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Посао за 1.100 Сомбораца стиже из Бангладеша
Аутор:М. Миљеновић

Релативно малобројни, тек поједини, Сомборци знају да на ободу свог града имају манастир и
цркву посвећену Светом Архиђакону Стефану, али се зато овај светац, који се слави 9.јануара,
показао као прави заштитник највећег града на Западу Бачке чија се привреда уназад, сада већ
неколико деценија, урушава. Наиме, управо 9. јануара је Влада Србије у замашном
континуираном пројекту привлачења страних инвеститора доделом субвенција за отварање
нових погона, између осталих, потписала уговор и са Pretty Group, захваљујући којем би управо
у Сомбору требао да буде отворен погон ове фирме из Бангладеша у коме би посао могло наћи
око 1.100 тренутно незапослених Сомборки и Сомбораца.
Мада је ово несумњиво добра вест за незапослена лица, којих у Сомбору има преко 7.000 на
евиденцији овдашње филијале Националне службе за запошљавање, својевремено писмо
намера, тада само потенцијалног, а сада готово сасвим извесног инвеститора са централом у
Даки наишло је и на опречне гласове, пре свега због земље порекла, познате по јефтиној радној
снази и тиме узрокованим ниским трошковима производње. Да би се врло лако могло
испоставити да се ради о нереалном страховању, узрокованом искључиво предрасудама, могао
би да потврди и сам документ о додели субвенције, потписан од стране инвеститора и Владе
.Србије.
- Уговор садржи одређене параметре, па је један од њих и онај да зарада не може бити мања од
минималне зараде у Србији, увећана за 20 процената.- каже за „Дневник“ Давор Бречић,
овлашћено лице Pretty Group за Србију.- Заиста ми је жао ако неко гаји предрасуде само због
земље из које долази фирма коју репрезентујем, али не могу а да не приметим да у нашој
земљи постоје и погони западноевропских фирми у којима се радницима не исплаћује ни
минимална зарада, док је наш уговор који смо склопили са државом, недвосмислен у погледу
минималних примања које ће остваривати радници.- каже Бречић, који додаје да ће пословни
резултати диктирати и повећање радничких плата у њиховом сомборском погону..
Ипак, без обзира на својевремена и актуелна јавна спорења, насушна потреба за новим радним
местима занемоћале сомборске привреде је однела превагу, па је још летос формирана и
комисија која је требала да изради елаборат оправданости и исплативости намере локалне
самоуправе да без накнаде и директном погодбом са овим инвеститором, определи 14 хектара
грађевинског земљишта у блоковима 102 и 103 Индустријске зоне и тиме мотивише долазак
овог инвеститора. Како кажу у „Pretty Group“, њихови захтеви у односу на летошње су донекле
измењени, па је сада интензивирана потрага за три хектара опремљеног грађевинског
земљишта у Сомбору на којима би била саграђена нова хала, док би производња могла да крене
већ колико у априлу, пошто се разматрају две-три понуде о закупу, а касније и куповини
постојећег пословног простора, односно наменских хала.
У цео пројекат привлачења инвеститора држава се укључила још јесенас, па је у октобру
прошле године Савет за економски развој Владе Србије препоручио највишем органу извршне
власти у земљи да се субвенционише сомборски пројекат у који би сама Pretty Group,
инвестирала 14,3 милиона евра, са државним подстицајима у висини од 3,4 милиона евра који
би омогућили гринфилд и браунфилд инвестицију једног од највећих произвођача текстила у
том делу Азије, чија је основна намера да у својим бачким погонима уз кориштење
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најмодернијих технологије за плетени текстил остварује годишњи промет од око 26 милиона
евра вредних роба, намењених готово искључиво европском тржишту.
Нема препреке
Последња препрека, захтев инвеститора да послује искључиво у оквиру бесцаринске
индустријске зоне, која иначе у Сомбору не постоји, а што би омогућило бесцарински увоз
репроматеријала за производњу намењену трећим тржиштима, уклоњена је свега неколико
дана пре нове године. Наиме, како се не би дуго чекало на неизвестан процес формирања нове
бесцаринске зоне у самом Сомбору, овдашња локална самоуправа је пошла стопама Оџака и
потписивањем уговора са колегама у Апатину приступила тамошњој, постојећој и
функционалној слободној зони у чијем оквиру већ послује и погон апатинске афилијације
италијанске „Калцедоније“.

Цене за годину дана скочиле 1,2 одсто
Годишња инфлација у Србији износила је 1,2 одсто у 2016. години, саопштио је Републички
завод за статистику.
Раст потрошачких цена је у децембру прошле године износио 1,6 процената у односу на исти
месец 2015, док је на месечном нивоу децембарска инфлација била у паду од 0,1 одсто. У
поређењу са новембром, пад цена је у децембру забележен код хране и безалкохолних пића за
1,0 одсто, ресторана и хотела и рекреација и култура за по 0,2 процента и у здравству и
образовању за по 0,1 проценат.
У посматраном месецу су поскупели транспорт за 1,0 одсто, комуникације за 0,4, одећа и обућа
за 0,3, стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива за 0,2 и намештај, покућство и текуће
одржавање стана за 0,1 проценат.
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале, наводи се у саопштењу.

