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Брнабић: Почињемо да повлачимо 80 милиона евра од ЕУ у 2017.
Извор: ТАНЈУГ
Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић је најавила да ће
Србија ове године почети да повлачи 80 милиона евра од ЕУ за реформу јавне
управе
Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић је најавила да ће Србија ове
године почети да повлачи 80 милиона евра од ЕУ за реформу јавне управе.
Брнабић је рекла новинарима у Палати Србија да нећемо моћи све транше тог износа да
повучемо до краја године, али да је циљ да се постепено повуче што више тог новца из
предприступне помоћи ЕУ.
"Приоритет у реформи биће просвета, здравство и социјлана заштита, с обзиром да њихове
услуге користи највећи број грађана", рекла је Брнабић.
Влада Србије и Европска комисија потписале су у децембру 2016. у Београду први уговор у
вредности од 80 милиона евра за финансирање реформе јавне управе у Србији кроз секторску
буџетску подршку у складу са правилима новог инструмента претприступне помоћи ИПА2.
Уговор предвиђа бесповратну помоћ ЕУ из претприступних ИПА фондова за 2015. преко које
ће 70 милиона евра да одре директно у буџет у неколико транши у периоду од три године, а 10
милиона евра се одваја за подршку реализацији Уговора о секторској реформи.
Брнабић је рекла да је реформа јавне управе у Србији почела још у децембру 2013. и да је од
тада до прошле године услед рационализације направљена уштеда веће од 100 милиона евра,
док је у 2016. уштеда по том основу била око 40 милиона евра.
У Палати Србија се одржава четврти састанак посебне Радне групе за реформу јавне управе, а
присуствује и директорка Генералног директората за суседство и политику проширења
Европске комисије за Западни Балкан Хеновева, Руиз Калавера.
Калавера је истакла да је импресионирама активностима које предузима Министарство
државне управе и локалне самоуправе на челу са министарком Брнабић и да ће наставити да
подржавају Србију у том процесу.
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Чеси меркају "Петрохемију"
Извор: М. Л. Ј.
Након јавног позива, стране фирме почеле да обилазе предузећа из
петрохемијског комплекса. Радницима "Азотаре" плате ниже за 25 одсто наредна
три месеца
ЈАВНИ позив за приватизацију три фабрике петрохемијског комплекса објављен је прошле
недеље, а заинтересовани инвеститори већ су почеле да "меркају" погоне. Тако су, како
"Новости" сазнају, Чеси већ обишли "Петрохемију", док су рад МСК у Кикинди отишле да
провере две фирме, једну из Азије и једну европску. У "Азотари" заинтересоване из Индије,
Мађарске, Русије радници дочекују са 25 одсто нижим платама због недостатка пара у каси
фабрике.
Министарство привреде Србије објавило је јавни позив за прикупљање писама о
заинтересованости за учешће у поступку приватизације три фабрике петрохемијског комплекса
- "Метанолско-сирћетног комбината" (МСК) из Кикинде, и панчевачке "Азотаре" и
"Петрохемије", а рок за достављање писама је 3. мај.
Иако је држава Србија фабрике безуспешно покушавала да прода већ неколико година, а
бројни инвеститори већ "улазили у папире" фирми, ово је последњи покушај да се погони
продају - или затворе. На тај "последњи позив" већ су се одазвали из чешког инвестиционог
фонда, чији су представници дошли да обиђу "Петрохемију", а били су и на састанку са
руководством фирме. Заинтересовано је, напоменуо је председник Томислав Николић током
прошлонедељне посете Кини, и неколико компанија из ове земље.
Када је "Азотара" у питању, од почетка године су се за неки вид улагања у фабрику јавили
инвеститори из више од пет земаља, тврде у овом предузећу.
- Конкурс је тек изашао, али су већ раније биле заинтересоване компаније из Индије,
Мађарске, Русије, Казахстана и Азербејџана - каже Миле Боснић, директор за односе са
јавношћу у "Азотари". - Верујем да ће писма, са конкретним условима, стићи крајем априла.
Радници фабрике за производњу азотног ђубрива дочекују потенцијалне улагаче - са зарадама
смањеним за четвртину. Они ће у априлу добити прву плату смањену за 25 одсто, а исто толико
ће примити и за април и мај месец. Основни разлог за смањење зарада јесте тешка
финансијска ситуација у фабрици, због оптерећења старим дуговима за енергенте и квара који
се недавно догодио на једном од погона.
