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Радници „Фијата“ обрадовани повишицом
Аутор: Бране Карталовић
Августовска плата, исплаћена у септембру, већа је 1.213 динара у бруто износу, а у фебруару
2018. следи ново повећање – 2.537 динара
Крагујевац – Радници „Фијата“ сада долазе на посао са више елана. У септембру им је
исплаћена августовска плата са првом повишицом која је договорена током преговора
руководства фабрике, Владе Србије и Самосталног синдиката вођених, после прекида штрајка
18. јула.
Око 2.500 запослених у компанији „Фијат-Крајслер аутомобили Србија“ (ФКАС) овог месеца је
добило 1.213 динара више. Уместо 38.500, примили су 39.713 динара. Реч је о бруто износу, што
значи да је нето плата коју носе кући већа око 900 динара.
То, међутим, није све, каже Зоран Марковић, председник Самосталног синдиката у „Фијатовој“
фабрици у Крагујевцу. Он најављујe да ће у фебруару 2018. радници примити јануарску плату
увећану за други део повишице у износу од 2.537. динара. Тако ће, објашњава наш саговорник,
бруто основица достићи договорених 42.250 динара.
То је 7.750 динара мање од првобитног захтева синдиката и запослених у компанији ФКАС,
који су, подсетимо, тражили да се бруто основица, са 38.500, повећа на 50.000 динара.

