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Пензионери против приватизације бања
Извор:Бета
Удружење синдиката пензионера Србије данас се успротивило приватизацији бања које су
годинама изграђиване и средствима Фонда пензионо-инвалидског осигурања (ПИО) и
предлаже, уместо тога, инвестиционо партнерство с мањинским суинвеститорима.
То удружење, које ће сутра у Београду одржати седницу посвећену тој проблематици, залаже се
за ревитализацију Фонда ПИО и да се у бањама које власт намерава да приватизује побољша
стратегија управљања.
Предлаже се да део прихода од природних ресурса, ренти на употребу природних богатстава и
јавних добара, буду уплаћивана Фонду ПИО, а "да се имовина Фонда у бањама не продаје".
Фонд ПИО, уз помоћ стручних и научних институција у Србији треба да изради појединачне
стратегије за сваку бања с моделима додатних инвестиција уз узимање кредита, предлаже то
удружење.
Уз побољшања стратегије економичног и ефикасног управљања, треба омогућити "и
инвестиционо партнерства у коме би екстерни суинвеститори морали бити искључиво
мањински", наводи се у саопштењу.

Отказ после породиљског, дешава се и очевима
Извор: РТС
Један од приоритета државе, како се тврди, јесу мере за подстицај наталитета. Ипак, неретко, у
пракси срећемо случајеве који су препрека лаком родитељству. Недавни је пример оца који је
одмах по повратку са боловања зарад неге детета добио отказ. Закон није прекршен, али то не
би смело да се дешава у будућности, поручују надлежни.
Почетком године Александар Станковић и његова супруга усвојили су дете. О новом члану
породице али и троје старије деце одлучили су да тата води бригу. Уместо супруге, узео је
плаћено одуство ради неге детета. Међутим, послодавац код ког је радио на одређено време,
после повратка, није му продужио уговор.
"Сматрам да ми је учињена неправда јер сам добио отказ без икакаквог образложења и да је
сада моја шесточлана породица остала само са једном платом а ја сам само притом користио
своје законом загарантовано право. Мени је речено да мој послодавац није дужан да ми каже
зашто сам ја добио отказ, а притом сам увек похваљен за свој рад", каже Александар.
Послодавац у овом случају није прекршио закон. Међутим, надлежни кажу да регулативу треба
мењати како би се подржало родитељство и поспешило рађање деце.
"У овом случају се ради о једној дискриминацији по свим оним ставовима за које ћемо се
залагати, као пронаталитетну меру ћемо предложити, између осталог, и да и један и други
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родитељ има заправо могућност да усклади своје радне обавезе са родитељским обавезама",
истиче министрака без портфеља Славица Ђукић Дејановић.
Александар се Повереници за заштиту равноправности није жалио. То је само један од примера
да се мушкарци на тај корак ретко одлучују.
"Мушкарци су изложени бројним облицима диксриминације али се ређе одлучују да пријаве
дикриминацију управо због предрасуда о родним улогама, због тога што их је срамота", наводи
повереница Бранкица Јанковић.
То што је вест да је тата остао без посла због боловања одјекнула у јавности не потире
чињеницу да су маме много више на удару.
"Младе маме, када се одлуче да имају дете, су у великом страху шта ће да буде са њима после.
Готово је то свакодневни случај да се младе маме, када се породе, врате са породиљског и
обично оду на неко мање радно место од онога које су оставиле или добију отказ", указује
Гордана Племић из Удружење родитеља.
Очеви који се одлуче да остану код куће и негују децу не пркосе само традицији. Поправљају и
лошу статистку према којој просечан српски мушкарац бризи о наследницима дневно посвети
свега сат и 33 минута.

Шимановци – више запослених него становника
Извор: РТС
Последње деценије мала сремска општина Пећинци доживела је привредни процват. Близина
ауто-пута и Београда, допринели су да у атарима који су претворени у индустријске зоне,
бројни инвеститори отворе фабрике.
Шимановци су данас село у којем је више запослених него становника, а у целој општини
Пећинци незапосленост је испод шест одсто.
Да нема ђака, улице у Шимановцима би пре подне биле пусте. Село је кажу мештани, живо тек
када се заврши фабричка смена.
"Врло је тешко наћи младог човека у Шимановцима који не ради, било да је средње стручне
спреме или високе", каже председник савета МЗ Шимановци Александар Мандић.
На сваког од 3.500 становника радно место у индустријској зони, и још 2.000 за мештане
преосталих 14 села општине Пећинци од Брестача до Купинова.
Пре петнаест година у целој општини постојала је само једна фабрика и то пропала а сада само
у Шимановцима 50 фирми уз инвестицију од 300 милиона евра. Од електро и грађевинске
струке, до бравара и портира, у погонима посла има за све.
Пре десет година на производњи лифтова радило је само 11 људи. Са ширењем хала, данас само
у једној фабрици је осам пута више запослених.
"Живим на 300 метара одавде отприлике и углавном омладина, момци из моје улице раде по
фирмама, 'Бош', 'Милшпед' и осталим", каже Никола Радосављевић из Шимановаца.
Саша Ковачевић путује из Пећинаца и има плаћене путне трошкове.
"Педесет одсто запослених је са територије општине Пећинци, ти запослени су углавном
ангажовани у производњи, док је остала половина из Београда, Инђије, Руме и углавном су
ангажовани на менаџерским позицијама", рекла је Радмила Косић, финансијски директор
"Климана".
Било би места и за високообразовани кадар, посебно машинске инжењере али их у општини од
20.000 становника са факултетском дипломом без посла нема.
"Један део који се школује иде у Београд, Нови Сад остаје тамо, вероватно разлог што су ово
ипак села, али ми то ипак попуњавамо са стране, долазе код нас, неки одлазе од нас,
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образованог кадра на срећу немамо на бироу за запошљавање", каже начелник општинске
управе Пећинци Жељко Трбовић.
И поред бројних хала сталним примањима се нада око 1.000 становника општине. Највише је
неквалификованих, сезонски послови најчешћи су им пут до зараде.
"Знам да је већина запослених, знам да већина долази са стране, купују станове овде и куће јер
има посла свако може да нађе посао", објашњава Милош Јефтић из Шимановаца.
Немања Поповић из Шимановаца сматра да плате нису лоше.
"Плате нису толико лоше, мислим нису, шта значи имати добру плату, ако сам имао 100.000 а
сад 70.000 онда је то лоше, али ако сам имао 25 а сад имам 40.000 то је неки помак", додаје
Поповић.
Седам пута већи буџет него пре деценију и по, помак је за локалну управу која је до сада живела
од пољопривреде. И поред бројних редовних плата у Срему кажу, да оранице не трпе. Једино је
разлика што се послови на њиви усклађују са сменама.