У Кикинди су две фирме дошле да "ошацују" комбинат, а како су нам рекли у синдикату,
највише су се интересовали за техничке потенцијале погона.
ПРЕГОВОРИ СА "СРБИЈАГАСОМ"?
ВЕЋИНСКИ власник "Петрохемије" је Република Србија, са уделом од 53,7 одсто, а "Србијагас"
је власник 13,9 одсто капитала тог предузећа. Ипак, много већи део капитала "Србијагас" има у
МСК и "Азотари". У "Азотари" је власник 85,06 одсто, док у кикиндском комбинату "држи"
71,86 одсто. Претпоставља се да ће о заинтересованим инвеститорима тако одлучивати и
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надлежни из "Србијагаса", мада је Минисарство привреде задужено да да крајњу оцену и
предложи модел приватизације.

Представници Војног и Полицијског синдиката Србије у Москви
Аутор: М.Г.
Представници Војног синдиката Србије и Полицијског синдиката Србије су се на конгресу
синдиката Евроазијске уније у Москви срели са колегама из безбедносног сектора у Руској
Федерацији, саопштено је из Војног синдиката Србије.
Делегације Војног и Полицијског синдиката примили су Галуцкин Димитриј Евгенијевич,
заменик председника комисије контроле јавне коморе и савета Министарства унутрашњих
послова Руске Федерације, и Алексеј Лобарјев, председник Уније синдиката свих безбедносних
служби и структура Руске Федерације.
На састанку је било речи о будућој сарадњи војног и полицијског синдиката са колегама из
Руске Федерације и Евроазијске уније, наводи се у саопштењу Војног синдиката Србије.

Знатно више запослених
Између 2010. и 2016. године 400.000 људи добило радне књижице пише у извештају Светске
банке
Аутор: Александар Микавица
Светска банка указује да се незапосленост у региону смањила, али је и даље висока - око 21
одсто
Број запослених у Србији између 2010. и 2016. године повећан је за више од 400.000 људи, а
тржиште рада показује добре особине, пише у новом извештају „Трендови на тржишту рада
западног Балкана у 2017”, који су јуче објавили Светска банка и Бечки институт за међународне
економске студије.
Њихови аналитичари примећују да је значајно повећање броја запослених у Србији у
наведеном периоду у већој мери одраз повећања стопе активности, него пада незапослености.
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„Гошини” бивши власници дугују и држави и радницима
У фабрици страхују да их не продају неком трећем, јер кипарска фирма „Лиснарт холдингс
лимитед” служи за препродају фирми које су у проблемима, а њени власници су тројица
Словака са Кипра
Аутор: Оливера Милошевић
Смедеревска Паланка – Генерални директор паланачке „Гоше”, Словак Иван Хемшилд, ни
јуче није желео да разговара са представницима фабрике, иако је било очекивано да ће до
сусрета доћи у Београду, након што је „Жос Трнава” волшебно продала фабрику шинских
возила кипарској компанији „Лиснарт холдингс лимитед”.
Уместо тога, члановима колегијума фабрике понуђено је да неко од њих прихвати позицију
директора у наредна два-три месеца, највероватније док се нови и стари власници
усаглашавају.

ШТРАЈК У "ГОШИ" Радници немају с ким да преговарају, јер је фирма
ПРОДАТА НЕПОЗНАТОМ КУПЦУ
Аутор: Мирослав Ђорђевић
Штрајк запослених у Фабрици шинских возила "Гоша" у Смедеревској Паланци још траје, а с
њима нико не почиње преговоре. Да све буде горе, увидом у податке АПР-а утврдили су да
више и не знају с ким би требало да преговарају: од понедељка власник фирме није више ЖОС
из Трнаве (Словачка) него нека ником позната кипарска фирма.
Ако могу да претпоставе зашто је фабрика продата, много је разлога, нагомилани дугови пре
свега, радницима није јасно како је то урађено а да држава Србија није прстом мрднула, јер је
продаја кипарском "Лиснарт холдинг лимитиду" уредно регистрована у Агенцији за привредне
регистре.
Милорад Милорадовић из Самосталног синдиката "Гоше" нема дилему да је у питању игра,
покушај да се избегну обавезе према радницима, могуће и држави.
- Годинама причамо да би једино решења била поштена продаја, и за нас и за државу, али ово
сигурно није то - јетко објашњава Бојан Ђорђевић из штрајкачког одбора ФШВ "Гоша".