Српска фабрика стакла из Параћина отишла у стечај
Извор:Бета
Крагујевац - Привредни суд у Крагујевцу је данас отворио стечај над Српском фабриком
стакла у Параћину, али она неће обуставити производњу већ ће један број запослених бити
ангажован по уговору, рекао је агенцији Бета председник Привредног суда и стечајни судија
Бранислав Јововић. Он је навео да је главни разлог за отварање стечаја тог предузећа
неизмиривање доспелих обавеза у року од 45 дана.
Стаклара је у јуну ове године најпре избегла стечај јер је Привредни суд одбио предлог за
отварање стечајног поступка зато што му нису били предочени докази којима би се потврдило
да предлагач, чачанска фирма Вексилум, заиста има потраживање од 47 милиона евра.
Првобитно решење Привредног суда у Крагујевцу је укинуто после жалбе предлагача стечаја
Привредном апелационом суду.
„Фабрика стакла запошљава велики број радника, ту су и њихове породице. Због тога је важно
што ће она наставити да ради, и бити ангажован један број радника по уговору. Да ли ће
стаклара и опстати зависи од тога да ли ће повериоци прихватити реорганизацију или ће се
ићи у продају стакларе као правног лица у стечају”, објаснио је Јововић. Стаклара у Параћину
има 825 радника, а њен рачун је у блокади од новембра 2016. године.
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Србија ће порасти 2,1 одсто, а инфлација 3,5 процената
Аутор:Д. Урошевић
Раст бруто домаћег производа од 2,1 одсто, што је ниже него што се првобитно очекивало,
инфлација од око 3,5 одсто, раст инвестиција и стабилан курс динара, као и фискални резултат
бољи од очекиваног, резултати су српске привреде које предвиђају и очекују аналитичари
Ерсте банке.
Како стоји у експертској анализи, резултати у погледу БДП-а у првој половини године били су
нешто нижи но што је очекивано, с просеком на нивоу од 1,2 одсто међугодишње, што је
последица негативних једнократних ефеката временских услова у секторима пољопривреде и
енергетике. Инфлација је наставила да се креће у оквиру циљног коридора НБС-а, али су јак
динар и бољи фискални резултати навели централну банку на то да неочекивано смањи
референтну стопу на 3,75 одсто. Фискални резултати у првих седам месеци су изнад свих
очекивања јер је Србија забележила суфицит уместо планираног малог дефицита (боља
наплата на приходној страни).
„Предвиђамо да ће се у наредном периоду раст БДП-а постепено убрзавати, а кретање раста ће
углавном подржавати растућа домаћа тражња, док би нето резултати извоза могли попримити
неутралнију улогу јер ће већа домаћа тражња извршити притисак на страну увоза”, наводи се у
анализи. Ипак, кориговали су своју прогнозу с 2,5 одсто међугодишње на 2,1 одсто јер
резултати у погледу БДП-а у другој половини године не могу значајније компензовати слабије
резултате из прве половине 2017. Што се тиче монетарне политике, очекују да се референтна
стопа неће мењати јер предвиђају да ће се инфлација стабилно кретати у оквиру циљног
коридора. „Фискални резултати су бољи од очекиваних па предвиђамо да ће се дефицит
кретати испод један одсто БДП-а. Упркос бољим тренутним фискалним подацима, још има
много тога да се уради у оквиру средњорочног програма структурних реформи”, додају
стручњаци Ерсте банке.
Динар до 121 за евро
Домаћа валута је под притисцима у правцу апрецијације, али НБС обуздава нестабилност на
тржишту. Динар је од почетка године ојачао према евру 3,5 одсто, а релативно снажни
притисци у правцу апрецијације су се појавили од априла, док се курс динара према евру
тренутно креће нешто изнад нивоа од 119 динара за евро. По мишљењу аналитичара банке,
динар подржавају побољшани основни фискални индикатори, интензивније кредитирање у
динарима (које је делом резултат стратегије динаризације) и јачи приливи капитала.
НБС је од почетка године често интервенисао на тржишту и на страни куповине и на страни
продаје (због сезонског слабљења динара у првом кварталу 2017. године). Тачније, НБС је
купио 960 милиона евра и продао 345 милиона. Што се тиче будућих кретања, очекује се да ће
макроекономски и фискални амбијент, постепено повећање прилива капитала (и СДИ и
портфолио инвестиција) и повећано динарско кредитирање, и даље подржавати динар. С друге
стране, повећање увоза подржано домаћом тражњом и сезонски фактори у последњем кварталу
године играће кључну улогу на супротној страни. Предвиђамо да ће курс динара према евру
остати углавном стабилан у зони од око 120-121 динар за евро, при чему је вероватнији горњи
део тог коридора до краја године, којим ће се управљати повременим интервенцијама НБС-а,
кажу аналитичари банке.
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Очекује се да ће се инфлација кретати у оквиру новог циљног коридора. Просечна инфлација у
периоду јануар–август 2017. године је износила 3,3 одсто међугодишње и тиме се померила
мало изнад средине циљног интервала НБС од три одсто плус-минус 1,5 процентни поен, уз
извесно успоравање у последњих неколико месеци услед сезонских фактора и нешто већег
ефекта базе у прехрамбеној компоненти. Базна инфлација (индекс потрошачких цена без хране
и енергије) остала је стабилна, крећући се око два одсто међугодишње. „Очекујемо да ће се у
наредном периоду укупна инфлација постепено повећавати, подржана очекиваним бржим
растом домаће тражње, притисцима на страни трошкова везаним за боља кретања на тржишту
рада и код зарада, нешто слабијим динаром и слабљењем ефекта базе. Предвиђамо да ће се
инфлација до краја године постепено кретати ка 3,5 одсто међугодишње”, наводи се у анализи.
Што се тиче монетарне политике, НБС је у септембру изненада смањио референтну стопу на
3,75 одст (23 од 24 економиста је очекивало да централна банка неће мењати стопу). По
званичном саопштењу, на одлуку је првенствено утицала прогноза ниже инфлације за 2017. и
2018. годину. „Осим тога, могли бисмо да кажемо да је централна банка искористила известан
маневарски простор створен јачим динаром у условима јачих прилива портфолио инвестиција
на домаћем тржишту обвезница. У наредном периоду очекујемо да НБС задржи непромењену
стопу у 2017. години јер очекујемо постепено повећање инфлације, подржано горепоменутим
факторима, а требало би да видимо почетак редуковања програма квантитативног попуштања
ЕЦБ-а и наставак повећања стопа Федералних резерви, што би могло утицати на апетит
инвеститора. У тим околностима бисмо могли видети извесно пооштравање става политике
НБС-а током друге половине 2018. године”, закључују експерти Ерсте банке.

