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Ристић: Жртве неодговорне политике
Пише: ФоНет
Председник Самосталног синдиката Крагујевца Југослав Ристић, изјавио је да су радници
предузећа "Застава ИНПРО, који штрајкују глађу "жртва неодговорне политике државе",
додајући да је држава та која мора да реши њихове проблем.
"Држава је у овом случају учинила недопустиву ствар јер је део фирме који је профитабилан
приватизовала на начин да је продала око 20 одсто предузећа по цени једног стана у Београду,
оставивши други део предузећа са 132 радника и вероватно непрофитабилним програмом да
само битише на тржишту", рекао је Ристић ФоНету.
Ристић је додао да је још горе од тога што га је оставила са комплетним дуговима целокупног
предузећа пре приватизације, "чиме је оно осуђено да умре".
Ти дугови су, према наводима из предузећа "Застава ИНПРО" око 270 милиона динара.
Ристић је рекао да, с обзиром да у том предузећу раде инвалиди рада, "држава мора да преузме
одговорност за њихову судбину", да оно постане заштићено државно предузеће за
запошљавање инвалида рада, "чиме би показала друштвену одговорност према њима".
"Те раднике је политика ове, а и претходних влада, довела у овако тешку ситуацију и
немогућност да, ако изгубе овај посао, више икада нађу друго запослење јер, да подсетим, у
Крагујевцу је некада било 57.000 индустријских радника, а данас их има само 6.000", нагласио
је Ристић.

Радници ИНПРО-а траже разговор са Вучићем
Пише: З. Радовановић

Инвалиди рада у Застави ИНПРО нису пре два дана прихватили, како наводе, "уцењивачку
понуду представника министарстава привреде и рада, као ни пословодства Групе Застава
возила, да зарад скорашње исплате комплетне септембарске и дела августовске зараде,
прекину протест гладовањем.
Једногласно су, упркос све угроженијем здрављу, одлучили да штрајк глађу, започет почетком
прошле недеље, наставе до испуњења свих захтева, од којих је најважнији онај који се односи
на трајно решавање њиховог статуса.
- Представници државе нису нам у преговорима, који су трајали чак четири и по сата, рекли
ништа конкретно. Понудили су нам исплату септембарских плата у наредни уторак, а остатак,
односно две трећине августовске зараде за 15 до 30 дана. Оставили су нам, притом, број
телефона на који можемо да им јавимо да ли прихватамо ту понуду. Директор Групе застава
возила Драган Срејовић, који је дан пре тога разговарао са представницима министарстава,
понудио је то исто, под условом да прекинемо штрајк глађу. Оценили смо да је то неозбиљна и
уцењивачка понуда државе и одлучили да наставимо штрајк - рекао је нашем листу председник
Штрајкачког одбора у ИНПРО-у Стеван Пушоња, напомињући да су радници позвали
премијера Александра Вучића и министре Горана Кнежевића и Александра Вулина да одмах
дођу у Заставу ИНПРО и започну "озбиљне преговоре са инвалидима рада у том предузећу".
Наш саговорник истиче да су им представници министарстава прексиноћ понудили социјални
програм који се заснива на актуелном Закону о раду, и којим су предвиђене отпремнине од по
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200 евра по години радног стажа за оне који се одлуче да напусте своја радна места. Истицали
су, притом, да је у Србији у минулом периоду, на хиљаде радника напустило фабрике уз толике
отпремнине. Нису, међутим, имали ваљан одговор на питање инвалида рада "зашто Закон о
раду, кад је социјални програм у питању, не важи и за запослене у Електропривреди Србије,
којима се, за добровољни одлазак из ЕПС-а, нуди и до 20.000 евра?"
- Обавестили су нас и да је унапред припремљени план реорганизације (УППР) Заставе
ИНПРО прошле недеље предат Привредном суду у Крагујевцу, и да би уколико буде усвојен
требало да обезбеди наставак рада наше фабрике у наредних пет година, до када би пословање
било стабилизовано. Ми смо им на то рекли да Застава ИНПРО, након летошње продаје дела
покретне имовине француском Триганоу, више нема опрему за наставак иоле озбиљније
производње, те да УППР практично може да омогући само привремено одлагање извесног
стечаја и потоњег гашења фабрике - истиче Пушоња.

