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Кредитирање привреде и даље у паду
Пише: М. О.

Просечна плата од 370-380 евра стагнира и док не буде раста стандарда неће бити
ни већег кредитирања од стране банака, каже Верољуб Дугалић, генерални
секретар Удружења банака Србије
Кредити становништву у јануару ове године остали су на скоро истом нивоу као и на почетку
месеца, док је кредитирање привреде наставило да се смањује након великог пада од око пет
одсто прошле године, упркос томе што је српска економија расла по стопи од 2,8 одсто.
Правна лица су на крају јануара, према подацима Удружења банака Србије, дуговала 1.308
милијарди динара банкама, што је за скоро два одсто мање него на крају 2016. Генерални
секретар УБС Верољуб Дугалић напомиње да јануар и фебруар нису референтни месеци за
доношење закључака с обзиром да оба месеца имају доста нерадних дана.
На питање зашто нема већег раста кредита грађанима Дугалић је објаснио да је лимитирајући
фактор стандард грађана.
"Просечна плата од 370-380 евра стагнира и док не буде раста стандарда неће бити ни већег
кредитирања од стране банака", напомиње Дугалић додајући да је изненађујуће да упркос
ниском стандарду штедња грађана и даље благо расте и достигла је ниво од око девет
милијарди евра.
"За разлику од периода 2007-2008. године када су банке нудиле високе камате да би привукле
штедњу грађана, сада су камате све ниже, али штедња не пада. То значи да грађани не штеде
због камата већ због сигурности", каже Дугалић.
УБС је обрадио и износ чекова којима грађани плаћају робу и у 2016. години искоришћено је
7,67 милиона чекова у укупној вредности 34 милијарде динара (око 275 милиона евра). Чекови
су све мање заступљени у плаћању, па је рецимо овај износ у 2013. години износио 58,2
милијарде динара или 515 милиона евра. Дугалић овај пад објашњава све већом популарношћу
платних картица.

Најава радикализације протеста краљевачких радника
Пише: ФоНет
Представници бивших радника неколико краљевачких предузећа вратили су се вечерас
разочарани са састанака у Министарству привреде.
До данашњег састанка са министром привреде Гораном Кнежевићем није морало ни да дође,
рекао је председник Иницијативе за права радника из Краљева Драган Митровић, јер су, како
је рекао, и пре 15 дана разговарале на исту тему.
Разговори су били конкретни, али од тога се не живи, а једино што су нам понудили јесте нека
врста помоћи од 21.000 динара, уз обећање да та исплата не би умањила износ наших
потраживања, истакао је Митровић, оцењујући да је понуда државе понижавајући, јер као
бивши радници предузећа у реструктурирању сматрају да баш држава треба да им исплати
заостала потраживања.
Он је истакао да ће протести бивших радника убудуће имати радикалнији карактер на, како је
рекао, "партизански начин".
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Довешћемо овде наше породице, лично сам спреман и да ме хапсе, јер ће и мени и колегама у
затвору сигурно бити боље, казао је Митровић.
Он је поставио питање како бившим колегама да каже да пара за њих нема док, како је навео,
премијер Србије често изјављује како "паре преливају".
Градоначелник Краљева Предраг Терзић, који је данас заједно са радницима био на
разговорима у Министарству привреде, истакао је да су Кнежевић и његови сарадници
исказали велико разумевање за проблем Краљевчана, али да се радници који протестују налазе
у истој ситуацији као још 77.000 радника у Србији.
Радници Фарбирке вагона своја потраживања могу остварити искључиво као повериоци
предузећа које се налази у стечају, рекао је Терзић, додајући да су им данас детаљно
образложене процедуре за остварење права.
На питање да ли су радници у праву када кажу да само за Краљево нема новца, градоначелник
каже да пре било каквих поређења треба видети да ли су у питању случајеви исте категорије.

Приоритет запошљавање
Пише: В. Д.

Уочи седнице Скупштине АП Војводине, на чијем дневном реду је био и предлог Покрајинске
владе о оснивању Развојне агенције Војводине (РАВ), председник Покрајинске владе Игор
Мировић изјавио је да тиме испуњава обећање које је дао приликом формирања нове
Покрајинске владе, саопштава Покрајинска влада.
Он је рекао да ће нова агенција давати конкретне финансијске подстицаје за ново
запошљавање у Војводини, и то у веома транспарентном, за јавност отвореном моделу. Према
његовим речима, идеја је да у оним сегментима који нису покривени деловањем Развојне
агенције Србије, у надопуњујућем моделу, преко Развојне агенције Војводине обезбеде
подстицаји посебно у Војводини.
- Очекујем конкретне резултате већ од друге половине ове године. Идеја је да подстичемо
запошљавање, посебно у мање развијеним срединама, нагласио је Мировић и додао да очекује
да ће прва финансијска средства бити распоређена за ову намену, након ребаланса
покрајинског буџета у јуну, најкасније јулу, а да ће, практично, много издашнија средства, због
уштеде у покрајинском буџету, бити обезбеђена у јануару 2018. године. Развојна агенција
Војводине ће бити мала агенција са мање од 30 запослених и неће бити новог запошљавања.
- Ово ће бити сасвим нова компанија. Имаће четири сегмента. Један, веома важан, биће везан
за стратегијска истраживања и за иновације. Други, не мање важан, биће везан за сарадњу са
Развојном агенцијом Србије, са државним и међународним фондовима, у функцији развоја АП
Војводине. Трећи ће бити везан за сарадњу са локалним самоуправама и базираће се на
промоцији потенцијала. Четврти ће бити везан за припрему конкретних подстицаја.

