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АЗОТАРА ИДЕ У СТЕЧАЈ: Скоро 900 људи остаје без посла?
Извор:Курир.рс

ШОК Око 400 радника Азотаре који су се окупили у кругу фабрике од директора "Србијагаса"
чуло да те фабрике у постојећем облику више неће бити
Фабрика минералних ђубрива и азотних једињења "ХИП Азотара" из Панчева у постојећем
облику више неће постојати и неминовно иде у стечај, рекао је директор "Србијагаса" Душан
Бајатовић запосленима ове фабрике који су се јуче окупили у фабричком кругу да би чули каква
је судбина њихових радних места.
Како за Курир тврди Градиша Живановић, председник Самосталног синдиката Азотаре,
Бајатовић је радницима пренео да држава хоће стечај Азотаре да би очистила дугове и да би
после могла да је приватизује.
- Бајатовић нам је рекао да постојеће стање у Азотари више није одрживо и да фабрика у овом
облику и са оволико радника неће постојати. Он је поновио оно што су нам раније рекли у
Министарству привреде. У четвртак идемо на састанак радне групе у Министарство енергетике,
надамо се да ћемо нешто моћи да променимо. Наш једини захтев је да радимо - каже
Живановић и подсећа да фабрика тренутно не ради због годишњег ремонта.
Он додаје да, како сада ствари стоје, стечај Азотаре је неминован, а ако се то деси, свих 875
запослених ће остати без посла.
- Држава је понудила три модела социјалног програма - објашњава Живановић и додаје да су
радници у шоку.
Министар енергетике Александар Антић изјавио је да Азотара одлази у стечај због
презадужености и да ће по завршетку стечајног поступка бити понуђена на продају.
Бројке
108 милиона евра вредност имовине Азотаре
200 милиона евра износе дугови фабрике минералног ђубрива
90 одсто дуга Азотаре су дуговања према "Србијагасу"
Историјат Азотаре:
- "ХИП Азотара" Панчево једна је од највећих фабрика минералног ђубрива у Србији
- 1959. почела изградња постројења за производњу амонијака, азотне киселине и кречног
амонијум-нитрата (КАН)
- 27. новембра 1962. почела са радом Хемијска индустрија Панчево
- Крајем 1969. повећани капацитети и изграђена постројења за производњу карбамида и НПК
ђубрива
- Од 1979. до 1985. модернизована производња
- 1999. у бомбардовању оштећено постројење за производњу амонијака - Амонијак ИИИ, док је
погон за производњу минералног ђубрива НПК разорен
- Почетком 2000. производња у Азотари је обновљена
- 2006. Азотара је продата за 13,1 милион евра конзорцијуму који су чиниле литванске фирме
"Арви" и "Санитекс" и београдски "Универзал холдинг"
- 2007. нови власник је размонтирао и за 32,5 милиона евра продао највреднији део фабрика,
погон Карбамид 2
- 2009. Агенција за приватизацију после две године закашњења раскида уговор о приватизацији
- Дугови Азотаре порасли су и због ризичне трговине пшеницом по налогу Владе Мирка
Цветковића
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- 2012. управљање Азотаром преузима "Србијагас"
- 2013. подигнута оптужница против бившег министра пољопривреде Саше Драгина и 20
његових сарадника због сумње да су незаконитом продајом регресираног минералног ђубрива
оштетили Азотару за више стотина милиона динара.
- 2014. усвојен је УППР за Азотару, а након њега требало је да уследи стечај, али је примена
плана обустављена
- 4. јула 2018. државно правобранилаштво у име Министарства привреде поднело предлог за
стечај
- 875 запослених има "ХИП Азотара"
- 20 милиона тона минералних ђубрива је годишња производња

Вучић: За три месеца значајно повећање плата за медицинске раднике
Извор: РТС, Танјуг
Председник Србије Александар Вучић најавио је значајно повећање плата за три до три и по
месеца за медицинске раднике и подвукао да се резултати спроведених реформи одлично виде у
Врњачкој Бањи, која се мења и напредује.
Александар Вучић је на постављању камена темељца хотела "Меркур палас", новог објекта
специјалне болнице "Меркур", рекао да је и ту видео много лекара, медицинских сестара који
раде свој тежак посао, да је посебно фасциниран послом који обављају медицинске сестре и
поручио им да могу да ускоро, за три до три и по месеца, да очекују значајно повећање плата.
Вучић: Ускоро градња и ауто-пута Појате–Прељина
Председник Александар Вучић је најавио да ће врло брзо почети и градња ауто-пута од Појата
до Прељине.
"Недељама и месецима разговарамо са онима који треба да инвестирају у овај део Србије.
Разговарамо о градњи ауто-пута Појате–Прељина, који ће повезати Чачак, Краљево, Трстеник,
Крушевац, Ћићевац... и ускоро крећемо и са тим радовима и брзо ћемо завршити", рекао је
Вучић у обраћању на свечаној акадамији поводом 150 година туризма у Врњачкој Бањи.
Председник Србије је рекао да ће тај ауто-пут бити урађен баш као што ће бити завршен аутопут Београд–Чачак, као и до краја године Коридор 10 од Ниша до Македоније и Бугарске пре
краја ове године.
Како је рекао, све ће се учинити да остану овде, да остану у својој земљи, да раде и да се
неправда неисплаћивања довољних плата за оне који обављају најтеже послове у будућности
исправи.
Председник Србије је рекао да су се неки смејали на почетку реформи, али да се успех и
резултати тих реформи виде и у Врњачкој Бањи.
Навео је да убудуће, наставком рада, реформи, медицински радници неће маштати да одлазе у
развијеније земље попут Немачке, већ да ће и Бања изгледати као што изгледају бање у тој
земљи, а и плате неће бити пет-шест пута ниже него тамо, већ ће се та разлика смањивати.
Осврнуо се и на Национални базен који се налази у том месту, додао да надлежни сада "траже"
још милион евра да се он покрије и да би тиме не само наши пливачи, ватерполисти, већ и из
многих земаља у свету долазили у Бању и тренирали.
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Вучић је оценио и да промене које се виде у Врњачкој Бањи најмање примећују мештани, али
зато највише они који у њу долазе, наводећи да се и сам изненади колико се Бања мења,
напредује, колико је нових фасада, ту је и фонтана, амфитеатар, променада...
Како је рекао, министар Расим Љајић воли да каже да је Врњачка Бања "усисивач" пара, али и
да се све што се уложи добро и искористи.
Постављен камен темељац за "Меркур палас"
Министар здравља Златибор Лончар и директор болнице Дејан Станојевић поставили су камен
темељац, а присуствовала је и министарка саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре Зорана
Михајловић, као и директор "Коридора Србије" Зоран Бабић, који је из тог града.
Александар Вучић је на постављању камена темељца хотела "Меркур палас", новог објекта
специјалне болнице "Меркур", рекао да је и ту видео много лекара, медицинских сестара који
раде свој тежак посао, да је посебно фасциниран послом који обављају медицинске сестре и
поручио им да могу да ускоро, за три до три и по месеца, да очекују значајно повећање плата.
Вучић: Ускоро градња и ауто-пута Појате–Прељина
Председник Александар Вучић је најавио да ће врло брзо почети и градња ауто-пута од Појата
до Прељине.
"Недељама и месецима разговарамо са онима који треба да инвестирају у овај део Србије.
Разговарамо о градњи ауто-пута Појате–Прељина, који ће повезати Чачак, Краљево, Трстеник,
Крушевац, Ћићевац... и ускоро крећемо и са тим радовима и брзо ћемо завршити", рекао је
Вучић у обраћању на свечаној акадамији поводом 150 година туризма у Врњачкој Бањи.
Председник Србије је рекао да ће тај ауто-пут бити урађен баш као што ће бити завршен аутопут Београд–Чачак, као и до краја године Коридор 10 од Ниша до Македоније и Бугарске пре
краја ове године.
Како је рекао, све ће се учинити да остану овде, да остану у својој земљи, да раде и да се
неправда неисплаћивања довољних плата за оне који обављају најтеже послове у будућности
исправи.
Председник Србије је рекао да су се неки смејали на почетку реформи, али да се успех и
резултати тих реформи виде и у Врњачкој Бањи.
Навео је да убудуће, наставком рада, реформи, медицински радници неће маштати да одлазе у
развијеније земље попут Немачке, већ да ће и Бања изгледати као што изгледају бање у тој
земљи, а и плате неће бити пет-шест пута ниже него тамо, већ ће се та разлика смањивати.
Осврнуо се и на Национални базен који се налази у том месту, додао да надлежни сада "траже"
још милион евра да се он покрије и да би тиме не само наши пливачи, ватерполисти, већ и из
многих земаља у свету долазили у Бању и тренирали.
Вучић је оценио и да промене које се виде у Врњачкој Бањи најмање примећују мештани, али
зато највише они који у њу долазе, наводећи да се и сам изненади колико се Бања мења,
напредује, колико је нових фасада, ту је и фонтана, амфитеатар, променада...
Како је рекао, министар Расим Љајић воли да каже да је Врњачка Бања "усисивач" пара, али и
да се све што се уложи добро и искористи.
Министар здравља Златибор Лончар и директор болнице Дејан Станојевић поставили су камен
темељац, а присуствовала је и министарка саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре Зорана
Михајловић, као и директор "Коридора Србије" Зоран Бабић, који је из тог града.
Министар здравља је изразио задовољство што се налази у месту које има толико дугу традицију
у лечењу пацијената, као и да о успеху у привлачењу туриста говоре сами резултати те српске
бање.
Истиче, међутим, да је све више бања у целом свету, па да бисмо били конкурентни, морамо да
улажемо у наше бање, како би биле модерне и задовољиле потребе модерног пацијента.
Подвукао је да је реч о великој инвестицији која ће се вратити грађанима Врњачке Бање, јер
након изградње објекта, тај центар посећиваће и инострани гости.
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Навео је да у специјалној болници "Меркур" ради око 50 лекара и најавио да ће се, ако се буду
ширили капацитети у тој установи, повећавати и број запослених, али и људи који се
специјализују.
Министар Љајић је рекао је да у години јубилеја, када Врњачка Бања слави 150 година, нико не
може да верује како се из годину у годину мења набоље.
За само три године, према његовим речима, број ноћења је повећан за 40 одсто, те је у складу са
порастом туризма држава помогла Врњачку Бању са 150 милиона динара. "Све је у знаку 150",
нагласио је он.
Истиче да је 132 милијарде динара одвојено само за инфраструктурне пројекте у Врњачкој
Бањи, али да је у плану да се ураде још две битне ствари.
"Реконструкција Црквеног брда, правимо нову површину, нови плато и реконструкција великог
тунела из Другог светског рата који ће постати нова туристичка атракција", казао је Љајић.

