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Kruševac: Fabrike "ugušio" stečaj
S. Babović
Veće samostalnih sindikata zatražilo hitnu sednicu Gradskog veća. U 26 preduzeća za 13 godina
nestala 11.053 radna mesta! Ugašeni giganti
Teško da bi i najjače svetske ekonomije mogle bezbolno de preţive sav javašluk u kruševačkoj
privredi od 2002, otkad je stečaj zadesio ravno 26 preduzeća! Poslednjih pet preduzeća, koja su u
2015. ušla u predstečajni postupak, jesu IMK "14. oktobar", Konfekcija "Zvezda", DUP "Savremeni
dom", HI "Ţupa" i Fabrika ulja.
Veće samostalnih sindikata zatraţilo je u ponedeljak hitnu sednicu Gradskog veća kako bi se većnici
izjasnili o aktuelnoj situaciji u privredi. Milenko Mihajlović, predsednik Veća, navodi da većnici
mogu da pokrenu inicijativu za spas firmi koje su nadomak stečaja, kako bi se u tom postupku radio
UPPR, odnosno, kako bi stečaj bio radni, a ne likvidacioni.
- U 26 fabrika koje su u stečaju ili su likvidirane radila su 11.053 radnika - iznosi Milenko Mihajlović.
- Taj broj odgovara trećini ukupnog broja zaposlenih pre 13 godina! Stečajni vihor počeo je 2002. i
nastavlja se i danas, iako nemamo novih radnih mesta. Najveću korist u celoj situaciji imaju samo
stečajni upravnici.
U stečaj su svojevremeno odlazile mnoge poznate firme koje su zapošljavale veliki broj radnika,
a danas ih se retko ko seća: Industrija mesa "22. juli" je upošljavala 460 radnika, "Cepak" 420,
Građevinsko preduzeće "Jastrebac" 653, Agropromet 350, TP Kruševac - 250, Jukomerc 280...
Mihajlović spominje da je Ciglana upošljavala 117 radnika čije su plate bile bezmalo najveće u
Evropi.
Na spisku "stečajevaca" su i "Zadrugar" (78), "Kalemar" (33), "Grafika" (67), "Kristal" (60), "Inos"
(100), Industrijska toplana (60), "Šumadija" (30), te "Domprodukt" sa 26 radnika, prvo privatizovano
preduzeće u Kruševcu u martu 2002. godine.
- Kruševac je zaista postao "Stečajgrad" i "Dolina stečaja", zato je intervencija politike neophodna
kako bi se ovo što je preostalo spaslo - poručuje Mihajlović.
Najveće preduzeće u Srbiji koja ulazi u stečaj je IMK "14. oktobar", koje je pre deceniju
upošljavalo 3.560 radnika, a sada ih ostaje 30.
- Naša fabrika je ţiv sistem koji ima budućnost, ali nije bilo sluha - iznosi Miroljub Anđelković,
predsednik Samostalnog sindikata IMK, koji je u ovoj fabrici duţe od 30 godina. - Radnici su krivi
najmanje za ovu sudbinu. I sada odlaze iz fabrike jer im druga mogućnost nije otvorena.
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PROCENA
PREMA procenama Veća samostalnih sindikata, u Kruševcu radi tek nešto više od 15.000 radnika,
što u praksi znači da se broj zaposlenih izjednačio sa brojem nezaposlenih! Podsećanja radi, u
godini kada su otpočeli stečajevi, dakle, 2002, radnu knjiţicu imalo je 36.000 Kruševljana!
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553010-Srbi-korpu-pune-samo-akcijama

Srbi korpu pune samo akcijama
D. Marinković
Građani sve više prate trgovačka sniženja i pažljivije planiraju kupovinu. Svi prodavci uveli
dnevne, nedeljne, vikend ili mesečne popuste
VIŠE u kupovinu ne nosimo spisak namirnica koje su nam potrebne. Kupujemo isključivo one koje su
na akciji! U srpskim supermarketima glavne mušterije sada su takozvani "akcijaši". Nisu to oni
udarnici, koji su briljirali na radnim akcijama, nego ljudi koji pazare robu isključivo na akcijama
sniţenja. Na taj način čuvaju kućni budţet, kupuju ubedljivo najjeftinije proizvode, a ni trgovci
nisu nezadovoljni njima, jer povećavaju promet.
