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Проблеми Агрокора могу се одразити и на Србију
Извор:Танјуг
Хрватска компанија Агрокор, која у Србији има осам фирми, дугује 800 милиона евра за порез,
а због тога у Србији страхује 10.836 запослених који су у радном односу са овом компанијом,
пишу "Вечерње новости".
Стручњаци објашњавају да промена власничке структуре не треба да буде брига, али да страх
од стечаја није без основа, наводи лист.
Министар трговине Расим Љајић рекао је да прате ситуацију са Агрокором, посебно због
чињенице да запошљавају преко 10.000 радника.
Он је рекао да су у контакту и са Меркатором, који је део Агрокора, али како је рекао, њихово
пословање није угрожено.
"Почетком следеће недеље имаћемо нови састанак током којег ћемо наставити разговор на ову
тему. Такође смо у контакту и са њиховим добављачима, јер је наш интерес да се обавезе према
њима на време испуњавају", каже министар за "Новости".
Лист наводи да је матична компанија у Хрватској у проблему због тога што не може да добије
нове кредите, а није успела ни да прода неке од својих фирми попут "Јамнице".
Из "Конзумових" продавница у Хрватској такође долазе лоше вести, јер добављачи, како се
наводи, не желе да испоручују робу која им неће бити плаћена.
Плате у Агрокору су за сада редовне, али, како "Новости" пишу, уколико дође до краха
Агрокора 60.000 запослених ће то сигурно осетити.

Синдикат Независност против приватизације ПКБ-а
Извор:Танјуг
Синдикат Независност Пољопривредне корпорације Београд (ПКБ) противи се приватизацији
те компаније с обзиром на то да је реч о објекту од стратешког значаја за Београд и целу Србију.
Председник тог синдиката Милан Којић је на конференцији за новинаре рекао да синдикат од
надлежних тражи да се преиспита пословање ПКБ-а и да се санкционишу све евентуалне
злоупотребе пословодства из претходног периода.
Према његовим речима, став синдиката је да је поступак реструктурирања ПКБ-а и стварања
економски профитабилне компаније могућ кроз одговорније управљање и рационализацију
трошкова.
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„Уколико је циљ унапрађење технолошке основе ПКБ-а, који није могуће остварити без
приватног капитала, синдикат Независност сматра да би евентуални улазак таквог капитала
могао да буде прихватљив искључиво кроз уговор о стратешком партнерству“, рекао је Којић.
Он је нагласио да би тај уговор морао да има јасно дефинисане обавезе стратешког партнера да
настави производњу најмање у истом обиму и очува постојећа радна места уз задржавање
државе као већинског власника.
Којић је додао и да је у последње три године ПКБ показао да може да ради успешно јер
остварује добитак иако остаје ускраћена , односно не наплати за субвенције за млеко које
добијају приватници.
Подсетио је да губици који се помињу да ПКБ корпирација из Падинске Скеле настали у
претходном периоду када је ПКБ био носилац социјалног мира.
Председник Уједињених гранских синдиката (УГС) „Независност“ Зоран Стојиљковић сматра
да држава мора да остане већински власник ПКБ-а јер је то стратешко важно предузеће које се
бави производњом хране у близини Београда.
Он је казао да ПКБ не треба да се приватизује, већ да се на чело те корпорације доведе
професионални менаџмент, а не „лојално партијско руководство“.
„Приватизацијом ПКБ-а изгубиће се још један велики систем који може да вуче земљу напред“,
рекао је Стојиљковић.
Председник Гранског синдиката прехране, угоститељства, туризма, пољопривреде и дуванске
индустрије УГС-а Дејан Титовић казао је да је искуство показало да велики број приватизација
пољопривредних предузећа у претходном периоду није био успешан, односно да је у 80 одсто
или 253 пољопривредних предузећа која су приватизована утврђене бројне незаконитости.
Он је нагласио да је пољопривреда, после текстилне индустре, сектор где се бележи највише
отпуштања радника после приватизације, прецизирајући да је приватизацијом
пољопривредних предузећа без посла остало 53.000 радника.
Према његовим речима, неозбиљно и неодговорно за сваку озбиљну државу је да модел
приватизације предлажу купци, што се најављује за ПКБ корпорацију.
Саветника синдиката УГС „Независност“ Зоран Ристић казао је да ПКБ годишње уплати
држави преко милијарду динара у буџет на име пореза и доприноса, док то предузеће остаје
ускраћен за 350 милиона динара субвенција за млеко колико наплаћују приватници.
Ристић је нагласио и да сви треба озбиљно да се запитају због чега се ПКБ корпорација не
проглашва за предузеће од стратешког значај за државу, док РТБ Бор има тај статус.
„ПКБ је важан пољопривредни ресурс, његово земљиште није само капитал већ природни
ресурс који се не може направити или надокнадити, и његова продаја би представљала велику
штету за државу, а његова приватизација директно угрожва прехрамбену безбедност и здравље
грађана“, истакао је он.
Према његовим речима, ефекти досадашњег спровођења приватизације у Србији далеко су од
очекиваних , а конкретно у процесу приватизације пољопривредних предузећа било је много
шпекулативних активности када је у питању државна и задружна својина услед нејасно
дефинисаних прописа у погледу власништва над земљом.
Писма о заинтересованости за приватизацију ПКБ-а доставило је осам инвеститора.
За ту пољопривредну корпорацију заинтересовано је једно физичко лице из Ковина, две
компаније из Србије – Индустрија меса Матијевић и МК Гроуп, компанија Ал Дахра из
Уједињених Арапских Емирата, као и компаније из Кине, Сингапура и две из Велике
Британије, али њихова имена не могу бити објављена, јер носе ознаке тајности.
Писма о заинтересованости нису обавезујућа, нити недостављање таквих писама на било који
начин елиминише могућност учествовања у даљем поступку приватизације ПКБ-а, објаснило је
раније Министарство привреде.
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Министар пољопривреде Бранислав Недимовић најавио је почетком ове седмице да ће ускоро
бити расписан први обавезујући позив за приватизацију ПКБ-а.