Протест радника Азотаре због најављеног стечаја
Извор: РТС

Радници панчевачке Азотаре окупили су се јутрос око седам сати код фабричке капије у мирном
протесту због најављеног стечаја, захтевајући да задрже посао и да фирма настави да ради.
Одржан је састанак са Душаном Бајатовићем, који је потврдио да стечаја мора бити,
највероватније у року од месец дана.
Ни разговори у Влади ни протести радника Азотаре за захетвом да фабрика настави да ради
нису уродили плодом. Душан Бајатовић, директор "Србијагаса" који је већински власник
предузећа, објаснио је радницима да нису конкурентни на тржишту и да Азотара не може да
буде продата без стечаја.
"Не можемо да уђемо у преговоре са стратешким партнером зато што је процењена вредност
Азотаре 110 милиона евра, а дугови су 220 милиона. Без инвестиција од 70 милиона, фабрика не
може да послује позитивно", указао је Бајатовић.
Радницима се нуди отпремнина од 300 евра по години радног стажа. Они су незадовољни
преговорима и тврде да нису криви што фабрика има огромне дугове.
"Радници нису моглу да утичу на цену куповине и продаје. Претпостављам да је ту проблем у
минусу азотаре", каже један од радника Драгољуб Тулић.
Нови састанак око судбине Азотаре заказан је за четвртак у Влади Србије.

Уштеда од умањења пензија 75 милијарди динара
Извор:Танјуг

Укупна уштеда остварена умањењем пензија за три године износи 75 милијарди динара,
процењују у Министарству финансија Србије.
Уштеда је остварена од новембра 2014, када је уведена та кризна мера, па до краја 2017. године,
објављено је на сајту Министарства финансија.
Просечна месечна уштеда у овом периоду износи две милијарде динара.
Нето износ исплаћен за пензије након умањења у 2015. години је 490,2 милијарде динара, а у
2016. години је 492,2 милијарде динара.
У периоду јануар – октобар 2017. године исплаћене су нето пензије у износу од 413,1 милијарди
динара, подаци су Министарства финансија.
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Питање о уштеди оствареној умањењем пензија је једно од најчешће тражених информација од
јавног значаја од Министарства финансија.
Министар финансија Синиша Мали рекао је 13. јуна, након договора о новом аранжману Србије
са ММФ-ом, познатијем као "чуваркућа", да ће Закон о привременом умањењу пензија бити
потпуно, а не фазно укинут до краја године.

Мали: Пореске олакшице за сузбијање сиве економије
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: Веома је важно да се континуирано ради на мерама које ће помоћи да се сузбије сива
економија, а једна од њих је управо смањење доприноса на зараде запослених, сагласили су се
данас министар финансија Синиша Мали и извршна директорка НАЛЕД-а Виолета Јовановић.
Сузбијању сиве економије ће свакако допринети и реформа Пореске управе, која ће ту
институцију учинити много ефикаснијом, закључено је на састанку министра финансија и
извршне директорке НАЛЕД-а.
Министар Мали је истакао да је циљу сузбијања сиве економије управо важно што ће почетници
у бизнису од 1. октобра ове године имати пореске олакшице, чиме држава подстиче младе да
започињу сопствени бизнис.
Министар финансија је истакао да је битно да држава предузме све неопходне кораке и мере
како би олакшала рад привреди, што даље доприноси и већој запослености, те бољим
финансијским резултатима Србије.
Како је саопштило Министарство финансија, на састанку је било речи о спровођењу реформских
иницијатива у областима сузбијања сиве економије и развоја електронске управе и имовине,
као и припремама свих институција за спровођење фискалних олакшица за почетнике у
пословању од 1. октобра 2018. године.
Мали је са Јовановић разговарао о приоритетним мерама за унапређење пословног амбијента, а
тема разговора су биле и конкретне активности чије спровођење је планирано до краја 2018.
године, а у циљу јачања позиције Србије на међународним листама конкурентности.
Било је речи и о новом систему опорезивања за ИТ сектор, а у ту сврху биће формирана нова
радна група.
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Бајатовић саветује социјални програм
Аутор:С. Б.

