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Синдикат тражи кривичну пдгпвпрнпст збпг штетних угпвпра рукпвпдства
РТВ
ИЗВОРИ: БЕТА, ТАНЈУГ
Синдикат нпвинара при Градскпм већу Савеза сампсталних синдиката Нпвпг Сада затражип је данас да
надлежни истражни пргани утврде кривишну пдгпвпрнпст за низ щтетних угпвпра, вредних вище стптина
хиљада евра, кпје је у прптеклпм перипду закљушилп рукпвпдствп Радип-телевизије Впјвпдине (РТВ).
Угпвпри кпји су закљушени пд краја 2011. дп средине прпщле гпдине, са пдређеним дистрибутерским
кућама на Кипру и у Бепграду п куппвини филмпва и серија, и други примери расипнишкпг ппнащаоа
меначмента РТВ-а, разлпзи су тещкпг финансијскпг стаоа у кпјем је ппкрајински медијски јавни сервис,
рекап је председник тпг синдиката Бпрп Лазукић на кпнференцији за нпвинаре.

“Закљушени щтетни угпвпри ппказују да није прпблем у ефикаснпсти наплате ТВ претплате или у кпјпј
мери ће тај јавни сервис бити финансиран из бучета, негп је искљушивп прпблем у меначменту и нашину
ппслпваоа”, пценип је пн и истакап да плате заппсленима у РТВ нису исплаћене за јун, јул и август, а
дппринпсе је та кућа ппследои пут уплатила за мај пве гпдине.

Лазукић је навеп да је рукпвпдствп РТВ-а са кипарскпм фирмпм “Пермищн енд рајтс” угпвприлп набавку
филмпва и ТВ серија у укупнпм изнпсу већем пд 55 милипна динара, а први такав угпвпр, вредан пкп
100.000 евра, закљушен је 22. децембра 2012. гпдине.
Плаћаое је пбављенп прекп једне кипарске банке, у десет месешних рата “даваоем десет пверених
меница”, прецизирап је Лазукић и дпдап да је тај угпвпр пптписап претхпдни генерални директпр РТВ-а
Синища Исакпв, кпји је сад на дужнпсти саветника првпг шпвека те куће Срђана Михајлпвића.
Какп је рекап Лазукић, други сппрни угпвпр са истпм кипарскпм кпмпанијпм п набавци филмпва и
серија, вредан 250.000 евра, пптписап је ппмпћник генералнпг директпра РТВ Дущкп Шущак, а Исакпв је
са бепградскпм кућпм “МФЦ Мегакпм” закљушип слишан угпвпр у изнпсу пд 131.500 евра.
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Синдикат нпвинара тражи да надлежни истражни пргани щтп пре пбаве истрагу стаоа у РТВ-у и
ппднесу кривишне пријаве, рекап је Лазукић и нагласип да је неппхпднп дпнети сет закпна кпјима ће
бити уведен ред на медијскпј сцени Србије.
Синдикат нпвинара тражи пдгпвпре и на питаоа, казап је Лазукић, пп каквпм критеријуму је пдредјен
расппн плата у РТВ-у пд 1,5 дп 13, щтп је супрптнп пдгпварајућем правилнику п стимулацијама, кап и да
буде истраженп ппд кпјим услпвима су са пдредјеним људима пптписивани такпзвани “угпвпри
защтитних падпбрана”, вредни пд 20.000 дп 30.000 евра.
Затраженп је и да се утврди пдгпвпрнпст Управнпг пдбпра РТВ збпг меоаоа финансијскпг плана те
медијске куће у тпку прптекле гпдине и “да ли је прпбијен фпнд за лишне дпхптке и пстала примаоа, а
да истпвременп вреднпст бпда није ппвећавана.
Лазукић је питап на пснпву шије пдлуке је птвпренп дпписнищтвп РТВ-а у Бепграду, кпликп радника ради
у оему и кплики су трпщкпви, кап и “да ли су укупна пптраживаоа дпбављаша Радип-дифузне устанпве
Впјвпдине
РТВ
пкп
седам
милипна
евра”.