Пет државних фирми не може без помоћи
Аутор: Александар Микавица

За субвенције, буџетске позајмице и гаранције, до краја 2019. годишње се у просеку предвиђа
око три одсто БДП
Укупан нето губитак пет државних предузећа: „РТБ Бора”, „Петрохемије”, „Азотаре”,
Метанолско-сирћетног комплекса Кикинда и „Србијагаса”, у 2015. години био је око 20
милијарди динара, или 163 милиона евра. Осим „Србијагаса”, ниједно од ових предузећа, за
сада, не може да послује дугорочно одрживо и побољша финансијски положаj, изјавио је јуче
Миладин Ковачевић, сарадник часописа „Макроекономске анализе и трендови”.
Представљајући у Привредној комори Србије анализу рентабилности и финансијског положаја
ових предузећа из новог издања билтена Економског института, Ковачевић је указао да је
Фискалном стратегијом за 2017. годину влада предвидела наставак подршке „Србијагасу”, као и
буџетске позајмице „РТБ Бору” у износу од две милијарде динара.
Према његовим речима, у Фискалној стратегији за 2016. нису наведени подаци који би били
упоредиви са подацима за 2017. о подршци овим јавним предузећима.
– Да ли ће предвиђених око три одсто бруто домаћег производа просечно годишње до краја
2019. за субвенције, буџетске позајмице и гаранције бити довољно да се санирају ова и друга
јавна предузећа, зависиће пре свега од укупног раста привреде и успеха њиховог
реструктурирања – казао је Ковачевић.
Осим „Србијагаса”, сва посматрана предузећа у 2015. години остварила су негативан резултат
пословања, односно нето губитак од 20 милијарди динара, што је 163 милиона евра, или око
0,5 одсто БДП Србије у тој години.
Буџет за 2017. умерен и реалан
Предлог буџета за 2017. годину је умерен и реалан, а остаје да се види да ли ће бити усвојен у
Скупштини, оценио је Стојан Стаменковић, координатор истраживања „Макроекономских
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анализа и трендова.”
Према његовим речима, добро је што је у Предлогу буџета процењено да ће привредни раст
бити три одсто, иако ће он можда бити и већи.
Стаменковићева је процена да ће привредни раст у 2017. износити око 3,5 одсто.
Посматрано појединачно, највећи губитак остварила је „Топионица и рафинација бакра Бор” –
4,6 милијарди динара, а цела група „РТБ Бор” 13,8 милијарди динара, или 0,3 одсто БДП-а за
2015.
Нето добитак „Србијагаса”, јединог предузећа из ове групе које је пословало са добитком,
износио је око три милијарде динара. Када је реч о примарној, пословној рентабилности,
пословни добитак – као разлика између пословних прихода и пословних расхода, без
финансијских, непословних и ванредних расхода – остварила су само „Петрохемија” и
„Србијагас”.
Матично предузеће „РТБ Бор” приказало је у 2015. скроман пословни добитак од око 108
милиона динара, али укупан пословни губитак целокупне групе „РТБ Бор” износи 4,2
милијарде динара. Узрокован је првенствено ниском ценом бакра праћеном порастом цене
електричне енергије у 2015. са акцизом од 7,5 одсто.
Појединачно највећи пословни губитак од пет милијарди динара остварила је „Азотара
Панчево”, што је више од губитка целокупне групе „РТБ Бор”. Истовремено ово предузеће је
2015. године добило стимуланс од око 3,5 милијарди динара (отпис дугова) што је ублажило
иначе лошу слику рентабилитета и резултирало у нето губитку од око 2,3 милијарде динара.
Аутори ове анализе указују да би „Топионици” и руднику бакра „Мајданпек”, уз постојећу
рентабилност, била потребна 31 година да постојећим готовинским приливом исплатe своје
дугове. И то под условом да се они у истом периоду не повећавају, а стање ликвидности и
задужености није значајније боље ни у осталим предузећима из ове групе. Изузетак је
„Србијагас”.
Према Ковачевићевим речима, за одржавање текуће ликвидности ових пет предузећа недостаје
257 милијарди динара, што је око 2,1 милијарда евра, односно 6,4 одсто свега створеног (БДП) у
2015. години.
– Толики новац ова предузећа не могу сама да створе да би била ликвидна и враћала дугове –
казао је он и додао да су губици из ранијих година премашили вредност њиховог основног
капитала.
Укупан износ нето дуга за посматрану групу предузећа износи 405 милијaрди динара или 3,4
милијарде евра, што је 10 одсто БДП-а у 2015. Ако би тај дуг преузела држава кроз конверзију у
власништво, годишње би оптеретила буџет са око 330 милиона евра, што је један одсто БДП,
казао је Ковачевић и подсетио да је у буџету за 2016. преузето око 190 милиона евра дуга
„Србијагаса” и активиране су гаранције за то предузеће.
Ковачевић је закључио да се ови проблеми не могу решавати преко ноћи и да Фискална
стратегија владе за 2017. предвиђа наставак подршке „Србијагасу” и „РТБ Бору” у износу од две
милијарде динара.

Српски пензионери ван Србије прескочени за једнократну помоћ
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић
Пензионери који живе изван Србије нису заборављени када су умањиване пензије али када је
дељена помоћ од 5.000 динара остали су кратких рукава
Кад је пре две године влада донела одлука да се због економске кризе и дефицита у буџету,
пензије веће од 25.000 динара привремено умање за 22, односно 25 одсто, сви пензионери,
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слагали се с тим, или не, морали су да поднесу терет тадашње економске кризе и дефицита у
буџету. Од тада примају пензије мање од оних које су зарадили по основу година стажа и
уплаћених доприноса.
Када се, међутим, прошле недеље делила једнократна помоћ најстаријима од по 5.000 динара,
заобиђени су пензионери који не живе у Србији, а примају српску пензију. Управо је то разлог
због кога су се последњих дана оштећени пензионери јављали „Политици”, питајући зашто их
је премијер прескочио.
Ана Ристовић, професор историје у пензији, с Цетиња, пита: „Зашто се помоћ исплаћује само
онима који живе у Србији, а осталима не, иако су држављани Србије? Зашто и њима та помоћ
не припада?”
– Када је требало финансијски помоћи буџет Србије, нико није правио територијалну разлику.
Откуд сада ова дискриминација као да ми нисмо пензионери Србије – пита она.
Дакле, када треба помаћи Србији, додаје, „онда смо ваши, а када нама треба помоћ, онда вам
нисмо потребни”, наводи у писму редакцији ова пензионерка. С њом се слаже и старосни
пензионер Фонда ПИО Србије, који прима сразмерну пензију (део српске и део хрватске).
– Живим у Вуковару. Вратио само се тамо из Новог Сада, где сам у међувремену живео и радио,
и зарадио српску пензију. Осећам се превареним и омаловаженим, с обзиром на то да нисам
добио компензацију од 5.000 динара – каже овај пензионер.