Део запослених панчевачке "Азотаре" почео штрајк због увођења стечаја. На 200 евра по години
радног стажа, 100 евра ће додати "Србијагас"
ДЕО радника "Азотаре" у понедељак је започео штрајк у кругу фабрике. Они, као и њихове
колеге, надају се да постоји начин да се избегне стечај и да фабрика и даље ради. Са
представницима синдиката и менаџментом јуче се састао и Душан Бајатовић, директор
"Србијагаса", који је већински власник панчевачке фабрике ђубрива. Он је потврдио да је стечај
најизвеснији сценарио, али да још има времена за социјални програм, јер поступак неће почети
пре 15. августа.
Министарство привреде је почетком јула поднело Привредном суду у Панчеву захтев за
покретање стечаја због - презадужености предузећа. Обавезе фабрике су око 200 милиона евра.
Највећи део, више од 19 милијарди динара, дугују већинском власнику "Србијагасу".
- Не можемо да разговарамо са стратешким партнерима, због дуговања - изјавио је Душан
Бајатовић. - Предлажем вам социјални програм. На 200 евра по години радног стажа, 100 евра
ће додати "Азотара" уз помоћ "Србијагаса". Ако је просечни износ отпремнине 7.000 евра,
"Србијагас" ће надокнадити још око 3.000 евра. Биће остављено довољно новца за конзервацију
фабрике. Ја бих узео социјални програм. Ако дође до договора са стратешком партнером,
помоћи ће "Србијагас".
Радници су збуњени неочекиваним захтевом државе да се над фабриком покрене стечај.
Донедавно, опција је била продаја и проналазак стратешког партнера, а у нови погон је уложено
20 милиона евра.
- Држава нас тера у стечај. Део радника се сам организовао и кренуо у штајк, који није под
окриљем синдиката - чули смо од Петра Наумовића, председника синдиката "Независност" у
"Азотари". - Исцрпли смо све могућности. Послали смо писмо председнику државе, премијерки
и Покрајинској влади са захтевом да се избегне стечај фабрике и изнађе друго решење.
ПРВО ИНВЕСТИЦИЈЕ
МИНИСТАРСТВО привреде је лане започело приватизацију фирме рапсисивањем позива за
достављање писама занитересованости. Међу интересентима су били "Промист" из Новог Сада,
ПФИЦ са Кипра и КИТЕ из Мађарске. Влада је требало да донесе одлуку о моделу
приватизације. Приватизациони саветник је у прелиминарним резултатима нагласио негативне
ефекте у случају стечаја и препоручио - инвестициони циклус. Из Владе се, по подношењу
предлога за увођење стечаја, чуло и да је то, између осталог, обавеза према ММФ.

ПОСЛЕ ЗАТВАРАЊА ФИРМЕ “ХЕНДИ” ПРОТЕСТ ИСПРЕД ВЛАДЕ:
Мајке таоци угашене фирме
Аутор:Ј. Ж. Скендерија

Труднице и породиље угашеног "Хендија" испред Владе Србије затражиле права. Више од сто
запослених покушава да уђе у траг својим радним књижицама
ПРЕДСТАВНИЦЕ око 100 трудница и породиља из фирме "Хенди тел" окупиле су се у
понедељак испред зграде Владе Србије и упутиле захтев премијерки Ани Брнабић да реши
њихов проблем. Наиме, више од месец дана, откад је њихова фирма затворена, оне покушавају
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да уђу у траг својим радним књижицама, како би бар преко Националне службе за
запошљавање решиле свој статус и оствариле право на новчану накнаду.
Према речима Милке Шашић, од 31. маја оне воде борбу, обраћају се разним службама и
добијају различите информације. У Служби за дечју заштиту речено им је да фирма мора да
достави доказе о томе да су им рачуни у блокади и да ће тада све бити решено. Међутим, у
седишту фирме нема никога од 15. јуна.
- Потом смо се обратиле Инспекцији града Београда, где смо добиле информацију да су
извршили вандредни инспекцијски надзор, али немају сазнања о томе где послодавац обавља
делатност и у ком статусу је фирма, те не могу да утврде шта се дешава с нашим радно-правним
статусом - каже наша саговорница.
Слале су мејлове и председничком кабинету, министарствима рада, привреде и финансија.
Одговор су добиле једино из председничког кабинета, да је случај прослеђен министарствима
рада и привреде.
БЛОКАДА ОД МАЈА Хенди тел, познати ланац продавница мобилних телефона и опреме, 2.
јуна је затворио све малопродајне објекте због проблема са ликвидношћу. У Србији су пословали
11 година и запошљавали више од 900 радника. У Агенцији за привредне регистре фирма се и
даље води као активно привредно друштво, а у блокади је од 31. маја, подаци су Народне банке
Србије. Рачуни су им у "црвеном" за чак 243,3 милиона динара, тачније за више од два милиона
евра.
- Била сам са још једном трудницом 3. јула у Министарству рада и речено нам је да ћемо добити
одговоре, али то се није десило - истиче наша саговорница. - На сајту Привредног суда стоји да
је Ерсте банка дала предлог да се покрене стечајни поступак. Међутим, због предстојећих
годишњих одмора стечајног управника неће доделити. Нама би и он значио, јер бисмо имале
коме да се обратимо, да он дође до наше документације и проследи паре трудницама које се
налазе на наменском рачуну фирме. Ми смо буквално заробљене у фирми у којој нема никога.
Водимо се као запослене, доприноси за мај нису уплаћени, немамо примања, немамо радне
књижице, немамо уговоре о раду, немамо ништа!
У писму премијерки оне су навеле да је газда затворио фирму буквално преко ноћи и оставио
више од 900 људи без посла, без икакве најаве. Последњу плату добиле су 11. маја, за април.
Трудницама није исплаћено боловање ни за март, а притом су изгубиле и сваку наду да ће
одређене институције реаговати на прави начин.

Бајатовић: Азотара иде у стечај, дугови су огромни
Извор:Нова економија
Стечај у Азотари ће бити уведен, саопштио је након састанка с представницима менаџмента
Азотаре и са радницима директор ЈП Србијагас Душан Бајатовић.
Једна од највећих фабрика азотних ђубрива и азотних једињења у региону, панчевачка Азотара,
одлази у стечај. То је током прошле недеље, јавности саопштио ресорни министар Александар
Антић, због - како је навео - презадужености фабрике. Он је најавио да ће по завршетку
стечајног поступка, фабрика бити понуђена на продају. Коме и како - није познато, преноси
Нова економија.
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Дугови ХИП Азотаре су се из године у годину само гомилали. Они у овом тренутку износе око
200 милиона евра, што је дупло више од вредности целокупне имовине, која је процењена на
око 100 милиона евра. Деведесет одсто дуговања фабрике је према ЈП Србијагас.
Дуг износи 220 милиона евра
- Тренутно користимо ситуацију пошто сте у процесу приватизације, да у наредних месец дана
спроведемо социјални програм, предлажем вам следећу варијанту - 200 по години радног
стажа, 100 евра ће надокнадити Азотара уз помоћ Србијагаса, плус, дакле ако је 7.000 просек
Србијагас ће надокнадити још око 3.000 евра. Не можемо да разговарамо са стратешким
партнерима, због дуговања од 110 милиона евра, а дуг је 220 милиона евра, а укупно је
потрошено за последњих 10 година 450 милиона евра са рачуна Србијагаса - каже Бајатовић.
- Влада по притисцима ММФ неће то да дозволи и да плаћа - наводи Бајатовић и додаје да
стечајни поступак неће бити пре 15. августа.
Оставићемо довољно средстава за конзервацију фабрике. Ако се поново покрене производња Бајатовић каже неће бити враћени сви радници.
- Шта је мој савет у погледу социјалног програма? Претходних девет година, Србијагас је био уз
вас, ја бих узео социјални програм! Ако дође до договора са стратешком партнером, помоћи ће
Србијагас - каже Бајатовић.
Раније је рекао да су дуговања толика зато што не могу да имају боље резултате јер су били и
бомбардовани и лоше приватизовани.
Радници изненађени одлуком о стечају
Радници су од јуче ујутру у штрајку у кругу фабрике, а окупило се око 500 њих, јавља репортерка
Н1. Део окупљених извиждао је директора Азотаре по доласку. Кажу да их је вест посебно
изненадила, јер је Азотара пословала добро од почетка године, и да су сматрали да је то добар
знак. Додају да је стечај изнуђено решење.
- Свима је јасно, наш власник већински Србијагас, од 85 до 90 одсто, а наша највећа дуговања су
за природни гас који добијамо од Србијагаса, и мало је необично да власник сам тера своју
фирму у стечај и ту мора да реагује Влада - рекао је раније данас за Н1 радник Азотаре Лазар
Богосављев.
Каже да Влада може да уложи средства или да отпише део тих дуговања. Радници за стање
окривљују искључиво руководство. Наводи да траже сву документацију од менаџмента и
састанак са директором.
Додао је да и да је директор Србијагаса Душан Бајатовић најавио долазак у 11 сати у фабрику.
Каже да се радници неће тако лако одрећи својих радних места, преноси Нова економија.
- Срамота је да се оваква фирма заустави, ми смо пољопривредна земља, ова фабрика је једини
произвођач амонијака на Балкану, и од војног је значаја, јер може и неке врсте експлозива да
прави, и срамота је да се она затвори - каже Богосављев.
Представници синдиката Азотате су претходних дана послали отворено писмо председници
Владе, Ани Брнабић и председнику државе, Александру Вучићу. Учествовали су и на радној
групи са представницима Владе, изнели своје захтеве и од власти очекују одговоре.
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Вучић: За три месеца значајно повећање плата за медицинаре, неће
више маштати о Немачкој
Извор:Танјуг

