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"Камо среће да смо пренели немачки систем"
Представници синдиката имају примедбе на предложена решења у Нацрту закона о платама у
јавном сектору.
ИЗВОР: ТАЊУГ
Наводе да је он супротан ономе за шта се синдикати залажу, попут колективног преговарања и
доношења колективних уговора, те да због тога неће дати жељене резултате.
Председник УГС Независност Бранислав Чанак рекао је да је тај синдикат на извршном одбору
"донео одлуку да у целости одбије тај закон", наводећи да он искључује сваку могућност
колективног преговарања и колективне уговоре.
"Потпуно је остављено 'на изволте' послодавцу да може да промовише виши разред како се
њему допадне. Такође, Нацрт закона је у сукобу са другим законима попут Закона о раду, и
одлучили смо да га у потпуности одбацимо и да не расправљамо о детаљима", рекао је Чанак.
Он је казао да треба тежити европским решењима и принципима у тој области ако се настоји
ка томе да се нешто конкретно постигне.
"У овом закону је не само јавни сектор, већ и корисници јавног сектора јер, како лекар буде
вреднован, тако ћу и ја бити лечен и ђак ће бити научен онако како је професор плаћен",
рекао је Чанак.
Он је приметио да би синдикати требало у томе више да учествују, као и да у креирање закона
буду директно укључени они којима је послодавац држава. "Ако хоћемо тарифни систем, хајде
да то урадимо као чине Немци и Аустријанци. Камо среће да је пренет немачки и аустријски
систем, не бисмо имали ове проблеме", рекао је Чанак.
Секретар већа Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић такође каже да
представници тог синдиката нису сагласни са одредбама Нацрта Закона о платама у јавном
сектору због чега су тражили да се он стави на разматрање члановима Социјално -економског
савета.
"Видећемо да ли ћемо имати неки договор или ћемо бити пуки посматрачи и да ли ћемо права
морати да тражимо на улици", рекао је он.
Михајловић је додао да се синдикати не слажу са начином доношења закона, истакавши да је
он недоречен, односно да је предвиђено да се подзаконским актима донесе нешто што ће
променити закон, а како је навео, девалвираће колективне уговоре и све оно за шта се
синдикати залажу.
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Председник Гранског синдиката запослених у стамбено-комуналној делатности Милан Грујић
рекао је да предложени закон треба да уреди односе и висину плата и коефицијенте за
запослене који зараде остварују из буџета, а будући да је оснивачц комуналног система
локална самоуправа, запослени тог сектора нису, и како истиче, не би требало да буду део
тога.
"Управо зато покренућемо инцијативу да се изузму из закона. Тачно је да ми сада формално не
припадамо и на нас се тај закон не односи, али вероватно ће се тражити модели и начини да
се комунални сектор углави ту иако му није место", рекао је Грујић.
Грујић мисли да неће бити прерасподеле плата, већ "унифицирања послова, назива и знања".
"Биће у оквиру истих квалификационих група, а примера ради, ако има 60 група а распон је 1:7
то значи да је максимална новчана разлика између група 700 динара што је непојмљиво и не
представља квалитетно уређење и побољшање. Смисао је био добар да се један број
професија а има их преко 1.000 типизирао и уједначио за послове који се обављају", рекао је
Грујић истичухи да неће доћи до значајнијих промена.
Синдикат правосуђа Србије затражио је да се Нацрт закона о систему плата у јавном сектору
повуче из јавне расправе уз оцену да ће довести до још веће неједнакости у платама
запослених.
Из Министарства државне управе и локалне самоуправе раније је објашњено да је Нацртом
закона о платама предвиђено 60 платних разреда, а највиша плата запослених у јавном
сектору моћи ће да буде највише седам и по најнижих плата, тачније неће моћи да пређе
165.000 динара.

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/sindikati-za-povlacenje-zakona-o-platama_653279.html

