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Батагон" и званично власник сомборске фирме

"

В.Н.
Швајцарска компанија "Батагон интернационал АГ" и званично је постала власник
Фабрике акумулатора Сомбор (ФАС), и то по цени од 7,35 милиона евра
ШВАЈЦАРСКА компанија "Батагон интернационал АГ" и званично је постала власник Фабрике
акумулатора Сомбор (ФАС), и то по цени од 7,35 милиона евра. Радници могу да рачунају само
на део заосталих примања, а колико ће им бити исплаћено, биће познато тек на пролеће када
се саберу трошкови стечаја.
Одбор поверилаца ФАС-а је почетком децембра прихватио понуду швајцарског предузећа и
одобрио стечајном управнику Предрагу Љубовићу да поступак продаје сомборског ФАС-а
приведе крају. Љубовић верује да ће нови власник испоштовати све ставке из уговора и нада
се да ће производња брзо бити обновљена.
ПРОЧИТАЈТЕ И: За акумулаторе 7 милиона евра
Према речима стечајног управника ФАС, "Батагон" има рок од 15 дана од потписивања уговора
да уплати седам и по милиона евра. На почетку продаје процењена вредност некадашњег
сомборског гиганта била је 24,57 милиона евра.
Новац на име неисплаћених зарада чека више од 800 бивших радника фабрике, а њихова
потраживања, како се процењује, износе око 400 милиона динара.
Стечај у Фабрици акумулатора отворен је пре више од две и по године, када су почели
проблеми у Концерну "Фармаком МБ", чији је део била и сомборска фабрика.

Стаклара саветује бивше раднике да се не враћају на
посао али и да не туже фабрику
Бета
Чланови Надзорног одбора Српске фабрике стакла у Параћину предложили су бившим
радницима да се не враћају на посао али и да не туже фабрику како би стаклара "стала
на ноге"
ПАРАЋИН - Чланови Надзорног одбора Српске фабрике стакла у Параћину предложили су
бившим радницима да се не враћају на посао али и да не туже фабрику како би стаклара
"стала на ноге".То је за агенцију Бета изјавила бивша радница Весна Симић након састанка
коме су присуствовали неки чланови Надзорног одбора, стечајни управник Саша Јовановић,
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генерални директор Небојша Богдановић и бивши радници.Након што је Привредни
апелациони суд укинуо решење о стечају, које је Привредни суд у Крагујевцу донео 20.
септембра, бивши радници, њих 230, очекивали су да ће се вратити на посао јер, како су рекли,
на то имају право по закону.
ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ
- Топе стакло иако су у стечају
"Рекли су нам да не би требало да се вратимо на посао али ни да тужимо фабрику до марта
или априла јер треба да се жртвујемо за спас Стакларе. Ми смо дали предлог да сви имају
минималац, а не да неки имају 3.000 евра, и да се на тај начин жртвујемо", рекла је Весна
Симић.
Она је додала да је такав захтев изазвао бес и огорчење код бивших радника.
Како је навела Весна Симић, одлука Надзорног одбора о враћању бивших радника на посао
знаће се наредног понедељка.

Следи нова приватизација Радио телевизије
Крагујевац
Радио телевизија Крагујевац поново ће бити приватизована, а званичну одлуку о томе, на
предлог Градског већа, донеће одборници локалног парламента до краја месеца.
Пише: З. Р.
Одмах након верификације у градском парламенту, иницијатива ће бити прослеђена Министарству
привреде "на даље поступање".