Председник Србије Александар Вучић најавио је данас значајно повећање плата за три, три ипо
месеца, за медицинске раднике и подвукао да се резултати спроведених реформи одлично виде
у Врњачкој Бањи која се мења и напредује.
Вучић је на постављању камена темељца хотела "Меркур палас", новог објекта специјалне
болнице "Меркур", рекао да је и овде видео много лекара, медицинских сестара који раде свој
тежак псоао, да је посебно фасциниринан послом који обављају медицинске сестре и поручио
им да могу да ускоро, за три, три ипо месеца да очекују значајно повећање плата.
Како је рекао све ће се учинити да остану овде, да остану у својој земљи, да раде и да се неправда
неисплаћивања довољних плата за оне који обављајуу најтеже послове у будућности исправи.
"Смејали су се, али се резулати реформе виде"
Председник Србије је рекао да су се неки смејали на почетку реформи, али да се успех и
резултрати тих реформи виде и овде у Врњачкој Бањи.
Навео је да убудуће, наставком рада, реформи, медицински радници неће маштати да одлазе у
развијеније земље попут Немачке, већ да ће и Бања изгледати као што изгледају бање у тој
земљи, а и плате неће бити пет, шест пута ниже него тамо већ ће се та разлика смањивати.
Осврнуо се и на национални базен који се налази у том месту, додао да надлежни сада "траже"
још милион евра да се он покрије и да би тиме не само наши пливачи, ватерполитсти... већ и из
многих земаља у свету овде долазили и тренирали.
Како је рекао министар Расим Љајић воли да каже да је Врњачка Бања "усисивач" за паре, али и
да се све што се уложи добро и искористи.
Камен темељац
Камен темељац за изградњу хотела "Меркур Палас", новог објекта Специјалне болнице
"Меркур" у Врњачкој бањи, постављен је данас у присуству председника Србије Александра
Вучића.
Камен темељац су поставили министар здравља Златибор Лончар и директор болнице Дејан
Станојевић, а присуствовала су и министар трговине, телекомуникација и туризма Расим Љајић,
министарка саобраћаја, градјевинарства и инфраструктуре Зорана Михајловић, као директор
Коридора Србије Зоран Бабић који потиче из тог града.
Министар здравља је изразио задовољство што се налази у у месту које има толико дугу
традицију у лечењу пацијената, као и да о успеху у привлачењу туриста говоре сами резултати те
српске бање.
Истиче, међутим, да је све више бања у целом свету, а да бисмо били конкурентни морамо да
улажемо у наше бање, како би биле модерне и задовољиле потребе модерног пацијента.
Подвукао је да је реч о великој инвестицији која ће се вратити грађанима Врњачке Бање, јер
након изградње објекта тај центар посећиваће и инострани гости.
Навео је да у специјалној болници „ Меркур“ ради око 50 лекара и најавио да ће, ако се буду
ширили капацитети у тој установи, повећавати и број запослених, али и људи који се
специјализују.
Све у знаку 150
Министар Љајић је рекао је да у години јубилеја, када Врњачка Бања слави 150 година, нико не
може да верује како се из годину у годину мења на боље.
За само три године, према његовим речима, број ноћења је повећан за 40 одсто, те је у складу са
порастом туризма држава помогла Врњачку Бању са 150 милиона динара.
„ Све је у знаку 150“ , нагласио је он.
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Истиче да је 132 милијарде динара одвојено само за инфраструктурне пројекте у Врњачкој
Бањи, али да је у плану да се ураде још две битне ствари.
„ Реконструкција Црквеног брда, правимо нову површину, нови плато, и реконструкција
великог тунела из другог светског рата који ће постати нова туристичка атракција“ , казао је он.
Директор Станојевић је подсетио да је пре 94 године направљена вила „ Сплендор“ и да је
тиме Врњачка Бања дефинисана у Србији као туристичко место.
Истакао је да ће се нови хотел градити по светским стандардима који ће задовољити све потребе
модерног госта, али који неће запоставити традицију.
Он је прецизирао да здравствени туризам има највећи раст у нашој земљи, те да ће се у
наредним годинама у ту врсту туристичке понуде све више улагати.
Попуњени капацитети
Каже да у специјалној болници „ Меркур“ тренутно борави 736 гостију, а да је укупан
капацитет 775, што је 95 одсто попуњености.
„ У овом тренутку не постоји ниједна болница у Србији која има толики број гостију“ , истакао
је он.
Станојевић каже да се у тој болници лечи више од 400 дијабетичара, што је, највећи број на
једном месту у целој Европи.
Најавио је да ће запошљавати младе људе који се школују у Србији, како би их задржали да
остану у земљи.
Отворени и затворени базени
Будући хотел, чија ће изградња коштати око четири милиона евра, простираће се на површини
од 6.500 квадратних метара, а садржаће 58 соба и апартмана.
"Меркур Палас" биће намењен за пружање услуга здравственог туризма, те ће у свом комплексу
садржати и wеллнеш и спа центар - са отвореним и затвореним базеном, масажама и
третманима, фитнеш центар, естетску медицину, мултифункционалну салу, медицински блок са
комплетном дијагностиком и терапијама.
Из специјалне болнице "Меркур" кажу да је ово значајан тренутак за Врњачку бању, јер ће
обележити почетак стварања новог туристичког комплекса какав још не постоји у бањи.
Визија болнице је, наводе, да постану лидери у пружању услуга здравственог туризма не само у
земљи, већ и у региону, а то ће, кажу, изградња тог модерног и луксузног објекта допринети.
За реализацију овог пројекта, како се наводи, добијена је подршка државних институција, што
указује на његов значај за државу Србију.
Наводи се да је Специјална болница Меркур у претходној деценији уложила значајна сопствена
средства у модернизацију опреме, постојећих и изградњу нових објеката.
Додатни садржаји укључиће wеллнесс и спа центар (који ће се простирати на 1.000 м2 са
отвореним и затвореним базеном, масажама и третманима), фитнеш центар, естетску медицину,
мултифункционалну салу, медицински блок са комплетном дијагностиком и терапијама, са
свим пратећим садржајима једног савременог спа и медицинског центра.
Нови објекат финансираће се делом из сопствених средстава, а делом из кредитних средстава,
за шта постоје економска оправданост и неопходне сагласности, тако да ће пословање установе
функционисати несметано.
Након тога, Вучић ће присуствовати свеченој академији на платоу испред Црквеног брда.
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Вучић: Грађани Србије ће сваке године осећати све већи бољитак
захваљујући тешким реформама
Извор:Б92, Танјуг