Синдикати за повлачење закона о платама
БЕОГРАД
Јавна расправа о закону о платама у државним службама и јавним предузећима је почела
а синдикати су већ изнели оштре замерке. Тврде да ће нови закон донети до подела и
неједнакости у примањима.
Из владе поручују да је јавна расправа у току и да је све подложно променама и да ће буџет за
2016. ипак одредити висину плата, посебно након разговора са ММФ-ом.
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Они који су имали високе плате имаће их и даље, они који су сиромашни и даље ће бити
сиромашни, а власт ствара привид да ради на сређивању нереда у платама, кажу у Синдикату
правосуђа Србије.
Траже да Влада Србије повуче верзију закона о систему плата у јавном сектору
Из кабинета потпредседнице владе Кори Удовички поручују да су се плате за војна лица и
јавна предузећа већ уредиле донетим законима а да сада треба уредити плате државних
чиновника и да је јавна расправа у току.
Какве ће бити плате и да ли ће бити повећане знаће се ипак након одласка мисије ММФ-а за
десетак дана. Мисија Међународног монетарног фонда стиже сутра у Београд а разговараће се
о буџету за 2016. годину, реформи јавних предузећа и евентуално повећању плата и пензија.
Представник Уније синдиката просветних радника Милан Јефтић, казао је да је овај закон само
оквир који ће бити примењен тек доношењем буџета за 2017. годину и да се он сада доноси
само да би се испунило нешто што је обећано.
Он је нагласио да је већина важних ствари, међу којима су коефицијенти и додаци на плату
уређују подзаконским актима, а да на њихово доношење треба сачекати.
"Влада Србије овим законом само добија већа овлашћења. Циљ је требало да буде
ограничавање аутономије која се до сада није могла контролисати, али се она овим законом
само повећава", нагласио је Јефтић.
Председница синдиката правосуђа Славица Живановић казала је да је тај синдикат против овог
закона и да он треба да се повуче из јавне расправе, јер не мења ништа, односно неће
смањити неједнакост у платама, већ ће она бити и већа.
"Они који су имали високе зараде имаће их и даље, а ништа се неће променити ни са онима
који су имали ниске зараде", казала је она.
Према њеним речима, закон о платама у јавном сектору је само продужена карика још
неколико закона, али ни у једном није јасно дефинисано шта је државни сектор.
Она је нагласила и да је Влада Србије требало да крене обрнутим редом, односно од уређења
плата у јавним предузећима и агенцијама које дестабилизују јавне финансије, а који су
изузете из закона.
Заменица заштитника грађана Владана Јовић казала је да је окренут редослед уређивања
система, наглашавајући да систем плата може да се уреди тек када је уређен систем радних
односа.
"Ово је веома озбиљан системски закон и заслужује озбиљну јавну расправу са којом не треба
журити. Треба чути све, јер овај закон додирује широк спектар запослених у јавном сектору",
казала је она.
И она се сложила да није добро што су из овог закона изузета јавна предузећа и агенције које
су највећи генератори трошкова, као и то што се не односи на Народну банку Србије.
На данашњој јавној расправи је речено и да су из закона поред јавних предузећа и агенција
изузети и функционери, БИА, полицијски службеници, војска, општине и посебне организације
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у оквиру министарства, и да ће за њих у року од годину дана од доношења овог закона, бити
донети посебни закони који уређују њихове плате.
Државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе Дражен Маравић казао
је да је циљ доношења овог закона да запослени за исту врсту посла без обзира у ком делу
јавног сектора раде добијају исте плате, да се омогући транспарентан систем и да се јасно зна
зашто неко добија одређену плату на одређеном радном месту.
Маравић је нагласио и да је формирана Радна група од представника министарстава финасија,
привреде и државне управе која ће разматрати реформу система плата запослених у јавним
предузећима.
Помоћница министра државне управе и локалне самоуправе Ивана Савићевић казала је да су
разлози за доношење овог закона ; неуједначеност постојећег система плата, јер су плате
запослених у различитим деловима јавног сектора уређене различитим прописима, односно са
преко 20 закона, подзаконских аката, да има 900 коефицијената и 12 основица за одређивање
плата.
Нацртом закона о платама запослених у јавном сектору предвиђено је да плате буду у распону
1:7,5, односно да највиша плата може бити највише седам и по најнижих плата.
Нацрт предвиђа и јединствени каталог звања и радних места и методологија којом ће се
разврставати конкретна радна места у 60 платних разреда, и по којима ће се добити одређени
коефицијент.
Закон предвиђа и да се за рад ноћу од 22.00 до шест ујутро запосленом додаје 26 одсто на
вредност радног сата, додатак за приправност запосленог који у сваком тренутку може бити
позван на посао је 10 одсто од вредности радног сата, док је за прековремени рад могућа
исплата повећане цене радног сата за 26 одсто.
Са 110 одсто вредности радног сата плаћа се рад на празник, а на сваки сат прековременог
рада добија се сат и по слободног времена који се сабирају и могу се искористити у наредна
три месеца.
Јавна расправа о Нацрту закона о систему плата у јавном сектору почела је 21. октобра и
трајаће до 10. новембра.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:573980-Verano-odlazi-na-dobos