Катанац због фискалних добиле радње, поликлиника, пицерија...
Аутор:Д. Вујошевић

Да ће ово бити година борбе против сиве економије порески инспектори показали су већ првих
дана ове године јер контроле издавања фискалних рачуна не престају. Подаци Пореске управе
говоре да су инспектори били активни током првих дана ове годину и у Војводини. Приликом
контрола утврђене су неправилности код 12 обвезника, а углавном је реч о неевидентирању
промета преко фискалних каса. Инспектори су предузели и одговарајуће мере, тако да су ти
локали затворени, а против одговорних лица биће поденете прекршајне пријаве или је то већ
учињено.
Пореска упарва званично не даје податке о предузећима и радњама које су затворене односно
кажњене. Али то се не може сакрити од одчију јавности. Нашем листу су се јаивли читаоци да
скрену пажњу на објекте који су затворени,а и мала шетња Новим Садом или било којим
другим градом довољна је да се открију прекршиоци. Тако, рецимо, пацијент поново могу да
иду на лечење у поликинику Дијагностички центар у Новом Саду, који је седам дана био
затворен због неиздавања рачуна. На ту неправилност и медијима и инспекторима пажњу је
скренуо пацијент, који фискални рачун у овој поликлиници није добио.
Неиздат фисклани рачун био је разлог и за затварање кинеске радње “Дексионг”, те пицерије
“Инкогнито” у Новом Саду, који ће, како пише на обавештењу на вратима, прорадити за седам
дана од затврања.
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Знатно више времена на госте ће чекати дискотека ”Пин” у Старој Пазови. У овом објекту је у
три наврата била контрола, а инспектори ни једном нису добили фискални рачун. То је и
разлог што ће катанац остати чак три месеца.
Оно што охрабрује је то што је све више потрошача који су спремни да се обрате надлежнима,
односно позову број пореске контроле или медија и скрену пажњу да нису добили фискални
рачун. Очигледно је све више грађана/потрошача који схватају да је неплаћање пореза заправо
крађа од обвезника, а то су сви грађани Србије, а могуће је да је томе допринела и организација
наградне игре, у којој се прикупљају и шаљу фискални рачуни или слипови, која је стартовала
од почетка године.
Изгледа да ће ове године бити више контрола па и више резултата. Лане су инспектори
обавили 7.473 контроле и поднели 2.942 захтева за покретање прекршајног поступка. У 2016.
мера привремене забране обављања делатности изречена је у 2.527 случајева. Због
неевидентирања промета преко фискалних рачуна привремено је затворнео 2.156 објеката, а
због непријављивања радника 371 објекта.
Удар на све Надлежни из Пореске управе за ову годину најављују равномерније контроле.
Поред маркета, трафика и других малих објеката, све ће више бити контрола и у делетностима
које до сада нису биле довољно у фокус. То значи да ће клинике, стоматолошке ординације...
убудуће бити равноправније имати исти третман са осталим учесницима у промету.
Из Пореске управе је за ову годину најављено и пооштравање казни у овој области.

Ко управља преосталом имовином Фонда ПИО
Аутор: Зоран Ивошевић, бивши судија Врховног суда Србије, професор универзитета
Иако је знатно умањена, имовина Фонда ПИО још увек постоји, али је и даље у ризику
девастирајуће приватизације. Актуелне мете су бањски капацитети
Према члану 150 став 2 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Републички фонд за
пензијско и инвалидско осигурање је организација за остваривање права из обавезног
пензијског и инвалидског осигурања и обезбеђује средства за ово осигурање. У функцији
обезбеђења средстава, Фонд ПИО управља имовином стеченом доприносима из зарада (плата)
осигураника, као и приходима од оснивачких удела и каматоносних улагања. Зато су средства
којима располаже и својеврсни инвестициони фонд. Стицање и употреба пензијских средстава
засновани су на демографској солидарности, у којој радноактивна генерација ради за
генерацију која је окончала радни век, да би, кад њено време рада прође, наредна
радноактивна генерација радила за њу. И тако из генерације у генерацију.
Пошто је имовина Фонда ПИО у минулој грабљивој приватизацији девастирана, средства за
остваривање пензијског и инвалидског осигурања постала су зависна од буџета. Зато се и
крешу вољом државе, као да нису стварана радом низа генерација. У том кресању настао је и
Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, који је умањио сва пензијска
примања преко 25.000 динара, као и новела Закона о пензијском и инвалидском осигурању
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која је због буџета сторнирала априлско и октобарско усклађивање пензија са растом
потрошачких цена.
Иако је знатно умањена, имовина Фонда ПИО још увек постоји, али је и даље у ризику
девастирајуће приватизације. Актуелне мете су бањски капацитети, о којима се тенденциозно
говори да су „економски неодрживи”. А да су бање већ на „лобистичком нишану” упозорава и
измена састава Управног одбора Фонда из 2014. године. Ранији састав тог органа чинио је 21
члан: седам – из реда осигураника, седам – из реда послодаваца и седам – из реда корисника
права. У његов садашњи састав улази само седам чланова: четири на предлог ресорних
министара за рад и финансије, док осигураници, послодавци и корисници права предлажу по
једног члана. Пошто већину у Управном одбору чине чланови по вољи извршне власти, влада
одлучујуће утиче на судбину не само бања него и преостале имовине Фонда. Чланови које
предлажу осигураници, послодавци и корисници пензија су у мањини, иако не би били у тој
позицији да Фонд већ није изгубио својства аутономне јавне институције, иако формално такав
статус још увек има. У тој незавидној ситуацији, нашао се из више разлога. Навешћемо три: у
осамдесетим годинама прошлог века однос пензионера према запосленима био је 1:4 а сада
1:1,1. У осамдесетим годинама прошлог века буџет је партиципирао у средствима за исплату
пензија у висини од пет до десет одсто, а сада је у висини од око 45 процената. У 2011. години
однос просечне зараде (плате) према просечној пензији био је 100:74,1, а сада је 100:51,2.
Даљи суноврат Фонда ПИО требало би спречити ако желимо да пензијско осигурање поново
буде на „зеленој грани”, а добро би било да почетак таквог настојања буде задржавање бања у
имовини Фонда, али уз целокупну ревитализацију средстава Фонда ПИО како би та средства
била оно што треба да буду – сигуран инвестициони фонд.
Положај пензионера могло би да унапреди и добровољно пензијско осигурање, уведено
Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима 2005. године, али то
је већ друга тема.