Иницијатива Градског већа о поновној приватизацији летос "подржављене" РТК, увелико је
затекло крагујевачку јавност. Овде се, наиме, веровало, а то су, сазнаје се, очекивали и у
градској управи, да ће РТК новом медијском стратегијом Србије, чија је израда у току, да буде
трансформисан у шумадијски јавни сервис, те да ће, на тај начин, да буде избегнута нова
приватизација те медијске куће.
Али, како ће, по свему судећи, у Србији и убудуће постојати само два медијска јавна сервиса
(РТС и РТВ), то градска управа у Крагујевцу, сходно уредби Владе, којом је РТК на управљање
граду крајем јуна враћена на рок од шест месеци, у ком треба да буде припремљена за нову
промену власничке структуре, и који истиче 6. јануара 2018, једноставно мора да покрене
поступак њене поновне приватизације. Тај поступак, опет према уредби Владе, треба да буде
окончан до почетком фебруара.
Да ли је градска власт, у међувремену нашла новог купца за РТК, и то озбиљнијег од
претходног газде те медијске куће, крушевачког бизнисмена Радоице Милосављевића,
поуздано се не зна. Оно што се, међутим, зна јесте да је спашавање Радио телевизије
Крагујевац од последица претходне неуспеле приватизације и тоталне пропасти град
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Крагујевац ове године коштало свих 155 милиона динара, колико је прошломесечним
ребалансом овогодишњег градског буџета предвиђено за финансирање РТК у 2017. години.
Тај новац који је својевремено, док је РТК запошљавао више од 100 новинара и других
радника, био довољан за вишегодишње финансирање рада, сада је потрошен на исплату
заосталих зарада запосленима, који су то право остварили на суду. Истовремено су новцем из
градске касе покривени и сви остали дугови Радиоце Милосављевића, који за годину и кусур
дана, колико је био власник РТК, није испунио ниједну уговорну обавезу ни према тој медијској
кући ни према запосленима, а ни према ни према држави.
Радио телевизија Крагујевац, подсетимо, први пут је приватизована у октобру 2015. када ју је,
уз још седам -осам телевизијских кућа широм Србије, купио Радиоца Милосављевић, са којим
је уговор раскинут у јануару ове године. Поништењу приватизације РТК претходили су
вишенедељни штрајк и улични протести запослених, пленидба и распродаја покретне имовине
фирме, зарад намиривања потраживања поверилаца, те одузимање дозволе за емитовање
програма.

Децембарски чекови и коверте увећани пет до десет
одсто
Извор: Дневник.рс

Након што је ступио на снагу Закон о изменама и допунама Закона о буyетском систему,
створили су се законски услови за повећање плата запослених у делу јавног сектора. Иако ће
те плате добити у јануару 2018. године, измењеним Законом прописано је да се увећање
односи на децембар ове године. Другим речима, делу јавног сектора и пензионерима примања
ће бити повећана од децембра 2017, с тим што ће новац добити у јануару.

Више од 1,7 милион пензионера од децембарске пензије добиће повећање од пет одсто. Први
ће до увећане пензије доћи бивши самосталци, којима се на одмах на почетку месеца
исплаћује цела децембарска пензија, а потом и војни и пољопривредни пензионери, који
такође добијају цео износ. Последњи ће до пензије увећане пет одсто доћи бивши запослени,
којима се принадлежности исплаћују у два дела, и то 10. и 25. у месецу.
У образложењу тих измена, Влада Србије истакла је да је повећање пензија од пет одсто за
све пензионере у Србији фискално одрживо и да ће њиме 86,6 одсто пензионера, а то су они с
пензијама до 37.000 динара месечно, имати пензију већу од оне коју су имали пре спровођења
програма консолидације, односно новембра 2014. године. Учешће пензија у БДП-у пашће с 13
процената, колико је износило 2014, на 11 одсто у 2019, што је ниво предвиђен Законом о
буyетском систему. Маса пензија с поменутим повећањем од пет одсто порашће 25 милијарди
динара, што износи 0,5 одсто БДП-а.
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Такође, захваљујући фискалном простору који је креиран мерама фискалне консолидације у
протекле три године, створили су се услови за повећање плата делу јавног сектора, што ће
износити 35 милијарде динара. Пошто се ради о укупним трошковима рада, односно о маси
зарада која укључује порезе и доприносе, ефекат смањења фискалног резултата износиће 21
милијарду, односно 0,4 одсто БДП-а. Смањење зарада од краја 2014. године, забана
запошљавања и рационализација броја запослених у јавном сектору су мере које су највише
допринеле смањењу расхода и успеху фискалне консолидације. Примена тих мера деловала је
на пад учешћа зарада у БДП-у с око 12 процената у 2014. на 9,8 одсто у овој години.
1,7 милиона пензионера добија повишицу
Тако ће десет одсто бити повећане зараде запослених у МУП-у, Министарству одбране, БИА,
Министарству финансија – Пореској управи, Управи царина и заводима за извршење
кривичних санкција. Исти проценат повећања добијају и државни службеници и намештеници у
судовима и тужилаштвима организованим Законом о организацији и надлежности државних
органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних
дела и Законом о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине.
Судије и тужиоци и заменици тужилаца добиће повећање од пет одсто.
35 милијарде динара повећање плата
Десет одсто веће плате имаће запослени у установама основног и средњег образовања,
ученичког и студентског стандарда, предшколским установама, установама социјалне заштите,
здравственим установама и установама кредита. Пет процената добијају посланици и
запослени у Скупштини Србије, председник републике, Државно правобранилаштво,
председник и потпредседник Владе Србије. Исти проценат следује и служби Владе Србије,
осталих органа државне установе, укључујући и управне округе.