Просветари за 28. септембар најавили једнодневни прекид наставе
Аутор:В. Црњански
Сви запослени, чланови Уније синдиката просветних радника Србије из око 750 основних и
сердњих школа, ступиће у једнодневни штрајк у четвртак, 28 септембра.
Тог дана, у школама чланицама УСПРС неће бити наставе. Истог дана, с почетком у 12 часова
просветари су најавили протести скуп испред Владе Србије. Захтеви штрајкача су повлачење из
процедуре, како наводе, погубног Нацрта Закона о запосленим у јавним службама; хитно
потписивање Протокола о зарадама којим ће плате запослених у просвети порасти на ниво
изнад републичког просека; повлачење и измена свих прописа које запослене у просвети
масовно остављају без посла.
Синдикат радника у просвети Србије најавио је да ће се придружити протесту синдиката
запослених у јавним службама који ће се одржати испред Владе Србије.
УСПРС је 1. септембра истакла три основна штрајкачка захтева, која је успела да издвоји у мору
осталих проблема који тиште запослене у образовању, подсећа руководилац Ресора за
образовни систем УСПРС Милан Јевтић.
„Од тада, Влада и Министарство просвете показују велику упорност у повлачењу погрешних
корака, привукавши на нашу страну и остале запослене у јавним службама, представнике
здравства, науке, социјалне заштите и друге“, примећује Јевтић. По његовим речима, због тога
је заказан долазак испред зграде Владе за 28. септембар, тачно у подне.
„Пошто су Влада и Министарство просвете одбили да одговоре на наше захтеве које смо им на
најлегитимнији начин упутили, закључујемо да су лажне декларативне најаве да ће раст зарада
у просвети представљати један од приоритета Владе Републике Србије. Напротив, диспаритети
и јаз створен у претходном периоду се све више продубљују. Закон о запосленима у јавним
службама ће такво стање и озаконити“, истиче Јевтић.“Није било говора ни о повлачењу или
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изменама штетних прописа од стране Министарства просвете, којима је остављено без посла и
норме велики број наших колега. Бројке говоре да је затворено 800 одељења и преко 2.000
људи постало технолошки вишак.“
Закон о запосленима у јавним службама, у облику у каквом се појавио на јавним расправама,
потпуно је неприхватљив за представнике запослених у баш свим службама, каже Јевтић. Он
представља озбиљан ударац систему и значају јавних служби, њиховој организацији,
друштвеној улози и ефикасности у раду. Његовом применом би се омогућило фаворизовање
приватног сектора, чија ће цена услуга бити неприхватљива и недостижна великој већини
грађана Србије. Став Уније СПРС је да се овај Закон не може поправити, да је суштински
штетан и репресиван. У УСПРС остају при ставу да је срамота за једну државу да плата у
просвети, као стубу модерног друштва, буде 17 одсто испод републичког просека.

"Галенику" мерка 10 компанија!
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ
Истекао рок за подношење захтева за откуп продајне документације земунске фабрике лекова.
Износ од 250.000 динара досад уплатило осам предузећа
О КУПОВИНИ земунске фабрике лекова "Галенике" размишља најмање десет компанија.
Толико је захтева за откуп продајне документације стигло до среде, када је и истекао рок за
подношење. Документацију је досад платило осам заинтересованих, али и преостала два
кандидата имају шансу да уплатом 250.000 динара остану у "игри". Ко ће од потенцијалних
купаца поднети и коначну понуду, међутим, знаће се тек 2. октобра до када имају шансу да то и
ураде.
Држава овог пута српску фабрику лекова званично нуди по почетној цени од један евро. Купац,
међутим, мора да исплати 25 милиона евра. За толико су комерцијалне банке спремне да
опросте дуг од 71 милион евра. Купац на себе преузима и обавезу финансирања социјалног
програма, уколико тренутни број радника премашује његове потребе.
Почетна цена "Галенике" је свега један евро, како су надлежни објаснили, јер подразумева
исплату комерцијалних кредита, али и зато што капитал ове компаније негативан у износу од
152 милиона евра. Тако су га проценили овлашћени проценитељи последњег дана прошле
године. То се дешава када разни кредити и обавезе премаше имовину и вредност неке фирме.
У међувремену држава је потраживања према "Србијагасу" и Пореској управи конвертовала у
капитал. На име 14,7 милијарди динара обавеза према државним повериоцима власништво
Србије над "Галеником" је са 85 одсто повећано на близу 94 одсто. Учешће мањинских
акционара је тако са 15 одсто смањено на мало више од шест одсто.
Разговарајући са потенцијалним купцима уочи објављивања јавног позива, држава је
договорила и да компанија која преузме земунски погон на себе преузме и обавезу исплате
социјалног програма. Договорена је исплата 400 евра по години стажа. "Галеника" тренутно
броји 1.400 радника, али су заинтересоване компаније исказале спремност за ангажовање
између 700 и 900 људи.
СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ
У "ГАЛЕНИЦИ" се у четвртак завршава изјашњавање радника о социјалном програму. Како
ствари сада стоје, одзив није био велики.
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- Досад се за добровољни одлазак пријавило око 130 радника, од 1.400 - каже Зоран Пантелић,
председник синдиката "Независност" у овој фабрици. - Верујем да ће у току дана стићи и још 20
пријава. Одзив би сигурно био и већи да су нам понудили већу отпремнину. Ми сматрамо да би
700 евра по години стажа било прихватљиво.
ПОНУДЕ 4. ОКТОБРА
У ТРКУ за "Галенику" може да уђе фармацеутска компанија која је последње пословне године
имала годишњи приход од најмање 300 милиона евра. Отварање коверата са понудама
заинтересованих купаца заказано је за 4. октобар.