Фабрику је, подсетимо, словачка фирма ЖОС преузела 2007. Десет година касније, фирма је
дужна око два милиона евра радницима за плате, још око три милиона држави, рачун је у
блокади четири године.
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Словачки директор Гоше: Више не можемо да дотирамо Гошу
Извор: Бета
Словачки директор фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке Иван Хејмшилд
рекао је је продаја Гоше једино решење јер словачка фабрика ЖОС Трнава, као власник, више
није у стању да дотира то српско предузеће.
- Гошу су дугорочно дотирали њени акционари, значи ЖОС Трнава. На жалост са пословима
које смо добијали нисмо умели да изађемо на крај, нисмо поштовали рокове, посао смо
обављали неквалитетно. Наруџбина на Балкану је јако мало да можемо да покријемо трошкове
за раднике - казао је Хејмшилд за данашњи словачки лист ДењикН.
Београдски медији данас су пренели да је фирма Лиснарт холдингс лимитид са Кипра нови
власник Гоше на коју је словачка фирма Жос Трнава пренела 100 одсто капитала и имовине.
Председник синдиката Независност у Гоши Љубомир Савић рекао је за данашњу Политику да
их је генерални директор Иван Хемшилд о продаји фирме обавестио телефоном јуче ујутро и
да би данас могли да се појаве нови власници.
Радници фабрике шинских возила Гоша штрајкују већ десет дана, тражечи исплату заосталих
зарада, оверу здравствених књижица и редовне плате.
Хејмшилд, који је Смедеревску Паланку и фабрику напустио након самоубиства једног радника
Гоше, за данашњи ДењикН, ;штрајк радника као и заплену 11 вагона назвао је уцењивањем на
које неће пристати.
- Имам тачне податке. Последњих шест година у просеку смо плаћали 77,5 одсто плата. У
руководству предузећа су углавном српски менаџери и до сада нико није казао да је због тога
незадовољан - рекао је директор Гоше словачком листу.
На неверицу словачких новинара да су радници у Србији били задовољни што им је Гоша
исплаћивала свега три четвртине месечне зараде Хејмшилд је одговорио да ЗОШ Трнава није
могла да дотира Гошу унедоглед.
- Сада је то избило у пуној мери и радници су почели да штрајкују - казао је Хејмшилд
одбацивши да би недавно самоубиство Гошиног радника Драга Младеновића могло да буде
повезано са неисплаћеним зарадама и доприносима за раднике у Гоши.
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Промена власника "Гоше" изненађење и за Вулина
Извор: ТАНЈУГ
За мене је изненађење да је "Гоша" променила власника, каже министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Александар Вулин.
Вулин је то рекао одговарајући на питања новинара, и додао да и њега интересује ко је власник,
шта је прихватио, које су његове обавезе...
Он је подсетио да је "Гоша" приватизована 2007. године и да држава не може да нађе решење
за приватно предузеће, односно за проблем заосталих зарада у приватном предузећу. Према
његовим речима, инспекција рада је два пута суду пријављивала тај проблем, али да није било
реакције.
Како је рекао, Министарство које води већ дуже време предлаже да се уведу судови рада како
би се решили такви спорови.
- Спремни смо на разговор и да помогнемо, а та нова вест о новом власнику је и за мене
изненађење - рекао је Вулин.
Словачка фирма "Жос Трнава" пренела је 100 одсто капитала и имовине Фабрике шинских
возила "Гоша" из Смедеревске Паланке на компанију "Лиснарт холдингс лимитед" са
седиштем на Кипру, објавила је "Политика".
Словаци су захтев за промену података у АПР-у поднели 29. марта, у понедељак је трансакција
заведена, а радници су о томе обавештени у уторак ујутру.
Како за "Политику" каже Љубомир Савић, председник синдиката Независност у паланачкој
фабрици, генерални директор Иван Хемшилд о продаји фирме обавестио их је телефоном у
уторак ујутру.
- Очекујемо да би у среду могли да се појаве нови власници, мада је генерални директор исти,
пошто је то словачка фирма са седиштем на Кипру. Тек након разговора, надамо се, знаћемо
како је предузеће продато. Купопродајни уговор још нисмо добили, а једино из њега може да се
види да ли је фабрика продата са дуговањима према држави и запосленима - наводи Савић.
"Жос Трнава" само држави Србији дугује око четири милиона евра на име пореза и доприноса
за раднике. Самим радницима Словаци дугују око 1,8 милиона евра за зараде, док се
добављачима дугује више од милион евра, наводи "Политика".