"Верано" одлази на добош
П. Ж. - С. Б.
Некадашњи дилер возила "Пежо" за Србију отишао у стечај због дуга словеначкој банци.
Сачувано заступништво руских аутомобила "газ" преко "Верано мотологистик"
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ВЕРАНО моторс" је отишао у стечај. На захтев словеначке Фактор банке покренут је поступак и
то због трајније немогућности плаћања и дуга од око пет милиона евра. Аргумент љубљанске
банке је чињеница да је ова фрма у блокади 1.096 дана, док је дужник узалудно покушао да
докаже да му је имовина далеко вреднија. Стечај је покренут у једном од четири "Веранова"
предузећа, за експорт-импорт, док преостала три раде нормално. Увоз руских аутомбила
марке "газ" се обавља преко друге фирме - "Верано мотологистик". Она је овлашћени увозник и
дистрибутер за Србију, Црну Гору, Македонију и Босну и Херцеговину.
"Верано" је возачима познат као дугогодишњи заступник и увозник "пежоа". Ова марка у Србију
још 2014. године улази преко друге компаније - "Еуроимпекс-аутогруп". "Верано мотологистик"
има статус дилера и сервисера.
Фактор банка је пред Привредни суд у Београду изнела анексе уговора о стенд-бај
акредитивима и позив за плаћање дуга још из 2012. године. "Верано" је, с друге стране,
покушао да увери судију да је укупна вредност имовине 137,7 милиона евра и да оне далеко
премашују његове обавезе. Уз то, "Верано" је тврдио да су му рачуни привремено блокирани и
то због спора са Пореском управом око висине пореске обавезе. У међувремену, "Верано" се
договрио са порезницима, па је уверавао повериоца да ће блокада бити ускоро скинута.
Словеначки банкари, међутим, нису одустали од свог захтева.
Стечај је проглашен 19. октобра. Прво поверилачко рочиште на коме ће се расправљати о
извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника заказано је за 27. новембар.
Испитно рочиште се очекује 25. априла.
ХИПОТЕКЕ
ПОТРАЖИВАЊЕ Фактор банке било је обезбеђено хипотеком првог реда на непокретној
имовини АД "Жупа" из Крушевца и привредног друштва КСИ 2001. "Верано" је тврдио да је
вредност те имовине скоро 13 милиона евра и да далеко премашују обавезе од око пет
милиона евра. Словеначка банка, с друге стране, тврди да је укупна вредност те две
непокретности око 460 милиона динара.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:574014-Borislav-Borovic-Privreda-padala-bankerasle

ПОЛЕМИКЕБорислав Боровић: Привреда падала,
банке расле
Исисавањем новца у иностранство, банке присвајају вишак вредности који се остварује у
Србији чиме привреда остаје без "крвотока". У Србији се плаћа динаром, а валутне
клаузуле у кредитима треба укинути
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Двадесет први век је означио истовремени раст губитака српске привреде и добити банака у
Србији.
Јавна је тајна да стране банке имају условно речено "две добити". Једну коју приказују
државним органима и другу коју извлаче у своје централе под изговорима попут гарантних
уговора, уговора о коресподентским пословима, уговорима о ризику пословања на српском
тржишту или уговорима о есконту и реесконту вредносних папира.
Ако бисмо посматрали и ту другу добит која се не приказује у званичним извештајима, онда би
добит банака готово "стизала" губитке српске привреде. Наравно, то је ненормална ситуација
јер нема државе у свету где су банке здраве, а привреда болесна.... или да су банкарске
марже веће од оних у индустрији и трговини.
Исисавањем новца у иностранство, банке присвајају вишак вредности који се остварује у
Србији чиме привреда остаје без "крвотока" који угрожава њен опстанак. Гашењем СДК, а
затим и домаћих банака, држава је дала природни монопол пословним банкама.
Обавеза централних банака је да контролишу банкарски сектор као и сваког другог
потенцијалног монополисту. Често НБС то није радила, а неретко је била и пуки сервис тих
банака. Покушај злоупотребе монопола је очекивани процес, али из угла државе свакако
недозвољен и она је дужна преко централне банке да те монополе (олигополе) спречи.
Антимонополске мере само у области висине коштања кредита морају бити одређивањем
горњег новоа камата, провизија и накнаде.
Посебно када говоримо о каматама, НБС би ову меру комбиновала са политиком обавезних
резерви и висином референтне стопе (позитивни помаци се примећују у текућој години) која је
годинама одржавана на нестварно високом нивоу.
Ове мере нису антитржишне и примењиване су у земљама ЕУ крајем осамдесетих, када су оне
имале сличне проблеме као што их данас има Србија. Она не представља суспензију тржишта
јер је тржиште добар регулатор само у ситуацијама релативно уједначене понуде и тражње за
новцем, што у Србији данас није случај пошто је ниво монетаризације односно величина
новчане масе бар четири пута мањи од потребног.
Зашто, иначе, већи број банака у Србији, не значи и ниже камате и боље кредитне пакете?
Напротив и каматне стопе, банкарске провизије и накнаде расту због лажно представљеног
високог ризика кредитних пласмана на српском тржишту. О каквом ризику говоримо када су у
питању динарска средства прикупљена од привреде и грађана Србије? Или из динарских
средстава "обезбеђених" практично примарном емисијом комерцијалних банака еx нихило.
Зато једна од мера мора бити и елиминација ове емисије динара која је по закону у
искључивој надлежности НБС.
Девизна средства обезбеђена или позајмљена из иностранства су друга прича, али је њихов
удео у укупном капиталу банкарског сектора много мањи од капитала из домаћих извора. И не
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само то... Средство плаћања у Србији је динар и валутне клаузуле у пласманима кредита треба
укинути. Или бар за кредите према грађанима. Ове мере би морале трајати до успостављања
потребног нивоа монетизације, повећаног удела домаћег власништва у банкарском сектору,
контролом НБС емисије еx нихило...
Наравно, и до оснивања државне Развојне банке и стварања стварне конкуренције у
банкарском сектору.
Борислав Боровић, Форум независних економиста
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:573993-Strajk-pa-jedna-plata-pomoci