Baš zbog toga, gotovo svi veliki trgovinski lanci uveli su mnogobrojna dnevna, nedeljna, vikend ili
mesečna akcijska sniţenja, kako bi se prilagodili kupovnoj moći stanovništva. Mnogi prometnici za
vreme "akcija" oborili su cene nekim prehrambenim proizvodima između 10 i 15 odsto. Za kilogram
svinjskog mesa sada treba izdvojiti od 330 dinara pa naviše, neke kuće nude morsku ribu i po 199
dinara, a cena pečenice, zavisno do trgovine, moţe da se nabavi već od 790 dinara...
Bliţe su dţepu i neke osnovne ţivotne namirnice, suncokretovo ulje moţe da se kupi "na akciji" u
nekim trgovinama i po 99 dinara, iako mu je redovna cena dostigla 120 dinara. U većini prodavnica,
kristal šećer staje oko 65, brašno se prodaje već od 44 dinara za kilogram pa "nagore", a pirinač od
96 dinara...
ROBNE MARKEŠTO se tiče prodaje privatnih trgovačkih marki, takozvanih robnih, postoji stalni, ali
lagani, trend porasta, pokazuju istraţivanja GFK. Kao da su potrošačima bile potrebne godine da od
jednog perioda rezervisanosti i ustezanja uđu u fazu isprobavanja, i sada već u pojedinim
kategorijama dosta kupuju te privatne marke. Sada kod mnogih potrošača postoji svest o tome da
te robne marke prave proizvođači u koje oni imaju poverenja.
Cene su šarolike i ljudi se prvenstveno upravljaju prema akcijama, kaţu u jednom beogradskom
supermarketu. Kada se "jače" spuste cene sveţem mesu, recimo, gotovo sve količine se rasprodaju,
isto je i sa dimljenim specijalitetima, namazom, kafom...
- Kada se govori o kriterijumima za odabir prodavnice za kupovinu hrane, kao najvaţniji, uz blizinu
trgovine, svakako je cena, pa ponuda - kaţe za "Novosti" Sneţana Delić, direktor kvalitativnih
istraţivanja GFK agencije. - Doţivljaj da su cene u nekoj radnji povoljne dobija na vaţnosti u
odnosu na prethodnu godinu. Dobar odnos cene i kvaliteta, takođe, vaţan je kriterijum za odabir
glavnog mesta kupovine.
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Kupovinom na sniţenjima moţe da se, u proseku, uštedi i do 15 odsto. A zadovoljni su i trgovci.
Prodaja proizvoda koji su na akciji uvećava se i do 50 odsto.
- Ekonomska situacija u zemlji naterala je potrošače da i te kako vode računa o onome što kupuju ističe Vera Vida, predsednica Centra potrošača Srbije. - Kako se kupovina svodi uglavnom na hranu i
higijenu, prilikom takve kupovine vodi se računa o tome šta je na popustu. Besparica diktira da
potrošači planiraju kupovinu. Potrošačka korpa je napunjena uglavnom robom koja je na akciji.
Prate se reklame u medijima, koji trgovinski lanac objavljuje popuste, šta je to na popustu i to je
smernica u koju prodavnicu će potrošač otići. Upravo zbog toga, a svesni stanja u kojem se
nalazimo, trgovci na svaki način ţele da privuku potrošače objavljivanjem svakodnevnih akcija.

http://www.pressonline.rs/info/biznis/357737/sindikat-krusevac-postao-dolina-stecaja.html

Sindikat: Kruševac postao dolina stečaja
U Kruševcu je u stečaj od 2002. godine otišlo 26 preduzeća, u kojima je radilo oko 11.000 radnika,
saopštilo je Predsedništvo Samostalnog sindikata u tom gradu koje jedanas zasedalo povodom toga
što je predstečajni postupak pokrenut u još dva preduzeća, iz kojih odlazi oko 750 ljudi.
U ovoj godini su, podsetili su u sindikatu, u stečaj otišli Konfekcija "Zvezda", Fabrika ulja i
"Savremeni dom", koji su se u martu našli na spisku firmi predvidjenih za taj postupak, a sada su im
se pridruţili IMK "14. oktobar" i Hemijska industrija "Ţupa", koji su 1. juna izgubili zaštitu od
naplate poverilaca. Zbog toga što se Kruševac, kako je naveo predsednik tamošnjeg Samostalnog
sindikata, Milenko Mihajlović, pretvorio u dolinu stečaja, Predsedništvo Veća sindikata u tom gradu
zatraţilo je reakciju nadleţnih drţavnih i lokalnih institucija. "Imamo još nekoliko preduzeća koja
je moguće spasiti i zato traţimo od relevantnih institucija, kako u gradu tako u Republici, da
predstečajni postupci koji su otvoreni u ovim firmama budu rešeni ne kao likvidacije već kao
reorganizacije", saopštio je Mihajlović zaključak Predsedništva. Sindikat je zatraţio i da se Gradsko
veće i ostale lokalne institucije što pre oglase i naprave strategiju rešavanja problema preduzeća u
stečaju, bez obzira što nemaju posebne ingerencije. "Mogu preko resornih ministarstava da pokrenu
incijativu, a ne da se obećava a da se praktično ništa ne dešava. Ništa nam ne znači kada kaţu da
će se sudbina IMK "14.oktobar" rešavati po modelu FAP-a, a kada se u tom pravcu ništa ne dešava",
kazao je Mihajlović. Podsetio je da je Industrija mašina i komponenata "14.oktobar" osnovana 1923.