Благајници плата једва као теткици
Аутор:И. МИЋЕВИЋ
Неквалификовани радници у школама зарађиваће као они са четвртим степеном. Синдикати
траже повећање основице "административцима" за 500 динара
КАДА просветарима стигне јануарска плата, теткице ће добити једнако дебелу коверту као
благајници, други административни радници или домари.
Незадовољни оваквим стањем, синдикалци су затражили од Министарства просвете да
помогне у решавању проблема, али државна каса је у Министарству финансија, па од њих
очекују разумевање и помоћ.
- Просветни радници добили су повећање шест одсто, почевши од децембарске плате. Сада смо
се номинално скоро па вратили на износ из 2014, пре смањења од десет одсто - каже за
"Новости" Владимир Аџић из Уније синдиката просветних радника. - Повећањем минималне
цене рада са 121 на 130 динара, почевши од јануарске плате, запослени на минималцу примаће
рецимо у месецу са 23 радна дана 23.920 динара. А административни радници имају основицу
22.500 динара, па практично падају испод минималца. Зато ће држава и њима дотирати до
минималне зараде, те ће на крају примити исто као чистачице.
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Ова ситуација, додаје Аџић, лоша је из угла вредновања рада и образовања, али и зато што ће
администрација масовно одлазити на боловање, као што су то до сада радиле чистачице.
- Када су на минималцу, исто примају и ако раде и ако не раде. И зато ће многи, и за најмању
ситницу, отварати боловање. А то ће за функционисање школа представљати велики проблем.
У Унији синдиката имају и предлог за решење овог проблема - да се административним
радницима повећа основица за 500 динара, како би дошли на зараду 26.000-27.000 динара.
Они се, иначе, залажу и за враћање односа зарада у просветни 1:2:3, где би прво, на
минималцу, били неквалификовани радници, друго средња стручна спрема, а треће
наставници са високим образовањем. Према садашњој минималној цени рада, то би значило
да наставници примају скоро 70.000, уместо садашњих 43.000 динара. Тренутно је трећина
просветног система на минималној заради, упозоравају из Уније.
ПЛАТНИ РАЗРЕДИ
- УПОРНО тражимо увођење јединствених платних разреда у целом јавном сектору, али
држава не жели да прихвати наш предлог. Залажемо се за то да чистачица има исту плату и у
школи, и у болници, и у јавном предузећу - каже Аџић. - Директор Техничке школе у Чачку, у
којој радим, доктор је наука, и има исту плату као чистачица у "Србијагасу".

"Етнографски музеј" пун злоупотреба
Аутор:Д. МАТОВИЋ
Шта је ревизорска комисија министарства културе открила у етнографском. Не зна се тачно ни
где су експонати, а ни колико има запослених
У извештају ванредне интерне ревизије комисије Министарства културе, има четрдесетак
препорука у којима је констатовано да се у Етнографском музеју није радило по закону.
Комисија је открила много више од онога што смо ми знали. У свакој препоруци констатовано
је да нешто није у реду - каже, за "Новости", Драган Миловановић Пилац, председник Гранског
синдиката културе, уметности, медија "Независност".
Већ дуже време из овог синдиката стижу упозорења о злоупотребама руководства
Етнографског музеја, која су иницирала формирање комисије Министарства културе. Комисија
је, између осталог, констатовала да су мимо икакве контроле исплаћиване плате, хонорари,
дневнице за службена путовања... Да су склапани уговори са поједним фирмама
противзаконито, а да примљени пазар, у готовини, није благовремено уплаћиван на рачун
музеја... Док стално запослени стрепе од отказа, у музеју су без одобрења ангажовани
хонорарни сарадници, па и волонтери, који за свој "волонтерски" рад примају и 30.000 динара
месечно. Директорка је уредно пријавила све "подстанаре" у згради Етнографског, само је
"превидела" свој Центар "Мнемозине", што није промакло ревизорима.
- Из закључака ревизорске комисије види се да смо били потпуно у праву. У Етнографском
музеју може више да се говори о ономе шта не ваља, него да је било шта у реду. Сматрамо да је
извештај комисије довољан за опозив директорке Мирјане Менковић - каже Миловановић. После овог извештаја сасвим је јасно да је направила бројне пропусте у раду, чак и
противзаконите. Зар то сад већ коначно није сасвим јасно? Било би заиста чудо да се према њој
сад понашају као према малом детету, па јој препоручују у четрдесет тачака, како да се
поправи!
Извештај врви од откривених злоупотреба и неправилности у раду овог музеја. Чак и они који
би требало да упозоре на ове пропусте, ангажовани су противзаконито. У закључку комисије
наведено је да је за адвокатске услуге ангажована канцеларија Милоша Алигрудића и Драгана
Мијаиловића, а да није спроведен поступак јавних набавки. Само у 2015. години, овом двојцу
7

исплаћено је 1.259.500 динара. Поставља се питање шта је радио правник, који је запослен у
музеју.
- Адвокатска канцеларија ангажована је противно закону, без тендера. Директорка их плаћа
како хоће и колико хоће, без унапред утврђеног ценовника - каже Мирослав Тасић,
дугогодишњи секретар и некадашњи директор Етнографског.
Драган Миловановић Пилац
Према извештају ревизорске комисије, у кући од националног значаја, не само да се не зна где
су, у каквом стању и колико има експоната, већ се не зна ни колико тачно има запослених!
Директорка једнима представља да их је 58, а другима - 60! Тако је Министарству културе
послала да је у септембру 2016. године запослених 58 (50 на неодређено, на одређено двоје, а
због повећаног обима посла још шесторо). За исти месец, Управи за трезор пријављено је шездесеторо!
ПЉУШТЕ ОТКАЗИ
- НЕ заслужује Етнографски музеј као национална кућа културе да оволико дуго буде на стубу
срама - огорчен је Драган Миловановић. - Нажалост, на незавидну лествицу је дошао, јер се
толерисала бахатост актуелне директорке. Ми се с тиме не миримо, посебно што је на Бадњи
дан председница нашег синдиката Биљана Нојковић добила отказ, јер је све време упозоравала
на малверзације. По новој систематизацији, укинуто је радно место још једне наше чланице
Милене Ђурице. Али ми нисмо заплашени, борићемо се да се заустави бахатост, а музеју врати
достојанство.