Срамотно черупање РТВ Крагујевац
Аутор: Бране Карталовић

Град Крагујевац две године није издвојио ни један динар за медије, а на првој лицитацији се
појавио као највећи купац телевизијске опреме, док је градско ЈСП „Крагујевац“ постало
власник половног „пунта“ за 285. 000 динара. - Купци нису били расположени да дају изјаве, а
неки су, уплашени присуством камера, побегли од новинара преко терасе
Крагујевац – Растакање Радио-телевизије Крагујевац, као највеће медијске куће централне
Србије, је добило још једну епизоду. У канцеларији извршитеља Небојше Вујанца одржана је
прва лицитациона продаја имовине ове медијске куће пописане како би се намирили
запослени који су због вишемесечног кашњења зарада тужили предузеће.
Најављена за 11 сати, лицитација је због велике гужве коју су направили новинари и купци
почела са петнаестак минута закашњења, а окончана је око 13 часова. Купци нису били
расположени да дају изјаве, а неки су, уплашени присуством камера, побегли од новинара
преко терасе стана у којем су смештене канцеларије извршитеља Вујанца. У бежанији није било
повређених, пошто се стан налази у приземљу зграде.
Лакрдијашка атмосфера зачињена је једним „горким“ садржајем, за који су заслужни
представници града. Град Крагујевац је, као правно лице, заправо доминирао међу учесницима
лицитације, купивши највећи део телевизијске опреме понуђене на продају. Присуство
чиновника локалне самоуправе изненадило је новинаре који су пратили овај догађај, пре свега
запослене у Радио-телевизији Крагујевац.
Две године нису издвојили ни један динар за медије, а сада су се појавили као купци опреме.
Одакле им новац, ако су причали да конкурс за суфинансирање медија не могу да распишу зато
што у буџету нема пара – упитала се новинарка РТК Слађана Обрадовић.
Град Крагујевац је пазарио три рачунара и једну камеру „сони“ за које је укупно издвојио
291.000 динара. Није то много за четврти по величини град у земљи, иако је буџет „танак“, али
је остало нејасно шта ће локалној самоуправи телевизијска опрема, уколико, како неки
7

познаваоци прилика тврде, не жели да формира некакву нову медијску кућу која би пратила
скупштина дешавања и хвалила потезе напредњачке власти.
Обраћали смо се ресорним министарствима, надлежним агенцијама, разним скупштинским
телима, али су сви остали глуви, упркос чињеници да се власник није у свему држао
купопродајног уговора. Око наше куће се играју неке закулисне игре – револтиран је био
дугогодишњи сниматељ РТК Предраг Петровић.
Да ствар буде интересантнија, као купац имовине РТК појавило се и једно градско предузеће –
Јавно стамбено предузеће „Крагујевац“, које је за 285.000 динара, пет хиљада динара више од
почетне цене, постало власник половног аутомобила марке „пунто“.
– Постиђен сам. Највећи део опреме купио је град, иако никог од функционера до сада није
интересовало шта се дешава са овом медијском кућом – рекао је председник подружнице
синдиката „Независност“ Горан Антонијевић, иначе шеф технике у РТК.
Највреднији део опреме – агрегат за напајање предајника на Жежељу у случају нестанка струје,
купила је фирма „Слога констракшн“ из Крагујевца, по цени од 350.000 динара. Иначе, сва
понуђена инмовина продата је, углавном, по почетној цени, осим „југа“ старог десет година
који је на лицитацији, од првобитних 10.500 динара, достигао цену од 50.000 динара. Тај и
остала два аутомобила, „заставу 101“ и „флориду“, купила су физичка лица. Новог власника
није добио само један лаптоп марке „тошиба“.
Укупна вредност продате имовине РТК износи око 1,5 милиона динара, а према речима
извршитеља Вујанца, од тог новца ће моћи да се намири отприлике половина од 26 запослених
који су предузеће тужили суду, како би наплатили зараде за јун, јул и август.
Будући да предузеће има 67 запослених, којима се дугују шест плата, извршитељ Вујанац
сматра да ће морати да се одржи бар још једна лицитација, с тим да ће имовина РТК тада бити
понуђена по почетној цени која је 50 одсто нижа од процењене тржишне вредности. На првој
лицитацији, опрема и аутомобили су понуђени на продају по почетној цени која је била „свега“
30 одсто нижа од тржишне.
РТК је приватизована средином октобра 2015. године, када је ову медијску кућу, која баштини
традицију дугу 46 година, за 85.500 евра купио бизнисмен из Крушевца Радоица
Милосављевић. Осим што запосленима није исплаћивао зараде, Милосављевић, како тврди
синдикат РТК, у предузеће није инвестирао уговором предвиђених 150. 000 евра, колико је
током прве године рада требало да уложи у опрему. За Министарство привреде то, ипак, није
био довољан разлог да поништи приватизацију.
У међувремену, РТК је остала и без директорке, пошто је Ирена Величковић, која је после
априлских избора на тој функцији заменила Славицу Трифуновић, крајем прошле седмице
подне оставку. Свој потез Величковић је образложила катастрофалним финансијским стањем у
медијској кући чије је срамотно черупање, изгледа, тек почело.

Шарчевић: Србија има амбиције да подигне ниво квалитета
образовања
Извор:Танјуг
Србија има велике амбиције да подигне ниво квалитета образовања и дугорочно реши статус
запослених у образовању, изјавио је данас министар просвете, науке и технолошког развоја
Младен Шарчевић.
„Држава Србија једна је од слабије средње развијених земаља која покушава да пронађе свој
европски пут, имамо велике амбиције да подигнемо ниво квалитета образовања у нашој земљи
и да уједно нађемо добар синдикални дијалог”, рекао је Шарчевић на отварању Европске
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конференције синдиката образовања и додао да је његов посао целог живота да се бави
квалитетним школовањем.
Он је рекао да иначе 37 година ради у образовању на различитим пословима, да се 17 година
бави приватним образовањем, те да је за државу основао пет школа и приватно 11, тако да
„познаје систем из свих његових аспеката”.
„И мислим да су испред мене два велика задатка, да дугорочно решимо статус запослених у
образовању кроз равноправно учешће на свим аспектима буџета Србије и с друге стране, да
поправимо многе ствари које би биле корисније за квалитетније образовање”, рекао је
министар.
Шарчевић каже и да Србија има талентоване ђаке, сјајне наставнике, тако да ће рад на њиховој
бољој мотивацији и стандарду, као и на квалитетној обуци за рад, за њега представљати
најбитније циљеве и разлог зашто је прихватио тај посао.
„Не бавим се политиком, него са колегама из образовања и владе могу да нађем прави пут да
направимо прво стабилан систем, на који можемо да надградимо све елементе квалитетног
образовања”, нагласио је министар, додајући да управо највише жели да поправи и „подигне”
основно и средње образовање.
Главна тема Европске конференције синдиката, на којој је око 350 делегата из 48 земаља је:
„Јачање синдиката образовања: кључ за промоцију квалитетног образовања”.

"Петрохемија" се чисти од дугова
Аутор:М. Л. Ј.
Панчевачка фабрика почела да исплаћује повериоце, ускоро и усвајање унапред припремљеног
плана реорганизације. Нафтној компанији "Лукоил" исплатили 15 милиона долара, толико је и
отписано
ВЛАДА Србије почела је да сређује дуговања "Петрохемије". Након што је држава преузела на
себе 100 милиона евра дуга ове панчевачке фабрике, радна група Владе започела је и процес
чишћења биланса. Направљен је договор с највећим повериоцем "Лукоилом", па се погон
"решио" 40 милиона долара дуга. Ускоро следи и меморандум с НИС-ом, о цени сировина и
начину њихове испоруке. Сви ови потези требало би да растерете "Петрохемију", која сада
дугује око 380 милиона евра, а спремају је и за стратешког партнера.
Привредни суд у Панчеву је крајем новембра ове године обуставио унапред припремљени план
реорганизације (УППР) за "Петрохемију" јер је прошао период од шест месеци, за који је ова
фабрика требало да га усвоји. Ипак, УППР није усвојен не због припреме за стечај, што би,
иначе, био случај, већ на налог Владе Србије.
- УППР је урађен, али је његово усвајање заустављено - наводи извор "Новости". - Разлог за то
је што с једним од два највећа повериоца, "Лукоилом", којем "Петрохемија" дугује 40 милиона
долара, није могао да се направи договор. Радна група Владе договорила се с "Лукоилом" тако
да је фабрика исплатила једну трећину дуга, док је још једна трећина отписана. Остатак је
конвертован у акције.
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Иако УППР није на снази, не постоји опасност од блокаде рачуна, јер је "Петрохемија" управо
на овај начин ушла у процес разрешавања свих дугогодишњих нагомиланих неисплаћених
рачуна.
- Сада следи договор с НИС-ом, јер мора да се донесе нови меморандум - објашњава наш извор.
- Последњи, донет 2014. године, истиче у јануару 2017, и по њему је фабрика имала повлашћене
цене сировина. Како је бензин сада много повољнији него тада, НИС највероватније неће
одобрити толико смањење цена као пре три године. Оно што је добро јесте то да фабрика из
текућег пословања има добру зараду, па ће и уз лошији договор моћи да опстане.
НОВИ ПЛАН
ТЕК после постигнутог договора с НИС-ом биће направљен нови УППР, на основу последњег
биланса, за који се очекује да ће бити осетно бољи.
Иако би 2016. година за "Петрохемију" могла да буде рекордна по отпису дугова и чишћењу
заосталих финансијских потраживања, панчевачка фабрика би, у најбољем случају, могла да
уђе у 2017. годину с "теретом" од - 300 милиона евра.