Грађани Србије ће сваке године осећати све већи бољитак захваљујући тешким реформама које
се спроводе, поручио је данас председник Србије Александар Вучић.
- У свакој години ћете осећати значајан бољитак, зато што данас имамо сигурну касу и
смањујемо јавни дуг Србије. Нећу деци да оставимо дугове које су неки претходници оставили
нама, већ желим да им оставимо чисту и сигурну будућности - рекао је Вучић на свечаној
акадамији поводом 150 година туризма у Врњачкој бањи, на платоу испред Црвеног брда.
Вучић је нагласио да држава предузима све да места широм Србије буду богатија и да се у њима
боље живи, као и да је већ много тога промењено набоље.
Напоменуо је да неки покушавају камен који ће држава изнети на "врх планине" да врате доле,
али да увек вредни и поштени победе и не дозволе да се точак историје врати натраг.
- Ви сте залужили све ове промене и да живите боље, јер сте у то веровали - нагласио је Вучић,
подсетивши да је мало ко веровао у бољитак када су покренуте тешке реформе.
Вучић је захвалио грађанима што су веровали у промене и дали подршку за мењање Србије.
За три месеца раст плата медицинских радника
Председник Србије Александар Вучић најавио је значајно повећање плата за три, три и по
месеца, за медицинске раднике.
Он је подвукао да се резултати спроведених реформи одлично виде у Врњачкој Бањи која се
мења и напредује.
Вучић је на постављању камена темељца хотела Меркур палас, новог објекта специјалне
болнице Меркур, рекао да је и овде видео много лекара, медицинских сестара који раде свој
тежак посао, да је посебно фасциниран послом који обављају медицинске сестре и поручио им
да могу да ускоро, за три, три и по месеца да очекују значајно повећање плата, преноси Б92.
Како је рекао све ће се учинити да остану овде, да остану у својој земљи, да раде и да се неправда
неисплаћивања довољних плата за оне који обављају најтеже послове у будућности исправи.
Председник Србије је рекао да су се неки смејали на почетку реформи, али да се успех и
резултрати тих реформи виде и овде у Врњачкој Бањи.
Да нам бање буду као у Немачкој
Навео је да убудуће, наставком рада, реформи, медицински радници неће маштати да одлазе у
развијеније земље попут Немачке, већ да ће и Бања изгледати као што изгледају бање у тој
земљи а и плате неће бити пет, шест пута ниже него тамо, већ ће се та разлика смањивати.
Осврнуо се и на Национални базен који се налази у том месту, додао да надлежни сада "траже"
још милион евра да се он покрије и да би тиме не само наши пливачи и ватерполисти, већ и из
многих земаља у свету овде долазили и тренирали.
Он је оценио и да промене које се виде у Врњачкој Бањи најмање примећују мештани, али зато
највише они који у њу долазе, наводећи да се и сам изненади колико се бања мења, напредује...
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За сузбијање сиве економије важно смањење доприноса на зараде
Пише: ФоНет

За сузбијање сиве економије важно је смањење доприноса на зараде запослених, поручили су
данас министар финансија Синиша Мали и директорка НАЛЕД-а Виолета Јовановић.
Током разговора о сузбијању сиве економије и развоју електронске управе и имовине, те о
припремама свих институција за спровођење фискалних олакшица, Мали и Јовановићева
сагласили су да је за сузбијања сиве економије неопходна и реформа Пореске управе, саопштило
је Министарство.
Мали је истакао да је у циљу сузбијања сиве економије важно што ће почетници у бизнису
имати пореске олакшице од 1. октобра, како би држава подстакла младе да започињу сопствени
бизнис.
На састанку је било речи и о новом систему опорезивања за ИТ сектор, због чега ће бити
формирана нова радна група, наведено је у саопштењу.