Радници "Дневника ад" још без својих акција
Пише: А. Милошевић
Радници Дневника АД, мањинског власника истоименог дневног листа, који по закону имају
право на бесплатне акције овог предузећа, већ скоро два месеца не могу да добију своје
деонице.
Јер директор Дневника Светозар Карановић никако да узме решење о додели акција које се
налази у Министарству привреде. Иако делује трагикомично да више од 560 људи не могу да
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остваре своја власничка права због тако баналног разлога, у овом случају ситуација је баш
таква.
Министарство привреде је још 29. децембра донело решење о додели бесплатних акција
Дневника ад запосленима у овом предузећу, али од тада до данас директор Дневника то
решење није преузео. Средином фебруара, за овај случај се заинтересовало и Удружење
новинара Србије, које је од Министарства добило информацију да "одговорно лице друштва
(директор Карановић) до данас није преузело решење", које је донето још 29. децембра.
Занимљиво је да је још недељу дана пре тога, Карановић послао писмо радницима, у којем их
упозорава против учлањивања у удружења будућих акционара, које је назвао "мешетарима",
оцењујући да они не могу им помогну у добијању акција. Уз то, директор их је обавестио да је
пренос акција "ствар дана или највише недеља" те да очекује да ће "у наредним данима" бити
позван да преузме решење. Решење које је у том тренутку већ више од месец дана чекало на
њега да га покупи.
Упитан о овоме, Карановић је у телефонском разговору за наш лист јуче изјавио да је управо
"данас добио званични позив из Министарства" да узме решење и да ће то до краја ове недеље
и урадити.
Он је додао и да је тачно да је Министарство "пре око месец дана" позвало телефоном Дневник,
али да се на телефон није јавио он, те да, како је рекао, "сви пре мене знају" о том решењу.
Карановић је рекао и да о самом поступку поделе акција може да говори тек кад буде прочитао
решење у којем би читава процедура требало да буде прецизирана, али да ће бити "обавеза
фирме да обавести све акционаре", после чега би они требало да се упишу у Централни
регистар хартија од вредности.
- Дуго смо се борили за ово и одавно нема ништа спорно у подели акција - тврди Карановић.
Многи мали акционари ипак не мисле тако. Зато су формирали удружење "Акционари
Дневника", којем се, како кажу, "у само неколико дана од оснивања придружило више од 200
људи који имају права на деонице". У удружењу тврде да је Карановић намерно месец и по дана
"крио" решење Министарства привреде, а додају и да правна служба Дневника ад за све то
време такође није реаговала. Они наводе да су крајем јануара сазнали за решење Министарства
и да су тад и званично регистровали своје удружење, након чега је Карановић свим радницима
послао писмо којим их одвраћа од чланства.
- Они имају боље изворе него ја. Не видим потребу за формирањем удружења, а не знам ни
како су могли да формирају удружење пре него што су и постали акционари, јер за сада нико од
њих није акционар - каже Карановић.
Према његовим речима, све акције ће сада прећи у руке малих акционара, "осим можда један
одсто оних који се до сада уопште нису изјашњавали о свом праву на акције". Карановић тврди
и да ће процедура сигурно бити испоштована онако како је то навело Министарство привреде у
свом решењу.