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Компанија "Жос Трнава" купила је Гошу почетком 2007. путем аукције. У другом надметању
Гоша је продата по почетној цени од 140,44 милиона динара.

Светска банка: Снажни резултати на српском тржишту рада
ИЗВОР: ТАНЈУГ
У Србији је број новозапослених у периоду од 2010. до 2016. године износио 400.000, што је у
значајној мери допринело укупном повећању броја запослених у читавом региону Западног
Балкана, показује извештај Светске банке и Бечког института за међународне економске
студије.
Како се наводи у јуче објављеном документу, у региону Западног Балкана је између 2010. и
2016. забележено повећање броја запослених од око 300.000, што представља укупно повећање
запослености од око шест одсто.
"То је добра вест, али је потребно да се та стопа повећања запослености убрза да би се остварио
већи утицај на велику незапосленост и распрострањену неактивност", наводи се у заједничком
извештају под називом "Трендови на тржишту рада у региону Западног Балкана 2017".
Израду тог извештаја је омогућила прва база података која даје једноставан приступ подацима
о регионалном тржишту рада за западни Балкан, и која пружа могућност да се израчунају
агрегатни индикатори тржишта рада за шест земаља региона и да се изврши директно
међусобно поређење, као и поредење са одабраним земљама ЕУ.
Директорка Светске банке за Западни Балкан Елен Голдстин је, поводом објављивања
извештаја, рекла да истаживачи сада први пут имају могућност да анализирају развој ситуације
на тржишту рада у свих шест земаља Западног Балкана на један једноставан и конзистентан
начин кроз нову базу података.
- То ће бити важно, јер настојимо да убрзамо темпо отварања нових радних места на подручју
Западног Балкана и да надмашимо раст од шест процената који је уочен од глобалне
финансијске кризе - истакла је Голдстин.
Незапосленост у региону је смањена, али је и даље на високих 21 одсто, према оцени Светске
банке и Бечког института.
Готово 40 процената радно способног становништва је неактивно, што је знатно већа стопа
него у суседним чланицама ЕУ, при чему је та неактивност нарочито висока код жена и мање
образованих лица.
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Недавни опоравак запослености је, према извештају, неочекивано у корист старијих радника,
што се делимично објашњава демографским приликама, будући да број радника у старосној
доби од 55 до 64 године снажно расте у укупном броју запослених.
Запосленост у тој категорији је порасла за више од 20 процената у већини земаља. Опоравак
запошљавања је такође забележен код високо образоване популације, али не и код
неквалификоване радне снаге и младих са ниским степеном образовања, због чега је стопа
незапослености међу омладином и даље на изузетно високом нивоу.
Незапосленост младих је пала са 50 одсто у 2014. на 48 процената у 2015. Први подаци за 2016.
годину указују на наставак тренда опадања, али је незапосленост међу младима у региону и
даље висока у поређењу са 17,3 посто у Европској унији.
У извештају се, међутим, наводи да напредак у отварању радних места прикрива проблем ниске
продуктивности рада, што доводи у питање квалитет отворених радних места.

Министарство културе припремило два нацрта закона о угашеној државној
новинској агенцији

Танјуг постаје акционарско друштво
Правни статус Тањуга требало би у најскоријем периоду да буде решен тако што ће ова бивша
државна новинска агенција, која је од 31. октобра 2015. године силом закона престала да
постоји, бити претворена у акционарско друштво или друштво са ограниченом одговорношћу,
сазнаје Данас.
Пише: В. Јеремић
Како сазнајемо, Министарство културе и информисања је написало два нацрта закона о Тањугу
који предвиђају овакву трансформацију, а о њима би у најскоријем периоду требало да
расправља Влада Србије.
Славиша Лекић, председник Независног удружења новинара Србије, каже за Данас да није
никаква тајна да Влада враћа Тањуг у живот.
- Да се на томе увелико ради доказ је и наступ Нина Брајовића, државног секретара за
информисање, који је 15. марта на састанку Конвент групе за поглавље 10, говорећи о
активностима у области медија које су спроведене од претходног састанка, између осталог
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споменуо и доношење два нацрта закона о Тањугу. По тим нацртима Тањуг би требао да
постане д. о. о. или акционарско друштво - наводи Лекић.