Радници постали најамници у предузећима која су градили!
Пише: Бранислав Гулан
Према подацима Министарства пољопривреде, пре почетка процеса приватизације, који је
спроведен од 2000. до 2013. године, у Србији је успешно радио 91 пољопривредни комбинат и
108 пољопривредних добара, од чега у Војводини око 106 добара и 36 комбината.
Захваљујући приватизацији, око 120.000 хектара завршило је у рукама неколико појединаца,
чиме је држава изгубила десетине милиона евра, у пољопривреди Србије. У тој трговини
држави и њеним грађанима нанета је несагледива и трајна штета.
Незаконите приватизације
Осим гашења радних места, уништеног сточног фонда, али и технологије, прекинута је
кооперација десетине хиљада сточара и на тај начин је избачена кључна карика у ланцу
пољопривредне производње и развоја српске економије. Грех власти је што пољопривредници
нису имали право учешћа у приватизацији комбината које су својим радом подизали. Да су они
имали то право, данас би имали акције у тим предузећима и одлучивали би о производњи,
ценама на тржишту, откупу, производњи и продаји. Иако су најамни радници у предузећима
које су градили. Највећи део приватизације пољопривредних предузећа у Србији није обављен
на законит начин, јер према важећој регулативи промет пољопривредним земљиштем у јавној
својини није дозвољен.
Агенција за приватизацију продајући комбинате, заправо је обављала промет земљишта над
којим су они имали право коришћења, иако за то није била надлежна. То је највећи пропуст.
Агенција опет тврди супротно, да никада није продавала земљиште, већ искључиво капитал
предузећа. Ту се и крије квачка српске приватизације у аграру, јер се вредност земљишта није
налазила у књиговодственим билансима, није улазила ни у процену вредности фирме, нити у
почетну цену на лицитацијама. Међутим, са доказом о куповини фирме, нови власници су се,
углавном без проблема, у катастру уписивали и као власници земљишта.
Проблем је настао када је 2005. године усвојена Стратегија приватизације, којом је државно
власништво над земљом оцењено као рецидив прошлости. Инсистирало се на систему
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исхитрене приватизације, а свако ко се томе супротстављао представљен је као ретроградни
елемент. Резултат такве политике је велики број поништених приватизација због лошег
газдовања, па су десетине хиљада хектара земљишта враћене у државно власништво. Нажалост,
у тим приватизацијама отуђена је механизација и друга опрема, спашено је само земљиште.
Задатак државе био је да у процесу реструктурирања опорави та аграрна предузећа, омогући им
да опет ,,стану на ноге“, како би добили нове газде.
Радници највећи губитници
Највећи губитници српске приватизације су радници, који су масовно остали без посла, а сточни
фонд је и буквално десеткован. Данас се налази на нивоу 1910. године, и као грана у домаћем
производу пољопривреде учествује тек са 30 одсто, а требало би најмање са 60 одсто! Сточарство
се и даље смањује за два до три одсто годишње, а нови српски тајкуни се углавном баве
екстензивном производњом (пшенице и кукуруза) на великим површинама. Уз високе приносе,
имају моћну механизацију и мало запослених. Јер, то се само тако исплати радити, док на
малим површинама (наш просек је 4,5 хектара) не! Када се све сабере, српски аграр је за
протекле три деценије имао просечну стопу раста од 0,45 одсто, а од 2000. године тек од 0,6
одсто. Учешће пољопривреде у бруто домаћем производу је око 11 одсто, са прехрамбеном
индустријом то је око 15 до 16 одсто. И такав, аграр у укупном извозу Србије учествује са 23 до 25
одсто, што довољно говори од каквог је значаја та привредна грана за укупну економију земље и
са каквим немаром смо му пришли. Пољопривредна предузећа су намерно гурана у стечај, а
потом продавана у бесцење, па је то био један од метода којим су се пљачкале најчешће
војвођанске оранице. У протеклих двадесетак година тајкуни и разни бизнисмени за мале паре
су покуповали земљу и воћњаке, али и фарме, механизацију и објекте…
Баш тако је прошао и један од највећих и најуспешнијих комбината у комплексу аграра на
просторима бивше Југославије, ПИК „Бечеј“. После неуспеле прве приватизације и транзиције,
децембра 2015. године купио га је власник МК Групе Миодраг Костић за 45,5 милиона евра!
Процењена вредност капитала ПИК ,,Бечеј“ који је после неуспеле прве приватизације провео
четири године у стечају, износила је 85,5 милиона евра, а почетна цена на лицитацији половину
тог износа. Годину дана након приватизације, ПИК ,,Бечеј“ који је тада користио око 9.000
хектара обрадивог земљишта, од чега су две трећине у власништву државе, са 56 хектара
разноврсних воћњака, 3.395 грла јунади, 29.748 грла свиња, 371 овцом, више од 70 коња, и са
извозом конзервисаног поврћа у Украјину, Белорусију, Турску, Хрватску и Босну и Херцеговину,
последњих дана 2015. године, остаје без иједног запосленог радника. А, у комбинату их је било
око 1.400. Касније је упошљено од тог броја „изабраних“ око 600 радника. Преосталих 800 сада
је на улици, без посла и у центру житнице Европе, Бечеју, преврћу контејнере како би
преживели. Зато се са сетом сећају некадашњих времена, па и времена стечаја, када су имали
минималне зараде, али се у малом граду осетило када скоро 1.500 људи прими тај минималац
па дође у продавнице да пазари. Сад више нема ни тога и код доброг дела тих породица влада
глад у граду где се некада производило хране да се може исхранити два милиона људи! И то је
резултат српске приватизације!
Куповина ПИК „Бечеја“ о којем се говори да ће ускоро добити новог власника из Немачке,
заокружена је аграрна империја овог бизнисмена. Сад се окреће куповини хотела и развоју
туризма на просторима екс Југославије.
Модели приватизације
Стално се говори да су нужна преиспитивања земљишне политике. Свака нова измена закона о
земљишту била је само лакировка, што значи да је потребна израда нове земљишне политике,
односно закона о земљишту! Сад када је остало још да се приватизује ПКБ, постоји и
размимоилажење око модела по ком ПКБ треба да добије новог власника – продајом капитала и
имовине, јавно – приватним партнерством или да држава буде већински власник. Аграрни
аналитичар др Миладин Шеварлић истиче да је пре одређивања модела приватизације
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потребно урадити независну анализу процене стања капитала и добара којима ПКБ у овом
тренутку располаже. Што се тиче имовине коју он данас поседује, то је: 20.500 хектара
обрадивог земљишта, 9.000 музних крава, 3.500 товних јунади, 8.000 товљеника, 2.000 оваца,
30.000 кока носиља. Од механизације комбинат поседује 35 комбајна, 330 трактора, 17
утоваривача, 12 балирки и 1.370 прикључних машина. Ту су и фабрике сточне хране и за дораду
семена, силоси, сушаре, ветеринарска станице, авијација и ,,зелена енергија“. Укупан број
запослених је 1.700!
Део стручне јавности се залаже и за то да комбинат остане државно власништво или да се преда
на управљање Београдском универзитету, научним радницима, експертима и људима од струке.
Уосталом, у Израелу је сва земља државна, па и комбинати који се издају у закуп на 49 година, у
државном су власништву. И сви добро раде! Зашто тако нешто не би могло и у Србији? За ПКБ
је то посебно погодно јер код себе има тржиште од два милиона становника (Београд), па ако се
води инвестициона и развојна политика, не треба страховати да неће имати обезбеђену продају
својих производа и да са знатно мањим трошковима транспорта од других.
Аналитичари су сагласни да држава не треба да распродаје државно земљиште (не зна се тачно
колико га има, помиње се од 600.000 до 830.000 хектара). Ако буде понегде и принуђена да то
уради, мора да нађе начин на који ће спречити да будући власници преко ноћи промене намену
и претворе га у грађевинско земљиште. Пре доношења коначне одлуке – да ли комбинат остаје
под државном капом, иде ли на тендерску продају или ће се применити модел јавно-приватног
партнерства, у обзир свакако треба узети и лоша искуства с досадашњом распродајом
пољопривредних комбината и предузећа.
Стремимо ка европском моделу аграра, а тамо су искуства с великим системима у пољопривреди
сасвим другачија. Они не само да опстају, већ их држава путем разноразних наменских, фондова
максимално стимулише и подупире, јер су носиоци високо продуктивне производње и гарант
прехрамбене сигурности сваке државе.
Резултати приватизације у аграру
* Поништен сваки трећи купопродајни уговор
* Без посла остало 100.000 људи
* Производња пала на 30 до 40 одсто у односу на 1989.

У Железари 4.547 запослених, просечна зарада 73.000 динара
Пише: Д.Ђ.