Ускоро исплата бонуса од 10.000 динара
Сви пензионери у Србији су у новембру добили једнократну помоћ од 5.000 динара, а наредних
дана по 10.000 динара добиће запослени у сектору безбедности. Изменама Закона о буyету за
ову годину, које су већ ступиле на снагу, омогућено је да се запосленима који плате примају из
буyета Србије исплаћују награде и бонуси на основу одлуке Владе Србије. Од одлуке Владе
Србије зависи којег дана ће почети исплата бонуса од 10.000 динара запосленима у сектору
безбедности, односно полиције, БИА и Војсци Србије.

И Високом савету судства и Државном већу тужилаца – али само државним службеницима и
намештеницама – децембарска плата биће већа пет процената, као и запосленима у
високошколским установама, истраживачима, осим истраживачкима у научноистраживачкој
установи која право на повећање плата већ остварују у високошколској установи, и помоћном
особљу у научноистраживачкој делатности. Исти проценат биће већа плата и запослених у
САНУ, осталим јавним службама, осим код организација за обавезно социјално осигурање.
Толико ће добити и корисници новца из буyета локалне власти. Љ. Малешевић
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СПУТНИК
Спутник/ Александар Милачић

Коме пада у руке српска војна индустрија
АНАЛИЗЕ И МИШЉЕЊА

Сенка Милош
Оружарски синдикати заједнички су осудили начин на који Министарство одбране у
скупштинску процедуру уводи нови Закон о производњи и промету наоружања и војне
опреме који ће одредити будућност једне од најпрофитабилнијих грана индустрије у
нашој земљи.
Синдикати фабрика „Застава оружје“, „Прва искре“, „Крушик“, „Милан Благојевић“ и
„Слобода“ негодују јер је нацрт закона 13. децембра дат на увид искључиво пословодствима
фирми. Закон између осталог предвиђа да се домаћим инвеститорима омогући куповина
капитала војних фабрика. Синдикати сматрају да се тако отварају мала врата за улазак
сумњивог капитала у те фабрике, а оне су, поред тога што доносе завидан профит, од
стратешког значаја за безбедност земље.