Државни секретар Нино Брајовић потврдио је ове наводе Данаса. О судбини Тањуга јуче се
огласио министар културе и информисања Владан Вукосављевић, наводећи да ће Влада врло
брзо решити статус новинске агенције Тањуг.
- Статус Тањуга је релативно правно неодређен. То ћемо врло брзо да решимо, они су ни на
небу ни на земљи у погледу њиховог правног статуса. Тањуг је врло важна установа овог
друштва - рекао је Вукосављевић не желећи да улази у конкретна решења о правном статусу
Тањуга.
Иако су нацрти закона о Тањугу и даље непознаница, из Вукосављевићеве изјаве се да
наслутити да се Влада неће у потпуности дистанцирати од рада те агенције.
- Србија као држава, без обзира ко је на власти, има велику потребу да грађанима и свету да
информације из своје земље. Врло је важно да држава има могућност да производи и
обавештава јавност шта се дешава - казао је Вукосављевић.
Бранка Ђукић, директорка Тањуга, каже за Данас да њу нико није консултовао о поменутим
изменама закона.
Драган Јањић, главни уредник агенције Бета, каже за Данас да би, уколико је циљ Владе да
информише грађане о својим активностима, требало да оснује службу за информисање која би
своје садржаје без накнаде делила медијима.
- Које год решење да одаберу за Тањуг мора се имати у виду равнотежа тржишта. Не би ваљало
да Влада протежира једну агенцију која би се на тржишту такмичила са две агенције које иза
себе немају Владу - каже Јањић.
Сличног мишљења је и Петар Јеремић, генерални секретар Удружења новинара Србије,
наводећи да је нужно да решење правног статуса Тањуга успостави јасну дистанцу између те
новинске агенције и извршне власти.
- Мора да се пронађе решење које ће онемогућити Влади да утиче на уређивачку политику
Тањуга. Исто тако, Тањуг не би смео да буде привилегован у смислу финансирања - наводи
Јеремић.
Влада дигла руке од медијских реформи
"Јавности је промакла вест да је Влада Србије донела измењену уредбу о преносу капитала без
накнаде запосленима код издавача медија, којом је омогућила да се локалним самоуправама
пренесу акције и удели медија, чија је приватизација поништена", казао је Славиша Лекић,
председник НУНС, напомињући да то практично значи да је Влада Србије дигла руке од
медијских реформи.
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И Кинези заинтересовани за куповину Заставине фабрике отковака
Тендер за нову подају Заставе ковачнице у банкроту заказан је за 24. април.
Пише: З. Радовановић
Јавном позиву заинтересованим купцима претходила је поновна процена капитала Ковачнице,
пошто је она прошлогодишња, на захтев највећег повериоца, Пореске управе Србије, са
потраживањима од 320 милиона динара, стављена "ад акта".
Вредност Ковачнице као правног лица, према новој процени, износи 848,85 милиона динара,
или 6,75 милиона евра. Новопроцењена вредност је за 1,1 милион евра већа од оне коју лане
није прихватила Пореска управа. Рок за примедбе поверилаца на нову процену вредности
Ковачнице у току је и траје до 21. априла, а Пореска управа Србије, као ни остали повериоци до
сада је нису оспоравали. У Ковачници се надају да нико од поверилаца овога пута неће имати
примедбе да процењену вредност фирме, док у крагујевачком Привредном суду тврде да су се
коначно, две и по године од покретања стечаја у Ковачници, стекли услови за организовање
тендерске продаје.
Тендерску документацију откупиле су, сазнаје наш лист, две компаније: једна домаћа и једна
кинеска. Почетна продајна цена фабрике биће 50 одсто од новопроцењене вредности
предузећа, односно нешто више од 3,4 милиона евра.
Профит у Бугарској, дугови у Крагујевцу
Пропадање Застава ковачнице почело је након приватизације предузећа које је 2005. купио
бугарски бизнисмен Валентин Захаријев. Фабрички синдикат, радници и други мањински
акционари годинама су упозоравали јавност и надлежне државне органе да Захаријев
уништава Ковачницу изношењем профита у Бугарску и остављањем дугова предузећа у
Крагујевцу. Држава није реаговала, иако има индиција да је Захаријев, поред Ковачнице,
уништио још неколико српских фабрика.

У Србији 57 одсто људи верује да је корупција широко распрострањена
Према резултатима истраживања о распрострањености мита и корупције које је спровела
ревизорска кућа Ернст и Јанг (ЕY), 57 одсто испитаника из Србије сматра да су преваре, мито и
корупција широко распрострањени у пословању у овој земљи.