Барјак социјалне правде је у нашим рукама
Пише: Милан Кркобабић

* Социјална држава је изворно изум деснице
Једно од основних идеолошких начела наше партије је залагање за социјалну правду. Тема
правде и неједнакости је стара више од 2.500 година и о њој су говорили и писали Платон и
Аристотел као и бројни филозофи и књижевници током свих епоха развоја људског друштва и
државе.
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Појам социјалне правде је комплексан и свако под њим подразумева нешто друго, али је
генерално прихваћен појам да под социјалном правдом подразумевамо могућност једнаких
шанси за све људе.
Са грађанском једнакошћу (расна, родна, верска равноправност) готово се сви слажу, док је
ситуација са расподелом добара комплекснија, јер ту долази до изражаја људска себичност и
похлепа.
Супротно ономе у шта већина људи верује, социјална држава је изворно изум деснице.
Конзервативац Ото фон Бизмарк је мрзео социјализам, али је био крајње прагматичан
државник. Он је схватио да ако не осигура сигурносну мрежу радницима под којом је
подразумевао: старосну пензију, здравствену заштиту, радничко осигурање у случају несреће,
да ће се они окренути социјализму. Зато је обезбедио да радници буду задовољни, стварањем
прве социјалне државе у свету.
У савременом свету једино држава и њене институције имају механизме вођења и спровођења
социјалне политике.
ПУПС социјалну правду посматра као процес а не као резултат. Под тим подразумевамо фер
дистрибуцију ресурса и шанси али и одговорност. У том контексту наш циљ је да подстичемо
социјалну солидарност између грађана.
Власништво није кључан проблем у развоју економије, како то многи желе да прикажу. На то
указују бројни примери у свету. Као пример успешне реформе економије често се узима
Сингапур, па у часописима Економист и Wалл Стреет Јоурнал можете прочитати хвалоспеве о
слободној трговини и о пријатељском ставу Сингапура према страним инвестицијама.
Међутим, нико не говори о томе да је готово целокупно земљиште и 85 одсто станова
власништво државе, а 22 одсто БДП остварују фирме које су у државном власништву, док је
светски просек девет одсто.
Јавности, свим нашим члановима, коалиционим партнерима, политичким противницима
поручујемо да се опредељење наше партије у прагматско-политичкој равни креће унутар уског
простора између економске ефикасности и социјалне подношљивости, тек оживљене
економије и осиромашеног становништва. У тако суженом оквиру тегобне транзиције која дуго
траје, више је него ограничен простор за доктринарну доследност социјалне политике, а да при
томе не уважавате стварност.
На бројне аномалије и парадоксе који су присутни у нашем друштву, ми као партија реагујемо
и указујемо и по томе нас препознају. Нас као партију и сваког њеног члана треба да
карактерише поштење, част, хуманост, правичност, скромност јер само као такви имамо
морално право да кажемо, да други морају да буду бољи него што јесу.

Војводина добила Развојну агенцију
Аутор: С. Ковачевић

Агенција ће припремати „терен“ за финансијске подстицаје привреди који ће се бесповратно
додељивати инвеститорима за отварање нових радних места
Нови Сад – Развојна агенција Војводине основана је јуче одлуком Скупштине АПВ као
друштво ограничене одговорности и правни наследник Фонда за подршку инвестицијама
(ВИП фонд), о чијем престанку рада је претходно одлучено на истој седници. Агенција ће
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припремати „терен“ за финансијске подстицаје привреди који ће се бесповратно додељивати
инвеститорима за отварање нових радних места. Бавиће се, како је објаснио председник
покрајинске владе Игор Мировић, стратешким истраживањима, припремама компанија и
документације, као и промоцијом развојних потенцијала, а сарађиваће са Развојном агенцијом
Србије и другим државним и међународним фондовима.
„Ово није акт који ће створити сукобе у надлежностима. Нема ничег пречег од привредног
развоја. Неће се ствари десити саме од себе. Раније смо имали тезе либералних економиста да
је довољно направити привредни амбијент. Међутим, и у другим земљама постоји добар
привредни амбијент, али и има и подстицаја“, казао је Мировић у скупштинској расправи.
Војводина у привлачењу инвеститора, како је навео, мора да се такмичи и у односу на југ и
централну Србију. У Јагодини, констатовао је, има шест фабрика, а у Бачкој Тополи постоји
радна зона, али тамо нема толико фабрика.
Одлуком је предвиђено да се на рачун агенције као основни капитал уплати милион динара
након 30 дана од ступања акта на снагу, а како је Мировић навео, прва средства из буџета АПВ
биће расподељена секретаријатима, надлежним за доделу подстицаја, након ребаланса буџета у
јуну – најкасније у јулу, док ће издашније финансирање бити од јануара 2018.
Он је био задовољан што опозиција „нема суштинске“ критике, већ само „формалне“, а то је по
њему показатељ да је идеја о агенцији добра.
За разлику од посланика власти, који су истакли да ће нова институција бити „алатка“ влади у
спровођењу њене политике развоја Војводине, опозиција сматра да се овом одлуком
концентрише моћ у рукама покрајинске владе, а да се Скупштина АПВ као представнички дом
маргинализује. Јер, предвиђено је да права оснивача агенције обавља покрајинска влада, која
ће имати и функцију скупштине овог предузећа. Агенција ће имати и директора – Наташу
Павићевић-Бајић, која је иначе била члан прошле владе, а њено име уписано је у одлуку о
оснивању.
По радикалу Ђурађу Јакшићу, агенција је „паралелна институција“ јер се њен делокруг рада
поклапа са надлежностима три секретаријата. А све што је у Војводини имало, како каже,
префикс „развојно“ неславно је завршило.
Демократа Ненад Боровић оценио је да је развој Војводине „исувише озбиљна област да би се
препустила само влади“.
Мировић међутим објашњава да је предвиђена четворостепена контрола: од саме агенције,
преко секретаријата, затим покрајинске владе као скупштине предузећа, па до посланика
којима ће се слати извештаји.
„Сви ће бити упознати са процедурама рада агенције, за разлику од досадашњег стања, чувеног
Фонда „Драгослава Петровића, где ви нисте могли никога да питате коме се и када додељују
средства за тзв. нове технологије“, рекао је Мировић новинарима и додао да ништа
транспарентније није могао да смисли, а „ко смисли нешто транспарентније, ја му предајем
функцију“.
Најавио је да ће у агенцији бити „мање од 30 запослених“, као и да неће имати трошкове за
управни одбор јер неће имати то тело. Седиште ће јој бити у Новом Саду, у улици
Стражиловска 4.
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Државне путоказе мало ко следи
Аутор: Катарина Ђорђевић
Иако при Националној служби за запошљавање постоји Миграциони сервисни центар који
пружа све потребне информације у вези са легалним процедурама проналажења посла у
иностранству, њему се обраћа тек незнатни проценат оних који одлазе на рад ван граница наше
земље
Током протекле године 1.145 особа у Србији контактирало је Миграциони сервисни центар при
Националној служби за запошљавање, како би добили информације о могућностима легалног
запошљавања у иностранству. Искуство запослених у београдском огранку Миграционог
сервисног центра говори да je највеће интересовање за Немачку, Швајцарску и Аустрију, али
све већи број наших људи посао тражи и у скандинавским и земљама Уједињених Арапских
Емирата.
–У 2016. години услуге Миграционог центра Београд користило је 345 особа – 200 мушкараца
и 145 жена. Ми, на жалост, немамо повратну информацију колико је људи отишло, јер радници
немају обавезу да нас информишу да ли су се запослили. Tу информацију имају само амбасаде
које издају радне и исељеничке визе – каже Мирослав Јовић, саветник за запошљавање у
Миграционом сервисном центру.