Не дају ПКБ: Значајан за БГ и целу Србију
Извор:Танјуг

Београд -- Синдикат Независност Пољопривредне корпорације Београд (ПКБ) противи се
приватизацији те компаније.
Како истичу, реч је о објекту од стратешког значаја за Београд и целу Србију.
Председник тог синдиката Милан Којић је на конференцији за новинаре рекао да синдикат од
надлежних тражи да се преиспита пословање ПКБ-а и да се санкционишу све евентуалне
злоупотребе пословодства из претходног периода.
Према његовим речима, став синдиката је да је поступак реструктурирања ПКБ-а и стварања
економски профитабилне компаније могућ кроз одговорније управљање и рационализацију
трошкова.
"Уколико је циљ унапрађење технолошке основе ПКБ-а, који није могуће остварити без
приватног капитала, синдикат Независност сматра да би евентуални улазак таквог капитала
могао да буде прихватљив искључиво кроз уговор о стратешком партнерству", рекао је Којић.
Он је нагласио да би тај уговор морао да има јасно дефинисане обавезе стратешког партнера да
бастави производњу најмање у истом обиму и очува постојећа радна места уз задржавање
државе као већинског власника.
Којић је додао и да је у последње три године ПКБ показао да може да ради успешно јер
остварује добитак иако остаје ускраћена , оносно не наплати за субвенције за млеко које
добијају приватниц.
Подсетио је да губитци који се помињу да ПКБ корпирација из Падинске Скеле настали у
претходном периоду када је ПКБ био носилац социјалног мира.
Писма о заинтересованости за приватизацију ПКБ-а доставило је осам инвеститора.
За ту пољопривредну корпорацију заинтересовано је једно физичко лице из Ковина, две
компаније из Србије - Индустрија меса Матијевић и МК Гроуп, компанија Ал Дахра из
Уједињених Арапских Емирата, као и компаније из Кине, Сингапура и две из Велике
Британије, али њихова имена не могу бити објављена, јер носе ознаке тајности.
Писма о заинтересованости нису обавезујућа, нити недостављање таквих писама на било који
начин елиминише могућност учествовања у даљем поступку приватизације ПКБ-а, објаснило је
раније Министарство привреде.
Министар пољопривреде Бранислав Недимовић најавио је почетком ове седмице да ће ускоро
бити расписан први обавезујући позив за приватизацију ПКБ-а.
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Трећину породичног буџета поједу храна и пиће
Аутор:Д. У.