godine, da se fabrički krug prostire na površini od 60 hektara, nedaleko od centra grada, da je pod
halama čitav hektar, kazavši i da nikome nije jasno kako i zašto se fabrika nije našla na spisku
zaštićenih od naplate poverilaca.
Izvor: Beta.rs
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Obradović se opet razbacuje: Plaća konsultante da
odrede plate
S. Lakić
I dok građani kroz poskupljenje struje plaćaju EPS da stane na noge, direktor tog javnog preduzeća
Aleksandar Obradović plaća konsultante koji će mu pomoći da odredi plate u EPS.Naime, ovo javno
preduzeće raspisalo je nabavku za konsultantske usluge iz oblasti korporativnog upravljanja. Kako
se navodi u oglasu, konsultant bi radio na unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji i vrednovanju
poslova u EPS. Koliko bi sve to koštalo, još nije precizno definisano.
Na pitanje da li u vreme štednje i poskupljenja struje baš i moraju da se plaćaju konsultantu u EPS
bez pardona navode da u ovoj kompaniji nikada nisu imali tim koji se bavi ovim poslovima na nivou
celokupne elektroenergetske kompanije.
Podsećanja radi, u EPS radi preko 40.000 zaposlenih, a prosečna plata je oko 80.000 dinara. Sa tim
brojem zaposlenih i sa takvim platama neko bi sigurno mogao da obavi takav posao i bez
konsultanta.
- S obzirom na to da je EPS funkcionisao kao 14 zavisnih preduzeća, a ne kao jedinstven sistem,
nazivi i celina radnih mesta, koeficijenti, te vrednost radnog sata su različiti po privrednim
društvima. Od 1. jula EPS će biti jedinstven sistem tako da je potrebno da svi elementi budu
jedinstveni - ocenili su u EPS.
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Војводину прешишали и југ и исток Србије
Да трошимо више него што зарађујемо није никаква новост јер тако живимо годинама или
деценијама, па ни то што су српска домаћинства у првом кварталу ове године на
располагању имала месечно 58.800 динара,
Бувљаци најближи нашим приходима
а за личну потрошњу давала 60.295 динара не чуди.
Међутим, интересантно је погледати податаке по регионима. Док у просеку домаћинства у
Србији примају 58.800 динара месечно, у Београдском региону кућни буџет поприлично је
дебљи – 70.713 динара. По статистичком мерењу за први квартал ове године, домаћинства у
јужној и источној Србији имала су на располагању 57.888 динара. По примањима домаћинстава
тај регион премашио је Војводину. Војвођанске породице месечно су имала на располагању
55.283 динара. Кућни буџет тањи од војвођанских домаћинства имала су једино она у
Шумадији и западној Србији – 52.243 динара. Прошле године за Војвођане је ситуација била
повољнија. По подацима за 2014, укупни приходи овдашњих домаћинстава износили су 54.348
динара и мање су се разликовали од лањског републичог просека који је износио 54.593
динара. Од буџета војвођанских породица лане су били тежи само престонички.
Иначе, главни извор примања домаћинстава су приходи у новцу и просечно су у првом
кварталу 2015. у Србији износили 56.168 динара. И тако гледајући, Београђани и те како
предњаче – 70.220 динара су њихова примања у новцу. Источна и јужна Србија с 54.473 динара
и по том критеријуму премашују Војводину, чија су домаћинства месечно у парама примала
53.358 динара. Приходи из редовног радног односа већи су у Војводини (27.508 динара) него у
источној и јужној Србији (23.668 динара), међутим, Војвођани су примали мање из пензионог
фонда (15.235 динара), а поменути регион 17.678 динара. Осим пензија, већим приходима
домаћинстава у јужној и источној Србији него у Војводини доприносе „остала примања”.
Наиме, породице у јужноисточном делу земље имала су месечно на располагању 4.037 динара
из тог извора, док су Војвођани имали 1.928.