БЛОКАДА РАЧУНА ПАРАЋИНСКЕ ФАБРИКЕ: Стакло у црвеном
Аутор:З. Р.
Већ три месеца рачун "Српске фабрике стакла" је у блокади. Званичних информација из ове
фабрике нема, а како незванично сазнајемо рачун СФС је блокирао "Србијагас"
ВЕЋ три месеца рачун "Српске фабрике стакла" је у блокади. Званичних информација из ове
фабрике нема, а како незванично сазнајемо рачун СФС је блокирао "Србијагас". Производња у
погону амбалаже, ипак, одвија се нормално, а плате се исплаћују редовно.
- Радници су збуњени јер немају никакву комуникацију ни са синдикатима ни са
пословодством фабрике које се уопште не оглашава. Задовољни су кад приме плату која се на
неки волшебан начин исплаћује још увек редовно. Наиме, пошто смо у блокади, новац
запосленима исплаћују наши купци тако да исплате трају неколико дана - истиче саговорник
"Новости", додајући да су ових дана примили аконтацију за јануар.
У СФС постоје два репрезентативна синдиката, "Независност" и Самостални, али ни у једном
нисмо нашли саговорника за стање у фабрици. Њихови председници Бобан Никодијевић и
Живојин Матејић истичу да знају да им је блокиран рачун али да од фабричког руководства
немају никакве информације, те да је добро да су бар плате редовне. У понедељак је блокада
износила тачно 639.357.579 динара.
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"Дуелу" траже купца
Аутор:Д. И. К.
Продаја "Беохемије - Инхем" из стечаја. Ова фабрика прашкастих и течних детерџената била је
власништво матичне фирме "Беохемија", у којој је највећи удео имао бизнисмен Жељко Жунић
КОМПАНИЈА "Беохемија - Инхем" у стечају понуђена је на продају за минимум 2,57 милијарди
динара. То је половина процењене вредности овог предузећа, у чију имовину, осим
производних хала, магацина, земљишта, улазе и регистровани жигови прашка за веш: "дуел" и
"деус".
Ова фабрика прашкастих и течних детерџената била је власништво матичне фирме
"Беохемија", у којој је највећи удео имао бизнисмен Жељко Жунић. Стечај је покренут у мају
прошле године, јер није успешно спровођен унапред припремљени план реорганизације
(УППР).
Према подацима Агенције за лиценцирање стечајних управника, само је жиг прашка "дуел"
процењен на 1,36 милијарди динара, а "деус" на 12,6 милиона динара.
Укупна потраживања поверилаца "Беохемије - Инхема" процењена су на 25 милијарди динара.
Заинтересовани купци мораће, на име депозита, да положе или обезбеде банкарску гаранцију
на 1,03 милијарде динара. Тек тада моћи ће да учествују на јавној лицитацији, која је заказана
за 5. април, у Зрењанину.