Штрајк, па једна плата помоћи?
И. М.
У школама данас без првог часа, исплата просветарима између 20. и 30. новембра.
Синдикалци и премијер у понедељак о износу једнократне исплате
ПРВИ час данас није одржан у 1.017 школа, процењују синдикати. Наставници су организовали
штрајк упозорења, незадовољни јер им држава није испунила обећања дата као "залог" за
излазак из петомесечног штрајка. Један од кључних разлога за протест је што нису знали када
и у ком износу ће им бити исплаћена обећана једнократна помоћ. Данас је саопштено да помоћ
стиже у другој половини новембра, али се још не зна у ком износу.
Званично, синдикатима је, на састанку којем је присуствовао и министар просвете Срђан
Вербић, обећано да ће помоћ бити максимално до износа једне просечне плате. Представници
четири репрезентативна синдиката саопштили су данас да ће са премијером Вучићем на
састанку у понедељак, другог новембра, преговарати о износу.
Влада није испунила ништа од онога што је потписано Споразумом о решавању спорних питања
на основу кога су синдикати прекинули вишемесечни штрајк - речено је на заједничкој
конференцији за новинаре. - Влада се обавезала да ће просветарима обезбедити помоћ у
износу до висине једне плате, да ће преговори о висини награде и помоћи почети до 1. јуна
ове године, да ће благовремено бити урађен предлог закона којим ће бити уређене плате у
јавном сектору...
ИЗГУБИЛИ 30 - 60 ХИЉАДА ДИНАРА
Према речима Бранислава Павловића, председника Синдиката образовања Србије, просветни
радници су на основу смањења плате ове године изгубили између 30.000 и 60.000 динара, па
им је једнократна помоћ утолико важнија. Он је додао и да очекује раст плата у просвети у
наредној години.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/601903/Vulin-Poslodavci-zbog-predrasuda-izbegavaju-da-zaposle-osobu-sainvaliditetom

Вулин: Послодавци због предрасуда избегавају
да запосле особу са инвалидитетом
Тањуг
Министар за рад и запошљавање Србије Александар Вулин изјавио је данас да је прошле
године запослено више од 4.150 особа са инвалидитетом са евиденције Националне службе за
запошљавање, али да и даље већина послодаваца због предрасуда избегава да запосли особе
са инвалидитетом.
- Већина послодаваца је спремнија да плати пенале него да запосли особу са инвалидитетом.
То се зове предрасуда и то је нешто на чијем уклањању мора да ради цело друштво - рекао је
он новинарима на промоцији модернизације Телецентра у склопу Градске организације глувих
Београда, који је данас опремљен интернетом и најмодернијим аудио-визуелним сервисом за
преводјење на знаковни језик.
Вулин је истакао да сви заједно морају да се боре против тих предрасуда и да људи схвате да
особе са инвалидитетом заслужују шансу, истичући да су те особе врло често вреднији
радници него особе без инвалидитета.
Српски министар за рад и запошљавање је рекао да његово министарство даје "велике и
великодушне пакете помоћи при запошљавању особа са инвалидитетом".
- То су 20 до 30 одсто веће стимулације него код запошљавања особа које немају инвалидитет,
а држава плаћа и 75 одсто зараде особе са инвалидитетом до 50 одсто просечне зараде у
Србији, даје разне надокнаде, плаћа обуке и обезбеђује прилагодјавање радног места прецизирао је Вулин.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/601853/Prosvetnim-radnicima-novcana-pomoc-u-novembru