У четвртом кварталу 2016. у Србији просечни месечни приходи у новцу и у натури по
домаћинству износили су 60.639 динара и виши су 4,1 одсто у односу на исти квартал
претходне године, а трећина одлази на храну и безалкохолна пића.
Како се наводи у саопштењу Републичког завода за статистику, просечни месечни приходи
већи су један одсто у односу на трећи квартал 2016.
Највећи удео у приходима у новцу и у натури имају приходи из редовног радног односа (49
одсто), пензија (31,7 одсто), од пољопривреде, лова и риболова (5,6 одсто), натуралне
потрошње (4,3 одсто).
Примања од социјалног осигурања имају 2,5 одсто удела, приходи ван редовног радног односа
2,4 одсто, док су остала примања и приходи из осталих извора 2,2 одсто, односно 2,3 одсто.
Издаци за личну потрошњу домаћинстава у четвртом кварталу 2016. износили су 61.467 динара
и виши су 3,3 одсто у односу на исти квартал претходне године и 1,4 одсто у односу на трећи
квартал 2016, номинално. Највећи удео у личној потрошњи домаћинстава чине издаци за
храну и безалкохолна пића (35,4 одсто) и за становање, воду, електричну енергију, гас и остала
горива (17,6 одсто).
Следе издаци за транспорт (8,7 одсто), за остале личне предмете и остале услуге (шест одсто),
за рекреацију и културу, за комуникације и за одећу и обућу (по 5,2 одсто), за алкохолна пића и
дуван (4,9 одсто), за опрему за стан и текуће одржавање (4,3 одсто), за здравље (3,9 одсто) и 3,6
одсто чине издаци за остале групе личне потрошње.

Из ЕПС-а за три године одлази 3.600 људи
У наредне три године, у оквиру програма оптимизације броја запоследних, из ЕПС-а ће отићи
још око 3.600 запослених, а план је направљен у договору с Међународним монетарним
фондом и Светском банком, пишу београдски медији, позивајући се на неименоване изворе у
том предузећу.
У току је израда нове систематизације радних места у ЕПС-у, у оквиру програма реформи за
ефикасније и профитабилније пословање, кажу у том предузећу. Како се наводи,
рационализација броја запослених започета је од старијег кадра, оних који иду у превремену
пензију, јер је циљ да се унапреди ефикасност и подмлади ЕПС, у којем је сада просек година
запослених око 50.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радника, који ће тачно дефинисати
која радна места нису више потребна, биће готов до краја месеца. У првом кругу је, програмом
стимулативних отпремнина, крајем прошле године отишло 1.517 људи, који су добили од 5.000
до 20.000 евра.
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Брнабић: Појединим самоуправама биће дозвољено запошљавање
Извор:Танјуг
Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић изјавила је данас да неће бити
линеарног смањивања број запослених у државној управи и локалним самоуправама, већ да ће
појединим општинама бити дозвољено запошљавање.
Брнабић је новинарима рекла да ће, на пример, Пироту и Параћину бити дозвољено
запошљавање нових радника, док су међу општинама које имају највећи број запослених у
односу на оптималан број Прокупље и Смедеревска Паланка, у којима ради и до два пута више
људи него што је потребно.
Те две општине су међу онима које ће морати да смање број запослених у оквиру
рационализације јавне управе, будући да у њима ради између 850 и 900 људи, док се
отпималан број креће између 350 и 400.
Каже да држава не може сада да им наложи да се рационализују и да оптусте 200 до 300 људи,
али да ће одлуком о максималном броју запослених до 2020. године оптимализовати те
општине, тако да буду одрживе.
Министарка је новинарима рекла да се у процесу рационализације неће ићи на линеарно
смањивање, као 2015. године, већ да ће смањење броја запослених ићи по локалним
самоуправама, у зависности од ситуације.
Брнабић каже да министарство у овом тренутку спрема писма за све локалне самоуправе у
којима ће их обавестити о анализама запослених, како би и самоуправе могле да изнесу своје
мишљење."Све то да бисмо донели одлуку о максималном броју запослених у што краћем року,
која ће важити за 2017. годину", рекла је Брнабић.
Она је истакла да ће неким локалним самоуправама бити дозвољено додатно запошљавање јер
постоје самоуправе које су пре смањења броја запослених већ биле рационализоване.Међу
њима су, на пример, Пирот и Параћин."Неке самоуправе су одлуком о линеарном смањивању
биле кажњење. Њима ћемо дозволити запошљавање", рекла је Брнабић, истичући да ће се и то
радити кроз владину комисију за запошљавање, како би држава имала стриктан надзор над
бројем запослених.