Радикализација радничког протеста
Аутор:Г.Ћ.
Краљевачки радници незадовољни састанком у Београду
КРАЉЕВО - Бивши радници краљевачких фабрика и фирми које су престале са радом или
отишле у стечај, незадовољни епилогом састанка са министром привреде Гораном
Кнежевићем, најавили су радикализацју свог вишемесечног протеста.
- Дугује нам се у просеку по 600.000 динара, а понуђено нам је 20.000 као неки вид новчане
помоћи. Сматрамо да је то срамотан предлог, ми тражимо само оно што нам припада и зато
ћемо радикализовати протест. Извешћемо на улицу и наше породице па нека нас и ухапсе. У
затвору ћемо бар имати сигуран оброк - каже Драган Митровић, председник Иницијативе за
права радника у Краљеву, додајући да су радници због маћехинског односа државе постали
социјални случајеви.
.
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Матијевић: Заинтересован сам за ПКБ, потребно ми земљиште
Извор:Бета
Петар Матијевић, власник компаније Матијевић рекао је да се јавио на позив о
заинтересованости за куповину Пољопривредне корпорације Београд (ПКБ) јер има највећу
кланичну индустрију у Србији и требају му земљиште и фарме.
"Годишње производим 50 милиона килограма меса јер имам по шест фарми пилића и бикова и
пет фарми свиња. Свака фарма пилића у једном турнусу однегује по 200.000 пилића и
годишње произведем само 7,5 милиона пилића", рекао је Матијевић за агенцију Бета.
Он је додао да улаже у сточарство и да упркос ранијој изјави да се неће јавити на позив за
куповину ПКБ-а, ипак то учинио "у нади да неће бити много заинтересованих па би ПКБ могао
да купи по почетној цени".
На питање колико је спреман да плати, Матијевић је рекао да то не може да каже јер је
"куповина тешка стратегија".
"И под условом да знам шта све поседује ПКБ ако би открио колико сам спреман да платим то
би било као да играм покер отворених карата", рекао је Матијевић.
Он је истакао да још нема поуздане информације о томе шта ПКБ поседује док се не објави
тендер и не буде доступна документација.
"Раније је помињано да ПКБ поседује 17.700 хектара земље, сада кажу да има 23.000 - 24.000
хектара. Имају фарму са 8.000 крава која не ради рентабилно и у њу треба доста уложити",
рекао је Матијевић.
На питање да ли је писмо о заинтересованости послао сам или удружен са власником МК
комерца Миодрагом Костићем, како су раније најављивали, Матијевић је рекао да је његова
компанија послала писмо јер је љубав са Костићем "пукла".
"Писмо је послала свака фирма посебно, Костић је бизнисмен, ја сам сељак", рекао је
Матиијевић.
Министарство привреде Србије објавило је 19. јануара ове године јавни позив за прикупљање
писама инвеститора заинтересованих за учешће у поступку приватизацију ПКБ-а и четири
зависна предузећа - Пољопривредна авијација ПКБ, ЕКО - ЛАБ, ПКБ Агроекономик и
Ветеринарска станица ПКБ.
Рок за достављање писама је био 17. фебруар, а заинтересовани инвеститори треба да предложе
цену, модел приватизације, инвестициони програм, оквирни план пословања и број
запослених.
ПКБ има 1.622 радника, а вредност капитала тог предузећа је око 51,2 милијарде динара.
На тендер за продају ПКБ-а, расписан крајем 2015. године, није стигла ниједна понуда, а
почетна цена за 51 одсто процењене вредности сталне имовине била је око 154 милиона евра.
Скупштина Београда је септембра прошле године пренела 99 одсто акција ПКБ-а на државу.
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Социјална правда само на папиру
Аутор:Е. Д.
У Србији институционално има, али у пракси нема социјалне правде и присутне су социјалне и
економске разлике слажу се представници синдиката УГС Независност и Савеза самосталних
синдиката Србије.
Зоран Стојиљковић из УГС Независност је, уочи округлог стола организованог поводом
Међународног дана социјалне правде, рекао да је потребно одговорити на питање како да се
успоставе механизми за редуковање друштвених неједнакости и социјалних неправди и ко то
може да уради. Како је рекао, трагање за одговором ко све треба да се удружи да социјалне
правде буде колико толико свакако да мора да постоји.
Према његовим речима, у решавање тог проблема морају да се укључе сви који су погођени
социјалним неједнакостима и неправдом - запослени, незапослени, пензионири, медијски
радници, “као и сви који не виде перспективу да живе у Србије, а стекли су високо образовање”.
- Имате корпу агенди свих тих права и обавеза кроз поглавље 19 - додао је али и поставио
питање реализовања тих права.
Душко Вуковић из СССС каже да је Србија, гледајући нормативно, држава социјалне правде, а
ли да смо у пракси далеко од таквог друштва.
- Социјална правда је концепт једног друштва које пре свега треба да се базира на поштовању
свих људских права, а у циљу смањења неједнакости, сиромаштва и дискриминације. Међутим,
дуги низ година, да не кажем деценија, живимо у друштву у коме су изразито наглашене
социјалне и економске разлике - рекао је Вуковић.
Каже и да је обележавање Дана социјалне правде посвећено томе да треба да се приближимо
концепту друштва у коме ће сваки појединац, члан друштва, запослени, односни сви радници,
моћи да остваре своја права, да имају боље и веће зараде...
Према његовим речима, одређена документа међународне организације рада и УН управо
говоре о томе да не треба само да говоримо о економском просперитету и расту јер он уствари
није гаранција нити за смањење сиромаштва нити за смањење дискриминације и неједнакости.
Он је навео и да синдикати имају право и да желе да доносе и учествују у процесу одређених
одлука у име радника које заступају.
Скуп поводом Међународног дана социјалне правде