Више од 20.000 радника обезбеђења могло би да остане без лиценце
Извор: РТС

Појединци и предузећа који желе да раде у приватном сектору безбедности од 1. јануара 2017.
морају да имају лиценцу. До сада је тај документ добило само око 3.600 особа и 22 фирме иако,
према неким проценама, у тој области ради око 27.000 људи. И док представници радника
траже померање рока, из МУП-а одговарају да се то неће догодити и подсећају да је закон донет
пре три године.
Пре него што задуже нове униформе, радници фирми за обезбеђење морају да прођу обуку,
положе стручни испит, добију лиценцу и службену легитимацију. Представници радника
сматрају да би пре примене закона требало детаљно регулисати радно-правне односе
запослених у том сектору. Предлажу одлагање и разговор са послодавцима и МУП-ом.
Александар Стојановић из Независног синдиката радника приватног обезбеђења каже да се
отвара питање да ли ће страни корпоративни системи имати монопол којим ће се угасити 80
одсто малих фирми, у којима ради 30 до 40 хиљада људи.
"Питање је и интегрисани инспекцијски надзор од стране МУП-а и инспекције рада. У односу
државе према делу услужне цене, односно плаћања цене ангажоване за ову услужну грану",
каже Стојановић.
У МУП-у очекују да ће сви заинтересовани спремно дочекати први јануар. Кажу да има
довољно центара за обуку, а да међу заинтересованима има и бивших полицајаца,
професионалних војника и припадника безбедносних служби који су ослобођени обуке и само
морају да положе стручни испит.
"Рокови се неће померати. МУП је током целе 2016. апеловало на све субјекте приватне
безбедности да предузму мере и активности како би се ускладили са одредбама закона. Ово је
последњи апел МУП-а и последњи рок за неко усклађивање", истиче Наташа Игњатовић из
Министарства.
Упозоравају сва јавна предузећа и установе које имају своје службе обезбеђења да се закон и на
њих односи. На пословима обезбеђења у тим фирмама убудуће могу да раде само радници са
лиценцама.
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"То не могу да буду ни портири ни магационери ни домари ни неке друге врсте занимања које
су они декларисали својим службеним актом. Постоје сада одређени проблеми како ће се они у
одређеној ситуацији определити за друга радна места – да ли могу да прођу све ове
безбедносне провере, све задатке, лекараске прегледе итд.", указује Александар Недић из
Привредне коморе Србије.
По овом закону они који буду ангажовали раднике или предузећа која немају лиценцу за
приватно обезбеђење могу да буду кажњени и са милион динара.

Положен камен темељац за Научно-технолошки парк у Новом Саду
Извор: Бета
Друга фаза изградње Научно-технолошког парка у коме ће према проценама бити запослено
око 3.000 инжењера, професора и асистената, почела је полагњем камена темељца.
Председник Покрајинске владе Игор Мировић положио је камен темељац и најавио да ће у
наредних неколико година, поред Научно-технолошког парка, бити изграђена и нова зграда
Радио-телевизије Војводине, Жежељев мост, као и нова зграда Хитне помоћи.
"Биће реализовано много нових великих инвестиционих пројеката, што још једном потврђује
да је боље радити заједно и на пројектима учествовати према финансијској снази, а не као што
је то често до сада био случај, трошити новац на неважне и непотребне ствари", рекао је
Мировић.
Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић рекла је да је циљ владе да
Србија има више ИТ стручњака и услова за реализацију њихових идеја, за старт-ап компаније
за производњу софтвера, и за извоз не само домаћег знања, него и за извоз производа који
настају у Србији.
Министар омладине и спорта Вања Удовичић рекао је да је научно-технолошки парк у Новом
Саду један од четири таква парка, који ће у наредне четири године бити изграђени у Србији.
Декан ФТН-а Раде Дорословачки навео је да ће у згради Научно-технолошког парка на
површини од 10.000 квадратних метара бити учионице и кабинети, у којима ће моћи да ради
много више професора и асистената, посебно у ИТ сектору, чиме ће се школовати и већи број
инжењера за којима постоји потражња на тржишту.
Пројекат вредан 12,6 милиона евра, предвиђа изградњу објекта на 29.000 квадратних метара,
од чега ће 10.000 бити за учионице и лабораторије Факултета техничких наука (ФТН), а остатак
простора биће намењен компанијама које су произашле из тог факултета.
Извођач радова је италијанска компанија Италијана Коструциони.