Пише: Н. Д.
Међутим, то је како наводе у ЕY, "изузетан помак" у односу на резултат из 2015. године у којој је
на то питање позитивно одговорило 84 одсто испитаника. Србија се тако налази на 20. месту од
41 земље које су учествовале у овогодишњем истраживању.
Најбоље рангиране на листи и ове године су скандинавске земље, па је тако земља са најниже
перципираном распрострањеношћу преварних радњи у пословном свету Данска (6 одсто), док
је прате Норвешка (10 одсто) и Финска (16 одсто). На листи од укупно 41 земље, прва три места
заузеле су Украјина (88 одсто), Кипар (82 одсто) и Грчка (81 одсто). Земље из најужег региона
знатно су боље рангиране него претходних година, па је тако Хрватска ове године заузела 5.
место (79 одсто), док је Словенија на 11. месту (74 одсто).
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Према резултатима истраживања за ЕМЕИА регион, руководство компанија не успева да
постави адекватне стандарде етичког пословања, па тако 77 одсто чланова управних одбора
или руководилаца сматра да је оправдан неки вид нерегуларности у пословању уколико су оне
спроведене у циљу опстанка компаније.
Истраживање је даље показало је да је сваки трећи руководилац спреман да пружи мито како
би задржао или стекао нове пословне прилике, док се само 11 одсто испитаника из Србије
слаже са овом идејом. Резултати истраживања за Србију показали су да се 79 одсто испитаника
слаже да би кривично гоњење појединаца одвратило руководиоце од превара и корупције, што
је у складу са резултатима за цео регион.
Резултати истраживања за регион су показали да су представници млађе генерације (од 25 до
34 године) спремнији да прихвате неетичко пословање. У прилог томе иде и чињеница да 73
одсто представника млађе генерације сматра да је неетичко пословање оправдано у циљу да се
обезбеди опстанак компаније на тржишту, док овакав став дели само 49 одсто припадника
генерације старије генерације (45 до 54 године).
Упркос чињеници да се данас канали за пријаву неетичког понашања (тзв. узбуњивање)
сматрају изузетно важним за пословање компаније са становишта усклађености пословања,
истраживање је показало да је само 21 одсто испитаника у региону свесно да постоје такви
механизми, а у Србији тек 13 одсто. Поред тога, 38 одсто испитаника из Србије би одустало од
пријаве неетичког пословања због забринутости за сопствено напредовање у компанији, док 24
одсто због осећаја лојалности према својим колегама.

Иван Хемшилд дошао у Србију на састанак у фабрици вагона и одмах отишао за
Словачку

Директор Гоше подноси оставку, нико неће на његово место
Савић: Хемшилд је понудио директорима позицију генералног директора, на којој
он више не жели да буде * Хемшилд у кратком разговору за Данас само рекао да
"гледа да нађе решење"
Генерални директор фабрике Гоша Иван Хемшилд данас се први пут појавио у Србији након
што је пре две недеље отишао за Словачку. Састао се са директорима у фирми, али се
радницима није обратио.
Пише: Љ. Буквић
- Имали смо састанак, гледамо да нађемо решење - рекао нам је Хемшилд у кратком
телефонском разговору, пре него што га је прекинуо јер, како каже, вози аутомобил и не жели
да плаћа казне. Хемшилд је обећао да ће на сва питања одговорити мејлом чим стигне.
Хемшилд, који је у Србију стигао у уторак увече, а већ јуче по подне кренуо пут Словачке (у
тренутку разговора излазио је из Београда) састао се са колегијумом директора у Гоши. Како
нам је рекао председник синдиката Независност Љуба Савић, радницима је речено да је
Хемшилд понудио директорима позицију генералног директора, на којој он више не жели да
буде.
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- Речено нам је да је Хемшилд понудио директорима место генералног, али да нико од њих то
није желео да прихвати јер се очигледно плаши да дође у Смедеревску Паланку - каже Савић за
наш лист.
Лиснарт холдинг лимитед, који се као нови власник Гоше појавио 3. априла, регистрован је
2008. на адреси у Лефкозији, на Кипру. Осим матичног броја фирме, на интернету се може
пронаћи још само то да је директор овог холдинга Елефтерија Кирјаку.
У Агенцији за привредне регистре привредно друштво ФШВ Гоша се води као активно
предузеће у коме су према подацима за 2014. била 393 запослена. Нето губитак Гоше те године
био је 596 милиона динара, за чак 400 милиона већи него годину дана раније. Наредну, 2015.