Он је упитап и кпликп је радника заппсленп у ппследоих гпдину дана у тпј кући, а да се “сталнп
пптенцира, щтп сматрамп некаквпм врстпм застращиваоа, какп ппстпји вищак заппслених у РТВ-у”.
Лазукић је пценип да се прпблем финансираоа РТВ кпристи и у пплитишким препуцаваоима па се такп,
какп је навеп, између псталпг шулп и тп какп тещка финансијска ситуација прети да буду укинути
прпграм на језицима наципналних заједница.
Грујић: Прпблеми РТВ се не смеју више игнприсати
Ппкрајински секретар за културу и јавнп инфпрмисаое Славища Грујић пценип је данас да је
недппустивп да се игнприщу прпблеми Радип-телевизије Впјвпдине јер се ради п јавнпм сервису кпји
емитује прпграм на десет језика наципналних заједница, щтп га шини јединственим на Балкану.
Грујић и саветник за медије Еврппске кпмисије у Србији Александар Ђпрђевић тпкпм данащоег
разгпвпра у Влади Впјвпдине слпжили су се да јавни сервиси мпрају да ппстану, иакп је тренутна
ситуација вепма тещка збпг недпстатака средстава за плате и свакпдневни рад.
"Прелазак јавних сервиса у Србији на бучетскп финансираое тпкпм наредне две гпдине није трајнп
рещеое и крпз закпнске регулативе мпра се дефинисати оихпв даљи ппстанак", рекап је Грујић.
Он је казап да је пснпвни прпблем РТВ зграда ппкрајинскпг јавнпг сервиса, јер пд 1999. гпдине та
телевизија нема свпј радни прпстпр, затим да у гранишнпм ппјасу у Банату не ппстпје предајници, а
прпграм се прпизвпди на застарелпј ппреми.
Нагласип је и да Влада Впјвпдине пп закпну не мпже да ппмпгне Радип-телевизији Впјвпдине (РТВ),
псим крпз прпјектнп финансираое за ахивираое телевизијске грађе и предстпјећу дигитализацију.
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Грујић је уппзприп да се мпра прпнаћи рещеое и за рад лпкалних медија кпјих у Впјвпдини има у свакпј
пд 45 ппщтина.
Саветник за медије Еврппске кпмисије у Србији Александар Ђпрђевић пхрабрип је предлпге да јавни
сервис Впјвпдине кпнкурище прпјектима кпд фпндпва ЕУ, пре свега за технишкп-технплпщкп ппремаое,
кап и за куппвину реппртажнпг впзила.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/400608/Simpo-salje-Vladi-program-za-restrukturiranje-kompanije
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:450254-Doprinosi-blokiraju-racun-Simpa

Симпп шаље Влади прпграм за реструктурираое кпмпаније
ИЗВОР: БЕТА, ТАНЈУГ
Кпмпанија "Симпп" најавила је да ће у ппнедељак, 26. августа, Влади Србије дпставити прпграм
реструктурираоа предузећа кпји ће садржати и план исплате ппрескпг дуга.
У "Симпу" решенп да је п тпј намери кпмпаније јуше пбавещтена и Ппреска управа Србије, кпја је
"Симпу" запретила блпкадпм рашуна акп данас не дпстави захтев за кпнверзију дуга у државнп
власнищтвп или не измири ппреске дугпве.
"Симпп" је ппдсетип да је у нпвембру прпщле гпдине Влади Србије дпставип стретагију за унапређеое и
развпј кпмпаније, па ће прпграм реструктурираоа, какп кажу, бити дппуна те стратегије. Кпмпанија је
навела да не ппстпје пправдани закпнски разлпзи за блпкаду оенпг рашуна.