Шарчевић: Дугорочно решити статус запослених у образовању
Извор:Бета
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић изјавио је данас да је за
подизање нивоа квалитета образовања у Србији неопходно дугорочно решити статус
запослених у образовању
БЕОГРАД - Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић изјавио је
данас да је за подизање нивоа квалитета образовања у Србији неопходно дугорочно решити
статус запослених у образовању кроз равноправно учешће у буџету Србије, као и промена
других ствари које ће бити корисне у том процесу.
"Србија је једна од слабијих, средње развијених земаља, која покушава да пронађе свој
европски пут. Имамо велике амбиције да подигнемо ниво квалитета образовања у нашој земљи
и да уједно нађемо добар синдикални дијалог са представницима државе и Министарства
просвете", рекао је Шарчевић у Београду на отварању Европске регионалне конференције
синдиката образовања.
Он је казао да познаје све аспекте система образовања, јер 37 година ради у образовању,
наводећи да ће му то омогућити да са колегама из просвете и Владе Србије пронађе "прави пут"
за изградњу стабилног система са елементима квалитетног образовања.
"Наш предшколски систем образовања треба да значајно повећа обухват деце за рано
школовање, јер су деца само у урбаним центрима обухваћена у довољном проценту. Бавимо се
израдом новог курикулума за узраст од три до пет и по година", рекао је министар.
Шарчевић је похвалио прву фазу основне школе оценивши је као "најбољи део образовања",
али је оценио да образовање треба "поправити" у старијим разредима основних школа, као и
целокупно средњошколско образовање.
"Имамо талентоване ђаке, сјајне наставнике", рекао је министар и додао да треба радити на
повећању мотивације наставника, као и на њиховој бољој обуци.
Европска регионална конференција синдиката образовања отворена је данас у Центру "Сава", а
окупила је више од 300 делегата и посматрача из око 130 синдиката образовања из 48
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европских земаља.
Тема конференције је јачање синдиката образовања за промоцију квалитетног образовања.

Приватници морају поштовати већи минималац
Аутор:Љ. Малешевић

Из предлога буџета за наредну годину јасно је да обећаног смањења пореза на плате неће бити,
иако се не искључује могућност да до тога дође, али у другој половини године, под условом да
приходи буду већи од планираних. Но, та могућност у предлогу буџета није наведена, већ је
више реч о жељи и државе и послодаваца о којој ће се још разговарати. И министар финансија
Душан Вујовић потврдио је да је планирано да приходи од пореза на зараде догодине буду
нешто више од десет милијарди динара већи, односно уместо овогодишњих 45,4 милијарди
динара, у 2017. години се очекује 56 милијарди.
Тако се испоставило да су чланови Фискалног савета Србије, који су на најаву смањења пореза
и доприноса на зараде рекли да је то, у овом тренутку, немогуће јер не виде начин на који би се
део новца који се сада слива у буџет надокнадио, били у праву. Председник Фискалног савета
Павле Петровић оценио је да би евентуално смањење пореза на зараде у наредној години било
добра вест и за привреднике и за раднике, али је и упозорио на то да је то питање које треба
разматрати на средњорочном и дугорочном плану, а не ломити га преко колена.
– Могућност да се смањи порез на плате би била добра вест, али то мора да се покрије из
других извора – рекао је Петровић. – Једна ствар је смањити пореска оптерећења, друга је
повећати инвестиције, а трећа повећати плате и пензије. Не може све ођедном.
Мада ни смањење пореза и доприноса на зараде није било гаранција да ће радници због тога
имати веће плате – јер су послодавци такву меру тражили да би стали на ноге, а тек потом
видели да ли има простора за веће зараде – запослени ће, ипак, од Нове године имати који
динар више у џепу. Наиме, одлука државе да се минимална цена рада од 1. јануара наредне
године повећа са 121 динар по сату на 130 динара, значи да ће газде морати својим запосленима
да повећају плате осам одсто. То „морати”, ипак не значи да ће сви приватници имати новца да
повећају минималне зараде. Тако власник конфекцијске куће „Модус” и председник
Асоцијације малих и средњих предузећа Милан Кнежевић објашњава да је повећање
минималне цене рада од почетка наредне године требало да прати смањење пореза и
доприноса на зараде, смањење неких од парафискалних намета и повећање неопорезивог дела
зараде на терет државе.
– Пошто ништа од тога није урађено, а нова минимална цена рада примењује се од 1. јануара
наредне године, привредници су доведени у ситуацију да од њих 250.000 чак 80 одсто неће
моћи својим запосленима да исплати ни минималац – тврди Кнежевић.
Недавна анкета УСАИД-а показала је да чак 69 одсто домаћих привредника сматра да висина
пореза и доприноса на зараде негативно утиче на њихово пословање и да је то један од разлога
што нема већег запошљавања. У анкети у којој је учествовало 1.000 предузећа, нове раднике
ангажовало је свако пето, односно 22 одсто, док 69 одсто предузећа није кадровски јачало и
није било новог запошљавања. Такође, у шест одсто тих предузећа оцењују да ће наредне
године смањивати број запослених, док 31 одсто очекује ново запошљавање. При томе, ново
запошљавање планирају и поред постојећих пореза и доприноса на зараде, али је велико
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питање да ли ће плате запослених у приватном сектору расти или ће остати на овогодишњем
нивоу.
Просечну зараду кроји статистика
Милан Кнежевић тврди да би просечна нето зарада запослених у Србији у октобру била знатно
мања од 45.281 динар када би званичном статистиком била обухваћена мала и средња
предузећа.
– Када би у оквиру званичне статистике било и 250.000 малих привредника, који нису
обухваћени јер, наводно, подаци о њиховом броју нису тачни иако су сви регистровани у
Агенцији за привредне регистре, просечна зарада не би била већа од 30.000 динара – истиче
Кнежевић.