Гоша је завршила са 19 радника мање, али и губитком од 192 милиона динара.
Радници Гоше штрајкују од прошлог понедељка у кругу фабрике због тога што им није
исплаћено и до 20 зарада, а доприноси нису уплаћивани последње четири године. Лоша
ситуација у Гоши "испливала" је у јавност тек када је пре две недеље један од радника извршио
самоубиство у фабрици. Генерални директор је одмах после тога напустио Србију. Словачка
ЖОС Трнава, која се до овог понедељка водила као власник Гоше, купила је фабрику у
Смедеревској Паланци пре десет година у приватизацији.

Вулин: Не може држава да решава проблеме Гоше
Министар рада Александар Вулин рекао је јуче да држава не може да плаћа заостале зараде
приватног послодавца.
- То једноставно није могуће. Оно што је у надлежности државе, ми можемо да урадимо. Ми
можемо да видимо да ли има било шта што држава може конкретно да уради, али не можемо
да решимо проблем заосталих зарада од приватног послодавца - рекао је Вулин.
Он је нагласио како је за продају Гоше сазнао из медија, те да жели да сазна ко је нови власник.
Вулин је рекао да је Министарство рада два пута подносило пријаве против словачког
послодавца и да судови нису реаговали у том тренутку.

Ако Влада не помогне, радници „Гоше“ иду пред Амбасаду Словачку
Штрајк запослених у Фабрици шинских возила „Гоша“ у Смедеревској Паланци ушао је у осми
дан, а једина новост јесте да радници сада више заиста не знају с ким би могли да преговарају,
јавља регионални портал Подунавље.инфо.
Пише: Д. Ђ.

Словаци, досадашњи власници, „Гошу“ су у понедељак продали кипарској фирми Лиснарт
холдинг лимитид, а запослени су то сазнали у уторак, увидом у податке на сајту АПР-а. Сви
покушаји да успоставе контакт са досадашњим власником остали су без резултата, мада имају
сазнања да се директор Иван Хемшилд већ два дана налази у Београду. Вратио се из Словачке,
пошто је, подсетимо, из фабрике нестао оног дана када с њихов колега Драган Миленковић, не
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могавши више да трпи беду и немаштину, обесио у фабричкој хали, што је у неку руку и
иницирало штрајк.
– Знамо и у ком је хотелу, али то нам много не помаже. Јавио се, и то преко посредника, не
лично. Због тога смо замолили председника паланачке општине да интервенише, да нам
омогући директан контакт са људима из Владе, јер ми смо великим делом баш захваљујући
држави дошли у ситуацију у којој смо. Блокирао нас је Фонд за развој тражећи да вратимо
новац када је већ две трећине послао било завршено. Не тражимо никакв новац, само закључак
Владе који би разрешио ово – објашњава Саша Лазић, извршни директор ФШВ „Гоша“.
Због свега тога су радници, њих више од стотину, јутрос ушли у зграду паланачке општине, да
затраже помоћ од председника Топлице Пинторовића.
– Једино што тражимо од председника општине јесте да нам омогући пријем у ресорна
министарства, за привреду и рад и социјална питања, јер ми више не знамо с ким да
разговарамо. Стари власник нас игнорише, а за ове нове не знамо ни који су ни шта су. Ако то
не буде било брзо, отворено смо му рекли, доћи ћемо поново у општину, али нећемо бити овако
љубазни какви смо били данас. Следеће је да одемо испред Владе, али испред словачке
Амбасаде, па да видимо да ли ће и онда да нас не примећују – најављује Бојан Ђорђевић из
штрајкачког одбора.
Фабрику шинских возила, подсећа регионални портал Подунавље.инфо, словачка фирма ЖОС
купила је почетком 2007. за 140,44 милиона динара. После десет година њиховог газдовања,
фирма је дужна око 2 милиона евра радницима за плате, још око 3 милиона држави, а рачун је
у блокади четири године, толико дуго и су и радницима неоверене здравствене књижице.

Подаци Републичког завода за статистику показују суморну слику животног
стандарда у Србији

Грађанима половина зараде оде на храну и кирију
Сваки четврти становник Србије налази се у ризику од сиромаштва, показују резултати Анкете
о приходима и условима живота коју је прошле године спровео Републички завод за
статистику.