Вулин: Боримо се за што нижу стопу незапослености
Извор:Танјуг

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је
данас да је стопа незапослености у Србији 13 одсто, додајући да се влада бори да она буде што
нижа.
“Нема важније ствари од борбе против сиромаштва, а она не може бити успешна уколико се не
изборимо са незапосленошћу”, рекао је Вулин новинарима у Сремској Митровици, наводећи да
је стопа незапослености када је ова власт преузела одговорност била 23, 1 одсто.Иако је стопа
незапослености данас за више од десет одсто мања него тада, Вулин каже да није задовољан и
да се мора изборити да она буде још нижа, указујући да је европски просек негде око 11 одсто.
Против незапослености се бори образовањем, инвестицијама, али и концептом да човек мора
да ради за оно што добије од друштва, додао је министар.Вулин је изнео податак да у Србији
новчану социјалну помоћ прима 255.180 породица, од тога 123.111 лица су радно способна.
То су, каже министар, људи који треба да добију прилику да раде и да се не осећају као да су
добили милостињу.Отварајући Канцеларију за смањење сиромаштва у Сремској Митровици,
Вулин је изразио наду да ће најдаље до краја године законским решењима да се регулише
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њихов статус и да им се омогући да кроз процес индивидуалне радне активације и процес
образовања промене своју позицију.
Вулин истиче да се на микроплану то ради деценијама и да се показало да они који новчану
помоћ заслуже својим радом, лакше долазе до посла, јер су послодавцима показали да имају
радну навику и жељу да раде.
Министар с друге стране није задовољан мером Националне службе за запошљавање (НСЗ)
којом је субвенционисано запошљавање корисника новчане социјалне помоћи, наводећи да
она није дала резултате.Вулин је данас отворио Канцеларију за смањење сиромаштва у
Сремској Митровици, која је део пројекта „Повећање ефикасности социјалне услуге кроз
међуопштинску сарадњу и промоцију активације (ангажовања радне снаге) рањивих група на
локалном нивоу“.
Кроз радни ангажман незапослени, а радно способни корисници, добиће прилику да се
упознају са потенцијалним будућим послодавцима и тако унапреде свој положај и трајно утичу
на квалитет живота.Пројекат реализује Удружење грађана „Дуга“ из Аде, а финансира га
Европска унија.
Та активност је део ширег пројекта „Подршка Европске уније инклузивном друштву”, који
спроводи Делегација Европске уније у Србији у сарадњи са Министарством за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.