Према подацима до којих је дошао портал Подунавље.инфо, на крају првог квартала ове године
у компанији ХБИС Гроуп Србија Ирон & Стеел д.о.о, била су запослена 4964 радника, од којих у
Смедереву 4547, у Шапцу 350 и у Кучеву 67.
Просечна нето зарада у том периоду на нивоу компаније износила је 72.847 динара. Смедерево
предњачи са 73.196,93 динара (102.328,10 бруто), у Шапцу је зарада износила 71.608,70
(100.039,86 бруто) и у Кучеву 55.980,96 (77.733,90 бруто) динара.
У истом периоду (прва три месеца 2018. године), у радни однос је примљено седам особа. Од тог
броја, један запослени на неодређено време и шест на одређено време, сви у Смедереву.
Компанију је у првом кварталу (01.01.2018-31.03.2018. године) напустило укупно 48 запослених,
у Смедереву највише – 39, а деветоро у огранцима у Шапцу и Кучеву.
У Смедереву је 14 запослених напустило фабрику на лични захтев и споразумно, 12 по основу
старосне пензије, пет по основу инвалидске пензије, два отказа или истека уговора, док је
шесторо преминуло.
Извештаји са наведеним подацима, у које је портал Подунавље.инфо имао увид, квартално се
достављају репрезентативним синдикатима.
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Радници траже од Владе да хитно реши проблем
Пише: Зоран Радовановић
Упркос правоснажним судским пресудама, заостале зараде и доприносе којима би повезали
радни стаж, још увек не може да добије близу 5.000 некадашњих Заставиних и најмање још
толико радника из Гоше, „14. Октобра“, Магнохрома, МИН-а, Прве петолетке, Српске фабрике
стакла и других некад водећих српских индустријских компанија.
– Не мали број радника из те групе због неповезаног стажа, не може да оде у пензију. Људи се
сналазе како знају и умеју, а како нису ни кредитно способни, пошто им социјално-радни статус
није регулисан, принуђени су да радни стаж повезују сами, зајмећи се често под неповољним
условима. Држава на то не реагује, иако се, у случају крагујевачке Заставе, на пример,
споразумом са синдикатима обавезала да ће све обавезе према радницима да буду измирене до
решења власничког статуса, или стечаја у заставином фабрикама – каже за наш лист
Александар Петровић, председник „Опције 5“, удружења радника српских фабрика који су своја
радна места својевремено напустили тако што су последњих пет година радног стажа провели
на евиденцији Националне службе за запошљавање, уз одговарајућу финансијску надокнаду.
Први су се побунили бивши радници Заставе камиони, фабрике која још увек официјелно
постоји јер има директора и 12 запослених, иако већ две и по године ништа не производи. Они
су позвали Владу Србије да реши овај проблем, односно да њима и њиховим колегама из још пет
предузећа Групе Застава возила, обезбеди да добију заостале зараде, које им нису исплаћиване
од 2010. до краја 2015. и(ли) почетка 2016. када су и последње „камионџије“ напустиле
производне погоне, те да им се, уплатом доприноса за ПИО, повеже радни стаж. Протест који су
због тога започели још пре четири седмице, наставиће како је најављено, данас на централном
градском Тргу „код Крста“, одакле су почетком прошле недеље поново поручили Влади Србије
да од својих захтева не намеравају да одустану. Напротив, спремни су, како истичу, и да
радикализују протест, а очекују да им се данас придруже и некадашње колега из осталих фирми
Групе Застава возила који, такође годинама уназад не могу да „извуку“ заостале зараде и повежу
радни стаж.
Побуњене „камионџије“ већ дуже позивају Владу Србије да поштује Протокол који је још 2008,
уочи доласка Фијата у Крагујевац, потписала са репрезентативним синдикатима Групе Застава,
а 2015. верификовала и анекс тог документа којим је држава гарантовала да ће Заставиним
радницима бити исплаћене све зараде, уплаћени доприноси и повезан радни стаж до коначног
решења статуса Заставиних фабрика. То је остало на папиру, јер своја права не могу да остваре
чак ни они који имају правоснажне судске пресуде.
– Нас не занима ко је на власти. Све владе од 2008. наовамо обавезивале су се на поштовање
Протокола, па је држава дужна да измири заостале обавезе, односно исплати зараде, уплати
доприносе и повеже стаж за чак 4.650 радника шест предузећа Групе Заставе возила – каже
члан организационог протеста некадашњих „камионџија“ Ненад Матић. Он напомиње да су
обавезе Владе према прекобројним Заставиним радницима измириване до 2010. али да вакум
настаје у наредних пет година током којих готово ниједан Заставин радник није примио пуну
плату нити му је повезан радни стаж.
Иако су јој се обратили још пре три недеље, премијерка Ана Брнабић још увек се није огласила
поводом захтева побуњених крагујевачких „камионџија“, нити је реаговала на упозорење да се
имовина „Заставе камиони „, фабрике која је у сарадњи са италијанским ИВЕКО-ом, до почетка
90-их производила и до 10.000 лаких и средњих теретних возила годишње, у последње време
„бахато развлачи“.
– Ми, бивши радници Заставе камиона, не можемо више немо да посматрамо бахато растакање
и отуђење имовине наше некадашње фабрике, док, с друге стране, не можемо да наплатимо
плате, јубиларне награде и друге принадлежности, које нам се дугују још од 2010. нити нам се,
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уплатом доприноса за ПИО, повезује радни стаж од 2010. до почетка 2016. године – написале су
некадашње „камионџије“ у обраћању премијерки Брнабић, али и министрима привреде и
правде, Горану Кнежевићу и Нели Кубуровић, као и градоначелнику Крагујевца Радомиру
Николићу. А они и даље „мудро ћуте“.
Не помажу ни судска решења
Бивши радници Заставе камиона, којима ни правоснажне судске пресуде нису помогле да
остваре своја права, тврде да имају поуздане информације да је судским извршитељима
забрањено да улазе у фабрику, у којој, преузимањем појединих хала и производне опреме, веч
дуже послује новоформирана војна фабрика Застава теретна возила (Застава ТЕРВО), која
производи неборбена војна возила И оклопне кабине за борбена војна возила. С друге стране,
некадашњи радници Прве петолетке и других српских фабрика у којима је уведен стечај, своја
потраживања не могу да наплате, јер се из стечајне масе најпре измирују дугови према великим
повериоцима и банкама. За раднике, неретко, ништа и не остане.

Протест бивших радника „Застава камиони“ због неисплаћених зарада
Пише: ФоНет

Бивши радници фабрике „Застава камиони“ из Крагујевца и данас су протестовали на
централном градском тргу због неисплаћних зарада, јубиларних награда и регреса.
Они су раније, уз социјални програм, напустили фабрику али им држава није исплатила
дуговања настала у периоду пре одласка.
Члан Организационог одбора Милојко Поповић рекао је ФоНету да је социјалним програмом,
поред исплате од 200 евра по години радног стажа, договорено да радницима буду исплаћена
сва остала потраживања и повезан радни стаж.
На данашњем протесту је одлучено да се у среду, 18. јула на тргу „Код крста“ организује
прикупљање документације о појединачним потраживањима радника, која према Поповићевим
наводима износе од 200.000 до 1,3 милиона динара по раднику, као и да је укупни дуг око 120
милиона динара.
Поповић је рекао да ће прикупљена документација о дуговањима бити предата Министарству
привреде.
Влада Србије намирила је своја потраживања од фабрике „Застава камиони“ тако што је прошле
године пререгистровала један део фабрике у фирму „Застава теренска возила“, док је преостали
део наставио да егзистира, чекајући одлуку о одласку у стечај.