Зараде у јавном сектору: Синдикати против новог закона
Аутор:Ј. Ж. С.
Споран најављени пропис о зарадама у јавној управи. Синдикалци питају: Чему издвајање
јавног сектора? Траже да зараде и стандард радника дефинише постојећи Закон о раду
СВОЈ глас против закона о уређивању зарада у јавном сектору дићи ће 28. септембра испред
зграде Владе синдикати запослених у просвети, али је и већина гранских удружења окупљених
у Савез самосталних синдиката Србије незадовољна текстом овог прописа. Из преговора су још
на почетку изашли запослени у култури, а заједнички став свих је да не би требало прописима
строго парцелисати јавни и приватни сектор.
У СССС наглашавају да је непримерено и непотребно да, на пример, дневнице утврђује Влада,
пошто сматрају да је за то довољан колективни уговор.
- Очигледно је да је намера законодавца да себи максимално олакша, а радницима отежа кажу у СССС.
За Ивицу Цветановића, председника Конфедерације слободних синдиката Србије, у чији састав
улази највећи број радничких удружења запослених у јавном сектору, предлог закона о
платама у јавној управи довешће их у ситуацију да нема колективног преговарања, како по
питању зарада, тако и по питању било које друге области која се тиче запосленог.
- Не треба нам посебан закон о раду који се односи само на јавне службе - сматра Цветановић.
Најважније је, према његовом мишљењу, да зараде и стандард радника морају да се дефинишу
по важећем Закону о раду и колективном уговору.
- Не дозвољавамо могућност да радници немају утицаја на своју плату и да се укида колективни
уговор који даје већа права од закона - каже Цветановић.