Уједињени грански синдикати “Независност” су у Београду обележили Међународни дан
социјалне правде јавним окупљањем на Теразијама, где су се окупили са синдикалним
заставама и делили летке грађанима на тему социјалне правде.
Извршни секретар УГС „Независност” Чеданка Андрић је изјавила да је организована подела
летака зато што не желе да обележавање Међународног дана социјалне правде остане само као
стручна трибина, која се такође данас одржава, већ да и грађани могу да изнесу свој став.
“Да грађани виде за шта се залаже синдикат. Зато смо на улици са заставама да би били
видљивији и поразговарали са суграђанима”, рекла је Андрић.
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Костић и Матијевић ИПАК у трци за ПКБ, али не заједно, него ЈЕДАН
ПРОТИВ ДРУГОГ
Аутор:Слађана Гаврић
За приватизацију Пољопривредног комбината Београда (ПКБ) заинтересовани су домаћи
бизнисмени Миодраг Костић, Петар Матијевић, као и стране компаније из Кине, Сингапура и
Велике Британије, сазнаје "Блиц".
Иако се у јавности спекулисало да ће Матијевић и Костић ући заједно у игру за приватизацију
ПКБ-а, они су, према нашим информацијама из Владе Србије, ипак одвојено послали писма о
заинтересованости. Занимљиво је да је Матијевић пре месец дана чак изјавио да су заједно
хтели да направе конзорцијум, али да су одустали од куповине ПКБ-а јер не могу да се такмиче
са арапским и кинеским инвеститорима.
Како је тада навео Матијевић, Костић и он су “ситне рибе за арапску Ал Дахру и кинеску Хен
Чанг групу, који су светски гиганти и имају милијарде долара".
Иначе, извор “Блица" из Немањине 11 није хтео да открије имена страних компанија које су
послале писма о заинтересованости, али је истакао да међу њима нема арапске компаније “Ал
Дахра".
- То ипак не значи да се они неће касније појавити. Сада заинтересовани инвеститори шаљу
писмо о намерама у коме треба да понуде оквирну цену и да наведу који би им модел
приватизације ПКБ-а одговарао, као и инвестициони план и колико би људи запослили наводи саговорник “Блица".
На основу тих информација, али и у зависности од процене тржишне вредности капитала,
Министарство привреде одлучиће до јуна по ком моделу ће бити приватизована
Пољопривредна корпорација Београд.
Према томе, након одлуке Министарства и евентуалног расписивања тендера за продају или
избора стратешког партнера за ПКБ, могу се пријавити заинтересовани купци. Дакле, међу
њима и они који сада нису послали писмо о заинтересованости. Добро упућени извори “Блица"
уверени су да ће тада конкурисати и арапска “Ал Дахра".
Оно што је засад познато јеşте да је интересовање страних инвеститора за приватизацију ПКБ-а
велико. У Министарству привреде кажу да су писма достављали и домаћи и страни
инвеститори и да ће тачан број, као и детаље о заинтересованости за ПКБ објавити крајем
недеље.
Рок за пријаву заинтересованих за приватизацију ПКБ је истекао 17. фебруара. Скупштина
града Београда одлучила је у септембру 2016. године да се Републици Србију пренесу акције
ПКБ-а које су у власништву града на основу поступка који је 15. августа покренула Влада
Србије.
Процењено на 154 милиона евра
Агенција за приватизацију објавила је 31. децембра 2015. јавни позив за продају имовине ПКБ,
а почетна цена је била 51 одсто процењене вредности сталне имовине од око 154 милиона евра.
На отварању понуда, 2. марта 2016, није било заинтересованих, а после тога је продаја
обустављена и наложена је нова процена вредности капитала.
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ЈАГМА ЗА ИТ ЈУНИОРИМА: У 2017. још 1.000 радних места
Извор:Танјуг
У Србији постоји велика потреба за запошљавањем ИТ јуниора, а у 2017. години планирано је
запошљавање готово хиљаду нових кадрова, према резултатима истраживања компаније
Инфостуд о потребама ИТ сектора у Србији.
Такви подаци добијени су на узорку од 118 анкетираних компанија, од којих су готово све (95
процената) истакле да имају потешкоћа са проналажењем квалитетних запослених, док је за
4,0 одсто компанија проналазак запослених скоро немогућ, наводи се у саопштењу Инфостуда.
Око 60 посто анкетираних компанија је у 2016. години имало програм стручне праксе, након
кога су готово све оне запослиле известан број практиканата, док је скоро половина
анкетираних плаћала практикантима месечну надокнаду која је у просеку износила око 25.000
динара.
Највећа потреба, према резултатима анкете, влада за wеб програмерима и програмерима
апликација, где се највише тражи познавање програмских језика Јава Сцрипт, Јава, Ц#, ПХП и
МС СQЛ и програмских алата као што су Пхотосхоп и Унитy.
Због великог дефицита програмера, Влада Србије, преко Министарства државне управе и
локалне самоуправе, планира да у априлу ове године започне програм преквалификације
појединаца талентованих за ИТ у јуниор програмере, након што је крајем децембра усвојила
Предлог за унапредјење ИТ сектора у Србији, који предвидја низ мера за подршку
преквалификацији у ИТ сектор, развоју формалног образовања из ове области, као и стварању
доброг амбијента за ИТ компаније, стартапе и мала и средња предузећа.
"ИТ је један од најпрофитабилнијих сектора у свету у који је потребно уложити знање, без
додатних субвенција. Представља основу за економски развој земаља и њихову стабилност.
Због свега тога, едукација и запошљавање у области ИТ-ја треба да буду приоритети", изјавила
је Милица Ивић из ЛимундоГрада.
Она је изразила задовољство што је Министарство државне управе препознало значај овог
сектора и позвало све заинтересоване ИТ учеснике на тржишту Србије да се укључе у
обучавање и преквалификацију талентованих кандидата.