Почетна цена за „Хигло” око 400 милиона динара
Аутор:Љ. Малешевић

Након решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Суботици,
стечајни управник стечајног дужника АД „Хигло” – хладњача за прераду, складиштење и
промет пољопривредно-прехрамбених производа у Хоргошу, расписао је оглас за прву продају
тог предузећа. Уз фабрику у Хоргошу, предмет продаје су и опрема и транспортна средства, као
и жиг „Хигла”, регистрован у Заводу за интелектуалну својину. Почетна цена је 400.353.303,34
динара, а јавно надметање одржаће се 20. јануара наредне године у 12 часова у згради
Привредног суда у Суботици.
Иначе, АД „Хигло” је одлуком Привредног суда у Суботици отишло у стечај 17. септембра
прошле године, а стечајни поступак покренут је због трајније неспособности за плаћања.
„Винарија Чока плус” д. о. о. из Суботице је, као стечајни поверилац, 20. августа прошле године
поднео Привредном суду предлог за покретање стечајног поступка над „Хиглом”, а 17.
септембра законски заступник те компаније навео је да се не противи отварању поступка
стечаја. Стечајни судија је на основу прикључене документације утврдио да је то предузеће
било у непрекидној блокади 1.096 дана, а рачун је блокиран износом од 368.616.429,36 динара.
Да подсетимо, та хладњача производила је око 5.000 тона прерађеног и дубоко смрзнутог
поврћа и воћа годишње. Најзаступљенији производи били су грашак и боранија – с око 2.000
тона, а прерађивани су и карфиол, паприка, шаргарепа, кромпир, паштрнак, парадајз,
келераба и броколи. Хладњача „Хигло” је сарађивала с око 100 индивидуалних произвођача у
региону и са свим већим пољопривредним газдинствима у окружењу.
Зграде на 19.782 квадратна метра
Продају се фабрика за прераду и конзервисање воћа и поврћа с дубоким замрзавањем те
управна зграда, гаража, надстрешица, вагарска кућа с вагом, стара хладњача, котларница,
радионице, хладњача, машинска хала, нова хладњача, технички магацин, трафостаница,
складиште, магацин, базен за воду, помоћни објекат, гаража, пумпна станица и атески бунар.
Укупна квадратура земљишта под зградама је 19.782 квадратна метра.
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Радници ФАП-а данас протестују
Пише: Г. Влаовић

Мршевић: Преузимање фабрике од стране Војске је једини начин да се заустави
одлазак ФАП-а у стечај
Радници Фабрике аутомобила Прибој протестоваће данас у том граду, а њихов захтев је да
Војска Србије преузме ту фабрику, каже за Данас Мирослав Мршевић из Удружења за заштиту
радника ФАП "Радник није роб" и представник синдиката "Слога" у тој фабрици.
- Окупљање почиње у 11 сати у центру града. Након тога упутићемо се пешке ка фабрици
испред које ћемо да организујемо протест у 12 сати. Наш главни захтев је да Војска Србије,
онако како је то раније договорено и најављивано, преузме власништво над ФАП-ом. На тај
начин би био обезбеђен посао за 200 људи и био би гарантован нормалан наставак рада
фабрике. Услов да Војска Србије преузме управљање и власништво над ФАП-ом је био да се
усвоји УППР. До тога је судском одлуком и дошло, међутим, и поред тога Војска Србије још
није преузела фабрику. Ми тражимо хитно спровођење тог процеса - каже за Данас Мирослав
Мршевић.
Поред тог захтева, радници у протесту захтевају и да Скупштина општине Прибој према
договору свим радницима који су се определили за узимање отпремнина исплати по 100 евра
по години радног стажа као и да им се исплате све заостале плате.
- Преузимање фабрике од стране Војске је једини начин да се заустави одлазак ФАП-а у стечај.
Без обзира што је потписан УППР плашимо се да до стечаја ипак може да дође због
неизмирених потраживања према добављачима, за рачуне за струју и према радницима који
нису добили заостале плате. Када је реч о радницима у случају да Војска преузме фабрику, ми
смо спремни да сачекамо са исплатом заосталих зарада и повезивањем стажа. Међутим,
желимо да Војска Србије одмах преузме ФАП јер је то једина гаранција да ће фабрика опстати,
а радници редовно добијати плате што ће им омогућити да обезбеде егзистенцију својим
породицама - истиче Мршевић.
Подсећања ради, раније је са надлежнима постигнут договор да се радници ФАП-а одрекну
својих потраживања те да ће у наредних пет година добити акције чија је укупна вредност око
осам милијарди динара, као и да ће управљање фабриком бити понуђено Војсци Србије која за
почетак очекује од ФАП-а 30 возила. Повериоци ФАП-а, под контролом државе, добили су
обавезујућу препоруку да се одрекну својих потраживања, односно да се она преточе у њихов
власнички удео у ФАП-у, док су се радници сами на то одлучили, будући да су добили
уверавања да ће њихове акције у виду заосталих плата откупити Скупштина општине Прибој
по номиналној вредности. Једини услов радника је био да им се заостала потраживања исплате
до краја 2017. године.

Подршка тренутном директору је непотизам
Пише: А. П.
Синдикат лекара и фармацеута Србије, један од репрезентативних синдиката Клиничког
центра Ниш, негирао је да ће пружити подршку тренутном директору Зорану Радовановићу за
кандидатуру за поновни избор на ту функцију.
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Наиме, у медијима се појавила информација да су сви репрезентативни синдикати ове установе
потписали писмо подршке за реизбор Радовановића, што СЛФС демантује. Председник тог
синдиката др Раде Панић то писмо подршке назива доказом да постоје непринципијелне везе
између послодавца и синдиката.
- Син председника синдиката "Независност" Зорана Илића је запослен на одељењу за
рехабилитацију КЦ Ниш иако је он професор физичког васпитања, а Илић је раније дао
предлог да се у каталог радних места у здравству укључе и професори физичког васпитања као
запослени у здравственој установи. Није истина да су сви синдикати подржали директора.
Синдикат није ту да било кога подржава, већ само може да оцени квалитете и стручност неког
од кандидата - наглашава Панић, уз молбу јавности да прате дешавања у КЦ Ниш како би се
испитали нови потенцијални случајеви корупције при изградњи нове зграде и најављеним
запошљавањима.