- Блпкада рашуна неминпвнп би дпвела дп заустављаоа прпизвпдое и губитка ппслпва пп пптписаним
угпвприма са партнерима у земљи и инпстранству, пппут највећих светских кпмпанија кап щтп су ИКЕА,
КИКА, или француски Рпщ Бпбпа и мнпгих других"- уппзприп је "Симпп".
Какп је навела враоска кпмпанија, тиме би пзбиљнп била угрпжена радна места и егзистенција 4.500
заппслених у "Симпп" и оегпвим зависним предзећима, кап и ппстанак брпјних других фирми на југу
Србије, кпје су директнп везане за "Симпп", кап оегпви дпбављаши.
Кпмпанија је истакла да је спремна да у дпгпвпру са надлежнпм државним прганима измири свпје
ппреске дугпве. Министарствп финансија је далп рпк "Симпу" да се најкасније дп шетвртка, 22. августа,
јави Ппрескпј управи са захтевпм за кпнверзију ппрескпг дуга у капитал државе или да свпј ппрески дуг
пд
5,76
милијарди динара измири на други нашин, у складу са закпнпм.
Дисић: Примили смп дппис Ппреске управе
Генерални директпр “Симпа”, Слађан Дисић, рекап је данас Таоугу да је највећи дпмаћи прпизвпђаш
намещтаја примип дппис Ппреске управе, у кпјем се указује да ће рашун кпмпаније бити блпкиран
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укпликп тп предузеће не измири ппреске пбавезе.

Какп Таоуг сазнаје, две пппмене су ппслате Симпу - једна издата 1. августа, а друга 19. августа. Обе је
пптписала директпрка Центра Ппреске управе за велике ппреске пбвезнике, Љиљана Кпвашевић, и пбе
имају пверене ппвратнице.

Дисић је казап да ће “Симпп” на данащоем састанку Изврщнпг пдбра кпмпаније предлпжити какп да се
рещи прпблем плаћаоа запсталих ппреских пбавеза и п тпме пдмах пбавестити Ппреску управу.

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/400743/Krsticev-krizni-plan-PUPS-je-vec-stigao-da-odbaci

Крстићев кризни план ПУПС је већ стигап да пдбаци
АУТОР. И.М.Ј.
Самп два дана накпн щтп је нпви министар финансија Лазар Крстић изащап у јавнпст с мерама за
излазак Србије из кризе, из Партије уједиоених пензипнера Србије ппрушују да макар једну пд оих
сигурнп неће прихватити ни ппд кпјим услпвима. Спцијалисти су, с друге стране, свесни да су резпви
неппхпдни, али да је за сваки пд оих претхпднп неппхпдан кпнсензус у Влади.
Лазар Крстић имаће два мпжда једнакп тещка задатка - да извуше Србију из кризе и да кпалиципне
партнере Српске напредне странке, пре свих ПУПС, убеди да су оегпве екпнпмске мере и ригпрпзнп
стезаое каища једини пут дп екпнпмскпг ппправка земље. Иза Крстића ће свакакп стати СНС и оен
лидер Александар Вушић кпји га је ангажпвап, а питаое је хпће ли та ппдрщка бити безуслпвна или ће и
даље бити пппущтаоа ппд притисцима СПС-а и ПУПС-а.
И пре негп щтп је дпщлп дп разгпвпра нпвпг министра са лидерпм ПУПС и министрпм рада и спцијалне
пплитике Јпванпм Кркпбабићем, Мпмп Чплакпвић из те странке најављује да нема гпвпра да ће
прихватити замрзаваое или смаоеое пензија.
- Нащ став је пптпунп јасан и неће се меоати. Укпликп нпви министар буде инсистирап на замрзаваоу
или смаоеоу пензија или на смаоиваоу стешених права пензипнера - нећемп га ппдржати. Истп важи и
за ппдизаое старпсне границе за пдлазак у пензију. Крстић ће мпрати да изађе пред вище пд 1.700.000
пензипнера и пбјасни им свпје планпве - истише Чплакпвић.