Мере државе за образовање и запошљавање програмера
Извор: РТС

Државна секретарка у Министарству за трговину, туризам и телекомуникације Татјана Матић
каже за РТС да ће једна од главних мера за подстицање ИТ индустрије бити брендирање
српских производа. Кадрова немамо, а оне које имамо - морамо да задржимо, истиче
Матићева.
Држава је припремила програм подстицајних мера за ИТ сектор које ће петоструко увећати
број програмера до 2020. године, истиче Татјана Матић.
"Развој ИТ индустрије је један од стратешких приоритета у раду Владе и након изношења
програма у Скупштини имали смо прилику да схватимо колико је значајна ова индустрија",
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истакла је државна секретарка и додала да се проблем посматра са дугорочног и краткорочног
аспекта.
Према њеним речима, једно од решења је и повећање уписних квота на факултетима.
"Међутим, то неће решити проблем уколико не повећамо капацитет ученика који могу да се
упишу на ове факултете, а то се може постићи увођењем информатике у основне школе као
обавезног предмета", напомиње државна секретарка.
На краткорочном плану резултат може дати мера преквалификације, указује Матићева и
додаје да она може трајати од шест до девет месеци.
Једна од кључних мера ће бити и брендирање наших производа, истакла је државна секретарка
и додала да постоји идеја да се направи производ "Хај-тек Србија" који би, како каже, био један
добар извозни производ.
Најаву субвенција за шест страних компанија у ИТ сектору нису поздравиле домаће компаније,
истичући да их то ставља их у неравноправан положај на тржишту на којем је хроничан мањак
квалификованог кадра.
"Овде је реч о Закону о страним улагањима и уредби која је донета пре неколико година, која је
превазиђена", напомиње Матићева.
Према истраживању Светског економског форума, Србија је једна од водећих земаља из којих
ИТ стручњаци и електроинжењери напуштају земљу.
"Кадрова немамо, а оне које имамо морамо задржати", истиче државна секретарка.
"Србија улаже 62 евра по глави становника у ИТ сектор, свет много више. У рангу смо са
Румунијом и Бугарском, док Хрватска издваја 200 евра. Држава мора више да улаже",
закључила је Матићева.

