свих школа градоначелник Верољуб Стевановић обећао да ће
до краја године бити измирена сва дуговања.
Председник синдиката Родољуб Милутиновић каже да радници не верују обећањима и да је
још 30 запослених у Првој техничкој школи најавило да ће наредних дана поднети тужбе.
"Наш је предлог да се новац прво уплати школама чији радници нису подносили тужбе зато
што ти износи нису увећани за камате које се дневно обрачунавају. Следе школе које су у
блокади за мањи износи до 1,5 милиона динара, а затим остале ", каже Драгослав Милошевић,
члан Градског већа задужен за образовање.
У Другој гимназији, где су часови скраћени на пола сата, запослени немају намеру да прекину
штрајк све док им се не плате трошкови превоза.
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"Тражимо да се град обавеже да ће измирити обавезе по одређеној динамици. У нашој школи
тужбе је поднело 60 колега, а у целом граду 550 просветара. И наша школа је због пристиглих
судских пресуда у проблему ", каже Саша Крајић, председник синдиката Друге гимназије.
Милан Јевтић, председник Уније синдиката просветних радника Крагујевца, каже да је градска
управа у преговорима са директорима школа заобишла синдикат и договорила да се најпре
исплате дуговања према оним школама где запослени нису подносили тужбе.

ВЕСТИ ОНЛАЈН
http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/267484/Radnicima-ce-biti-zabranjen-strajk-van-radnog-mesta

Радницима ће бити забрањен штрајк ван
радног места
Властима је изгледа дозлогрдило да вечито растерују незадовољни пролетеријат
испод властитог прозора, па су одлучиле, како наводе синдикалци, да напишу
нови закон о штрајку, по коме радник неће смети да протестује ван радног места,
пише београдски Ало.
Било некад, ускоро неће више моћи: Радници могу да штрајкују само на радном месту, а не на
улици, предвиђено је новим законом који ће ускоро да се нађе у Скупштини Србије
То је, како истичу борци за синдикална права, само једна од новина које ће се наћи у новом,
“бољем”, издању закона.
"Ускоро ћемо добити закон у коме се, између осталог, дефинише радно место запосленог и
његове пословне просторије као место штрајка. То значи да неће бити више протеста на
улицама, блокирања саобраћајница, пролетерских парола испред Владе Србије", наводи Хаџи
Здравко Ковач, председник Независног синдиката јавних служби Војводине.
Зоран Мартиновић, државни секретар Министарства за рад и социјалну политику, истиче да
нови закон иде на руку радницима.
Дозвола од МУП-а
Зоран Мартиновић каже да окупљање мора да се пријави и да се прибави дозвола МУП-а за
одржавање протеста.
Он додаје ће на овај начин да се избегне да штрајкачи остваривањем својих права истовремено
повређују права других грађана.
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"До сада је законом из 1996. године било утврђено да послодавац сам одлучује о томе да ли је
запослени прекршио закон и да сходно томе уручи раднику отказ. Међутим, према нацрту
новог закона, ту област ће сада покривати судови, па ће запослени остати без посла тек након
што се у евентуалном судском поступку докаже да је прекршио закон", наводи Мартиновић.
"Новим законом утврђује могућност да послодавац може "мртав ладан" да отпусти радника ако
се докаже да је штрајковао на незаконит начин. А како су сви наши штрајкови у претходне две
деценије били више-мање незаконити, велика је вероватноћа да ће новим законом и оно мало
права која су запослени имали изгубити", истиче Ковач.
Саговорник листа истиче да предлагачи закона покушавају донекле да испеглају ствар давањем
могућности јавног испољавања незадовљства запослених да протестују, али само као грађани, и
то на местима и према правилима које уређују други закони.
"То значи да ће запослени моћи да се окупљају, али само под условом да траже и добију
сагласност МУП-а. А сви можемо да претпоставимо какви су изгледи да се незадовољној,
гладној и извараној радничкој класи одобре штрајкови испред Владе Србије".

АЛО
http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/porodilje-na-posao-posle-tri-meseca/3539

НОВИ ЗАКОН О РАДУ

Породиље на посао
после три месеца?
Аутор: А. Медаковић
Породиље у Србији ускоро би могле да буду суочене са ситуацијом да на посао
крену већ по истеку трећег месеца од порођаја, уместо као до сада после
навршених 11 месеци, сазнаје “Ало!”.
Ово ће се наиме десити само уколико домаће власти прихвате директиве из Европе о томе да се
породиљама дозволи да саме бирају да ли ће да раде после трећег месеца или ће се одлучити да
искористе своје право на одуство ради неге детета до краја.
Међнародни монетарни фонд кроји нови Закон о раду
Иако надлежни о увођењу ове одредбе размишљају само у контексту права породиље да почне
да ради, уколико то жели и пре истека њеног права на одсуство, постоји могућност да се то
“право” врло брзо женама обије о главу, јер би на тај начин послодавцима била остављена
могућност да уцењују мајке да се на радном месту “појаве добровољно” већ после три месеца од
рођења бебе.
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Зоран Мартиновић, државни секретар у Министарству рада и социјалне политике истиче да
нико у министарству није размишљао о увођењу овакве одредбе, али да постоје одређене
интенције из Европе да се она уведе, али само као право породиља да, уколико желе, могу да
раде и пре истека одсуства ради неге детета.
Стране посланице воде своје бебице на посао! - Сара Боесвелд
Он додаје да министарство тренутно са представницима синдиката, али и послодаваца ради на
предлогу Нацрата измена и допуна закона о раду.
- Највећа полемика води се о захтеву Међународног монетарног фонда да се продужи време
трајања уговора на одређено са досадашњих годину дана на три године. Такође расправља се и
о другом захтеву ММФ о томе да послодавац не исплаћује отпремнине за раднике који су
проглашени вишком запослених за целокупан стаж, већ само у сразмерном делу и за време
које је провео код њега - наводи Мартиновић и додаје да су послодавци до сада
злоупотребљавали институцију уговора на одређено и да је циљ министарства да се томе стане
на пут.
- Чињеница јесте да је злоупотреба уговора на одређено проблем. И то не само Србије, већ и
целог региона. Јер та институција је уведена као изузетак, а послодавци га третирају као
правило, које се своди на то да радник ради на одређено колико послодавац хоће, а запослени
је у стању да истрпи - каже Мартиновић додајући да је један од разлога због којег се размишља
о продужењу рока и тај да се раднику омогући да што дуже проведе у радном односу.
Без права на регрес, топли оброк и отпремнину!
Представници синдиката истичу да никада неће пристати на измене закона, које се тичу
продужења уговора на одређено време.
- Радници сасвим сигурно неће имати ни пуну плату који би имали као радници на неодређено
ни регрес, топли оброк или право на отпремнину - истичу у Независном синдикату јавних
служби Војводине. У овом синдикату додају да ће нови закон елиминисати и овако оскудна
радничка права те да ће бити скројен по мери послодаваца, односно инвеститора који су и до
сада кршили постојеће прописе.
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