Пензионере чека и повишица и помоћ
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
До краја ове и почетком наредне године надлежни најављују боље дане за старије грађане.
Осим 6.000 динара стићи ће и повећање од највероватније пет одсто
КРАЈ ове и почетак нове године пензионери у Србији ће, ако је судећи по најавама надлежних,
дочекати са нешто пунијим новчаником. Из Немањине 11 већ се чују најаве да ће у новембру на
њихове рачуне лећи по 6.000 динара на име једнократне помоћи, која неће заобићи ниједног
од око 1,7 милиона најстаријих, а већ јануарски чек би требало да буде дебљи највероватније за
пет одсто. Премијерка каже да је повећање извесно и да ће се све знати у наредних десетак
дана.
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Према простој рачуници на просечну српску пензију која је у августу износила 23.822 динара то
ће бити додатак од близу 1.200 динара. И то и даље, међутим, неће бити враћено на износ који
су имали пре примене Закона о привременом умањењу пензија, али ће колико-толико
побољшати кућни буџет.
У Партији удружених пензионера Србије сматрају да је захваљујући концепту фискалне
консолидације, Србија стала на ноге.
- Ако су увек били уз своју државу, ако су пре три године, добровољном жртвом зауставили
пропадање Србије и улагали у будућност своје деце, сада не могу и не смеју бити заборављени кажу у ПУПС. - Повећање? Да, и војницима и полицајцима и лекарима и просветарима..... Али
прво пензионерима.
Сада је време за то, кад се процењује да ће овогодишњи раст БДП-а бити изнад два одсто,
сматрају у ПУПС, када Србија, у првих осам месеци ове године, већ има суфицит од 120
милијарди. За њих нема ничега природнијег него да, већ до краја 2017. године, пензионерима
буде једнократно исплаћено по шест хиљада динара, а да већ од јануара крене и постепено
повећање пензија.
Др Нада Новаковић, научни сарадник у Институту друштвених наука у Београду, каже да је
смањење пензија било наметнуто од страних кредитора, а пре свега Међународног монетарног
фонда.
- Све је то у склопу ширих мера политике штедње - каже наша саговорница. - Циљ је да се
задуженој земљи што лакше и брже наплате дугови, без обзира на социјалне, економске и
политичке последице. То се чини свуда у свету, а најдрастичније је у државама које су
вишеструко зависне од светских центара финансијске и политичке моћи.
- Засада је тешко и наслутити докле ће "привремени" закон о смањењу пензија да остане на
снази - каже др Новаковић. - Једнократна повећања су ту само да ублаже беспарицу за време
јесењих и зимских слава .
Економисти сматрају, с друге стране, да Србија већ неколико година одржава инфлацију на
ниском нивоу, тако да је сада време да се пређе на редовно једногодишње увећање чекова
уместо да се током целе године лицитира тиме када ће се и колико оне повећати.
- Ако би у овој години стопа раста БДП износила три одсто, уз исто толику инфлацију, било би
могуће да се од почетка 2018. године пензије повећају за четири до пет одсто - сматра проф. др
Милојко Арсић. - За повећање пензија од четири до пет одсто било би потребно додатних 20-25
милијарди динара у току наредне године. С обзиром на то да би реалне пензије расле слично
као што расте привредна активност, новац за њихово увећање би се обезбедио већим делом из
пензијских доприноса, док би се приближно трећина потребних додатних средства обезбедила
из других пореских прихода, односно из буџета.
ПРОШЛЕ ГОДИНЕ ДОБИЛИ ПО 5.000
ЈЕДНОКРАТНУ линеарну помоћ до краја 2017. године може да очекује, према подацима Фонда
ПИО, више од 1,7 милиона људи. Њихова статистика показује да ће ову финансијску ињекцију
преко текућег рачуна добити око 1,3 милиона најстаријих, док ће нешто више од 450.000
пензионера тај новац добити у готовини на руке. Трошкове поштарине и овог пута платиће
Фонд ПИО, и тај трошак неће ући у тих 6.000 динара. Последњи пут коверте најстаријих
грађана биле су "ојачане" за по 5.000 динара крајем прошле године. За ову намену тада је
издвојено 8,5 милијарди динара, што је унапред било договорено са мисијом Међународног
монетарног фонда, а повећање од 1,5 одсто стигло је већ почетком 2017. године.
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Лекари траже исплату прековременог рада
Аутор:М. ЛУКОВИЋ
У Заводу за хитну медицинску помоћ у Крагујевцу запослени незадовољни радом управе.
Радници: Директор крив за тужбе тешке 300.000 евра
ЗАПОСЛЕНИ у Заводу за хитну медицинску помоћ буне се против актуелног директора др
Александра Кличковића и како наводе, траже хитне "резове" како би се средили нагомилани
проблеми у овој здравственој установи. Синдикат је организовао и протест запослених испред
зграде Хитне помоћи где је истакнуто да се противе његовом реизбору оптужујући га да је
"лошим радом и руковођењем нанео штету овој установи". Директор одговара да су све то
злонамерне и нетачне оптужбе.
Према речима Александра Радојичића, председника синдиката Завода за хитну медицинску
помоћ, запосленима се не плаћа рад недељом и због тога је поднет велики број тужби против
ове установе где се судским путем тражи то право и обештећење радника. Он сматра да су
судски процеси нанели велику штету овој здравственој установи и за то окривљује актуелно
руководство. Штета се процењује на више од три стотине хиљада евра.
- Ми морамо да радимо, али нико нам не плаћа прековремени рад. Бунили смо се и раније али
није било адекватне реакције - каже Радојичић. - Нагомилали су се и други проблеми. Завод за
хитну медицинску помоћ нема довољно лекара, посебно недостају специјалисти, али
руководство за то не хаје, па мимо прописа запошљава правнике а не лекаре.
Радојичић напомиње да крагујевачки Завод за хитну медицинску помоћ има само четири
мобилне екипе које морају да покрију велико подручје Крагујевца и околине. Тражили су,
каже, да се повећа број лекара и техничара, али то није учињено. Требало би им, прецизира,
бар седам екипа да би адекватно могли да обаве све послове.
- Мислим да треба и десет, али то треба неко да одобри.Тражили смо то у више наврата, али о
томе одлучује Министарство здравља - одговара директор Александар Кличковић.
СТАРА ПОТРАЖИВАЊА
Говорећи о оптужбама синдиката, директор Александар Кличковић напомиње да је реч о
злонамерним и нетачним оптужбама. Накнада за рад недељом уведена је 1. јула 2013. године,
када је именован за в. д. директора. Како наводи у саопштењу поводом протеста запослених и
оптужби синдиката, потраживања радника по том основу датирају из ранијег периода.
МАЛВЕРЗАЦИЈЕ
У синдикату кажу да се малварзацијама у овој установи бавила и Државна ревизорска
институција. Директор Кличковић одговара да то није тачно те да су напади на њега почели
када је открио злоупотребе са горивом које су раније постојале у овој кући и када је поднета
пријава против Н.Н. лица.
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Недимовић: Ускоро помоћ пољопривредницима за штету од суше
Извор:Бета