Просветним радницима новчана помоћ у
новембру
Тањуг
Запослени у просвети, њих око 108.000, добиће у другој половини новембра једнократну
помоћ, а висина помоћи биће предмет разговара премијера Александра Вучића и челника
синдиката, у понедељак, 2. новембра, саопштили су данас представници просветних
синдиката.
Помоћ би требало да буде исплаћена измедју 20. и 30. новембра, а синдикати траже износ до
једне плате, речено је на конференцији челника четири репрезентативна синдиката
образовања и наведено да је то договорено јуче и данас, током разговора са представницима
владе Србије.
Председник Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић рекао је да је у данашњем
штрајку упозорења, у преподневној смени учествовало 1.017 школа, чланица та четири
синдиката, од 1.800 матичних школа у Србији.
Он је рекао да је за просветне раднике јако важна једнократна помоћ, јер су изгубили 30.000
до 60.000 динара на годишњем нивоу, због смањења плата у оквиру владиних мера штедње.
Павловић очекује евентуално повећање плата за просветаре у наредној години, али ни то, како
каже, неће бити довољно, пошто се најављује раст плата за, како је рекао, око три одсто.
Председница Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић, говорећи о Закону о
платним разредима, рекла је да у том тексту, који је на јавној расправи, нема онога што су
предлагали синдикати.
"Не желимо да нас држава истакне као најважније, али сматрамо да је дошло време за мало
правде за просветне раднике", рекла је Јанковић.
Она је навела да постоје одредјене групе запослених у јавној управи које нису обухваћене
законом, као што су јавна предузећа, државне агенције, функционери.
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Сибдикалци су указали на раширену корупцију у образовању и то медју директорима школа,
који "чувају места" и не желе да запосле људе са листе технолошких вишкова.
"Корупција је појела образовање", рекао Милорад Антић из Форума средњих стручних школа и
истакао да су синдикати тражили смену најмање 12 директора због кршења закона, а да је
таквих око 200 у Србији.
Само један директор, како је речено, за годину дана узео је 15 милиона динара.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Prosvetarima-u-novembru-jednokratna-pomoc.sr.html

Новчана помоћ просветарима стиже у новембру
Само у Београду 156 директора школа крши прописе. – У Закону о платним разредима нема
правде за просветне раднике, тврде синдикати. – Протест упозорења одржан у 1.017 школа у
Србији
Једнократна новчана помоћ просветним радницима биће исплаћена крајем новембра, али се
још не зна о којој суми је реч – обелоданили су представници четири репрезентативна
синдиката у просвети обраћајући се јавности, непосредно после састанка са просветним
врхом, а поводом једнодневног штрајка упозорења, коме се јуче само у преподневној смени
одазвало 1.017 школа од укупно 1.800 матичних школа у Србији.
– Запосленима у просвети, којих има око 108.000 у основним, средњим школама и домовима
ученика, дефинитивно ће од 20. до 30. новембра бити исплаћена једнократна новчана помоћ.
Колико ће то бити новца знаће се после разговора премијера Александра Вучића и челника
просветних синдиката, заказаног за понедељак, 2. новембар – обзнанио је Бранислав
Павловић, председник Синдиката образовања Србије, истичући да је ова помоћ веома важна
запосленима у образовању јер су због смањења плата у оквиру владиних мера штедње
изгубили 30.000 до 60.000 динара на годишњем нивоу.
Синдикалци су сагласни – тражиће једну целу плату, што је максимална сума ове једнократне
помоћи предвиђена пређашњим договорима просветара и власти.
Наводећи да „одређене групе запослених у јавној управи као што су јавна предузећа, државне
агенције, функционери нису обухваћене Законом о платним разредима који ће се односити на
просвету, здравство, полицију...”, Јасна Јанковић, председница Уније синдиката просветних
радника Србије, замерила је што у тексту овог закона нема баш ничега што су предлагали
просветни радници.
– Не желимо да нас држава истакне као најважније, али сматрамо да је дошло време за мало
правде за просветне раднике. И то ће бити тема нашег састанка са премијером – нагласила је
Јанковићева.
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Са ресорним министарством представници просветних синдиката склопили су посебан
колективни уговор према коме просветној власти достављају податке о технолошким
вишковима, али и потребама за кадром који недостаје у школама, подсетио је Слободан
Брајковић, председник Синдиката радника у просвети Србије.
– Имамо још 106 људи који као технолошки вишкови нису упошљени и то углавном зато што
директори себи „чувају места”. У настави држе на одређено запослене наставнике и после
истека првог мандата, уместо да на та места на неодређено запосле људе са листе
технолошких вишкова. На наше упозорење да у Србији око трећина директора школа овако
крши закон, само у Београду 156, из министарства су тражили да сваки од четири
репрезентативна синдиката именује по три директора који најлошије обављају свој посао.
Доставили смо списак са 12 имена, инспекција није била у школама да провери њихов рад и
ниједан од тих руководилаца није смењен – негодовао је Брајковић.
Корупција појела образовање
– Корупција је појела образовање – став је Милорада Антића, председник Форума средњих
стручних школа Београда. Своје запажање Антић је поткрепио изјавом да су „синдикати од
надлежних у просветној власти захтевали смену најмање 12 директора школа због кршења
закона, да је Агенцији за борбу против корупције поднето око 200 пријава против школских
руководилаца, а да се просветна инспекција најављује директору три дана пре него што
посети школу, уместо да у проверу иде без најаве”.
М. Симић Миладиновић