Стечај по мери бивших радника или тајкуна
Пише: Бранка Пејовић
Захтјев за покретање стечајног поступка у подгоричкој Фабрици "Радоје Дакић", који је због
дуга од десет милиона еура поднијела Пореска управа Црне Горе, изазвао је бурне реакције
бивших радника, а сада повјерилаца.
Они тврде да да ће у том случају сви бити на губитку - и они и држава и главни град. Бивши
радници су чак увјерени да се стечај уводи на захтјев појединих тајкуна, који ће земљиште
вриједно десетине милиона еура добити будзашто и тако једини профитирати. Да је захтјев
"мутан" потврђује и то што је захтјев Пореске управе брзо прихваћен. Као аргумент за то наводе
да је предсједник Привредног суда, Блажо Јованић, који је преузео улогу стечајног судије, истог
дана када је добио предлог за увођење стечаја (потписао га је директор Пореске управе Црне
Горе Миомир М. Мугоша), именовао стечајног управника, иако је по закону имао рок од три
дана. Такође и рочиште за расправу предсједник Привредног суда заказао је за пар дана иако је
имао законску могућност да то учини у року од 30 дана, што је доказ више да се некоме жури и
да би, по хитном поступку, да уведу фабрику у стечај.
С друге стране има и оних који мисле да је стечај најбоље решење за ову компанију и њене
повјериоце, јер би се на тај начин брже и квалитетније окончала десетогодишња агонија
фабрике, односно 1.800 бивших радника, којима није исплаћено 77 плата. Да ли ће захтјев за
покретање стечајног поступка бити прихваћен знаће се 8. децембра за када је у Привредном
суду Црне Горе заказано рочиште поводом захтјева ПУ. У јавности, међутим, преовладава
мишљење да је увођење стечаја готова ствар.
Иако је у некадашњој Индустрији грађевинских машина "Радоје Дакић", која је некада
запошљавала и до 3.000 људи, а чији је већински власник држава, производња обустављена
прије десет година, стечај до данас није уведен. У овој фабрици, која приходује од издавања
пословног простора, тренутно је запослено десетак радника и они примају солидне плате.
Велику вриједност има веома атрактивно земљиште којим компанија располаже, или је
располагала с обзиром на то да је део тог земљишта већ отуђен и искоришћен за изградњу
неколико стамбених објеката. У Основном суду у Подгорици сада се реализује продаја дијела
имовине фабрике којом би требало да се намире бивши радници. До сада је продато више
парцела и хангара по цијени која је двоструко нижа од процијењене. Последња парцела
продата је за 2,7 милиона еура, али од те суме 700.000 еура припало је адвокатима који су
заступали раднике, док је остатак подијељен бившим радницима.
Да је стечај најбоље рјешење то мисли и Илија Крачковић, који је у фабрици био финансијски
директор осамдесетих година прошлог вијека. У изјави црногорским медијима он је рекао да
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би класичан стечај био боље рјешење од судске продаје, "јер таква продај има више заврзлама и
недоумица него стечај". Стечај би, сматра Крачковић, одвео фабрику у банкротство, послије
чега би се приступило продаји имовине. У први исплатни ред спадају неисплаћене бруто зараде
а у овом случају постоје извршне пресуде. Потраживање државе било би у другом исплатном
реду, а обавезе према адвокатима - у трећем а не у првом као што је био случај приликом
продаје дијела имовине за 2,7 милиона еура, што је, истиче Крачковић, било трагедија.
Крачковић је такође мишљења да је стечај требало увести прије неколико година у вријеме
грађевинског бума када је цијена земљишта била много већа и да би тако сви повјериоци
добили свој новац.
Радници потражују 50 милиона евра
Рачун фабрике "Радоје Дакић" је у блокади већ 5.774 дана и ријеч је о једном од највећих
пореских дужника, чији дуг премашује 1,1 милион еура, док обавезе по основу пореза и
доприноса и неисплаћених зарада износе 9,1 милион еура. Радници и повјериоци већ седам
година траже хитно извршење судских пресуда по основу којих им се дугује 50 милиона еура
(са припадајућим каматама), односно 77 зарада.

Зукорлић за враћање достојанства запослених у образовању
Извор:Танјуг

Председник скупштинског Одбора за образовање Муамер Зукорлић изјавио је данас да ће се
залагати за враћање достојанства васпитачима, учитељима, наставницима и професорима, као
и за подизање стандарда у образовању.
Зукорлић је новинарима у парламенту, после одвојених састанака са представницима три
репрезентативна синдиката у образовању и делегацијом педагога из техничке културе, рекао да
су му представници синдиката пренели примедбе на предложни буџет намењен образовању,
али да су навели да повећање у буџету за основно и средње образовање јесте искорак, али
недовољан.
- Сматрали су да битно да Одбор буде упознат са њиховим ставовима - каже Зукорлић,
наводећи да се сложио са представницима синдиката да буџетска средства за образовање не
могу да се третирају као обичан трошак већ као инвестиција за будућност.
Представници синдиката, наводи, сматрају да садашњи начин финансирања дечијих вртића
није добар с обзиром да се средства која се пребацују из буџета преко локалних самоуправа
разливају и не стигну увек у тој мери и ефикасно до корисника.
Тражио је, каже, од представника синдиката да буду савезници када је реч о стварима у
образовању које су квалитативно од општег значаја, наводећи да реформе у образовању и
обнова образовног система, посебно у погледу квалитета, јесте нешто што мора бити од
заједничког значаја.
- Сигурно ћу се залагати и кроз усвајање овог буџета али и наредних, да се и кроз буџетска
средства направе помаци у правцу враћања достојанства васпитачима, учетиљима,
наставницима и професорима, као и подизања стандарда у образовању - рекао је Зукорлић.
Зукорлић наводи да је делегација педагога из техничке културе дошла са захтевом да добије
представника у Националном просветном савету, те да су му пренели да сви школски
предмети, односно области имају своје редовне представнике у том телу, а да само они немају.
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- Нисам имао одговор зашто је то тако - каже Зукорлић и навео да би се удовољило њиховом
захтеву потребна је промена закона што није једноставно, али и да ће се тражити решење да и
људи који се баве техничким образовањем имају свог представника у том телу.
Сагласио се, каже, да техничко образовање и информатика треба да добије посебан статус јер је
то област која нема "правилан третман у нашем друштву и школама".
Зукорлић је рекао да је веома застарео образовни сегмент система техничког образовања
посебно у најави увођења дуланог образовања и давања простора занатском образовању, те да
техничко образовање мора добити значајно место.

КОЛАПС У НАЈАВИ Највећи раднички синдикати ступају у генерални
штрајк у четвртак
Извор:Срна
Највећи грчки раднички синдикати најавили су генерални штрајк за четвртак, 8. децембар,
како би протествовали против даљег повећања пореза и реформи тржишта рада, што захтевају
кредитори.
Такође, протести посада ферибота, који су требало да буду данас завршени, продужени су за
још два дана због најављених повећања дажбина и смањења пензија.
Овај протест је већ ставио у тежак положај грчка острва која се снабдевају са копна, а немају
могућност доставе залиха авионом.
Кровни синдикат који представља раднике приватног и јавног сектора организоваће штрајк у
трајању 24 часа на територији целе државе.
Грчка је 2010. године почела да спроводи реформе којим се повећавају порези, а смањују
зараде и јавна потрошња. Заузврат, Грчка је добила кредите.

Вучић: БДП већи за 1,3 милијарде евра, задуживање за 400 милиона
Извор:Бета

Премијер Србије Александар Вучић данас је изјавио да ће 2017. године бити смањено учешће
јавног дуга у бруто-домаћем производу (БДП) јер се очекује да ће БДП бити већи за око 1,3
милијарде евра, а ново задуживања износиће највише 400 милиона евра.
Вучић је у расправи у Скупштини Србије о предлогу државног буџета за идућу годину казао да
Влада у складу с програмом договореним са Међународним монетарним фондом, спроводи
мере које доприносе смањењу учешћа јавног дуга у БДП-у.
- Главна мера да бисмо дошли на путању дугорочног пада учешћа јавног дуга у БДП-у, јесте
смањење буџетског дефицита. Фискалном консолидацијом обезбеђујемо здраве јавне
финансије који су услов за здраву привреду и здрав новчаник грађана - истакао је премијер.
Он је тиме одговорио шефу посланичке групе Демократске странке Горану Ћирићу који је
оценио да је највећи ризик за предложени буџет да ли ће се смањити јавни дуг који је, како је
рекао, од 2012. повећан за 10 милијарди евра.
Вучић је рекао да је буџет за 2012. годину планирала садашња опозиција у Скупштини, док је
нова власт морала да узима нове позајмице да би финансирала преузете обавезе, што је био
разлог раста јавног дуга.
- Спустити удео јавног дуга у БДП, није лако и за то ће бити потребне године - казао је Вучић.
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Горан Ћирић је имао примедбе што је предлог буџета достављен Скупштини касније него што
предвиђа Закон о буџету, и што су посланици имали само један дан да се припреме за расправу.
Ћирић је критиковао то што се у Скупштини, како је рекао, свако ко другачије мисли сматра
непријатељем и криминалцем, и осудио је вербалне нападе на породицу премијера Вучића.