УНС: Влада треба РТВ-у да одобри запошљавање новинара и медијских
радника
Извор.Бета

Удружење новинара Србије (УНС) затражило је данас од Владине Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање да Радио-телевизији Војводине (РТВ) одобри запошљавање
преко потребних новинара и медијских радника.
УНС се саопштењем огласио поводом тврдњи Синдиката Независност Радио-телевизије
Војводине да РТВ новинаре "приморава да склопе уговор о раду са агенцијама како би
наставили ангажман у тој кући" и да "игнорише одредбу Закона о максималном броју
запослених у јавном сектору, којим се јавне медијски сервиси изузимају од забране
запошљавања".
Новинарско удржење ступило је у контакт са генералним директором јавног сервиса Војводине
Миодрагом Копривицом који је рекао да су тврдње да су јавни сервиси изузети из обавезе да
траже дозволу за запошљавање су нетачне и да у том случају ни РТС не би тражио одобрење од
Владине Комисије.
Према речима Копривице, Медијски јавни сервис Војводине већ годину дана сваког месеца
подноси Комисији захтев за запошљавање новинара и медијских радника, али је одговор ваког
пута одричан.У последње две године одобрење стигло само за једног радника
- Као корисници буџетских средстава ми не можемо да запошљавамо раднике на неодређено
без одобрења. Тренутно имамо проблем са око 115-117 радника. Неки од њих су на ауторским
уговорима, неки раде на уговорима о привремено-повременим пословима, а некима ускоро
истиче уговор на одређено који је био потписан на две године и ми њих не можемо више да
примимо ни на једно радно место - рекао је Копривица.
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Он је додао да овакво стање није пријатно ни за менаџмент, ни за запослене, јер се сваки пут
расписује јавна набавка.
- Непријатно је новинаре ангажовати путем јавних набавки. Верујем да и Министарство
финансија има улогу у томе што нас одбијају, али овакво стање нас и више кошта него да они
буду запослени - навео је директор РТВ-а.
Према његовим речима, колеге из РТС-а добили су одобрење за запошљавање око 370
новинара и медијских радника, уз договор и план како да се временом ослободе одређеног
броја запослених.
- Спремни смо и ми да направимо план да полако смањујемо број радника, што кроз природни
одлив, што кроз отпремнине - казао је Копривица.
УНС позива Владу Републике Србије да још једном размотри захтеве РТВ-а и омогући овом
Јавном сервису да на неодређено време упосли неопходан број новинара и медијских радника.
УНС истиче да је Јавни сервис Војводине од изузетне важности за јавно информисање грађана
покрајине и очекује да Владина Комисија најзад одобри запошљавање неопходних радника у
РТВ-у.

Брнабић: Појединим локалним самоуправама биће дозвољено
запошљавање
Извор:Бета
Министарка државне управе и локалне самоуправе Србије Ана Брнабић изјавила је данас да
неће бити линеарног смањивања броја запослених у државној управи и локалним
самоуправама, а да ће у појединим општинама бити дозвољено запошљавање.
Брнабић је новинарима у Београду рекла да је линеарно смањивање из 2015. године довело до
тога да поједине општине имају испод оптималног броја запослених, те да ће због тога њима
бити омогућено ново запошљавање.
Како је додала, има и оних самоуправа у којима је превелик број запослених чак и двоструко
изнад максималног броја и у којима ће оптимизација бити спроведена постепено до 2020.
године.
- Постоје локалне самоуправе које су биле већ рационализоване професионално и вођене.
Смањили су број запослених били су на свом оптимуму, а одлуком о линеарном смањивању
дошли смо до тога да смо неке од уствари најбољих локалних самоуправа казнили - рекла је
Брнабић.
Она је као пример локалних самоуправа које имају испод оптималног минимума запослене, а
добро раде навела Пирот и Параћин, док је у оне са превеликим бројем запослених уврстила
Смедеревску Паланку и Прокупље.
Брнабић је казала да ће Министарство заједно са генералним Секретаријатом Владе Србије
започети заједнички процес консултација са локалном самоуправама и органима државне
управе о броју запослених.
- Имамо анализе и бројеве, знамо шта треба сада свака од локалних самоуправа да уради,
обавестићемо их шта наше анализе показују, а они уколико постоје ствари са којима се не
слажу или немамо довољно добре податке треба да нам укажу, како би донели одлуку о
максималном броју запослених за 2017. годину - рекла је Брнабић.

