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СУДБИНА “МАГНОХРОМА”: Индијци су га опустошили, а сада га ваде Финци
Аутор: Горан Ћировић
Има ли наде за раднике после погубне приватизације некадашњег краљевачког
гиганта. Након закупа, "Афарак група" купила рудник и погоне. Породица Митал
дужна милионе евра
НЕДАВНО саопштење финске "Афарак групе" да је непосредном погодбом и потписивањем
споразума о купопродаји акција последње од укупно три целине краљевачког "Магнохрома",
предузећа у стечају, по цени од милион евра, постала власник некадашњег индустријског
гиганта, подгрејала је нову наду међу Краљевчанима.
Ова финска компанија, која је последњих година и била закупац једног дела "Магнохромових"
погона, постала је нови власник највеће и најзначајније целине коју уз Фабрику ватросталних
материјала чине још рудници "Шумадија" и "Магнезит", са погонима експлоатације и
сепарације руде ватросталних материјала, као и управне зграде у Краљеву и земљишта на
подручју Краљева, Чачка, Чајетине и Горњег Милановца.
- После двогодишњег тест-пројекта синтер магнезита у "Магнохрому", одлучили смо да купимо
ту операцију и рударска права за различите руднике магнезита са потврђеним резервама
већим од четири милиона тона руде. То нам омогућава да снабдевамо индустрију ватросталног
материјала, а планирамо и значајна улагања у технологију и опрему у "Магнохрому" - наводи
Гај Консбрук, извршни директор "Афарака".
КАО некадашњи гигант не само српске и ексјугословенске, него и европске индустрије
високоватросталног материјала и електротермичких производа, "Магнохром" је на врхунцу
свог развоја, крајем осамдесетих година прошлог века, са Фабриком ватросталног материјала и
рудницима, Фабриком електротермичких производа (ТА-пећи, бојлери, грејачи, грејне
плоче...), сопственим институтом и другим пратећим бироима и погонима, запошљавао десетак
хиљада радника. Практично, градећи и хранећи град на Ибру, "Магнохром" је у својим
најбољим данима запошљавао чак 5.000 Краљевчана. Те бројке, међутим, транзиција је
преполовила, а приватизација, после "кресања" технолошких вишкова, свела на свега стотинак
људи.
- Умерени смо оптимисти, а и нема нам друге. Преко својих плећа смо свашта превалили,
ваљда ће и нас огрејати сунце - коментаришу малобројни радници долазак нових власника. Шанса за опоравак постоји, али само уз домаћинско вођење фирме, редовну исплату зарада
запосленима и модернизацију дотрајале и превазиђене опреме.
ДОЛАЗАК нових власника прилика је да се "Магнохром" коначно опорави од приватизације
која је 2007. године, када је продат компанији "Глобал стил" индијске породице Митал,
пропала и пре него што је спроведена. Током те краткотрајне управе индијских милијардера,
уместо опоравка и напретка, "Магнохром" је опустошен и готово уништен, док је неколико
хиљада Краљевчана остало без посла. Иако им је држава приликом купопродаје отписала дуг
од 53 милиона евра, богати Индијци остали су дужни радницима милионе евра, не уложивши
притом ни цент од 23 милиона обећаних инвестиција, уз губитак од 1,2 милијарде динара. Сви
каснији покушаји нису помогли да се приватизациони промашаји исправе, па је због
презадужености стечај отворен 2016. године.
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- Као и сви, надам се да је ово прави партнер, а не још једна у низу преварантских фирми, које
су годинама уништавале нашу привреду - каже др Предраг Терзић, градоначелник Краљева. Надам се и да коначно имамо људе који долазе да раде и зараде, као и да оживљавањем
производње омогуће нова радна места, а тиме и бољи живот за Краљевчане.
"НЕЛТ"
ОСИМ финске компаније, као новог власника највеће целине "Магнохрома, средином марта
позната београдска фирма "Нелт" је за 98 милиона динара купила Фабрику електротермичких
производа (ФЕТП). Фабрику смолом и тером везаних опека и маса (СВО-ТВО) по цени од 13,5
милиона динара, купило је предузеће "Малбекс ВБИ", такође из Београда.
ОД ДРЖАВЕ ТРАЖЕ ОТПРЕМНИНЕ
БИВШИ радници "Магнохрома" и даље организују протесте захтевајући да им држава после
шест година најзад исплати и остатак од 20 одсто договорених, али непотпуно исплаћених
отпремнина по социјалном програму. Приликом одласка из фирме, радници су прихватили
понуду да им најпре буде исплаћено 80 одсто отпремнина, а 20 одсто када "Магнохром" буде
успешно приватизован.
- Не занима нас судбина "Магнохрома" јер је нас држава обманула и она је та која мора да нам
исплати оно што нам припада. То је у просеку по 80.000 динара, са дугогодишњом каматом поручује Лазар Павловић, бивши радник "Магнохрома".