Цела привреда на месечном скенеру
Аутор:С. Б.
Прва седница тек формираног савета за координацију мера за раст бруто домаћег производа
одржана данас
ТЕК што је формиран, Савет за координацију активности и мера за раст бруто домаћег
производа данас је одржао и прву седницу. Како што ефикасније постићи стабилан и значајан
раст српске привреде, тема је за тим који чине десеторо министара, гувернер НБС и директор
Републичког завода за статистику. На челу новоформираног тела је министар Милан
Кркобабић.
Задатак Савета, како сазнајемо, биће дефинисање кључних области које имају највећи
потенцијал, и то како би се премашио циљани раст БДП. Савет ће сваког месеца анализирати
резултате сваке гране привреде како би на време реаговали, уколико неко подбаци.
Струка упозорава да циљ новог савета нису никакве прецизне бројке - већ констанатан раст.
Идеја је да се умреже све значајне институције, па би Савет имао најбољи увид у све препреке
већој производњи у Србији.
- Савет треба да координира праћење и доношење мера за подстицање раста БДП, раста
производње и економске активности - објашњава Миладин Ковачевић, директор Републичког
завода за статистику. - Укључиће различите институције како би сагледали проблеме и
ограничења. На основу њих треба артикулисати мере и тако континуирано радити на
стабилном расту бруто домаћег производа. Формираће се информатички систем у који ће бити
укључени статистика, министарства, коморе, гранска удружења, и ту ће се детектовати
ограничења. Резултат рада може бити већи раст БДП, али неће Савет задати неки конкретан
износ. Савет мора континуирано да ради на мерама које ће резултовати већим растом БДП.
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ИНФЛАЦИЈА У 2016: Цене повећане 1,2 одсто
Извор:Бета
У 2016. години су потрошачке цене, којима се мери инфлација, у просеку повећане 1,2 одсто у
односу на 2015. годину. Потрошачке цене у Србији су у децембру за 0,1 одсто биле ниже него у
новембру
Потрошачке цене у Србији су у децембру за 0,1 одсто биле ниже него у новембру, а у односу на
децембар прошле године повећене су за 1,6 одсто, саопштио је данас Републички завод за
статистику.
У 2016. години су потрошачке цене, којима се мери инфлација, у просеку повећане 1,2 одсто у
односу на 2015. годину.
У децембру су појефтинили храна и пиће (један одсто), услуге ресторана и хотела, рекреација и
култура (за по 0,2 одсто) и здравство и образовање (за по 0,1 одсто).
Поскупели су транспорт (један одсто), комуникације (0,4 одсто), одећа и обућа (0,3 одсто),
станарине, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,2 одсто) и намештај, покућство и
текуће одржавање стана (0,1 одсто).

Индијци отварају фабрику возила у нашој земљи?
Аутор:П. ЖИВКОВИЋ
Премијер вучић разговарао с председником велике индијске компаније “Махиндра”. Ананд
Махиндра: Србија најбоље лоцирана и веома нам је интересантно тржиште
ПРЕМИЈЕР Србије Александар Вучић данас је с председником “Махиндра групе” Анандом
Махиндром у Индији разговарао о потенцијалним инвестицијама те компаније у Србији. Као
могући резултат овог састанка може да дође и до отварања нове фабрике за производњу
аутомобила у Србији.
Вучић је позвао председника “Махиндра групе” да посети Србију и размотри могућности које
Србија пружа страним инвеститорима, као и да се упозна с тржиштима земаља с којима наша
земља има уговоре о слободној трговини.
- Србија је веома интересантно тржиште за мене и најбоље лоцирана дестинација у срцу Европе
- рекао је Махиндра, додавши да индијски инвеститори траже политичку стабилност и сигурно
тржиште, а Србија испуњава оба услова.
Тема разговора била је и аутомобилска индустрија, односно електрични аутомобили које
компанија “Махиндра” производи, али и извоз српске малине и других прехрамбених
производа из Србије у Индију.
“Махиндра” је један од два највећа произвођача у индијској аутомобилској индустрији. У овој
великој земљи 2015. године произведено је чак 4.125,744 возила. Не постоји ниједан велики
произвођач аутомобила на свету који у Индији нема или сопствену или заједничку производњу
с неком од индијских фирми. Колико је Индија моћна у овој области, довољно говори податак
да је друга компанија “Тата моторс” власник поноса британске ауто-индустрије “Ленд ровера” и
“Јагуара”.
“Махиндра” производи изузетна теренска возила која су позната по поузданости и
издржљивости, па не чуди што се налазе у возним парковима многих армија света. То је велика
шанса и за нашу наменску индустрију, па и за ФАП из Прибоја. Индијски гигант има велико
искуство и у производњи јефтиних, електричних возила. “Махиндра РЕВА” која прави
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електромобиле је 2013. проглашена за једну од 50 најиновативнијих светских компанија.
Електровозила ове компаније извозе се у 26 земаља света, а веома су честа на улицама
Лондона. Сарадња са оваквом компанијом помогла би Србији да ухвати корак у овој области,
где изузетно много заостајемо за светом.
Ова мултинационална компанија, са седиштем у Мумбају, највећи је произвођач трактора на
свету и спада у групу двадесетак највећих индијских компанија. Послује у више од 100 земаља
широм света у области ваздухопловства, агробизниса, аутомобилске индустрије, производње
грађевинских и индустријских машина, енергетике, финансија, информационих технологија,
хотелијерства, некретнина. Има више од 200.000 запослених и укупне приходе од 17,8
милијарди долара.
Чланови Клуба “Махиндра”, који је део “Махиндра групе, желе да дођу у Србију и да истраже
могућности ширења клуба за своје чланове, што би довело велики број индијских туриста у
Србију.
Премијер Вучић је председника Махиндру обавестио о економским реформама спроведеним у
Србији протекле две године, као и напретку на Доинг бизнис листи.
МУМБАЈСКА БЕРЗА
ПОСЛОВНИ дан на Мумбајској берзи у Индији данас је отворио српски премијер Александар
Вучић.
- Бити овде и отворити Берзу Би-Ес-И је велика част, не само за мене, већ за Србију јер
проширујемо блиске економске везе између две земље, Индије и Србије - рекао је он.
ВУЧИЋ ЗА РТС: ИНДИЈСКОЈ ФИРМИ МАХИНДРА НАЈБОЉИ УСЛОВИ У СРБИЈИ
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да ће Србија омогућити најбоље услове
за пословање индијске компаније "Махиндра" која производи тракторе и друга возила.
"Ко го да им понуди било шта, ми ћемо им понудити боље услове", рекао је Вучић за Радио
телевизију Србије.
Он је данас, на крају посете Индији, током које је разоварао с државним званичницима и
привредницима, оценио су могућности сарадње српских и индијских привредника велике.
По његовим речима, индијским привредницама је примамљива и могућност извоза на западна
и источна тржишта са подручја Србије која је на европском путу и има одличне односе с
Русијом.
Вучић је привредника Ананда Махиндру позвао да посети Србију и размотри могућности које
она пружа страним инвеститорима, као и тржишта земаља са којима има уговоре о слободној
трговини.
"Србија је веома интересантно тржиште за мене и најбоље лоцирана дестинација у срцу
Европе", рекао је Махиндра, саопштила је Влада Србије.
Тема разговора биле су и наменска индустрија и електрични аутомобили, које производи
"Махиндра", као и извоз малине и других прехрамбених производа из Србије у Индију.
"Махиндра", мултинационална компанија са седиштем у Мумбају, спада међу двадесетак
највећих индијских фирми.
Произвођач је разних и послује у више од 100 земаља света у области ваздухопловства,
агробизниса, ауто-индустрије, производње грађевинских и индустријских машина, енергетике,
финансија, инфорамационе технологије и хотелијерства.
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Директор штрајкује у име радника на минус 18
Аутор:Н. Ш. РАДИЋ
Дипломирани инжењер технологије Мићо Блажановић (61) из Теслића истерује правду у
бањалучком парку
МИЋО Блажановић (61), дипломирани инжењер технологије, родом са Озрена, настањен у
Теслићу, последњих месец дана "живи" у бањалучком парку Младен Стојановић. Заправо,
штрајкује. А, необично је то што је у питању директор неке фирме, који се одлучио на овај
корак у име својих радника!
- Не могу да поднесем криминал, злоупотребу правосудних институција и Тужилаштва у
случају проневерених средстава Фабрике обуће "Фот" из Теслића у којој сам директор од 1996.
године, са прекидом од 2001. до 2004, кад се и десио низ малверзација које су оштетиле и
фабрику, али и моје раднике и мене - почиње исповест за "Новости" Мићо Блажановић.
Блажановић тврди да је "лажном" одлуком Управног одбора продато земљиште које је било у
власништву фабрике и да је новац проневерен.
- Ниједан једини фенинг од продаје земљишта није остао унутар фирме. Средства су
преусмерена за изградњу нове фабрике "Дејвић текстил". За то су ангажовали човека са
лажном дипломом професора географије.
Новцу се изгубио траг. Блажановић је одлучио да штрајкује, док год надлежни, од полиције до
Тужилаштва, не преузму одговорност и фабрици не врате стечену добит из поменутог времена.
Неће га, каже, омести у намери ни гори минус од овог који га мучи у шатору протеклих дана.
Мића се у ствари прикључио штрајкачу Раденку Пецељу, о ком су "Новости" већ писале, који
му је уступио свој шатор и тако му постао "цимер". Раденко штрајкује у парку већ 300 дана.
Борац је прве категорије Републике Српске, два пута је одликован, а и даље је без посла. Бивши
је радник "Аутотранспорта" из Приједора.
- Остајем при својој намери. Одустати нећу. Само желим правду. Фабрици се мора намирити
дуг, испитати нелегална продаја земљишта, одговорити на питање зашто није унутар мандата
Готовца нико водио никакву статистику. Шест месеци ништа није прокњижено! Нисам
опозиционар, не желим власт да рушим, само да пресечем криминал због којег нам се гасе
фабрике. На себе и не мислим, добро сам, мало шмрцам, није лако спавати на минус 18, али
шта је ту је - закључио је Блажановић.
ФИРМА - НА ПАПИРУ
ФАБРИКА обуће "ФОТ" је данас "мртво" предузеће, нема запослених, али је Мићо Блажановић
и даље директор, на папиру. Фабрика је до 2003. године пословала са великим успехом,
производили су у просеку 20.000 пари обуће месечно, имали успешан извоз, највише у
Италију. Имали су 300 радника и учествовали на сајмовима моде у региону.
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Раст потрошачких цена
Пише: ФоНет