Он наглащава да ПУПС ппдржава даље рефпрме ПИО фпнда, кап и прпмене у здравству и прпсвети.
Када је реш п ппрезима, Чплакпвић навпди да се “ред и дисциплина ппдразумевају и да ппрезе мпрају
да плаћају сви, билп да је реш п грађанима или привредним субјектима”.
У Спцијалистишкпј партији Србије су нещтп умеренији. Бранкп Ружић, председник Изврщнпг пдбпра те
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странке, каже за “Блиц” да су екпнпмске мере псетљива тема, кап и да ће “свака страна кпја ушествује у
прегпвприма мпрати малп да пппусти и прихвати и нещтп щтп у ппшетку није желела”.
- Крстић је изнеп један пд мпдела санације нащег фискалнпг система и изналажеоа мера кпје би
требалп да дпведу дп макрпекпнпмске стабилнпсти. Тп је кап щпк-терапија кпју сад треба анализирати,
сагледати дпбре и лпще ефекте - навпди Ружић.
Он дпдаје да је Крстић већ разгпварап с премијерпм Ивицпм Дашићем, те да пшекује да иза мера стане
цела Влада.
- Ппкущавамп да не замајавамп грађане, већ да ппшнемп са стратещким резпвима тамп где је мпгуће, а
да се притпм нивп спцијалне правде не нарущи - закљушује пн.
Екпнпмиста Љубпдраг Савић пбјащоава за “Блиц” да ппсап министра финансија није да убеђује
кпалиципне партнере у знашај мера кпје мисли да примени, већ да их предлаже, дпк п тпме кпме пне
пдгпварају или не пдгпварају треба да брину премијер и вицепремијер.
- Из пнпга щтп је Крстић гпвприп види се да ппзнаје пплитишку ситуацију. Крстић није гпвприп п
такпзванпм грубпм замрзаваоу плата и пензија, већ самп п тпме да примаоа кап и дпсад неће мпћи да
прате раст цена. Тп пставља прпстпр за кпнсензус - навпди Савић.
ЗАМРЗАВАОЕ
Јпван Кркпбабић:
Када бисмп свакпм пд 1.750.000 пензипнера узели пп 5.000 динара, закрпили бисмп
некакп рупу у бучету, али бисмп тиме изазвали и ппмпр нарпда, а држава у кпјпј
људи нису срећни није никаква држава. Затп, нема смаоеоа и замрзаваоа пензија.
Ивица Дашић:
Штедоа је самп алиби пних кпји би да раде у интересу капитала. Скресати јавну
пптрпщоу и смаоити плате и пензије зна свакп. Нама није интерес да щтеде пни кпји
немају.
ПЕНЗИЈЕ
Јпван Кркпбабић: У Србији тренутнп нема услпва за ппмераоа стажа ни гпдина
живпта за пдлазак у пензију.
ППРЕЗИ
Премијер Ивица Дашић је са дневнпг реда Владе скинуп предлпг да се дуг „Симпа“ за
ппрезе претвпри у капитал државе.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/400618/Joksimovic-Drzava-bi-od-Telekoma-dobila-600-miliona-evra

Јпксимпвић: Држава би пд Телекпма дпбила 600 милипна евра
ИЗВОР: БЕТА
Председник Синдиката Телекпма Србије Мирпслав Јпксимпвић изјавип је данас да је држава власник 58
пдстп акција тпг предузећа и да би прпдајпм свпг удела мпгла да дпбије 600 дп 700 милипна евра.
- Не би била сппрна пдлука Владе Србије да се удеп у Телекпму ппнуди на прпдају, али је став
Синдиката да држава треба да задржи кпнтрплни пакет у предузећу, какп би утицала на стратещке
пдлуке и щтитила права заппслених - рекап је Јпксимпвић агенцији Бета.
Какп је истакап, у већини еврппских земаља успещне телекпмуникаципне кпмпаније су у већинскпм
државнпм власнищтву.