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/najavljen_investicioni_ciklus_od_265_miliona_evra_.4.html?news_id=310292

Импол Севал - Ваљаоница алуминијума из Севојна бележи добре резултате

Најављен инвестициони циклус од 26,5 милиона
евра
АУТОР: ТЕКСТ И ФОТО: НЕНАД КОВАЧЕВИЋ
Ужице - Импол Севал - Ваљаоница алуминијума Севојно, чији је власник, од 2002.
године, компанија Импол из Словенске Бистрице, како је оценио пословодство, постигло је
одличне финансијске резултате у овој години.
Генерални директор Нинко Тешић је додао да је за девет месеци у години јубилеја - четири
деценије постојања те фабрике и 190 година рада словеначког Импола, произведено 45.206
тона, што је за 1,42 одсто више него у истом периоду прошле године. Тиме је фабрика
задржала позицију једне од петнаест највећих извозника из Србије, која своје обавезе на
време измирује према држави, банкама, добављачима и запосленима.
- Готово комплету производњу, око 96 одсто, извезли смо у Немачку, Италију,
Русију и друге европске земље, а укупна вредност извоза, у истом периоду, била је 82
милиона евра, што је више за 8,1 милион евра него у истом периоду прошле године. До краја
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године вредност извоза достићи ће око 105 милиона евра - објаснио је Тешић и додао да је
вредност инвестиција ове године у модернизацију фабрике била скоро два милиона евра, а од
њене приватизације 71,2 милиона евра.
Најавивши нови инвестициони циклус "Реконструкција и модернизација
технолошке линије за производњу топло ваљаних трака", чија је вредност око 26,5 милиона
евра, а који би требало да буде окончан за три године, Тешић је објаснио је да је прва фаза
тог пројекта већ почела.
- Завршетком те инвестиције, обезбедиће се предуслови за повећање капацитета
за 10.000 тона годишње хладно ваљаног програма и тиме ће наш укупан капацитет бити 60.000
тона. Уз то, имаћемо и знатно бољи квалитет производа, ниже цене и додатно ћемо се
позиционирати на тржишту ваљаних производа, са значајним уделом бојеног програма - рекао
је Тешић, саопштавајући да просечна нето плата запослених, без зарада менаџмента, износи
509 евра, те да пословодство у целости испуњава преузете обавезе из колективног уговора.
Подсетивши да је у севојничкој ваљаоници запослено 629 радника, те да се
годишње запошљавало и до тридесетак нових, због одлазака у пензију, Тешић је рекао да је
ове године, због промене закона о пензијском осигурању, свега неколико нових радника
запослено на тај начин.
Руска делегација
На питање због чега он, као директор једне од највећих извозних предузеће у
Србији, или неко од његових сарадника, није у привредној делегацији која, на челу са
премијером Вучићем, борави у Русији, Тешић је рекао да је био позван да буде члан те
делегације, али да је имао обавеза поводом Дана предузећа, те да та фабрика већ извози на
руско тржиште. - Руско тржиште смо освајали дуго и то није било лако - рекао је Тешић и
објаснио да та фабрика "купце осваја у непосредним контактима или на сајмовима", а да је
посета премијера и привредне делегације Русији "више протоколарна".
Шибенска ваљаоница
Јернеј Чокл, председник Управе Импола из Словенске Бистрице, потврдио је да та
компанија намерава да купи средства ваљаонице ТЛМ у Шибенику, која је у процесу стечаја.
То не значи, како је објаснио, да ће преузети дугове те хрватске компаније, који су досегли 70
милиона евра, већ да ће купити опрему и запослити тамошње раднике. Шибенска ваљаоница,
како је истакао Чокл, требало би да производи око 110.000 тона, од чега ће 60.000 до 80.000
тона годишње испоручивати Имполу у Словенији.
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Следи подела акција запосленима или стечај
„Дневника” АД
Ни трећи покушај продаје „Дневника” АД из Новог Сада није успео. Агенција за
приватизацију прогласила је неуспешним покушај продаје јер није било заинтересованих
купаца.
Неуспешан и трећи покушај продаје „Дневника” АД Фото: архива Дневника
Иначе, „Дневник” АД је једина медијска кућа у досадашњем процесу приватизације за који је
јавни позив за продају објављен трећи пут. Почетна цена у трећем покушају била је 2,74
милиона евра и представљала је трећину оне која је тражена у првом кругу – 7,4 милиона
евра.
Након неуспешног и трећег покушаја продаје „Дневника” АД, по речима генералног директора
Светозара Карановића, на потезу је Агенција за приватизацију.
– По Закону о информисању, следи пренос капитала на запослене. Чекамо да нам Агенција за
приватизацију достави решење да бисмо објавили јавни позив за упис акција јер постоји
одређени број бивших и садашњих запослених који имају право на акције „Дневника” АД –
изјавио је за наш лист Карановић. – Дакле, све даље је у рукама Агенције за приватизацију.
Он је напоменуо да ни стечај није искључен, додајући да „Дневник” АД може делимично
опстати, али под условом да се држава одрекне дела потраживања.
– Нека наша издања су рентабилна и ми бисмо, да није блокаде рачуна, имали позитивно
пословање. Проблем су дугови. Комерцијалне морамо платити и ту нема дилеме, али ако би се
држава одрекла дела својих потраживања, могли бисмо да наставимо да радимо. Стари дугови
су нам највећи проблем, а како ће они бити решени, остаје да видимо – закључио је
Карановић.
Љ. М.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnici-i-direktor-na-birou-rada-ali-uz-otpremninu