Оглашена продаја Желвоза
Извор:Бета
Агенција за лиценцирање стечајних управника Србије огласила је продају Фабрике
железничких возила Желвоз из Смедерава у стечају, а рок за достављање понуда је 21.
новембар
Агенција за лиценцирање стечајних управника Србије огласила је продају Фабрике
железничких возила Желвоз из Смедерава у стечају, а рок за достављање понуда је 21.
новембар.
Процењења вредност 1,15 милијарди динара, а износ депозита је 230 милиона динара.
Како се наводи у огласу, најважнија имовина стечајног дужника су некретнине у фабричком
кругу, постројења и опрема за ремонт вагона и власништво у фирмама Желвоз - угоститељство
и туризам, Заштитна радионица, Спортско друштво Железничар и Железничко индустријској
школи.
Желвоз је у стечају од јула прошле године, због огромних дугова према држави и радницима.
Почетком јуна ове године Желвоз је такође био понуђен на продају, а процењена вредност била
је 1,15 милијарди динара, али понуда није успела.
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Посао за 2.500 људи
Аутор:С. БАБОВИЋ
У Крушевцу ниче фабрика ауто-делова немачког "Кромберг и Шуберт". Инвестиција од 29
милиона евра, помогнута подстицајима од 9,5 милиона
ПРЕДСТАВНИЦИ немачке компаније за аутомобилске компоненте "Кромберг и Шуберт"
потписали су са представницима Владе Србије и Градском управом Крушевца споразум и
изградњи фабрике у овом граду и меморандум о разумевању. Парафирањем два важна
документа потврђен је долазак великог инвеститора који ће у наредних пет година упослити
2.500 радника, а у будућности би у погонима компаније требало да ради њих 4.000.
Инвестиција вредна скоро 29 милиона евра, биће помогнута подстицајима Владе од 9,5
милиона евра.
- Србију сматрамо земљом која је повољна и која може да испуни наше потребе и захтеве рекао је Ханс Ото Кромберг, власник компаније "Кромберг и Шуберт" додајући да је за
актуелни пројекат основана српска компанија регистрована у Крушевцу.
Изградња фабрике, како су "Новости" већ објавиле, почиње одмах по потписивању уговора са
Владом и добијању грађевинске дозволе. Радови на изградњи требало би да буду довршени
крајем 2017, а регрутовање запослених три месеца пре финиширања неимарског пројекта.
- Није овде само реч о 2.500 радних места, већ је то и новац за локалну самоуправу, већа
пореска наплата за државу, економски развој који значи будућност за све нас - оценио је у
петак премијер Александар Вучић. - Србија све чешће побеђује конкуренцију у региону,
побеђује и захваљујући добрим и марљивим људима. Понудићемо за 10 одсто боље услове
уколико се "Кромберг и Шуберт" одлучи да отвори погоне и у Краљеву, Крагујевцу или
Јагодини.
Вучић је нагласио да је Србија пре три године имала стопу незапослености од чак 26,5 посто, да
она данас износи 15,2 одсто.
ПРЕДСЕДНИК: ИЗВЛАЧИМО СЕ ИЗ НЕВОЉА
- СРБИЈА је била на лошем путу, већ четири године се извлачи из невоља у које је саму себе
увела - напомиње председник Србије Томислав Николић. - Очигледно је да је поверење које
људи у свету стичу у Србију утицало и на господина Кромберга да инвестира овде, да покаже
флексибилност, да не тражи сав новац који је предвиђен за стимулисање инвестиција унапред,
да то буде када упосли ове људе.

ТЕК ЗА ШЕСТ МЕСЕЦИ: Радницима ЕПС отпремнине кад обуче колеге
Аутор:М. Л. Ј.
Запослени ЕПС који су неопходни, мораће у фирми да остану још бар шест месеци. Процена за
сваког радника да ли има замену како не би био угрожен систем
ЗАПОСЛЕНИ "Електропривреде Србије" који су неопходни за процес производње, а пријавили
су се за добовољни одлазак из фирме, своју отпремнину кући ће моћи да однесу тек за шест
месеци. Овај период биће остављен радницима, који су радили на дефицитарним радним
местима, да обуче своје колеге и пренесу им знање.
На овај начин у "Електропривреди Србије" покушавају да реше проблем одлива кадрова због
узимања отпремнина, који су битни за функционисање саме компаније. До сада се на позив за
добровољни одлазак у превремену пензију уз исплату накнаде пријавило 1.917 запослених, али
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тек после завршеног пријављивања и провере колико је пријава испунило услове може се дати
коначан број.
ЕПС је понудио стимуативне отпремнине својим запосленима, али је сада дошао у ситуацију да
му - одлазе најнеопходнији кадрови, чија је обука тешка и дуго траје.
- Радницима је омогућено да се пријаве за отпремнине, а није претходно направљена тачна
калкулација, на којим радним местима су потребна отпуштања и колико - каже Драгослав
Љубичић из синдиката "ЕПС Независност". - Тако ћемо доћи у ситуацију да нам оду људи из
производње, који могу лако да нађу други посао, а за систем су неопходни. Управо су се у ТЕНТ
Обреновац, где ја радим, пријавили највише водећи мајстори одржавања и запослени на
тешким радним местима који раде у блоковима. Њих је јако тешко заменити.
У ЕПС кажу да ће за сваког радника бити урађена процена да ли постоји адекватна замена како
не би био угрожен рад и функционисање система.
Највећи број пријављених добиће око 5.000 евра, а максимални износ који ће добити они који
имају бенефицирани радни стаж и годинама раде на најтежим пословима, углавном на
коповима је 20.000 евра.
ВИШАК 5.000 ЉУДИ
ПРОЦЕНЕ су да ће уштеде по основу одласка радника у превремену пензију после 2020.
износити 100 милиона евра, кажу у ЕПС:
- Према предвиђеном споразуму са ММФ, планирани број запослених у ЕПС групи до 2020.
године треба да буде мањи за 5.000 радника.
ММФ је од Србије тражио да из ЕПС дугорочно оде 10.000 људи, како би се направила
оптимизација рада. Ипак, договорено је да у 2017. из овог јавног предузећа радну књижицу
мора да узме њих 1.000.