Он је истакап да радници и пензипнери Телекпма имају 6,94 пдстп акција тпг предузећа, 15 пдстп ће
бити ппдељенп грађанима, а 20 пдстп је сам Телекпм пткупип пд гршке кпмпаније ОТЕ, щтп је ппсреднп
државнп власнищтвп.
Пп оегпвпј прпцени, за укупни капитал Телекпма мпгла би тренутнп да се дпбије цена у расппну пд 1,2
дп две милијарде евра, јер је пала вреднпст телекпмукаципних кпмпанија на тржищту, а смаоена је
пперативна дпбит Телекпма.
Кпефицијент успещнпсти Телекпма сада се, какп је нагласип, мнпжи са шетири, щтп је дуплп маое негп у
време претхпднпг ппкущаја прпдаје тпг предузећа.
- Акп би држава за свпј удеп дпбила пкп 700 милипна евра тп не би бип знашајан прихпд за бучет, јер ће,
акп нпви власник прпцени да има вищка заппслених, мпрати да се пбезбеди нпвац за исплату
спцијалнпг прпграма - рекап је Јпксимпвић.
Пп оегпвим решима непснпване су пцене да ће Телекпм изгубити трку са кпнкуренцијпм акп не буде
прпдат.
- Да држава пд Телекпма не узима 50 дп 70 пдстп дпбити мпгли би да ‘смрвимп’ кпнкуренцију - казап је
Јпксимпвић.
Из Владе Србије све шещће стижу ппруке да се припрема прпдаја Телекпма. Саветник за пивреду и
финансије првпг пптредседника Владе Александра Вушића, Синища Мали, изјавип је за недељник НИН
да ће рекпнструсана Влада мпрати да пдгпвпри на питаое щта ће са Телекпмпм, “јер га не мпгу
пставити да се бпри са кпнкуренцијпм, кпја вище улаже”.
- Са садащопм структурпм власнищтва, пкружен јакпм кпнкуренцијпм, Телекпм на дужи рпк не мпже да
ппстане - рекап је Мали.
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Претхпдна Влада Србије је ппкущавала да прпда 51 пдстп акција Телекпма Србије за најмаое 1,4
милијарде евра. Ппнуду је дпставип самп Телекпм Аустрије, али је Влада није прихватила јер је
ппнуђена цена пд 1,1 милијарду евра.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/U-Srbiji-visak-oko-1_000-prosvetara.sr.html
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prosvetari_nece_u_penziju.55.html?news_id=266422

У Србији вишак пкп 1.000 прпсветара
АУТОР: С. Г.
Самп у Бепграду има 54 пдељеоа кпја збпг малпг брпја уписаних ушеника не испуоавају закпнски услпв
да буду фпрмирана, кажу синдикалци

Према прпценама Уније синдиката прпсветних радника Србије, пкп 1.000 прпсветних радника пстаће
без ппсла или ће радити са смаоеним фпндпм шаспва. Без иједнпг шаса, према дпсадащоим ппдацима,
пстаће вище пд 230 људи и тп углавнпм наставника кпји предају струшне предмете у средоим щкплама.
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У Бепграду је таквих 107, а без дела нпрме у щкплама главнпм граду пстаће јпщ 650 људи, рекла је јуше
ппртпарплка Уније Јасна Јанкпвић.
Према ппдацима пвпг синдиката, на листи вищка наставника у Србији је пкп 3.000 људи, али какп је
пбјащоенп, ту су и кплеге кпје су пренете са ранијег списка.
– Непризнаваое мале матуре изазвалп је хапс у средоим струшним щкплама, јер у мнпгим пдељеоима
нема 15 ушеника. Самп у Бепграду имамп 54 пдељеоа кпја збпг малпг брпја уписаних ушеника не
испуоавају закпнски услпв да буду фпрмирана – рекап је председник уније Драган Матијевић и дпдап
да синдикат тражи пд прпсветних власти да дпзвпли птвараое пваквих пдељеоа, јер у супрптнпм,
некпликп хиљада деце неће бити уписанп у жељенп занимаое.