Радници и директор на бироу рада, али уз
отпремнину
Док се већина фирми које нико ни након два па чак и три јавна позива није купио плаши
стечаја који им након неуспешне приватизације следи, Индустрија стакла Панчево сама је
поднела иницијативу да иде у стечај.
Индустрија стакла Панчево
Наиме, након 85 година постојања и после 12 година неуспешне приватизације, у тренутку
када ће већ 1. новембра уследити блокада рачуна Индустрије стакла Панчево, органи тог
предузећа и запослени, којих је 350, одлучили су да поднесу иницијативу за увођење стечаја
да би сви запослени до краја године добили новац за отпремнине, али и повезан стаж. Тиме
би сви, радници и директор, завршили на бироу рада. Тако ће Индустрија стакла Панчево, у
тренутку када се уместо другог позива за приватизацију и приче о инвестирању Кинеза у
обнову производње, силом прилика, да не би дошла у ситуацију блокираног рачуна, на основу
личне иницијативе отићи у стечај.
Директор Стакларе Емануел Лупулеску објашњава да је у Агенцији за приватизацију пре
неколико дана одржан састанак 37 фирми које су у сличној ситуацији као они, односно у
неком поступку приватизације, и да им је јасно предочено да продужавања рокова неће бити,
али и да ни она предузећа за које је отворен јавни позив неће бити заштићена.
– Предузећима је сугерисано да се што пре прогласи стечајни поступак, односно да се отвара
претходни стечајни поступак, чиме би имала обезбеђену заштиту од принудне наплате –
објаснио је Лупулеску. – Но, то је кратког трајања и може бити само тридесетак дана.
Иницијативом за покретање стечаја обезбедили смо бар 30 дана несметаног даљег рада, када
наш жиро рачун још увек неће моћи да се блокира, да завршимо започете послове или да
преузмемо неке нове. Значи, да фабрика може несметано да функционише, да можемо да
аплицирамо за социјални програм и даном проглашења стечаја, а онда ћемо видети. Сви ћемо
ићи на Биро рада даном проглашења стечаја, а стечајни управник ће одлучити да ли ће му
неко бити потребан за даљи период јер он свакако не би требало одамах да заустави
производњу, односно требало би бар да заврши започете послове.
Љ. Малешевић
Синдикат: Смишљено урушавање
Председник Самосталног синдиката Индустрије стакла у Панчеву Драган Томић, који ту ради
већ 37 година, тврди да су радници којима плата касни ипак огорчени на то што на тај начин
морају да се спасавају и добију било шта, уместо да имају радно место и раде као и свих
претходних
година.
– То је све смишљено урађено да се сва та предузећа униште и да се угасе – рекао је Томић. –
По нашем мишљењу, нису нам дали никакву шансу. Огорчени смо. Немамо речи. Предстоји
нам борба за социјални програм и стаж. Ако се то не оствари, тешко да ћемо предати фабрику
стечајном управнику или држави. Није то њихова имовина. Исплаћена је аконтација за јуни.
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Даље – видећемо. Имамо обећања да ће до краја месеца бити и коначни обрачун за јуни.
Значи јули, август, септембар и октобар – то је у овом периоду што нам дугују и имамо
заостале зараде из 2008. године које нико више не спомиње.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vece-plate-i-penzije-pitanje-je-sad