Ковачевић: Прича о пензијама конфузна и популистичка
Није нормално најављивати нешто што ће можда бити примењено за шест
месеци, а можда ће се на то чекати и дуже, нити је нормално да о томе
одлучује председник државе, јер се закони мењају у парламенту, изјавио је
економиста Милан Ковачевић поводом најаве укидања Закона о привременом
смањивању пензија.
Пише: ФоНет
Ковачевић је за Дојче веле рекао да је читава прича конфузна и популистичка и „њен једини
смисао је да људима пошаље поруку да им се нешто повећава“.
Али, тај популизам је по оцени појединих политичких странака повезан и са тешким одлукама
око Косова, и да се та лоша вест сада покушава прекрити једном добром вешћу, преноси Дојче
веле.
Ковачевић такође оцењује да је „Вучићу тај популизам сада очито потребан, јер је пре неколико
дана изјавио како његово решење за Косово не подржава 80 посто грађана. У тој ситуацији он
се сада бори за симпатије на разне начине како би то спровео“.
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Милан Ковачевић сматра да ће власти и даље рушити пензиони систем, јер ће и даље
различити пензионери имати различито повећање.
„То је потпуно супротно идеји осигурања. Јер, када неко плаћа веће доприносе он рачуна да ће
му бити већи и износ пензије“, објаснио је он.
Ковачевић напомиње „да се са мало мање популизма мора размотрити читава ствар око
пензија“.
Јер, уколико се пензије само врате на пређашњи ниво за то ће бити потребно неких 25
милијарди динара у буџету. А ако се то још буде овако обилато повећавало, као што је
најављено, за то ће требати неких 50-60 милијарди динара у буџету, изјавио је Ковачевић.

ВОИЦЕ: Запослени тужили РТВ због смањења плата: N1
Аутор текста: Бета
Чланови синдиката Независност Радио-телевизије Војводина (РТВ) поднели су
Основном суду у Новом Саду тужбу против покрајинског јавног сервиса због
незаконитог умањивања зарада за 10 одсто запосленима, од новембра 2014.
године, пише Војвођански истраживачко-аналитички центар (ВОИЦЕ).
Укупна вредност спора износи око 40 милиона динара, без припадајућих законских камата,
наводи ВОИЦЕ (www.воице.орг.рс).
Тужбу је поднело 160 радника РТВ-а због незаконитог умањивања зарада применом Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава, наводи се у чланку.
Запослени су тужбу против РТВ-а засновали на аргументу да покрајински јавни медијски
сервис не потпада ни под једну тачку наведеног закона, јер Република Србија нема контролу
над више од 50 одсто капитала или више од 50 одсто гласова у органима управљања, а јавна
средства не чине више од 50 одсто укупних прихода јер се РТВ натполовично финансира из
таксе за јавне медијске сервисе.
Средства која се остварују наплатом таксе не могу бити јавна средства јер нити се уплаћују у
буџет Србије нити њима располаже Република Србија, већ се директно од грађана прикупљају
и наплаћују преко рачуна ЕПС-а док саму висину таксе одређују искључиво управни одбори
јавних медијских установа на заједничкој седници, један је од аргумената из тужбе.
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Војни синдикат тражи од Владе преговоре за колективни уговор: N1
Аутор текста: Бета
Војни синдикат Србије поново је позвао Владу Србије и премијерку Ану Брнабић
да приступи преговорима за закључење посебног колективног уговора за
запослене у Војсци Србије.
"Колективним уговором утврђују се права из радног односа у већем одбиму од оних која
предвиђају закони и други прописи, а то је од круцијалног значаја за побољшање материјалног
и социјалног стања припадника ВС", наводи се у саопштењу Војног синдиката.
Како истичу, то је уједно и основ да се крене у превазилажење нагомиланих проблема који су
резултирали осипањем и одласком великог броја обучених кадрова из војске.
Из синдиката наводе и да је потписивање Колективног уговора за запослене у ВС основ и
потреба да се стане на пут осипању кадрова и одласку људи из Војске Србије, коју је у последње
две године напустило висе од 3.000 њених припадника и данас је свакодневно напуштају.
"Апсурдно је са друге стране, вишегодишње неосновано инаћење надлежних да се не потпише
овај важан документ, јер по државу он не представља никакве финансијске издатке и све се
може решити у оквиру постојећег буџета и прерасподелом средстава, уз прекид ненаменског
трошења новца из буџета у бесмислене пројекте и корупционашке послове у којима учествују
бас ти који су највећи противници колективног уговора међу којима предњачи бивши
начелник Генералштаба генерал Диковић", пише у саопштењу.
Из синдиката се надају да ће "овај пут превладати свест о томе да је Србија правна држава, да
припадници ВС имају репрезентативни синдикат који има законско право да закључи
колективни уговор у име запослених, те да Влада мора да поштује законе и дужна је да о
закључењу колективног уговора преговара".
Уколико реакција Владе изостане у законом прописаном року од 45 дана, Војни синдикат
најављује да ће остварење и заштиту својих права припадници ВС потражити на суду и у
међународним институцијама и организацијама првенствено ЕУ.
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