Републички завод за статистику саопштио је данас да су у 2016. години потрошачке цене, или
мера просечне промене малопродајних цена робе и услуга које се користе за личну потрошњу, у
просеку повећане 1,2 одсто у односу на 2015. годину.
Цене производа и услуга који се користе за личну потрошњу у децембру 2016. године, у односу
на новембар 2016. године, у просеку су ниже за 0,1 одсто.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени
потрошње, у децембру 2016. године, у односу на претходни месец, пад цена је забележен у
групама Храна и безалкохолна пића, Ресторани и хотели и Рекреација и култура и у групама
Здравство и Образовање.
У саопштењу се наводи да је раст цена забележен у групама Транспорт, Комуникације, Одећа и
обућа, Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и у групи Намештај, покућство и
текуће одржавање стана.

Казне празне просветну касу
Пише: В. Андрић
Казне, за које је у буџету Министарства просвете за ову годину опредељено чак 215 милиона
динара, најчешће се плаћају због изгубљених радних спорова, а разлог за њихово покретање су
откази или неисплаћене зараде, речено је Данасу у том министарству.
Синдикати као главне кривце за изгубљене судске спорове означавају директоре, из Друштва
директора школа Србије поручују да нису једини одговорни.
Министар просвете Младен Шарчевић упутио је писмо свим директорима школа да ће бити
покренути кривични поступци против оних који наставе да "срљају" у судске поступке за које
знају да ће бити изгубљени.
- Са парама којим плаћамо казне за изгубљене судске спорове смо могли чудо да направимо.
Плаћамо цехове још из 2004. године. Послао сам писмо прво секретарима школа, јер су они
правници и од њих тражимо да чувају закон. Директор може бити биолог, музичар, не мора да
зна закон, али секретар је дужан да му каже - овде грешиш, ово не смеш да радиш, овде не
почињи, изгубићемо - рекао је Шарчевић.
Министрово писмо наљутило је и директоре и секретаре школа. Ови други су Шарчевићу
замерили што од њих тражи да "цинкаре" своје надређене, а посебно им смета што је, како
кажу, у ту сврху одређена посебна особа у Министарству за комуникацију са секретарима. Један
од саговорника Данаса из Удружења секретара школа каже да и међу њима има колега који
слабо познају школско законодавство, те да би било боље да се обезбеде обуке за такве
секретаре, али и за директоре школа и чланове школских одбора, уместо што министар од њих
тражи "да буду Илија Чворовић".
Јасна Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника Србије, поздравља намеру
министра да, како каже, директори школу сматрају својом, али не да је крчме већ да је уређују.
Унија годинама уназад указује на нерационално трошење новца из буџета за изгубљене судске
спорове чији "цех" плаћа држава, а за које директори не одговарају.
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Јанковићева за Данас објашњава како то изгледа у пракси: директор школе покрене
дисциплински поступак против запосленог, према којем по правилу има анимозитет, често сам
спроведе тај поступак и донесе закључак да је запослени начинио тежу повреду радне обавезе,
за шта му следује отказ. Такву "пресуду" углавном потврди школски одбор, па запослени нема
коме да се жали сем суду. После, врло често, маратонских поступака суд утврди да запослени
није крив, наложи да се врати на посао и да му се исплате све заостале зараде, порези... Пошто
школа за то нема новца, трошкове плаћа Министарство просвете. Јанковићева наводи и
пример да запослени туже школу јер им локална самоуправа не исплаћује путне трошкове и
јубиларне награде. У том случају директор није крив, али запослени немају кога да туже сем
послодавца. По сличној процедури се улази у судске спорове које запослени увек добијају, а
када локална самоуправа нема новца да исплати дуговања, она се пребацују на државу.
У Друштву директора школа Србије противе се сваљивању кривице само на руководиоце
образовних установа.
- Шта ако суд није у праву, а судија донесе одлуку супротну директоровој? Судија не познаје у
тој мери школско законодавство и Закон о раду. Има примера да радник направи хаос, суд
пресуди да се врати на посао, а директор испадне крив иако то није. Министар је у праву јер
тражи одговорност директора који је запосленом неосновано дао отказ, али ствари не треба
генерализовати - каже за Данас Дејан Недић, председник Скупштине Друштва директора
школа Србије, напомињући да су руководиоцима образовних установа често везане руке, јер
многи у ланцу одговорности не желе да реагују и упуштају се у судске спорове, па на крају ни
криви, ни дужни, страдају директори.
Изменама Закона о основама система образовања и васпитања 2013. године уведена је
материјална одговорност директора, за штету коју намерно или непажњом нанесе установи. Он
чак може да буде разрешен уколико намерно учини пропуст приликом доношења одлуке о
дисциплинском поступку, која је правоснажном судском пресудом поништена као незаконита
и ако је установа обавезна да надокнади штету која може угрозити њено редовно пословање.
Управо овај члан је утицао да се број исхитрених покретања дисциплинских поступака смањи,
тврде у поменутом удружењу.
Школе у којима нема наставе
Због ванредних временских услова, одлуком локалних власти, настава у основним и средњим
школама јуче није почела у општинама: Димитровград, Бабушница, Жабари, Мионица,
Медвеђа, Трговиште, Сурдулица, Владичин Хан, Сјенице, Штрпце, Гњилане, Гора, Ивањица и
Граду Новом Пазару. На основу одлуке градских власти, часови у свим школама у Врању,
Кладову и Прибоју су скраћени на 30 минута, као и у ОШ "Бранко Радичевић" у Бујановцу,