9

НЕВЕРОВАТНЕ РАЗЛИКЕ Словенац у просеку има на штедњи 8.200
евра, Србин 1.280
Извор:Танјуг

Укупуна штедња становништва, међу 11 земаља у региону Централне и Југоисточне Европе,
највећа је у Чешкој и износи 83,6 милијарди евра, док је Србија са износом штедње од 9,0
милијарди евра на осмој позицији листе коју је сачинило Удружење банака Србије.
Просечна нето плата у Чешкој је 750 евра, а штедња по становнику износи 7.907 евра. У Србији
је просечна нето зарада упола мања, 371 евро, а штедња по грађанину "тежи" 1.283 евра.
Занимљиво је да Словенци, који су са укупном штедњом од 17 милијарди евра, само једно место
испред Србије, на седмој позицији, али су на челу листе са просечном нето платом од 1.087 евра
и штедњом по становнику од 8.235 евра.
Укупна штедња грађана Румуније износи 36 милијарди евра, што по становнику износи 1.812
евра, док им је просечна нето зарада 483 евра.
Словачка је на трећем месту, како по укупној штедњи од 33,7 милијарди евра, тако и по
дебљини "штедног улога" по становнику од 6.210 евра, док су по просечној нето заради на
четвртом месту са 680 евра.
Са просечном платом од 780 евра, Хрвати су на високом другом месту у региону, док су по
укупној штедњи четврти са 25,7 милијарди евра, што по становнику износи 6.113 евра.
Сваки Мађар у просеку на штедњи има 2.546 евра, ако је судити по укупној штедњи у тој земљи
"тешкој" 25,3 милијарде, а просечна нето плата код наших северних суседа износи 638 евра.
Код Бугара је укупна штедња 23,2 милијарде евра, односно 3.243 евра по становнику, а
просечна нето зарада 487 евра.
Девету позицију по висини укупне штедње држе житељи Босне и Херцеговине, који у банкама
имају заједно 5,2 милијарде евра, или у просеку 1.489 евра по становнику а, према подацима
УБС, сваки грађанин просечно месечно заради 433 евра нето.
Укупна штедња у Македонији износи 2,5 милијарде евра, што је 1.231 евро по становнику, при
чему је просечна нето плата у тој земљи најмања међу рангираних 11 земаља, и износи 362
евра.
Најмању укупну штедњу у региону има Црна Гора, 1,5 милијарди евра, али су по просечној
плати од 509 евра бољи од пет земаља у региону, као и по износу штедње по становнику од
2.465 евра, показује анализа Удружења банака Србије.