У целпј Србији маое је 145 пдељеоа, највище у Бепграду, Нищу и Крагујевцу.
Матијевић каже да је стаое у щкплама алармантнп, јер щкплска гпдина самп щтп није ппшела, а
прпсвета нема министра и јпщ се не зна кпликп наставника пстаје технплпщки вищак, иакп су ппдаци
мпрали да буду ппзнати дп пплпвине августа.
Ипак, према решима Матијевића, щкплска гпдина ће ппшети на време и без щтрајка, ппщтп синдикати
тренутнп шекају рекпнструкцију владе и нпвпг министра, па немају кпме да се пбрате.

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Sukob-u-vladi-zbog-Simpa.sr.html

Сукпб у влади збпг Симпа
АУТОРИ: Ј. Петрпвић -Б. Митринпвић
Динкић за данас најављује блокаду рачуна, Дачић каже да ће Симпо сачекати новог министра
финансија, а Вучић да сви морају да плаћају порезе
Најаве Млађана Динкића, пдлазећег министра финансија, да ће данас бити блпкиран рашун кпмпаније
„Симпп” и да ће министарски мандат заврщити с кпмплетнп уведенпм нултпм тплеранцијпм на
неплаћаое ппреза, ппкренулп је јуше ппнпвп варнице с премијерпм Ивицпм Дашићем, кпји је рекап да
ће „дуг ’Симпа’ сашекати нпвпг министра финансија”.
– Следеће седмице ниједнп јединп предузеће неће бити у статусу ппрескпг дужника. Сви ће или
плаћати, или ће бити блпкирани, или ће репрпграмирати свпј дуг, пбјаснип је Динкић, пбразлпживщи
заправп щта знаши Вушићев кпнцепт нулте тплеранције према ппреским пбвезницима.
Истишући да је „Симпп” изузетнп важна фабрика за југ Србије, Динкић је рекап да та кпмпанија
гпдинама није плаћала ппрез, да им је упућена мплба да се тај дуг претвпри у власнищтвп државе, али
да пд тпга није билп нищта, већ пшекују защтиту пд премијера Дашића.
Дашић је јуше пдгпвприп да принципи мпрају да буду једнаки какп за „Симпп”, такп и за сва друга
предузећа и фабрике у Србији и нагласип да је ппсап владе да ппмпгне предузећима, а „не да их убије”.
Премијер је негирап да пн лишнп има билп какве везе са тим предузећем, без пбзира на тп щтп је
директпр „Симпа” Драган Тпмић шлан СПС.
Дашић је истакап и да је некпректна инфпрмација, кпја је, какп је рекап, незванишнп пптекла из
Министарства финансија, да је пн лишнп скинуп са дневнпг реда седнице владе питаое п стешају у тпм
предузећу.
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О пвпј теми се није расправљалп на седници владе, а сам премијер је пбјаснип да није хтеп ту ташку да
ставља на дневни ред ппщтп га је саветник пптпредседника владе Александра Вушића, Синища Мали,
пбавестип да је дпгпвпренп да тп не иде на ту седницу. Дашић је рекап да је супрптнп дпгпвпру
Министарствп финансија ипак инсистиралп да наметне тп питаое на дневни ред. Премијер је нагласип
да је са првим пптпредседникпм владе Александрпм Вушићем, шији је кабинет ушествпвап у рещаваоу
тпг прпблема, билп дпгпвпренп да се не иде на седницу, већ да се сашека оегпв ппвратак.
Упитан какп кпментарище најаве бивщег министра финансија и каква је судбина „Симпа” укпликп га
данас блпкирају, Драган Тпмић, директпр „Симпа” каже за „Пплитику” да такве оегпве изјаве
верпватнп имају пплитишку ппзадину, али да пн не желим да улази у тп.
Он се слпжип с премијерпм да „не мпже пдлазећи министар да предлаже мере кпје имају пплитишки
карактер”.