Немци граде фабрику аутомобилских каблова у Крушевцу
Аутор: Раде Станковић
Крушевац – Немачка фирма „Кромберг и Шуберт“, највећи произвођач каблова за аутомобиле
у Европи, одабрала је Крушевац за подизање нове фабрике.
У свечаној, Мозаик сали, чину потписивања Споразума о изградњи присуствовали су
председник Републике Србије Томислав Николић и премијер Александар Вучић, као и
амбасадор Немачке у Београду Аксел Дитман.
У некадашњем индустријском центру Србије ово је прва велика гринфилд инвестиција, чијом
ће реализацијом бити упослено око 2.500 радника у првој фази. Према речима представника
инвеститора Ханса Ота Кромберга, планира се и изградња друге фазе, у којој ће бити упослено
још радника, тако да укупан број запослених буде око четири хиљаде. Споразум о инвестицији
потписали су Ото Ханс Кромберг, у име инвеститора, и Горан Кнежевић, министар привреде, у
име Владе Србије.
У конкуренцији за добијање ове фабрике било је неколико градова, али је, према речима Ханса
Ота Кромберга, пресудила чињеница да град Крушевац има довољно квалификованих кадрова
за ову врсту индустрије, са високим нивоом производних вештина, да је понуђена изванредна
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локација, на више од шест хектара, која је уступљена немачком инвеститору у власништво, као
и чињеница да је Градска управа испољила врло ефикасну оперативност у припреми локације
и инвестиције.
Председник Владе Србије Александар Вучић захвалио је немачком инвеститору и подсетио да
је српска влада ову инвестицију подржала са 9,5 милиона евра.
– Желим још више немачких компанија у Србији. Крушевац је велики и важан град за нашу
земљу. То је град вредних људи, који имају изванредно индустријско искуство. Када сам се
први пут срео са господином Кромбергом и понудио му за пет одсто боље услове од било које
земље, он ме је гледао са неверицом, мислио да ли сам озбиљан или нисам, а када сам то
поновио, схватио. Србија је победила и Србија све чешће побеђује. Сада молим господина
Кромберга да размисли о Краљеву, Крагујевцу и Јагодини и о улагању у тим градовима. Овога
пута наша понуда је дупло боља, десет одсто повољније у односу на све понуђаче из земаља у
окружењу – рекао је премијер Вучић.
Премијер је потом нагласио да су нове инвестиције најважније за решавање незапослености.
Само пре неколико година стопа незапослености износила је 26,5 одсто, а данас је 15,2.
Премијер је обећао да ће садашња влада ту стопу спустити на 12 одсто.
Честитке инвеститору и граду домаћину на инвестицији упутио је и председник РС Томислав
Николић.
– Овај данашњи догађај у Крушевцу је права мера односа Србије и Немачке. Живети у
данашњости и будућности и инвестирати да би људи у Србији живели боље. Србија је била на
лошем путу, али се већ четири године извлачи из ситуације у коју је сама себе увела. Али,
Србија показује много боље резултате од других земаља. То је, очигледно, утицало и на
господина Кромберга да свој новац инвестира овде – изјавио је, поред осталог– председник
Николић.