Министар пољопривреде Србије Бранислав Недимовић изјавио је данас да ће почетком
октобра бити познати детаљи свеобухватног сета мера за помоћ пољопривредницима за
отклањање последица суше.
Недимовић је за Радио-телевизију Србије казао да је завшрена процена штете од суше и да
нема бојазни да ће доћи до поскупљења пољопривредних производа.
- Имамо реалан проблем са сојом, коју ћемо морати и да увозимо, јер нема довољно квалитетне
соје за домаће потребе. Кукуруза има за домаће потребе, а биће га и за извоз. Што се тиче
других ратарских култура, воћарских и повртарских, биће свега у довољним количинама за
наше потребе и за извоз... Не очекујемо никакве поремећаје на тржишту - рекао је ресорни
министар.
Навео је да су припремљене две врсте мера за помоћ пољопривредницима - мере општег типа
намењене свим пољопривредницима и циљане мере намењен појединим врстама
пољопривредне производње које су највише угрожене.
- Имаћемо сет мера који ће бити јединствен и конзистентан... Најважније је да се јесења сетва
обави како треба. Сигурно ће тренутна киша помоћи да имамо што више и што квалитетније
пољопривредне производе - казао је Недимовић и додао да нико не може да очекује да му
држава све компензује.

Влада разматра укидање накнаде за осигурање за случај
незапослености
Извор:Бета

Влада Србије разматра укидање накнаде за осигурање од 0,75 одсто за случај незапослености
0,75 одсто, као део мера за растерећење привреде, пише данашња Политика.
Лист наводи да је план да се укине један део тог намета који плаћају и запослени и послодавац,
а којим се финансира Национална служба за запошљавање (НСЗ).
Повод за разматрање тог смањења јесте тај што је НСЗ прошле године била у суфициту од 3,1
милијарде динара, према подацима из финансијског извештаја објављеном на сајту те службе.
Приходи на основу накнада за осигурање за случај незапослености, према извештају о
финансирању НСЗ, износили су око 20 милијарди динара.
Како Политика наводи, приходи од тих такси чине више од две трећине буџета НСЗ-а, јер су
укупни приходи те службе прошле године износили 28 милијарди динара.
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Повишица пензионерима од пет одсто?
Пише: Фонет

Пензионери у Србији ће, како је најављено из Владе, у новембру добити 6.000 динара на име
једнократне помоћи, јануарски чек би требало да буде "дебљи" највероватније за пет одсто,
наводи се у специјалном додатку Новости "Пензионер".
Према рачуници на просечну српску пензију која је у августу износила 23.822 динара то ће
бити додатак од око 1.200 динара.

Радници Југоремедије против продаје фабрике "у бесцење"
Извор: Н1 Београд

Одбор поверилаца зрењанинске Југоремедије упозорава да је продаја фабрике за 1,9 милијарди
динара, оглашена пре два дана, бесмислена ако јој не буде враћена регистрација за лекове.
Без регистрација за лекове, продају се само зидови и машине и будућем власнику онемогућава
приступ комплетном власништву фабрике, што би омогућило да настави производњу и поново
стане на ноге.
Регистрација лекова је 2013. године, како тврди Одбор, незаконито, и супротно интересима
поверилаца, одлуком стечајног управника, пренета на закупца фабрике.
Југоремедија, која је у стечају од 2013. године, кроз закуп је имала производњу и сачувала
тржиште за своје препарате, што је најважније за будуће купце.
Ипак, сада се њена вредност процењује на двоструко мањи износ од стварног.
Радници Југоремедије су у уторак заузели фабрику из протеста против оглашене продаје, како
кажу, у бесцење. Упозоравају да уколико до продаје дође, биће угрожени не само стечајни
повериоци, већ и наставак производње, а највише ће страдати квалитет радних места.
Регистрације за лекове Југоремедије тренутно су у поседу предузећа Унион-Медиц, које је било
закупац ове фабрике лекова до 2016. године, а које одбија да врати после раскида уговора.