– „Симпп” није ппстап ппрески дужник затп щтп није желеп да плаћа ппрез, већ збпг великпг кредитнпг
задужеоа у кпје је ущап да
би ппсле ембарга и рата наставип прпизвпдоу кпја је знашајна за ппстанак Враоа и југа Србије и тп цела
влада зна, каже Тпмић.
И у пваквим услпвима „Симпп” свакпг месеца самп пп пснпву ПДВ-а у бучет уплати пкп 50 милипна
динара. И даље ради с „Икепм” и „Кикпм” и Враое живи пд прпизвпдое у „Симпу”, пбјаснип је јуше
Тпмић.
Акп се узме у пбзир, каже пн, кпликп је импвине пве фабрике псталп у бивщим југпслпвенским
републикама, па и у бивщем СССР-у, правп је питаое кп кпме дугује – држава „Симпу” или „Симпп”
држави, каже пн и дпдаје да „Симпп” заппщљава вище пд 6.500 радника, када се узму у пбзир и
радници кпји ппслужују пву фабрику.
Он је ппдсетип да ће „Симпп” у дпгпвпру с владпм, припремити Прпграм реструктурираоа, кпји, између
псталпг садржи кпнкретан предлпг плаћаоа свих дпспелих, а неплаћених ппреских пбавеза, п шему је
јуше и званишнп пбавещтена Ппреска управа Србије щтп ће бити дпстављенп 26. августа, у ппнедељак.
– Одлукпм владе из фебруара 2010. гпдине, а на пснпву Закпна п приватизацији, пдлушенп је да се
„Симпп” пслпбпди плаћаоа ппреза, те да се тај дуг наплати када се фирма прпда. Дп тпга, међутим није
дпщлп, каже Тпмић.
Дущан Бајатпвић, пптпредседник СПС-а и директпр „Србијагаса” кпји је какп сам каже „дпктприрап” на
спцијалнпм аспекту предузећа пп Србији кпје треба сашувати, каже да п тпме хпће ли фирма птићи у
стешај не пдлушује министар финансија, негп закпн.
– Треба видети у кпјпј је фази репрганизације или реструктурираоа фирма и щта каже закпн у тпм
слушају, а ппнајмаое треба превидети шиоеницу да је „Симпп” свих пвих гпдина испуоавап спцијалне
захтеве владе у смислу пшуваоа радних места, па самим тим и југа Србије, щтп има свпју цену, пбјаснип
је Бајатпвић.
Пп оему „Симпп” не треба затварати, јер је тп највећи извпзник намещтаја у Еврппи, а кпме треба нпвих
6.000 људи на улици, пита пн.
Извпр из владе с кпјим је „Пплитика” кпнтактирала каже да је пвп самп наставак сукпба премијера
Ивице Дашића и пдлазећег министра Млађана Динкића и да су у слушају „Симпа” СПС и СНС на истпј
страни.
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Извпр „Пплитике” из владе кпји је рекап да јуше није пдржана седница, није мпгап ни да пптврди да ли
ће се на следећпј седници „Симпп” наћи на дневнпм реду, кап ни тп када ће седница бити пдржана,
мада се спекулище да би мпгла да буде заказана за субпту.
Исти извпр истише да је пвп и пплитишкп питаое. Влади је сада најмаое пптребнп да 5.000-6.000
заппслених у „Симпу” изађе на улицу.
Други извпр из владе сматра да се СНС у пвпм слушају држи пп страни и да ће бити пнакп какп буде
реклп Министарствп финансија, кап и да му није јаснп защтп премијер не предузима никакве
„кпнкретне” мере прптив бивщег министра финансија .

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:450338-Prevara-Benetona

Превара Бенетпна
АУТОР: Д. МИЉКОВИЋ
Пгрпман нпвац улпжен за дплазак ппзнате италијанске кпмпаније у Ниш, али пд тпга малп вајде.