Брнабић: Без линеарног отпуштања у локалним самоуправама
Пише: Фонет
Министарка за државну управу и локалну самоуправу Ана Брнабић изјавила је данас да у 2017.
години неће бити линеарног смањивања броја запослених у локалним самоуправама, као 2015.
године и најавила да ће у неким локалним самоуправама бити дозвољено запошљавање.
Сада ћемо ићи на појединачне локалне самоуправе. Имамо довољно анализа и бројева да
знамо шта свака од локалних самоуправа појединачно треба да уради, рекла је Брнабић
новинарима у Хајату где је учествовала на Националној конференцији "Јачање политичког
учешћа особа са инвалидитетом у Србији".
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Брнабић је рекла да Министарство за државну управу и локалну самоуправу спрема писмо за
све локалне самоуправе у којем ће их обавестити о томе шта анализе показују.
Касније имали консултације уколико постоје неке ствари са којима се они не слажу или мисле
да ми немамо довољно добре податке или смо нешто пропустили да би завршили те
консултације и донели Одлуку о максималном броју запослених у што краћем могућем року,
која ће важити за 2017. годину, рекла је Брнабић.
Она је рекла да су у току консултације са Генералним секретаријатом Владе Србије око почетка
консултација са локалним самоуправама и са свим другим органима државне управе, јер ће се
Одлука о максималном броју запослених, која ће бити донета, односити на репуличке органе и
локалне самоуправе.
Брнабић је рекла да ће неким локалним самоуправама дозволити додатно запошљавање, јер су
биле професионално вођене, раније су смањиле број запослених и биле су на свом оптимуму.
Одлуком о линеарном смањивању неке од најбољих локалних самоуправа смо казнили.У овом
тренутку ћемо тим локалним самоуправама дозволити запошљавање, истакла је Брнабић.
Она је рекла да су општине подељене у седам група у зависности од тога којим општинама ће
"највише наложити да се даље рационализују до тога којим општинама ће дозволити да
додатно запошљавају".
То ће и даље ићи кроз Владину Комисију за запошљавање зато што нам је и даље важно да
имамо стриктан надзор над бројем запослених, и у државној управи, и у локалним
самоуправама, али ће за те локална самоуправе бити по аутоматизму док не дођу до свог
оптималног броја, рекла је она.
Она је рекла да је највише запослених било у локалним самоуправама у Прокупљу и
Смедеревској Паланци и навела да ће до 2020. године број запослених у оваквим локалним
самоуправама бити оптимизован.
Брнабић је рекла да ће, на пример, у локалним самоуправама у Пироту и Параћину бити
дозвољено запошљавање, јер имају мање од оптималног броја запослених.

Колапс Агрокора регионално питање
Аутор:Тања Веселиновић
Колапс Агрокора је и политичко и економско питање, али његови проблеми највише би могли
да се одразе на живот обичних људи, на првом месту оних који су директно или индиректно
запослени у пет компанија у Србији, које су део Тодорићевог конзорцијума.
Није потребно много размишљати да би се закључило шта би колапс Агрокора значио за
економије неколико земаља региона у којима тај конзорцијум запошљава 60 хиљада људи.
Одавно постоји израз: „Кад Агрокор кине, прехлади се цела хрватска економија“, прехладу би
могла са осети и српска економија.
У власништву Агрокора у Србији су Дијамант, највећи произвођач јеситивих уља и водећи
произвођач марагарина и мајонеза у земљи, Кикиндски млин, МГ Мивела, Фриком, највећи
дистрибутер сладоледа и смрзнуте хране у Србији, затим највећи трговински ланац Меркатор,
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који обухвата Идеу, Роду, а Агрокор је заједно са Сберанком и власник Супер картице, највећег
програма лојланости у земљи.
У овим фирмама ради скоро седам хиљада људи, у ланцу везаних делатности још најмање
толико. Да ситуација није сјајна ни у набројаним фирмама, показују све чешће информације да
се са плаћањима касни и до 200 дана, а да се плаћа у боновима.