Фабрика стакла у Параћину отишла у стечај
Извор: Бета
Привредни суд у Крагујевцу отворио је стечај над Српском фабриком стакла у Параћину, али
она неће обуставити производњу већ ће један број запослених бити ангажован по уговору,
рекао је председник Привредног суда и стечајни судија Бранислав Јововић.
Према речима судије Јововића, главни разлог за отварање стечаја тог предузећа је
неизмиривање доспелих обавеза у року од 45 дана.
10

Стаклара је у јуну ове године избегла стечај јер је Привредни суд одбио предлог за отварање
стечајног поступка зато што му нису били предочени докази којима би се потврдило да
предлагач, чачанска фирма Вексилум, заиста има потраживање од 47 милиона евра.
Првобитно решење Привредног суда у Крагујевцу је укинуто после жалбе предлагача стечаја
Привредном апелационом суду.
"Фабрика стакла запошљава велики број радника, ту су и њихове породице. Због тога је важно
што ће она наставити да ради, и бити ангажован један број радника по уговору. Да ли ће
стаклара и опстати зависи од тога да ли ће повериоци прихватити реорганизацију или ће се
ићи у продају стакларе као правног лица у стечају", објаснио је Јововић.
Стаклара у Параћину има 825 радника, а њен рачун је у блокади од новембра 2016. године.

Синдикати Галенике тражи исплату дуговања пре приватизације
Извор:Н1 Београд

Синдикат Независност и Самостални синдикат Галенке а.д за указали су на нерешена дуговања
према радницима и бившим радницима те компаније, на основу основу Колективног уговора и
немогућност да се са министарством првреде пронађе решење за регулисање потраживања.
На последњем састанку у министарству привреде нам је недвосмислено коначно саопштено да
су та потраживања обавеза послодавца… садашњег и будућег. Обзиром да је тешко очекивати
да ће се поменути дугови према радницима решити до краја тендера, очигледно је да оваквим
ставом министарство привреде жели да пребаци та потраживања на новог власника Галенике,
наводи се у саопштењу Синдиката.
Додаје се да постоји забринутост да потернцијални купци знају за постојање потраживања
радника и да министарство привреде жели да овај проблем пребаци на однос новог власника и
радника.
Овим путем још једном апелујемо на државне органе, министарство привреде пре свега, да
хитно нађу начин и реше питање дуговања радницима и бившим радницима Галенике и на тај
начин омогуће синдикатима и радницима да са новим власником започну социјални дијалог
без терета из прошлих времена и коначно се окрену раду, будућности компаније али исто тако
и поправљању стандарда радника, наводи се у саопштењу.
Радницима се дугује на име неисплаћених доприноса, регреса, накнада за превоз и јубиларне
награде, што је износ, који према процени синдиката, достиже неколико десетина милиона
динара.
Запосленима компаније Галенике сутра истиче рок за пријаву за добровољни одлазак из те
фирме, за шта се до сада пријавило 100 од 1.400 запослених, рекао је председник синдиката
Независност Зоран Пантелић.
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Политика: Радници „Фијата“ сада долазе на посао са више елана
Извор: Политика
Радници „Фијата“ сада долазе на посао са више елана, пише Политика.
У септембру им је исплаћена августовска плата са првом повишицом која је договорена током
преговора руководства фабрике, Владе Србије и Самосталног синдиката вођених, после
прекида штрајка 18.јула. Око 2.500 запослених у компанији „Фијат-Крајслер аутомобили
Србија“ (ФКАС) овог месеца је добило 1.213 динара више. Уместо 38.500, примили су 39.713
динара. Реч је о бруто износу, што значи да је нето плата коју носе кући већа око 900 динара.
То, међутим, није све, каже Зоран Марковић, председник Самосталног синдиката у „Фијатовој“
фабрици у Крагујевцу.
Он најављује да ће у фебруару 2018. радници примити јануарску плату увећану за други део
повишице у износу од 2.537. динара. Тако ће, објашњава наш саговорник, бруто основица
достићи договорених 42.250 динара. То је 7.750 динара мање од првобитног захтева синдиката
и запослених у компанији ФКАС, који су, подсетимо, тражили да се бруто основица, са 38.500,
повећа на 50.000 динара.

12