Милпш Делибашић: За 116,9 милипна евра држава је мпгла да дпбије 10.000 радних места
ЗА нещтп вище пд три милипна евра, кпликп је италијанска кпмпанија „Бенетпн“ пре две гпдине
платила текстилну фабрику „Нитекс“, пд државе је дпбила земљищте, ппслпвни прпстпр и кещ у
вреднпсти пд 116,9 милипна евра.
Италијански инвеститпр је требалп да у рпку пд три гпдине уппсли 2.700 радника, али тренутнп ради
оих 1.000 кпје није ангажпвап пн негп оегпвих десетак кпппераната.
У некадащопј текстилнпј фабрици, кпја је имала 15 запкружених технплпщких целина, пд предива дп
кпнфекције, тренутнп ради 50 радника кпје је „Бенетпн“ ангажпвап да фарбају чемпере. Остали
радници, пкп 1.000 или „приближнп 1.600“, према ппдацима нищке Филијале НСЗ, раде за „Анри“,
„Нисеар“, „Нпра Сербиа“, „Планет Сyстем“, „Тусцан Фамилy“, „Тессил, Мартyте“, „Олипиас Книттинг“
кпји су у ствари кппперанти из Хрватске, Румуније и Гршке.
Ппред јефтине радне снаге, радницима се исплаћује пд 5.800 дп 17.000 динара месешнп, а пд државе
ппслпдавци дпбијају субвенције пп девет хиљада евра, с тим да немају пбавезу да са радницима
прпдуже угпвпр дуже пд щест месеци.
ГДЕ ЈЕ ТАЧНА АДРЕСАНА сајту „Бенетпн Сербија д.п.п Нищ„ стпји нищка адреса, Пантелејска 58, али је
једини кпнтакт брпј телефпна и факса у Бепграду. Са тпг брпја јавила се пспба кпја је ппјаснила „да смп
дпбили коигпвпдствену агенцију кпја је некада радила за ‘Бенетпн’ и да нису вище оихпви клијенти“.
Директпр је Флавип Симпнети, а оегпв заменик је Фабип Сартпри.
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- Наща држава је дпвела „Бенетпн“, али „Бенетпн“ није купип „Нитекс“ - сматра Милпщ Делибащић,
дугпгпдищои рукпвпдилац у пвпј нищкпј фабрици и дпбар ппзнавалац прилика у пвпм кплективу.
- Пп свим закпнима екпнпмије, држава је мпгла за 116,9 милипна евра да дпбије 10.000 радних места, а
не самп 1.000. Земљищте и атрактивна лпкација у пвпм тренутку вреде 24 милипна евра, у функцији је
билп 65.000 квадрата шија је тржищна вреднпст 40 милипна евра, а држава се пдрекла дугпваоа пд 22
милипна евра и платила 4,6 милипна евра за птпремнине радницима.
Све је тп „Бенетпн“ дпбип за три милипна евра! Пп угпвпру треба да инвестира 43 милипна евра, али
нисам сигуран да ће се тп и пстварити. Видећемп какав ће бити расплет...
Лпкална сампуправа је платила јпщ милипн евра за рущеое и ращшищћаваое терена да би Италијани
градили нпве хале. Међутим, пре гпдину дана на тпј лпкацији пткривенп је археплпщкп налазищте, па
су радпви заустављени да би се защтитила истпријска бащтина!
У Филијали НСЗ у Нищу су нам, у дппису, навели да је „Бенетпн“ заппслип „приближнп 1.600 радника“. У
претхпдне три гпдине пва кпмпанија је, са свпјим кппперантима, искљушивп кпристила активну меру
„пбука на захтев ппслпдавца“, и пп тпм прпграму је ангажпванп дпсад 660 пспба. Ппслпдавац пбушава
пплазнике, заснива радни пднпс са оима и задржава их у раднпм пднпсу најмаое щест месеци пп
заврщетку пбуке.- Ппслпдавац плаћа 5.800 динара месешнп свакпм пплазнику тпкпм трајаоа пбуке ппјаснили су из НСЗ.
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