Да ли је улазак странаца у војну индустрију издаја националних интереса
У Савезу самосталних синдиката Србије тврде да приватизације није неопходна, пре свега
зато што су у нашим фабрикама наменске индустрије сви параметри позитивни, а имају
и обезбеђен профит у наредних неколико година. Не треба заборавити да су те фабрике после
НАТО бомбардовања поново саме себе изградиле, зашто би их сада приватизовали, каже
за Спутњик Драган Јекић, председник Самосталног синдиката компаније „Слобода“
и потпредседник Самосталног синдиката металаца Србије задужен за наменску индустрију.
„Не видимо ниједан оправдан аргумент, ни разлог због чега би дошло до приватизације
у нашим фабрикама, с обзиром да готово сва предузећа послују позитивно и значајно су
повећала број радника. Остварују добит, што би то сад некоме предали? Тај неко ко би
ушао са капиталом у наша предузећа буквално добија готове, савремене фабрике“, каже
Јекић.
Он додаје да тај синдикат није у довољној мери био укључен у доношење Закона и да се
историја понавља, јер раднике нико ништа није питао ни када је трансформисан друштвени
капитал. Запослени су предали фабрике у руке државе 2002. године, без икакве накнаде
у акцијама, јер су сматрали да је то позитивно решење, али сада виде да је могло да буде
другачије.
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У том синдикату имају још једну стрепњу, да ће продати капитал завршити у рукама странаца.
То је још један од разлога зашто мислимо да смо недовољно укључени у овај процес, било је
разговора са предлагачем, али код кључних одредница имали смо супротне ставове, каже
Јекић.
„Ми смо тражили да максимално будемо укључени у доношење Закона о производњи
и промету наоружања и војне опреме којим се малтене стварају услови за страна
улагања у наша предузећа. Чињеница је да ће држава, макар по садашњем предлогу
Закона, задржати већински пакет акција и то донекле ствара сигурност код нас да то
неће бити приватизација какав је била у неким другим деловима индустрије“, додаје
Јекић.
С друге стране, у Индустријском синдикату Србије верују да нови Закон, не само да није лош,
већ да би могао да буде спас за ову грану индустрије. Организација је члан глобалног
европског индустријског синдиката, па су у прилици да овдашње прилике пореде са
комшијским и светским. Контактирали смо колеге из одбрамбене индустрије у земљама
окружења, које су у сличној ситуацији биле пре 20 година, каже Драган Матић, председник тог
синдиката.
„Бугарска и румунска искуства говоре, где није дошло до приватизације, та предузећа су
на крају банкротирала, пропала. Када се појаве купци, јако је важно да се инсистира
да они који купују ту врсту производње буду из те бранше, јер се дешавало, а вероватно
ће се десити и и код нас, да садашњи партнери, они који тренутно највише купују од нас,
говорим о компанијама из одређених земаља, покажу интересовање и у одређеном
проценту постану сувласници предузећа“, каже Матић.
Он истиче да се показало да је далеко најбоље да држава остане присутна по питању капитала
у проценту који је најмање 50 одсто, али да је управљања најбоље препустити купцима, јер
како тврди, кадрови који долазе са стране боље управљају и стварају нова тржишта. Такође је
важно да знамо колико ће се од профита улагати у нове производе, технологију и образовање
кадрова. Исте захтеве имали смо и за индустрију која је приватизована, али је пропала,
подсећа Матић.
„Наменска индустрија је у приоритету интересовања великих држава и великих сила,
али важно је знати да већина наших производа из те индустрије, 80 до 90 одсто одлази
у земље које су под контролом НАТО-а. Према томе, они ако хоће нас да угасе,
једноставно могу да промене добављача. Ако пет, шест месеци не извеземо ништа,
можемо да закључамо фабрике“, каже Матић.
Он додаје да Индустријски синдикат Србије реално гледа на приватизацију, али је проблем
у томе што су политичке структуре увек радиле наопако, па су пропали и највећи гиганти
српске индустрије ИМТ, „21. Мај“ и многа друга предузећа.
Одбрамбена индустрија у деведесет одсто случајева је извозно оријентисана. У тој бранши
сачувани су и кадрови, посредно или непосредно од ње живи 35.000 људи. Када су у питању
машине и опрема њихов потенцијал је знатно изнад тренутног просека остатка српске
индустрије.
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