"ММФ тражи да примања буду мања, ја - већа"
Извор:Танјуг
Биће тешки разговори с ММФ-ом, они никад нису одушевљени војском и полицијом, али ја
сматрам да су они заслужили повећање и то оно које није симболично, изјавио је данас
премијер Александар Вучић одговарајући на питања новинарара на прес конференцији коју је
држао с покрајинским премијером Игором Мировићем.
Вучић је након заједничке седнице две владе у Новом Саду, а одговарајући на питање које то
наше предлоге ММФ неће да прихвати, рекао да, најпре, не жели да се обраћа јавности у вези с
тим разговорима, јер "они су наши пријатељи, помажу нам да држава буде здрава и увек су
много опрезнији, мада и ја сам веома опрезан".
"Они нађу друга правила, иако кажу да је резултат бољи, али да задржимо резерву, траже да
просечна примања буду мања, ја да буду нешто већа, не зато што сам неопрезан, већ знам да
можемо и боље", рекао је Вучић.
Ове године, како је навео, у договору са ММФ био је предвиђен дефицит буџета од милијарду и
десет милиона евра.
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То је дефицит којим би ММФ био задовољан, са свим сто ћемо да платимо сто нас неко раније
увео у грдне проблеме, и са тим што ћемо пензионере да обрадујемо не само сталним
повећањем већ и једнократном помоћи, ми нећемо имати дефицит ни од 200 милиона, а то је
пет пута мање од оног што је ММФ предвидео, поручио је Вучић.
ММФ нама појачава сада, кажу да можемо да имамо 600 милиона дефицита, ми ћемо
покушати да то буде до 300 милиона, не већи, који не би заустављао развој, већ који може
позитивно да утиче на даљи раст, рекао је Вучић.
"Њихова је процена ове године 2,7 раст, следеће три одсто, а ми ћемо покушати да то буде 3,5
раст", поручио је премијер.

Матић: Недостаје нам 15.000 ИТ стручњака али постоји решење
Извор:РТС
Државни секретар у министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић
изјавила је данас да је развој ИТ индустрије приоритет владе и да се недостатак стручњака
може решити повећањем уписних квота, увођењем информатике као обавезног предмета, али и
преквалификацијом кадрова.
Процене су да Србији у овом моменту недостаје око 15.000 ИТ стручњака, а Матић каже да за
решење тог проблема постоји краткорочни и дугорочни план.
"Једно од решења је и повећање уписних квота на факултетима. Међутим, то неће решити
проблем уколико не повећамо капацитет ученика који могу да се упишу на ове факултете, а то
се може постићи увођењем информатике у основне школе као обавезног предмета", рекла је
Матић.
Она је објаснила да су све то дугорочни планови, а да се на краће стазе проблем може решавати
преквалификацијом за програмере, те да се годишње едукује 1.000 до 1.500 кадрова.
Србија спада међу водеће земље где ИТ инжењери, лекари напуштају земље, односно оне
професије које су већ дефицитарне, нагласила је она гостујући на РТС.
"Србија улаже 62 евра по глави становника у ИТ сектор, свет много више. У рангу смо са
Румунијом и Бугарском, док Хрватска издваја 200 евра. Држава мора више улагати",
закључила је она.