Отпуштеном синдикалисти не дају статус узбуњивача
Пише: З. Миладиновић
Раде Рашовић, некадашњи синдикални лидер и члан градске Радне групе за контролу
пословања нишког погребног предузећа „Горица“, који је добио отказ након што је годинама
указивао на злоупотребе менаџмента…
… међу којима су и сахрањивање социјалних случајева у сандуцима од дасака или распадање
лешева због неисправних хладњача, које су недавно шокирале јавност – није добио статус
узбуњивача. Виши суд у Нишу ових дана је одбацио као „недозвољену“ Рашовићеву тужбу у делу
којим тражи заштиту као узбуњивач.
У одлуци Вишег суда, коју је потписао судија Драган Крстић, наводи се да се Рашовићева тужба
одбацује као недозвољена у делу којим је тражио да се утврди да је ЈКП „Горица“ решењем о
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отказу, донетом у фебруару ове године, према њему извршила штетну радњу због претходног
узбуњивања. У одлуци се наводи да тај суд „није надлежан да суди о законитости појединачног
акта послодавца који је везан за радне односе“, већ је за то надлежан Основни суд.
Судија Крстић прецизира да Закон о уређењу судова прописује да о споровима вези са радним
односом у првом степену одлучује основни суд, а да се по Закону о заштити узбуњивача у
парничном поступку за добијање те врсте заштите „не може побијати законитост појединачног
акта послодавца који је у вези са правима, обавезама и одговорностима запосленог по основу
рада“. Он додаје да је Рашовић пред Основним судом у Нишу, у марту ове године, већ покренуо
поступак за поништење решења о отказу.
– Ово је преседан, због којег ћемо се жалити Апелационом суду, па потом и Врховном
касационом суду, а ако буде било потребе и Европском суду за људска права у Стразбуру. Ја
нисам од Вишег суда тражио да оцени законитост мог решења о отказу – тим поводом водим
спор пред Основним судом, већ да ме узме у заштиту због штетне радње коју трпим због мог
узбуњивања, а та штетна радња је отказ – каже Рашовић за Данас.
Рашовић каже да је „очигледно реч о чистој политици“, пошто су у читав случај око дешавања у
„Горици“ умешани градоначелник Ниша Дарко Булатовић и други владајући нишки
политичари. Уверен је да су они утицали на ову одлуку. Он каже да је судија Крстић непосредно
након овакве одлуке аванзовао у судију Апелационог суда у Нишу.
Као повереник АСНС-а за „Горицу“ Рашовић је писао званичне дописе свом предузећу и
градоначелнику Булатовићу, а против директора „Горице“ Игора Новаковића подносио је и
кривичне пријаве. Као члан Радног тима упутио је у извештај Булатовићу и буџетској
инспекцији. Према његовим речима, градоначелник Булатовић је чекао осам месеци да
извештај достави буџетској инспекцији, док је кључна допуна извештаја нестала. На једној од
седница Скупштине града опозициони одборник Бранислав Јовановић казао је да је „полиција,
после више месеци, пронашла ту допуну извештаја у градоначелниковом кабинету, испод
телевизора“.
Рашовић је у званичним дописима и у медијима наводио да се део умрлих који су социјални
случајеви сахрањује у сандуцима од дасака, иако је новац за цивилизовану сахрану уплаћиван
предузећу. Такође је тврдио да се због неисправних хладњача „Горице“ лешеви у Клиничком
центру Ниш распадају, а неки од њих због неажурности стоје и по четири месеца у хладњачи на
Новом гробљу.
Према његовим речима, део новца који грађани уплаћују за сахране наводно не завршава на
рачуну предузећа. Радна јединица „Горице“ која се бавила израдом споменика је уништена, а тај
уносни посао је наводно без тендера предат приватним каменорезачким радњама, које ту услугу
наплаћују и до 20 одсто скупље. Менаџмент је повећао сопствене плате до 30 одсто одмах након
што је по новој систематизацији, у марту прошле године, отпустио 55 радника „ради смањења
трошкова“.
Он је тврдио да поједини високи градски функционери годинама уназад наводно
злоупотребљавају „Горицу“ за сређивање травњака, башти или ограда својих раскошних
викендица у околини Ниша, пошто се она раније бавила и оваквим пословима. Рашовић је
тврдио и да неки од њих годинама користе службене аутомобиле Горице, који месечно потроше
и 200 литара горива, док камиони „који раде и у првој и у другој смени“, троше по 80 литара.
Када су као Радна група хтели да провере куда су ти аутомобили путовали, речено им је да су
„налози нестали“. За то време радници „Горице“ возе „неисправна возила и имају удесе“.
Менаџмент „Горице“ демантовао је скоро све те оптужбе. Рашовићу је посебно замерено што је у
медијима „износио лажне податке“ о томе да део новца од сахрана наводно завршава ван
предузећа и да се лешеви који чекају на сахрањивање распадају, уз тврдњу да финансијски
извештаји и исправност хладњача „говоре другачије“.
Отказ
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Рашовић, који је у „Горици“ био пословођа за грађевинске радове, отказ је добио крајем
фебруара ове године, поштом. У решењу се наводи да му радни однос престаје „због
непоштовања радне дисциплине, односно због тога што је његово понашање такво да не може
да настави рад код послодавца“.
На списку његових „дисциплинских пропуста“ налази се „изношење неистина и ширење лажних
вести о пословању предузећа у медијима“, чиме је „изазивао велико узнемирење грађана“ или
„криминализовао поједине личности из менаџмента“.

Мали: Пореске олакшице за почетнике у бизнису од 1. октобра
Извор:Бета

Министар финансија Синиша Мали изјавио је да је у циљу сузбијања сиве економије важно то
што ће почетници у бизнису од 1. октобра 2018. године имати пореске олакшице.
Мали, који се данас састао се извршном директорком НАЛЕД-а Виолетом Јовановић, изразио је
спремност да помогне да се у то укључе и све неопходне институције, како би држава подстакла
младе да започињу сопствени бизнис.
Како је саопштено, на састанку је било речи и о новом систему опорезивања за ИТ сектор, а у
коју сврху ће бити формирана нова радна група.
Министар финансија је на крају састанка закључио да је битно да држава предузме све
неопходне кораке и мере како би олакшала рад привреди, што даље доприноси и већој
запослености, те бољим финансијским резултатима Србије.
Тема разговора су биле и конкретне активности које су у плану да се спроведу до краја 2018.
године, а у циљу јачања позиције Србије на међународним листама конкурентности.
Сузбијању сиве економије ће свакако допринети и реформа Пореске управе, која ће ту
институцију учинити много ефикаснијом, закључено је на састанку.

Бивши радници Застава камиона траже да Влада преузме фабрику
Извор:Бета
Бивши радници "Застава камиона" из Крагујевца, којима нису исплаћене зараде, јубиларне
награде и регрес у укупном износу око 120 милиона динара, протестовали су на тргу "Код крста"
и затражили да Влада Србије реши тај проблем преузимањем фабрике.
На протесту је речено да је то најбоље решење, јер ако фабрика оде у стечај око 300 бивших
радника неће моћи да наплати потраживања.
Договорено је да се у среду, 18. јула на тргу "Код крста" у 9 часова организује прикупљање
документације о појединачним потраживањима радника, односно решења из фабрике или
судска решења. Члан Организационог одбора Милојко Поповић је рекао да ће ти докази о
дуговањима бити предати Министарству привреде.
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Поповић је рекао да су представници бивших радника у петак разговарали са државним
секретаром у том министарству Драганом Стевановићем и предочили му да стечај није решење,
већ преузимање фабрике.
"Наставићемо да преговарамо о том решењу, биће тешко али сматрамо да има решења уколико
постоји разумевање и добра воља у Влади Србије", казао је Поповић.
На протесту је речено и да ће се паралелно са преговорима о заосталим зарадама разговати у
Министарству рада о решавању проблема неповезаног стажа почев од 2009. године. Поповић је
подсетио да је Влада Србије намирила своја потраживања од Застава камиона тако што је
прошле године пререгистровала један део фабрике у "Застава теренска возила" (Застава терво),
а други део је наставио да постоји као Застава камиони уз најаву одласка у стечај.

Хиљаде радника Амазона протестује због лоших радних услова
Извор:Хина

Хиљаде радника у немачким складиштима Амазона најавили су штрајк за данас, током великог
промотивног дана 'Приме Даy', чиме ће се придружити колегама из Шпаније и Пољске који
штрајкују од понедељка.
Синдикат радника у услужним делатностима Верди организовао је једнодневни штрајк како би
истакао своје захтеве за уговорима који би гарантовали здраве радне услове у складиштима
највеће светске е-продавнице.
Порука је јасна – док онлајн див зарађује, штеди новац на здрављу својих радника", рекла је
Стефани Наценбергер, водећа менаџерка за малопродајни сектор у Вердију.
Неки од радника у складиштима изјавили су да буду кажњени ако узму слободне дане и да
толико напорно раде да не могу да узму паузу за wц.
Једнодневни штрајк у шест објеката у Немачкој подудара се с Амазоновим промотивним даном
'Приме Даy', док се радници у Шпанији налазе у тродневном штрајку. У Пољској су се одлучили
за делимични протест, обављају само најосновније послове.
Амазон је саопштио како очекују да ће се само део од 12.000 њихових радника у Немачкој
придружити штрајку и да то неће утицати на испоруке.
Такође су нагласили како Амазонова централна складишта нуде конкурентску плату и
свеобухватне погодности од првог дана запослења. Стално запослени зарађују 12,22 евра на сат
или више након две године.
"Верујемо да су послови у складишним центрима Амазона изврсни послови који пружају
одлично место за учење вештина за почетак и даље развијање каријере", рекли су у
компанији Ројтерсу.
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Немачка је Амазоново друго по величини тржиште након САД-а. Нето продаја порасла је
прошле године за 20 одсто, на 17 милијарди долара, што чини 9,5 одсто укупне продаје, наводи
се у годишњем извештају фирме.

22