Ово је ДРУГА држава која уводи универзални доходак за своје грађане
Извор:qз.цом

Од свих идеја за извлачење људи из сиромаштва, једна од најспорнијих је и најједноставнија:
безусловна исплата загарантованог месечног новчаног износа сиромашнима. Канадска
провинција Онтарио је други пример, после Финске, земље која експериментално уводи ову
меру.
Челници ове регије већ сада наилази на жестоке реакције. У пролеће 2017, Либерална партија,
која се тренутно налази на власти у овој провинцији, намерава да спроведе пилот-програм
“универзалног основног дохотка” у три града. Иако тек треба да одреди ко ће бити
“заморчићи”, радни документ, који је у августу прошле године сачинио Хју Сигал, бивши члан
канадског Сената и садашњи директор Колеџа Меси Универзитета у Торонту, наговештава како
ће систем изгледати.
Ево како ће систем изгледати
Сигал препоручује да се се дефинише помоћ у износу који ће износити најмање три четвртине
званично утврђеног износа границе сиромаштва. То би значило да би одрасли појединац
примао годишњи основни доходак од 16.989 долара, готово двоструко више од максималног
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износа од 8.472 долара, који се исплаћује према актуелном социјалном програму ове
провинције.
Више од 1,7 милиона људи у Онтарију живи од прихода испод границе сиромаштва - 20.676
долара за појединца, односно 41.351 долар за четворочлано домаћинство - показују подаци
канадског завода за статистику из 2011. годину. Многи од њих су добили отказ између 2000. и
2007. године, када је смањен број радних места у аутомобилској индустрији и другим
производним секторима.
Један од најтеже погођених градова је Ошава, где је било неколико таласа отпуштања из
фабрика које су некада биле највећи произвођачи “Џенерал моторса” у Северној Америци.
Према проценама локалне невладине организације “Wоркфорце Аутхоритy”, у овом граду је у
протеклих 15 година укинуто 4.000 радних места.
Онтарио учествује у тоталном економском аутпуту Канаде са 40 одсто. У средишту економске
политике либерала је замена традиционалне производње новим, “на знању заснованим”,
пословима у областима, као што су медицинска истраживања и финансијске технологије.
Многи економисти верују да би универзални лични доходак подстакао ту промену.
- Време је да почнемо да размишљамо о некој врсти основног дохотка због промене природе
посла изазване аутоматизацијом - каже Крис Балард, министар који је покренуо иницијативу
за основни доходак.
- Ако се то изведе како треба и ако буде доступно свима, то би пружило прилику људима да се
обавесте о могућностима за предузетничку делатност зато што неће морати да брину о
задовољавању основних потреба, барем током краћег временског периода док развијају бизнис
концепт - објашњава Бен Ерл из “Wоркфорце Аутхоритy” - На исти начин, универзални
основни доходак би могао да помогне људима који желе да наставе школовање. Неко ће можда
одлучити да привремено престане да ради како би се вратио у школу и побољшао сопствене
способности.”
Критичари програма кажу да тестирање универзалног основног дохотка само значи одлагање
смислених мера за решавање проблема сиромаштва. Карл Вајдерквист, ванредни професор
политичке филозофије и економиста Универзитета Џорџтаун у Вашингтону, каже да постоји
опасност да ће влади у Онтарију ово послућити као оправдање за одлагање скупљих промена
политике, као што је решавање проблема неадекватних стопа социјалне помоћи, или подизање
минималца. На сличан начин, економиста Дејвид Мекдоналд страхује да ће влада - ако
основни доходак заиста постане универзалан - бити приморана да укине друге социјалне
програме.