Правосуђе ступа у штрајк, а за Владу имају само један захтев
Извор: Н1

Запослени у правосуђу од 1. новембра ступају у генерални штрајк. Од Владе траже само једно да повећа плате и да се крене са исплатом одмах.
Синдикат правосуђа Србије не одустаје од најављеног генералног штрајка правосудног особља,
који је најављен за 1. новембар. Гордана Ненадић из тог синдиката за Н1 каже да не верују свом
послодавцу, јер их је више пута изиграо и због тога инистирају на повећању плата особљу, као
једином услову за повратак на посао.
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“Првог новембра запослени у правосуђу ће стати. И то је генерални штрајк”, објашњава
Ненадић.
Ево и зашто – 13.465 динара, што представља половину редовне плате судског, тужилачког и
затворског особљам, и нешто је више од законског минималца, мора бити повећана, кажу у
Синдикату правосуђа.
И додају да се ради о људима који представљају носећи део правосуђа, јер управо они
завршавају највећи део посла – од пријема поште, до израде пресуда и одлука.
“У 8 сати ћемо силазити у хол, нећемо излазити напоље, нећемо ићи улицама, нећемо
протестовати. Мислимо да не морамо то да радимо, јер сви знају зашто смо стали. Странке ће
моћи да дођу али информације од нас неће добијати, постојаће утврђени минимуми рада који
ће бити одређени у сваком правосудном органу који ће морати да се поштују“, каже Гордана
Ненадић.
Из Синдиката најављују да ће поштовати минимум процеса рада и да неће угрозити интересе
грађана у хитним предметима. Тврде да не верују обећањима - нису добили две обећане
једнократне помоћи, а није испоштован ни споразум о повећању плата који су са
представницима Министарства правде потписали пред Агенцијом за решавање спорова. Ипак
кажу је решење на дохват руке
“Једино што могу да ураде је да нас увере да ће испоштовати оно што се договоримо. Мораће да
повећају плате и да се крене са исплатом одмах“, каже Гордана Ненадић, и додаје да верује да је
то могуће учинити за седам дана: “Зашто да не? Оно што хоће, то и могу.“
У Министарству правде нису посебно коментарисали најаву штрајка. Подсећају на законске
одредбе - да свако има право на штрајк, док год је он у оквирима закона и Устава. Ипак, истичу
да је до решења потребно доћи разговорима, а не обуставом рада.
Плате запослених у правосуђу нису регулисане посебним законом, па се о њиховом повећању
одлучује у оквиру преговора Владе Србије и делегације ММФ-а. Како је саопштено у петак, о
проценту повећања плата у јавном сектору није постигнута сагласност. Прилика постоји до
првог дана најављеног штрајка, 1. новембра, до када мисија ММФ-а борави у Србији.
Због тога Синдикат предлаже да се Закон који регулише плате државних службеника допуни
новим чланом који би омогућио да правосудно особље добије основицу 30 одсто већу од оне
која је прописана законом, као и да се промени начин утврђивања вредности радних сати. На
тај начин, процењују, њхове плате ће расти неколико стотина динара годишње.

ММФ није непријатељ, помаже да Србија буде "здрава" држава
Извор: ФоНет

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да ММФ није непријатељ Србије већ да
нам они помажу да држава буде здрава.
"Нису они наши непријатељи. Они су пријатељи и помажу нам да држава буде здрава.
Наравно, они су увек много опрезнији. Они пронађу друга правила, иако кажу: резултат нам је
много бољи. Они траже да повећања примања буду много мања", рекео је он у Новом Саду.
Према његовим речима ове године је предвиђено, у договору са ММФ, да дефицит Србије буде
милијарду и 10 милиона евра.
"Са 105 милиона евра за плаћање дугова Петрохемије, са свим тим, у шта нас је неко раније
увео. С тим што ћемо пензионере, можда, да обрадујемо повећањем, и са једнократним
давањем...Они посебно воде рачуна о полицији и војсци, а ја мислим да у оваквим условима у
којима раде, припадници полиције и војске заслужују повећање зарада и то не у малом
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проценту. И са свим тим нећемо имати дефицит око 200 милиона, а предвиђена је милијарда
дефицита", рекао је Вучић.
Говорећи о петропхемијском комплексу, он је најавио да ће Влада Србије платити око 105
милиона евра за петропхемијски комплекс "да би неко био заинтересован да преузме
Петрохемију".
"Данас нам иде одлично. Спремамо се будућа времена и зато смо донели одлуку да то
регулишемо. Покрајинска Влада се бави развојним пројектима, нема обавезу да исплаћује
плате и пензије. Нема стриктне опбавезе као републичка Влада и ми хоћемо да помогнемо
Влади Војводине у тој развојној политици", рекао је Вучић