саопштило је Министарство просвете.
Због хаварија на систему грејања или непроходних путева почетак наставе је одложен у 21
школи и 28 издвојених одељења: Школска управа (ШУ) Зајечар - три школе и четири
издвојена одељења, ШУ Крушевац - једна школа, ШУ Београд - пет, ШУ Ваљево - једна школа и
пет издвојених одељења, ШУ Лесковац - једна школа и пет издвојених одељења, ШУ Ужице шест школа и 14 издвојених одељења, ШУ Крагујевац - четири школе. У ШУ Краљево јуче су у
четири образовне установе часови скраћени на 35 минута.
Након нормализације услова за рад школе ће у договору са школским управама припремити
планове надокнаде часова.
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Због немара увозимо скупу струју усред зиме
Пише: Г. Влаовић
* Недостатак угља угасио блок А5 у ТЕНТ-у на недељу дана. Штета 80.000 евра *
ЕПС морао да увезе струју почетком овог месеца, јер предузеће није обезбедило
планиране количине угља на време
На депонијама Термоелектране "Никола Тесла" нису формиране планиране количине угља,
што је у периоду од 1. до 8. јануара директно изазвало увоз струје из иностранства, која је зими
скупља него током других годишњих доба.
Ово за Данас каже Драгослав Љубичић, главни повереник Синдиката ЕПС "Независност".
Према његовим речима, званични подаци ЕПС-а о попуњености капацитета депонија у ТЕНТ-у
показују да тај проценат износи 65 одсто, али да радници у том предузећу тврде да не прелази
ни 30 одсто.
- У периоду од 1. до 8. јануара блок А5 у ТЕНТ-у прекинуо је производњу, што је изазвало штету
од 70 до 80 хиљада евра. Од 1. до 3. јануара је прекид производње правдан поправком али је
суштина да читавих седам дана тај блок није радио због недостатка угља на депонијама.
Подаци показују да је уместо 1,59 милиона тона угља на депонијама ТЕ "Никола Тесла" било
свега 1,09 милиона тона угља - наводи Љубичић. Према његовим речима, довољне, односно
планиране количине угља нису формиране на депонијама због нестручног и погрешног
руковођење од стране менаџмента Електропривреде Србије.
- На депонији ТЕНТ А уместо 750.000 тона наталожено је 553.000 тона угља. Када је реч о
ТЕНТ Б, уместо 570.000 тона та цифра је 320.000 тона. У Термоелектрани "Морава" у депонији
се налази 124.000 тона угља уместо планираних 170.000 тона. План је једино испуњен у
Термоелектрани "Колубара", где је уместо планираних 100.000 тона ускладиштено 102.000
тона - каже Љубичић.
Према речима нашег саговорника, велики проблем представља и то што је број запослених у
Термоелектрани "Никола Тесла", како каже, "на историјском минимуму", што може да угрози
процес производње и снабдевање грађана и привреде електричном енергијом.
- Забрињавајуће је што уз отпремнине из електране углавном одлазе људи који су директно
укључени у производњу струје а не они који седе у администрацији. Податак који то најбоље
илуструје је тај да је 120 запослених који су отишли из ТЕНТ-а уз отпремнине њих 105 из
сектора производње или одржавања - истиче Љубичић.
Покушали смо јуче у ЕПС-у да проверимо добијене наводе, међутим, одговор није стигао до
закључења овог издања нашег листа.
Иначе у Гранском синдикату индустрије, енергије и рударства "Независност" наводе да
грађани Србије треба да знају да свих ових ледених дана запослени на површинским коповима,
у електранама и дистрибутивним мрежама, улажу надљудске напоре и раде даноноћно како би
се обезбедио континуирани рад електро постројења и производња струје. Јавност у Србији,
како кажу, такође треба да зна да у ЕПС-у постоји и део запослених који нису у могућности да
користе полусатну паузу у току осмочасовног рада.
- И не само то, сменским радницима у највећем произвођачу струје ТЕНТ-у, који нису у
могућности да користе полусатни одмор у току рада, послодавац у ЕПС-у је укинуо право на
накнаду за получасовни одмор. Уместо да прихвати захтев Синдиката "Независност", седне за
преговарачки сто и да решава настали проблем, послодавац у ЕПС одбија разговор, чиме
директно подстиче незадовољство запослених, сменских радника ТЕНТ-а. У циљу одржавања
стабилности електроенергетског система у тешким временским условима позивамо директора
ЕПС-а да путем преговора са представницима Синдиката "Независност" реши настали проблем
и да се обезбеди адекватна накнада за раднике огранка ТЕНТ који без получасовне паузе
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управљају блоковима и постројењима у ТЕНТ-у - наводе у гранском синдикату индустрије,
енергије и рударства "Независност".
ЕПС ради стабилно и по мећави
Снабдевање електричном енергијом у Србији је стабилно и сви системи Електропривреде
Србије нормално функционишу упркос мећави и леденом таласу, кажу у том предузећу.
- Због температуре која у Србији већ недељу дана не прелази нула степени Целзијуса повећана
је потрошња електричне енергије за грејање. ЕПС је у уторак испоручио 136,8 милиона
киловат-сати електричне енергије грађанима и привреди Србије, што је за 18 одсто више од
просека за ово доба године. Предузете су све мере да се обезбеди континуирана производња
угља и електричне енергије и у тешким зимским условима. Спремни су и планови активности и
у најкраћем могућем року отклањају се сви прекиди у снабдевању, до којих углавном долази на
тешко приступачним планинским подручјима. Број корисника који је јуче имао прекиде у
снабдевању мањи је од 0,0005 процената од укупног броја купца - наводе у ЕПС-у. У веома
тешким снежним условима стабилна је производња угља на колубарским и костолачким
коповима, а нема проблема ни у производњи струје у термо и хидроелектранама. Монтерске
екипе су у пуној приправности и у најкраћем року излазе на терен у случају кварова и прекида.