Војни и полицијски синдикат: Протест није политички
Извор: Н1
Представник Војног синдиката Бојан Станишић изјавио је, коментаришући најављени
заједнички протест војске и полиције који је заказан за 11. децембар у минут до 12х испред
зграде Владе Србије у Београду, да војску и полицију муче исти проблеми и бриге и поручио да
ће, ако се не испуне њихови захтеви, војска опет изаћи на улице.
"Покушаће да политизују протест, али протест нема везе с политиком - није уперен против
политичара нити власти. Имамо проблем с одливом људи незадовољних платом, стањем у
служби. Не тражимо повећање плате већ да средства која су одобрена буџетом правилније и
рационалније усмере", изјавио је Станишић гостујући у Новом дану.
Писали смо председнику Томиславу Николићу, пошто сматрамо да нас он једини разуме и који
је наш врховни командант.
Према његовим речима, најугроженија категорија у војсци су професионални војници и
цивилна лица и они имају плату око 30.000 динара.
"Статистички гледано, 76 одсто припадника војске има плату испод минимума у Србији", тврди
Станишић.
Професионалних војника, каже Станишић, има око 9.000 и они раде најтеже послове.
"Према њима се команданти бригада, батаљона понашају као робовласници. Зарад своје
егзистенције морају да остану у војсци где трпе понижавања. Командант има дискреционо
право да им продужи уговор на шест месеци до три године", објашњава Станишић.
Он каже да Војни синдикат не жели протесте и да оставља места за разговор с министром
Зораном Ђорђевићем, а прављење паралеле с протестом Јединице за специјалне операције
оценио је као "неумесно".
"Нашим члановима је дозвољено да на протест дођу у униформи, али управо због прављења
таквих паралела покушали смо да их анимирамо да ипак одустану", каже Станишић који
наводи да је на претходном протесту било око 3.000 људи.
Сутра састанак с министром Стефановићем
Председник Полицијског синдиката Вељко Мијаиловић поновио је да синдикат тражи обећану
једнократну помоћ за све запослене.
"То је договорено прошле године с премијером Александром Вучићем и министртом полиције
Небојшом Стефановићем", подсећа Мијаиловић.
Он додаје да је један од захтева да се исплате и дневнице за оперативни састав полиције.
"Ако узмемо копнену зону, где су здружене снаге, обављају најтеже задатке без адекватне
опреме и са скромном гардеробом и исхраном. Добијају дневнице, а где је накнада и додатак за
те људе", пита Мијаиловић.
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Тврди да људи који раде у Министарству унутрашњих послова по уговору нису добили зараду
од септембра.
"Људи су за три месеца добили само пола плате, ограђујем се ако су им јуче или данас
исплатили", каже Мијаилови.
Он наводи да је министар Стефановић реаговао и да ће синдикат сутра у 12 часова одржати
састанак с њим.

Око 300.000 незапослених тражи посао дуже од годину дана
Извор:Бета
Стопа незапослености у Србији у трећем кварталу 2016. године је смањена на 13,8 одсто, а од
450.000 незапослених две трећине посао тражи дуже од годину дана, саопштили су сарадници
Економског института у Београду.
На евиденцији незапослених је 45.000 људи мање него у другом кварталу 2016. године, а
73.000 мање него у трећем кварталу 2015. године, наведено је у публикацији "Макроекономске
анализе и трендови" (МАТ) коју издаје Економски институт у сарадњи са Привредном комором
Србије.
По подацима Републичког завода за статистику у Србији је на крају септембра било 2.814.000
запослених, а стопа запослености је износила 46,8 одсто.
Запослених је за 52.000 било више него у претходном кварталу, под чега је 50.000 у
неформалном сектору.
У поређењу са трећим кварталом 2015. године број запослених је повећан за 190.000, од чега је
112.000 у неформалном сектору.
Како је објашњено, раст запослености био је углавном у пољопривредим делатностима и
прерађивачкој индустрији и то становништва старијег од 55 година са нижим и средњим
образовањем, а ти послови су били најчешче сезонски.
Млади су се запошљавали углавном у прерадјивачкој индустрији, трговини на велико и мало и
у поправци моторних возила.

Радници пропалих нишких фирми још чекају министра и плату
Извор:Бета

Радници пропалих нишких друштвених фирми још не знају када ће и применом ког модела
добити заостале зараде, изјавио је представник радника Жарко Ђорђевић.
"Према ранијем договору министар привреде Горан Кнежевић требало је јуче да саопшти
модел исплате, али због седнице Скупштине Србије он није дошао у Ниш. Очекујем да ће доћи
до краја недеље са Владиним предлогом за исплату", рекао је Ђорђевић за агенцију Бета.
Он је казао да Оперативни тим Министарства привреде који се бави проблемом исплате
заосталих зарада, у последњих 15-20 дана није долазио у Ниш.
"Оперативни тим, према информацијама којима располажемо, прикупио је све податке о
потраживањима радника. У току је провера да ли неко од радника кроз стечај није наплатио
заостале зараде", рекао је Ђорђевић.
Министар привреде Горан Кнежевић је приликом боравка Владе Србије у Нишу рекао да верује
да ће исплата заосталих плата радницима пропалих друштвених фирми почети до краја ове
године.
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Према незваничним проценама, око 7.000 радника Машинске индустрије, Електронске
индустрије, Грађевинара, Омладинке, Јатрепца, ђуке Динић и других фирми потражује за
неисплаћене плате око 2,5 милијарди динара.
Протести бивших радника због заосталих зарада почели су у јуну 2009. године. Од тада се, са
краћим или дужим паузама, незадовољни радници сваког петка окупљају испред Градске куће
у Нишу.

Произвођачи млека траже од државе да продужи прелевмане
Извор: Бета
Представници Асоцијације пољопривредника затражили су данас од Владе Србије да продужи
трајање царинске заштите (прелевмана) за произвођаче млека која истиче карајем ове године,
како би сачувала домаћу производњу.
Пољопривредници су затражили и усвајање закона о млеку, како би се та област уредила на
квалитетан начин.
"Влада Србије треба да настави с мерама заштите да би сачувала производњу млека, али и
остале гране аграра", рекао је председник Асоцијације пољопривредника Мирослав Киш.
Он је указао да ће, ако се укину прелевмани, домаће тржиште преплавити производи из увоза,
што ће додатно урушити домаће произвођаче, јер још нису постали довољно конкурентни.
Произвођачи млека су истакли да је цена млека сада нижа него 2014. године, а да цене готових
производа нису смањене.
Оцењено је да је и поред донетих мера, штета у млечном говедарству велика и да све више
газдинстава одустаје од производње млека, због чега хиљаде крава иде на принудно клање.
Према речима произвођача, Србија има још шансе у млечном говедарству, ако породично
пољопривредно газдинство буде подржано као носилац развоја пољопривреде по узору на
развијене европске земље.
Конференцији за новинаре присуствовали су произвођачи млека из мачванског округа, Шапца,
Коцељеве, Кањиже и Богатића.
Прелевмани на млеко уведени су пре годину и по дана како би се спречили поремећаји на
тржишту млека и млечних производа.