Петровић: Споран систем субвенција, инвеститори иначе долазе
Извор: Н1
Систем субвенција је вишеструко споран. Инвеститори долазе и без стотине милиона евра
субвенционисања, тај новац би Србија требало да уложи у инфраструктуру, каже Богдан
Петровић, саветник за страна улагања.
У наредне две године држава Србија доделиће 22,8 милиона евра за отварање 6.600 нових
радних места у седам градова у земљи. Подстицајна средства ће, по рачуници Министарства
привреде, износити 3.461 евро за једно радно место.
То је вест коју су пре неколико дана пренели медији, иначе одлука Савета за економски развој
Владе Србије. И то је вест која је код многих изазвала негодовање. Портал Каматица је нпр.
употребио реч "Скандал".
"Ми смо дали на стотине милиона евра субвенционисања у претходних седам, осам година. Ми
смо за те паре могли да направимо мрежу аутопутева", каже Петровић.
Из Министарства привреде још немамо реакцију, иако смо тражили саговорника на тему
субвенција и инвестиција.
Богдан Петровић каже да је субвенционисање систем који нико није доказао да је неопходан, а
уз то је и вишеструко је споран.
"Нема система. Дају се паре, рецимо за развој Београда, Новог Сада и то огромне паре.
Поставља се питање читавог низа општина у Србији где је јако тешка ситуација, где немате
фабрике и запошљавање. Ту субвенција нема", каже Петровић.
Србија треба да постане занимљива инвеститорима тако што ће понудити инфраструктуру,
каже Петровић.
"Да обезбедите инвеститору земљиште, аутопут и да функционишете као држава", објашњава
Петровић.
Он додаје да такмичење у привлачењу инвеститора се није показало инсплативо.
"Ми настављамо да водимо политику коју је почео да гура (Млађан) Динкић. Његови кадрови и
дан данас седе у влади. Тај принцип - јурења инвеститора, давања субвенција, без икакве
анализе шта су нама субвенције дале и који је степен исплативости. Ми можемо да улажемо у
базичну индфраструктуру, колико смо могли да направимо путева, колико смо могли да
унапредимо систем образовања", каже Петровић.
"Јурење инвеститора - такмичење у сиротињи"
Страни инвеститори иначе и долазе и да не добијају субвенције.
"Имате цео ИТ сектор, а да нико није добио субвенције", каже Петровић.
Додаје да нисмо ми гори као држава у односу на удружење.
"Имате пример сјајних инвестиција где нису дате субвенције. Лака је прича - е ајде да дамо шта
год да траже па то ће бити добро", додаје Петровић.
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"Државе које су у ЕУ имају само предност што се тиче царине. Ми немамо царинску заштиту.
Ако сте у Румунији ви вашим камионом можете до Шведске без царине. Ту ми не можемо
ништа да променимо. Све остало, систем је сличан. Нису у томе проблеми", каже Петровић.
Та идеја "дајте инвеститорима шта желе" је такмичење у сиротињи, каже он.
Петровић додаје да се већина субвенција даје у кабловске индустрије, које су како он каже
"треш индустрије", где је најгоре плаћен рад.
"То морају да раде људске руке. И онда за пет година када инвеститору истекне уговор, он оде у
Македонију. На који начин ми правдамо то? Дамо му 10.000 евра по радном месту. Који је
степен исплативости?", каже Петровић.
Дода је да је рецимо Мишелин уложио доста у Србију и пре субвенције од 60.000 евра по
радном месту.
"Поставља се питање како су они дошли у Пирот и инвестирали до тад а нико им није поклонио
ништа? Они су платили да би ушли у Пирот и дошли до своје фабрике", каже Петровић.
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