У Републичком заводу за статистику објаснили су за наш лист да у групу „остала примања”
спадају, рецимо, подизање штедних улога, штете које се надокнаде од осигурања те услуге, то
јест послови мањег обима који нису у оквиру радног односа и то нису редовна примања.
Статистика у расположива средства домаћинстава урачунава приходе у новцу и новчану
вредност примања у натури.
Иначе, од укупно расположивих средстава, 95,5 одсто чине приходи у новцу, а 4,5 одсто они у
натури. Највећи удео у расположивим средствима имају приходи из редовног радног односа –
48 одсто, пензије – 29,2 одсто, приходи од пољопривреде, лова и риболова – 4,5 одсто, колико
и остала примања.
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Издаци за личну потрошњу домаћинстава у Србији износе 60.295 динара, а највише нам је, као
и увек, одлазило на храну и безалкохолна пића – 34,9 одсто, или 21.009 динара. Становање,
вода, струја, гас и остала горива, следећи су нам велики трошак – 10.333 динара. Следе
издаци за транспорт – 9,3 одсто, или 5.629 динара. По тим подацима, цела породица, која има
мање од три члана (2,83), обува се и облачи за 3.275 динара, а за намештај и другу опрему за
стан, укључујући и његово одржавање, даје тек 2.726 динара.
С. Глушчевић
Алкохол и дуван коштају као здравље
На алкохолна пића и дуван домаћинства у Србији троше више него на рекреацију и културу, а
готово једнако као на здравље. Док за цигарете и алкохол дајемо 2.651 динар месечно, за
здравље нам оду 2.706 динара, а културни живот и рекреација нам однесу 2.563 динара.
Занимљиво је да најмање за алкохолна пића и цигарете дају домаћинства у Београдском
региону – 2.094 динара, а највише у Региону јужне и источне Србије – 3.137 динара.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nemci-pomazu-vrscanima-da-nadju-kupca-za-%E2%80%9Evinograde%E2%80%9D

Немци помажу Вршчанима да нађу купца за
„Винограде”
Пошто се Влада оглушила о захтев да се „Вршачки виногради“ не изузму из програма
заштите од принудне наплате поверилаца, у Вршцу не јењавају протести против одлуке о
распродаји будзашто највећег виногорја у Србији. Осим захтева запослених и синдиката
ресорном министарству и Влади Србије да се 240 радника и 1.700 хектара плантаже винограда
заштити, у то се минулог уторка укључила и локална самоуправа. Вршачки одборници су, на
предлог готово свих одборничких група, прихватили иницијативу Општинског већа да се од
државних органа тражи да државни капитал „Винограда“ пренесу на општину да би она
пронашла стратешког партнера.
Председник општине Чедомир Живковић истиче да ће тражити да се 72 одсто државног
капитала пребаци на општину Вршац, да држава отпише своја потраживања и да општини да
рок од године да пронађе стратешког партнера. Истиче да потенцијалних купаца има:
приликом недавне посете тој општини, директор немачке „Штаде“, која је пре девет година
купила „Хемофарм“, Хартмут Рецлаф је рекао да ће помоћи Вршцу у налажењу купца за тај
велики виноградарски комплекс. Уз све перипетије, потребно је и хитно решавање спора око
непотписаног тендера од пре две године с Кинезима, с којима се држава суди.
Директор „Винограда“ Небојша Мишић каже да је неопходно прво поништавање претходног
тендера и да се распише нови оглас о продаји капитала, који по последњој процени вреди 29,5
милиона евра.
– Пошто је од прошле седмице рачун блокиран због дуга од 479 милиона динара, а није
покренут предстечајни поступак, тражи се могућност да се с повериоцима нађе заједничко
решење те никоме не иде у прилог пленидба имовине – истиче Мишић.
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Иначе, за све то крива је катастрофална приватизација из 2009, од када и потиче највећи део
милионских дугова. Против бивших власника у Тужилаштву је на десетине кривичних пријава,
али ни до данас суд ниједну није процесуирао па испада да правосуђе својим нерадом штити
тајкуне и оне који су „Винограде“ довели до просјачког штапа, истичу мали акционари и
синдикати тог виноградарског гиганта.
Р. Јовановић
Несуђени газда купује вино
Мада звучи парадоксално, највећи купац скупих вршачких вина, која немају прођу на домаћем
тржишту, управо је Кинез који је 2013. имао намеру да купи „Винограде“. Наруyбине плаћа
анвасно, али је ипак одустао од некадашње намере да купи ту фирму. Све то уноси нове
елементе о које ни Министарсво привреде не би смело да се оглуши, већ да да свој допринос
да би се напори општине Вршац и запослених у спасавању фирме од распродаје и реализовали
и доживели свој срећан завршетак.
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