Веће плате и пензије, питање је сад
Мисија Међународног монетарног фонда, коју предводи Џејмс Руф, стиже у Београд.У
фокусу разговора с Владом Србије биће буџет за 2016, реформа јавних предузећа и
евентуално повећање плата и пензија.
Ранији разговори мисије ММФ и Владе Србије Фото: Танјуг/С. Радовановић
Мисија ће у престоници Србије у наредне две седмице водити разговоре у оквиру треће
ревизије стендбај аранжмана из предострожности, вредног око 1,2 милијарду евра, који је
ММФ почетком 2015. закључио са Србијом.Руф је, иначе, још у августу поручио да ће ММФ,
када се буде вратио у Србију поводом треће ревизије, разматрати буyет за 2016. и све
трендове и кретања у економиији везане за наплату прихода.
– На основу тога, у разговорима с Владом донећемо одлуку о томе колики простор постоји за
релаксацију плата и пензија – поручио је тада Руф. – Евентуално повећање зарада би требало
да буде селективно и таргетирано.Премијер Александар Вучић такође је најавио, уочи доласка
ММФ-а, да ће у оквиру треће ревизије бити разговора о повећању плата и пензија. Он је
поручио да простор постоји те да ће примања и бити повећана.
Премијер је подсетио на то да је Борд извршних директора ММФ-а у Вашингтону пре неки дан
потврдио позитивну оцену Србији за претходну, другу ревизију, што значи, како је рекао, да
смо до сада добро радили.По његовим речима, направљен је добар баланс између фискалне и
монетарне политике. Дефицит је нижи од планираног, а наредних година видеће се резултати
и на јавном дугу.
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је раније да се нада да ће до краја године све што
буде договорено и приликом треће ревизије аранжмана, бити усвојено на следећем састанку
Борда директора ММФ-а, који је планиран да се одржи највероватније пре католичког
Божића.Мада сам министар финансија још увек не зна или неће да каже о коликом проценту
повећања плата и пензија се може говорити, тврдећи да ће то определити управо фискални
простор, он истиче да, без обзира на то колики он на крају буде, Србија мора да покаже да ће
моћи да поднесе трошак повећања а да не склизне с пута ка смањивању дефицита.
Много је тога „мора” и „треба”, а рок за повећање пензија, сада је сасвим јасно, померен је
на децембар. Чак је и тај децембар споран. Јер, ако ће се повећати пензије за децембар, то
значи да пензионери и део запослених у јавном сектору дебљи чек добијају тек у јануару, када
се деле децембарске пензије и плате. Јер, не сме се заборавити да се и једна и друга
принадлежност исплаћују уназад, односно да се децембарска примања исплаћују у јануару
наредне године.
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Значило би то пак да ове године нема ништа од повећања пензија и плата, иако је то обећано
још пре неколико месеци. Једино што би креатори економске политике Србије могли урадити
јесте новогодишња исплата пензија и плата, тако што би наложили да се оне морају исплатити
пре Нове године, што је мало вероватно с обзиром на то да је време између доношење
коначне одлуке Савета директора ММФ половином децембара и Нове године кратко.
Д. У.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/fond-pio-manje-para-uzeto-iz-budzeta

Фонд ПИО: Мање пара узето из буџета
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање у првих шест месеци ове године
имао је расходе и издатке више од три милијарде динара веће од остварених прихода,
док је повукао готово
десет милијарди мање из буџета за пензије, захваљујући повећаној и редовнијој уплати
доприноса.Укупни приходи и примања Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање у првих шест месеци ове године били су 278,76 милијарди динара, а расходи и
издаци 281,90 милијарди динара, саопштено је на седници Управног одбора Фонда ПИО.
Што се тиче прихода и примања Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у
првих шест месеци ове године, они представљају 48, 20 одсто планираних за ову годину, а
износ прихода и примања за тај период године номинално је нижи 6,12 одсто од износа
оствареног у истом периоду 2014. године, речено је на седници Одбора, на којој су изнети
подаци о финансијском пословању РФ ПИО за период од јануара до јуна ове године.

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/tri-strane-jedan-interes

Три стране, један интерес
КИКИНДА: Председник Општине Кикинда Павле Марков, председник Међуопштинског
Савеза самосталног синдиката Србије Илија Дрљић и директор ЈП „Кикинда“ Данило
Фурунџић потписали су анекс
Колективни уговор штити основна права радника
посебног колективног уговора. Овим је на виши ниво подигнут начин рада у локалној
самоуправи, рекао је Марков и додао:
- Путем анекса заштићен је свачији интерес, иако идеално решење не постоји. Важно је да смо
дошли до заједничког именитеља односно на првом месту је интерес општине Кикинда.
Формираћемо, након читаве деценије, Социјално-економски савет у нашој општини.
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Иницијатива је покренута још 2009. године и то тело ће имати девет чланова, по три
представника локалне самоуправе, репрезентативног синдиката и послодаваца. Очекујем врло
брзо прву седницу Савета на којој ће се разговарати о локалним привредним темама, те на
који начин сви заједно можемо помоћи унапређењу живота наших суграђана. Све одлуке
доносиће се консензусом.
Илија Дрљић је захвалио председнику Општине Павлу Маркову на ангажовању при уласку
привредника у Савет:
- Сада када имамо и трећег партнера, привреднике, можемо да започнемо с озбиљном причом
када је у питању социјални дијалог на нивоу привреде у граду. На подручју које покрива наш
Синдикални савез, имамо више од 60 одсто потписаних колективних уговора, што је доказ
добре сарадње са локалном самоуправом и привредницима који су схватили да је важно
испоштовати основна права радника.
А. Ђуран
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