Годишња инфлација у Србији 1,2 одсто у 2016.
Извор:Танјуг
Годишња инфлација у Србији износила је 1,2 одсто у 2016. години, саопштио је данас
Републички завод за статистику.
Раст потрошачких цена је у децембру прошле године износио 1,6 процената у односу на исти
месец 2015, док је на месечном нивоу децембарска инфлација била у паду од 0,1 одсто.
У поређењу са новембром, пад цена је у децембру забележен код хране и безалкохолних пића
за 1,0 одсто, ресторана и хотела и рекреација и култура за по 0,2 процента и у здравству и
образовању за по 0,1 проценат.
У посматраном месецу су поскупели транспорт за 1,0 одсто, комуникације за 0,4, одећа и обућа
за 0,3, стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива за 0,2 и намештај, покућство и текуће
одржавање стана за 0,1 проценат.
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале, наводи се у саопштењу.
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Прва им је инвестиција у Европи па дошли у Србију
Извор: Вечерње новости
Изградња фабрике нудли Цинноватион гроуп, прве непалске инвестиције у Европи, која се
гради у радној зони "Румска петља", у Руми, приводи се крају.
Цинноватион гроуп се обавезала да ће у старту уложити осам и по милиона евра, а у наредне
четири године вредност инвестиције би требало да премаши 13 милиона евра.
Крајем јануара почеће и прва запошљавања, а званичан почетак рада погона планира се за
фебруар ове године.
“Фабрика нудли у Руми биће темељац за будуће пословање наше компаније на територији целе
Европе”, казао је приликом обиласка будућег погона БинодЧаудри, власник компаније
Цхаудхарy Гроуп, у чијем саставу послује Цинноватион гроуп, пишу Вечерње новости.
Фабрика би требало да запосли 409 људи у првој фази, а повећавањем обима посла, и број
запослених треба да достигне број од 1.200 радника.
“Из Руме ћемо снабдевати целу Европу нашим брендираним "wаи wаи"нудлама. Наше нудле су
засад познате широм Азије и Африке, а амбициозним пројектом, то ће ускоро постати и у
Европи. Када смо се одлучили за улазак на тржиште Европе, приступили смо веома пажљивом
одабиру дестинације. Анализе су показале да нема боље споне Истока и Запада од Србије.
Србија и Рума су победиле многе земље које су на почетку равноправно конкурисале за нашу
прву инвестицију”, рекао је Чаудри.
Ова компанија бави се низом привредних и економских делатности и распрострањена је у
целом свету. У Срему, инвеститор ће у производњи користити све потенцијале сремске
житнице, а фабрика ће бити извозно оријентисана и пласираће готово све производе на
инострано тржиште.
Поред девет фабрика у Азији које се базирају на производњи хране, Цинноватион гроуп гради
фабрике и у Арапским Емиратима и Африци.
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Држава даје новац предузетницима, пореских олакшица још нема
Извор: Н1
У прошлој години, која је проглашена годином предузетништва, кроз програм подршке
министарства привреде, основано је нових 150 предузећа. У овој години, која је почетак
деценије предузетништва, обезбеђено је 720 милиона динара бесповратних средстава за
покретање бизниса или за развој постојећег.
Мала, микро и средња предузећа ће имати на располагању и три милијарде динара Фонда за
развој, од којих је 80 одсто у виду кредита и 20 одсто бесповратних средстава. За стартапове
намењено је 500 милона динара. Кредити се одобравају са роком отплате до 10 година, каматна
стопа је 1,5 одсто годишње уз гаранције банке, а грејс период је до једне године.
О подстицајима за привреду у 2017. години за Инфобиз је говорила помоћница министра
привреде Катарина Обрадовић Јовановић.
1. Колико је одвојено за почетнике у бизнису?
- За почетнике у бизнису то је 500 милиона. Поново кажем, део је бесповратно, то је 30 одсто,
70 одсто кредитна подршка. У 2016. години наша искуства су да кроз тај обим средстава може
да буде подржано око 200 до 300 нових стартапова. Вредност овог стартапа је што је он заправо
једини кроз који могу почетници, који немају кредитну историју, да добију кредит јер банке
још увек нажалост не препознају тај сегмент и оклевају да дају кредите.
2. Где сте уочили да је потребна помоћ привредницима који већ имају покренут
бизнис?
- Проблем у претходном периоду јесте да није било довољно инвестиција тако да је наш фокус
интервенције био управо у томе да подстакнемо инвестиционе кредите уз подршку дела
бесповратних средстава. Како би могла предузећа да набављају нову опрему, да улажу у нове
производне погоне, значи да шире и унапређују своје пословање.
3. Да ли ће подстицајна средства да прате пореске олакшице за почетнике у
бизнису?
- За сада не постоји договор око пореских олакшица за почетнике. То је нешто што се припрема
и анализира, Међутим нагласила бих да постоје неки други видови подршке, као што су обуке и
косалтинг. Један од главних разлога зашто почетници у бизнису не преживе две или три
године није недостатак финансија, него недовољна знања и неприпремљеност пре започињања
посла. Реално је да висина пореског оптерећења у Републици Србији у односу на друге земље у
окружењу, поготово развијене земље, није већа. Али свакако да би требало размотрити све
могућности како, поготово онима који тек започињу бизнис, може да се олакша у том првом
периоду, а наравно да се злоупотребе сведу на минимум.
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Комуналци добијају још 22.620 динара на ПОСТОЈЕЋЕ плате од
36.000!
Извор:Телеграф.рс
Договор о помоћи који су постигли чланови синдиката и Владе требало би да
буде потврђен од стране председника општина у којима јавно-комунална
предузећа послују
Око 68.000 запослених у јавно-комуналним предузећима у Србији, до краја марта би
требало да добију помоћ у висини минималне цене рада, односно по 22.620 динара.
Како Новости сазнају, договор који су постигли чланови синдиката и Владе требало би да буде
потврђен на састанку следеће недеље, од стране председника општина у којима ова предузећа
послују.
– План је био да до марта сви приме помоћ, али, тамо где је то немогуће, предузећа ће је
исплаћивати до краја године. Не треба заборавити да запослени у комуналној делатности
имају најниже зараде (око 20 одсто ниже од просечне српске зараде), а да их многи од њих и не
примају редовно – рекао је за Новости Милан Грујић, председник Самосталних синдиката
комуналних делатности. Он је додао да ће средства на рачун лећи одједном или у неколико
рата.
Иначе, просечна плата запослених у комуналним делатностима износи 36.000 динара.