ЕКОНОМСКА СТРАТЕГИЈА ГЛАВНА ТЕМА Владимир Костић: САНУ ће
се укључити у све друштвене проблеме
Аутор:С. Вукашиновић
Главна сфера деловања Српске академије наука и уметности 2017. биће дефинисање економске
стратегије Србије у наредном периоду, каже за "Блиц" Владимир Костић, први човек те
установе.
Овој теми биће посвећена посебна конференција, а сви предлози стручњака биће публиковани
у посебној монографији. Другим речима, САНУ ће покушати организацијом оваквог скупа да
одговори на многе изазове који стоје пред српском економијом, а у светлу свих дешавања у
свету и земљи.
Ова тема, али и друге теме које су дефинисане као приоритет у 2017. години показују да је ово
руководство, на чијем је челу Владимир Костић, решено да се активније укључи у све актуелне
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друштвене проблеме. За академика Костића улога националних академија у 21. веку мора да
буде другачија, уз неопходне промене и прилагођавања новом времену.
- Академија траје непуна два века. Пред таквом традицијом ми смо скоројевићи који нужно
морају да имају свест о опрезу у планирању активности САНУ. Само традиција која је спремна
да се самосвесно мења у ослушкивању времена и потреба средине из које је потекла има шансу
дуготрајности. Због тога је и наше ангажовање у 2017. години посвећено темама које могу да
буду интересантне ширем кругу људи. Посебно интересовање могу изазвати теме о јавном
здрављу. На јесен ће се разговарати о менталном здрављу у светлу свих траума кроз које је
становништво прошло. Биће и серија предавања о превенцији карцинома желуца - каже
Костић.
Он додаје да ће се САНУ бавити и другим темама, а ствар је власти да ли ће њих
имплементирати у своје стратегије.
- Биће речи и о иновацијама и њиховом значају за науку, али и о економији, енергетици,
консеквенцама климатских промена, али и о заштити приватности. Недавно је почела серија
предавања о сивим зонама наше историографије, а на јесен о нанотехнологијама. Поред тога
организоваћемо и бројне изложбе како би се грађанима Србије приближило културно и
историјско благо ове државе. Припрема се изложба "Културно и уметничко благо српског
народа на Косову и Метохији", приказ живота и рада Стојана Новаковића и многе друге.
Укратко, циљ нам је да САНУ остане место компетентности, одговорности и поштења. Ни мање
ни више - наглашава председник САНУ.

"Југоалат" поново пред гашењем
Аутор: Новости

"Југоалат" већ четири месеца нема струје, а како оцењују у синдикату овог предузећа, мала је
вероватноћа да ће производња бити поново покренута.
Покушаји малобројних радника да сами покрену производњу агрегатима били су неуспешни.
Подсетимо, "Југоалат" је пре тридесетак година производио специјалне алате. Године 2010.
покренут је стечај и од тада ову фирму чини само тридесетак радника. Крајем августа 2013.
усвојен је план реорганизације, а почетком децембра поднет је захтев за увођење поновног
стечаја, јер се реорганизација није спроводила. Привредни суд је у априлу 2014. покренуо
претходни стечајни поступак, а до тада је било неколико покушаја да се покрене производња,
али неуспешно.
Извесно је да ће ова фабрика поделити судбину "Југодента", "Победе", "Петра Драпшина",
"Мотинса" и других фирми, о чијој тужној судбини можете читати ОВДЕ.
Према незваничним информацијама, извршитељи имају пресуде да заплене имовину
"Југоалата".
Овај погон требало је да на тржиште избаци најмодерније пољопривредне машине. Такође, у
"Југоалату" је требало да заживи производња делова за хидранте у сарадњи са аустријском
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компанијом МКЕ, али и тај програм је, после неизмирених дуговања и искључења струје,
доведен у питање.

Како заштити наше раднике у иностранству
Извор:ФоНет

Удружени синдикати Србије "Слога" захтевају данас од државе и њених институција да одмах
и свим расположивим механизмима зауставе сваку даљу експлоатацију наших радника у
иностранству, као и увођење новог кривичног дела у Кривични закон Србије "Експлоатација
радне снаге".
Пошто је јавност Србије још једном и по ко зна који пут шокирана исповестима злостављаних
и преварених радника, овога пута и новинари су потврдили причу о злостављању и
експлоатацији наших грађана у Словачкој, указује се у саопштењу.
Држава и власт морају одмах да употребе све расположиве механизме заштите својих грађана и
да преко Министарства спољних послова траже и захтевају да држава домаћин у којима су
радници злостављани - заустави и кривично гони све оне које их тамо одводе, а онда
условљавају и најбруталније експлоатишу као робље .
Синдикат оцењује да хитно треба изменити Кривични закон и увести ново кривично дело,
"Експлоатација радне снаге", јер је приметно да поједини власници капитала и Агенција за
запошљавање и у Србији свесно и некажњено спроводе тортуру над радницима, упошљавају
без уговора о раду или их крше, терају на неплаћен прековремени рад и не исплаћују зараде у
складу са законом.
Свакодневно смо сведоци неправде према човеку као раднику, а власт која допушта
експлоатацију својих грађана постаје и сама саучесник у њиховој тортури и злостављању,
поручила је Слога.
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