Пише: М. Обрадовић
Како објашњавају у Заводу ово не значи да су сви они нужно сиромашни већ да је висок ризик
да они то буду. Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености показује још горе
стање и у 2016. години износи 38,7 одсто.
Ризику од сиромаштва највише су изложене особе од 18 до 24 године 32,7 одсто, као и
малолетници (30,2 одсто). Висок ризик од сиромаштва младих поклапа се са податком из
Анкете о радној снази за 2016. годину по којој је свега 20 одсто особа старих између 15 и 24
године запослено.
Најмањи ризик од сиромаштва имају старији од 65 година, дакле пензионери, са 19,1 одсто.
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Када се гледа структура домаћинстава скоро свака друга породица са двоје одраслих и троје
или више издржаване деце је у ризику од сиромаштва. Друга група по ризику су самци млађи
од 65 година, будући да их је 40 одсто у ризику од сиромаштва.
Као што се може и претпоставити најмањи ризик од сиромаштва је код стално запослених у
предузећима - свега девет одсто, али је ризик од сиромаштва код самозапослених, односно
предузетника чак 32,4 одсто. Наравно у највећој опасности су незапослени јер њих 48 одсто је у
ризику од сиромаштва.
400.000 људи на минималцу
Председник Асоцијације независних синдиката Србије Ранка Савић каже да овакви резултати
не само да нису изненађење, већ су у стварности и далеко гори.
"Према нашим подацима око 40 одсто грађана Србије је угрожено сиромаштвом. Довољно је
само видети да више од 400.000 људи прима минималац, а да још толико плату прима
нередовно или чак уопште не прима, а воде се као запослени. Због тога они не могу да примају
социјалну помоћ. Данас се суочавамо са лажном сликом са телевизије како нам је добро, како
расте запосленост. Ја рецимо не знам ниједног човека који је у последњих годину дана
запослен", каже Савићева.
Она истиче и да је проблем и са радним местима која отварају страни инвеститори, јер држава
рекламира јефтину радну снагу, па послодавци дају плате по 200 евра.
"Данас у Србији не може да се живи са 200 евра. Чини се као да се та плата само прелије
држави за комуналије и порезе", оцењује Савић.
Колико су домаћинства у Србији заправо сиромашна показује статистика прихода и потрошње.
Наиме у 2016. години домаћинства су имала просечне месечне приходе од 59.624 динара или
484 евра и то рачунајући и приходе у новцу и у натури. С обзиром на то да просечно
домаћинство у Србији броји око три члана, значи да месечно сваки члан располаже у просеку
са 160 евра.
Сваки месец зафали по 1.000 динара
Према подацима РЗС ти приходи су били већи него у 2015. години за 3,1 одсто номинално, али
с обзиром на инфлацију мерену потрошачким ценама од 1,6 одсто у прошлој години, приходи
домаћинстава су реално увећани за свега 1,5 одсто.
И даље се истиче велика разлика у приходима домаћинстава из градова у односу на руралне
делове. Тако је просечан месечни приход домаћинстава у градовима био 62.336 динара, док је у
селима свега 55.210 динара (или мање од 450 евра).
У складу са ниским приходима је и структура потрошње која је иначе у просеку износила
60.720 динара по домаћинству, што значи да су домаћинства морала да се задужују за око 1.000
динара у просеку месечно како би саставила крај с крајем.
Највећи део прихода домаћинстава одлази на храну и безалкохолна пића, чак 34,9 одсто. Ако у
основне људске потребе рачунамо и становање и трошкове за воду, струју, гас... који чине 16,7
одсто потрошње домаћинстава, значи да више од половине расхода одлази на преживљавање.
Када се томе додају трошкови транспорта који су девет одсто, за комуникације (телефон и
интернет) 5,3 одсто и за обућу и одећу 5,2 одсто логично је што на крају остане свега 5,2 одсто
за културу и рекреацију.
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Економиста Млађен Ковачевић истиче да се у јавности ствара клима како је све боље, али се тај
бољитак не види.
"Када причају о паду незапослености чини ми се да је то све последица преласка људи из сиве у
легалну зону због високих казни, а не због новог запошљавања. Када се ради о животном
стандарду имамо вест да су цене пољопривредно-прехрамбених производа веће за 10 одсто
него прошле године. Што је најгоре повећава се износ који грађани дугују банкама", упозорава
Ковачевић додајући да и тај раст БДП-а који смо имали не значи пуно када имамо још већи
раст јавног дуга, па нам се у ствари смањује расположиви доходак.
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