Влада попустила војном синдикату
Аутор:Б.Ђокић

Војни синдикат Србије саопштио је да је Влада Србије уважила део предлога за
унапређење стандарда припадника Војске.
Министар одбране је уз сагласност Владе донео Правилник о изменама и допунама
правилника о платама професионалних припадника ВС, који је ступио на снагу 31. децембра
2016, а којим је извршено одлагање примене одређених одредби Правилника о платама које
би, да су остале на снази, и сада биле у примени, а услед нових постављења значајно утицале на
смањење примања професионалних припадника војске.
Другим речима то значи да ће и током 2017. године остати на снази одредбе којима
професионални припадници Војске имају право да задрже коефицијенте плате по положају,
када су у питању професионална војна лица, односно достигнутог коефицијента за
напредовање у случају цивилних лица, истиче Војни синдикат Србије.
Професионални припадници Војске моћи ће, како се наводи, да задрже и додатни коефицијент
за оптерећење у износу од 10 одсто. Војни синдикат наводи и да су Уредбом Владе Републике
Србије о Радном времену, одморима и одсуствима од 23. децембра, отклоњене аномалије на
18

које су указивали, а то је да за више од 13 формацијских места у Војсци Србије, којима је
признато да врше службу под отежаним условима, нису биле утврђене никакве
принадлежности, по основу вршења службе под отежаним условима.

Шарчевић: Професори су носиоци реформи
Извор:Танјуг
Професори су носиоци реформи и њихов углед и статус можемо и морамо да променимо, а то
чинимо заједно са синдикатима, рекао је данас министар просвете Младен Шарчевић.
Он каже да је у завршној фази израда свих закона, да су у израду били укључени и синдикати, а
да током јанура следи јавна расправа.
"Ово је лењ, инертан систем који треба покренути и зато треба пуно времена и треба га
покренути са свих позиција. Ништа не добијамо ако смо пажњу посветили само на основну
школу, факултете, универзитете, предшколске установе. Све треда да крене истовремено",
рекао је министар на Б92.
Упитан да ли очекује "мир са синдикатима", министар је рекао да он није неко "ко сеје невоље и
прави панику", да не може унапред да каже шта ће бити или неће, али да невоље он неће
производити.
"Опет нећу ни лажно уљуљкивати. Ја сам неко ко зна да решава проблеме. Родитељи и ученици
већ могу да виде бољитак чим виде ред у школи, могу да виде бољитак јер уводимо
информатику, спорт у школама", каже Шарчевић.
Говорећи о увођењу униформи у школе, министар каже да је у току обрада анкети, али да
очекује да ће већина пристати на униформе.
"Свако мора да схвати да је то један од сегмента реда у школи, а школа је велики мозаик. Ред је
да вам не звоне мобилни телефони на часу, да долазите пристојно обучени. Сваки каменчић
мозаика мора да се врати на своје место", прецизира Шарчевић.
Шта је улога родитеља, како каже, решиће закон, који ће подићи степен и одговорности и
права родитеља.
"Систем мора да се уреди, покидане нити морају да се повежу", закључио је министар просвете.
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