Распродата имовина РТК покрива плате за три месеца
Извор: Н1

Радио телевизија Крагујевац је на лицитацији покретне имовине остала без возног парка и
дела опреме, коју је купио град Крагујевац. Радници телевизије тужили су фирму због
заосталих зарада, а новац са лицитације биће довољан само за половину њихових потраживања
за април, мај и јун ове године.
Извршном пресудом, због дуговања запосленима, Радио телевизија Крагујевац је на
лицитацији остала без четири аутомобила, опреме за монтажу и електричног агрегата. Град
Крагујевац је купио три лаптопа и камеру за 290.000 динара. Аутомобил "фијат пунто"
лицитирало је Јавно стамбено предузеће Крагујевац.
"Разочарани смо појавом представника Скупштине града, локалне самоуправе, која две године
нема слуха да распише оно што је по закону, програме за медијско суфинансирање, а данас се
појављује да купи опрему дојучерашње градске куће. Да ли су они дошли да ставе надгробну
плочу не оно што се звало РТК", упитао је Предраг Петровић, шеф продукције РТК.
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Новинарка Слађана Обрадовић тужила је фирму за заостале плате, јер је дуго без прихода.
"Гледали смо како се имовина, некада свих грађана, распродаје, како купци беже кроз прозор.
Апсурд је да град који две године није расписао конкурс за опстанак свих медија, појављује се
као купац опреме, камере и три рачунара", каже Обрадовић.
Председник синдиката лицитирао "флориду"
На лицитацији код јавног извршитеља учествовао је и председник синдиката "Независност
РТК", Горан Антонијевић. Он се надметао за аутомобил „југо флорида“, али не да би га купио
већ да би му подигао цену.
"Хтео сам да подигнем цену накупцима возила, који су данас дошли да јефтино купе основна
средства моје фирме. Излицитирао сам ауто за33.000 динара, али га нећу купити. Узеће га
следећи по реду купац. Изгубићу 1.050 динара, колико сам положио пре лицитације, јер
јепочетна цена била 10.500 динара", рекао је Антонијевић.
Радници РТК су тужили фирму за неисплаћене зараде, које ће им бити надокнађене продајом
целог возног парка Радио телевизије Крагујевац, технике и агрегата са предајника на брду
Жежељ.
Извршитељу остаје да прода још један лаптоп.
"Већина ствари је продата по почетној цени, која износи 70 одсто од процењене вредности. За
неколико покретних ствари је текла лицитација", рекао је јавни извршитељ Небојша Вујанац.
Он додаје да ће бити још пописивања имовине РТК, јер се радницима дугују плате од јула до
новембра.
Некада најзначајнија медијска кућа у централној Србији је пред гашењем. Радио телевизија
Крагујевац, коју је пре годину дана купио бизнисмен из Крушевца Радоица Милосављевић,
емитује репризе, а получасовни дневник сада траје седам минута.

Ниче нова фабрика: Немци нису тражили ни ЕУР
Извор:Танјуг
Јагодина -- Компанија "Хидровеб" из немачког града Халберштадт, изградиће у Јагодини
фабрику површине 4.000 квадратних метара, а вредност инвестиције је 20 милиона евра.
Уговор о изградњи потписали су данас у згради Скупштине града градоначелник Јагодине
Ратко Стевановић и власник компаније Андреас Кирш (Кирсћ).
Свечаном потписивању уговора, присустовао је председник Скупштине града и народни
посланик Драган Марковић - Палма.
Марковић је, на конференцији за медије, после потписивања уговора, изјавио да је почетак
изградње фабрике планиран у фебруару или марту, зависно какво ће време бити, а фабрика ће
у првој фази запослити 50 радника, а касније још толико.
Компанија се бави производњом материјала "који се користе у медицини, грађевини и аутоиндустрији. Део производње је намењен италијанској Фабрици "Цонфезиони Сербиа" у
Јагодини а остало извозу у Кину и Руску Федерацију", објаснио је Марковић.
Марковић је истакао да инвестиотор из Немачке није тражио и неће користити
никакве субвенције, ни један евро од државе Србије, а град Јагодина је дао
бесплатно земљиште са свом потребном инфраструктуром.
Фабрика ће се градити у Индустријској зони код "Коридора 10".
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Марковић је истакао да је "ово дванаеста фабрика страних инвестотора која ће
бити саграђена у Јагодини".
"Долазак ове немачке компаније у Јагодину показује да је Србија једна од најстабилнијих
држава на Балкану, да постоји сигурност за инвеститоре", истакао је Марковић.
Кирш је истако да ће у нову фабрику бити инсталирана најмодернија технологија.
"Одлучили смо се за Јагодину из више разлога, један је наша одлична сарадња са
"Цонфезиони Сербиа" последњих година, други што држава Србија и Јагодина дају
инфраструктуру а затим и директни излазак на медитеранске земље. Бесцарински
уговори Србије са Русијом а и ваши односи са Кином су такође занимљиви за
нашу будућност", рекао је Кирш.
"Наша је намера да 50 одсто производње остане у Србији а остало да иде у извоз", закључио
је Криш.

"Могло и веће повећање, стање у буџету изврсно"
Извор: Б92
Београд -- Економиста Јуриј Бајец изјавио је да је изненађен што влада већ у овој години није
више повећала плате и пензије, с обзиром на то да је стање у буџету изврсно.
Бајец је у Вестима Б92 казао да је буџет за следећу годину реалан са становишта онога што ради
влада с Међународним монетарним фондом и наставка двогодишње политике смањења
буџетског дефицита и довођења у ред јавних финансија.
“Додуше, то је урађено по цену смањења плата и пензија, али побољшана је наплата пореза и
смањена сива економија. И све то даје наду да би буџет могао да се реализује и да ће се задаци
остварити и више него што је фонд тражио”, рекао је Бајец, који је саветник Економског
института.
На питање да ли је реално да раст БДП-а буде 3,5 одсто следеће године, Бајец је одговорио
потврдно.
“БДП је ове године растао нешто мање од три одсто, чињеница јесте да се пројектује да ће раст
инвестиција бити већи, расте и извоз и то су две компоненте које вуку раст БДП-а”, рекао је он.
С друге стране, како је навео, питање раста потрошње грађана није само исправка сумњивих
законских решења и социјала, већ важан економски фактор који вуче тражњу и раст БДП-а, не
као извоз и инвестиције, али вуче.
“Мало расту плате у приватном сектору, мизерно су враћене пензије, нешто боље код плата у
јавном сектору…Мора потрошња грађана да повуче, постоје изгледи да се то оствари”, навео је
Бајец.
Упитан да ли ће када се све узме у обзир бити простора за ново повећање плата и пензија
догодине, Бајец је казао да је изненађен тиме што примања нису више повећана већ ове године,
с обзиром на то да је стање у буџету изврсно.
Бајец је на питање да ли се амандманима може битно променити Предлог буџета за следећу
годину, одговорио негативно.
“Влада је то затворила и договорила са ММФ-ом, можда неке мале поправке, али нека
значајније измене не”, рекао је Бајец.
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