Неплаћени рачуни за мобилни улазе у Кредитни биро
Извор:Бета

Подаци о плаћању рачуна за услуге мобилне телефоније до краја године биће укључени у
Кредитни биро Удружења банака Србије, који процењује да ли се клијентима може одобрити
кредит, најавио је генерални секретар Удружења Верољуб Дугалић.
Дугалић је рекао да је постигнут договор са телекомуникационим компанијама да Кредитном
бироу достављају податаке о дуговањима њихових корисника, а да је још остало да се
прецизира како ће бити заштићена приватност дужника.
"Разговарано је и с Пореском управом да се у Кредитни биро укључе и подаци о дуговањима за
порез, али није постигнут договор, јер је по Закону о пореском поступку и пореској
администрацији забрањено јавно објављивање тих података", рекао је Дугалић.
Он каже да Електропривреда Србије (ЕПС) није показала интерес да даје податке о дуговањима
грађана за струју, јер је задовољна наплатом рачуна.
"Податке о дуговањима за комуналне услуге је тешко укључити у Кредитни бито, јер не постоји
обједињена наплата, па би са сваким локалним комуналним предузећем морао да се склапа
посебан уговор", рекао је Дугалић.
Према његовим речима, у већини земаља су у кредитне бирое укључени подаци о свим
дуговањима грађана.
На питање новинара да ли би у том случају у Србији већина грађана тешко могла да добије
кредит, Дугалић је рекао да банке при одобравању позајмицу не процењују ризик само на
основу података које добију од Кредитног бироа.
"У Србији није проблем кредитна рата, већ плата"
Генерални секретар Удружења банака Србије Верољуб Дугалић рекао је да су грађани Србије у
поређењу са земљама у окружењу најмање кредитно задужени, али је разлог што имају мала
месечна примања.
"У Србији није проблем рата, већ плата", рекао је Дугалић на конференцији за новинаре.
Према његовим речима, просечна плата у Србији износи 371 евро, а просечна задуженост по
становнику 936 евра, док је у Хрватској просечна зарада 780 евра, а задуженост 3.735 евра.
Просечна зарада у Чешкој је 750 евра, а задуженост 4.918 евра, док је у Словачкој зарада 680
евра а задуженост 5.416 евра. У Словенији је зарада 1.087 евра а задуженост 4.450 евра, у БиХ је
зарада 433 евра а задуженост 1.155 евра, у Македонији је зарада 362 евра а задуженост 1.083
евра, у Црној Гори просечна зарада је 509 евра док је задуженост по становнику 1.636 евра.
Штедња по становнику у Србији износи 1.283 евра, у Словенији 8.235 евра, Чешкој 7.907 евра,
Словачкој 6.210 евра, Хрватској 6.113 евра, Црној Гори 2.465 евра, Македонији 1.231 евро,
Мађарској 2.546 евра.
Према подацима Удружења банака Србије укупна кредитна задуженост привреде,
предузетника и грађана у Србији на крају фебруара износила је 2.166 милијарди динара, што је
0,4 одсто више него на крају јануара.
Кредити предузећима износили су око 1.310 милијарди динара и 0,1 одсто су већи него у
децембру прошле године.
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Укупне позајмице грађана су у фебруару повећане за 0,9 одсто, на око 807,8 милијарди динара,
а за један одсто су повећани кредити предузетницима, на приближно 48 милијарди динара.
Међу кредитима становништва највећи раст је био зајмова за рефинансирање, 2,4 одсто, док су
готовински кредити увећани за 1,2 одсто. У паду су били потрошачки кредити за 1,5 одсто.
На крају фебруара каснила је отплата 11,4 одсто укупних кредита у Србији, колико и у јануару.

Становништво све старије, Србији прети мањак радника?
Аутор:Војислав Стевановић

Верујете ли да би у Србији кроз неку деценију могли да недостају радници? То тврде
економисти. Чак и без сталног одласка младих у иностранство, где је Србија међу лидерима у
свету, становништво је све старије.
Чак 25 хиљада пријава стигло је за 300 радних места у Икеи. Цртица која осликава тренутно
стање на српском тржишту рада. Колико онда реално делују овакве прогнозе:
"После 2027. године, Србија ће ући у дефицит радне снаге", тврди економиста Иван Николић.
Каже да би пре половине века Србији могло да недостаје чак сто хиљада радника.
Основа те рачунице је, према Николићу, у томе да ће због старења бити све мање радно
активних становника, а са друге, запосленост ће, ако се остваре прогнозе раста привреде, расти.
Број незапослених би се на основу тих претпостаки до 2025. смањио на око 240,7 хиљада, а од
2033. година на мање од сто хиљада.
У процентима, 2022. године незапосленост би пала ма нање од 10%, а незапосленост од шест
одсто би била достигнута 2027. године.
Негде се већ осећа мањак запослених.
"Да се некако појави десет до 15 хиљада људи који су програмери, ми бисмо могли у наредних
пар месеци да их апсорбујемо као искључиво домаће тржиште, значи фирме које послују у
Србији", наводи Владимир Тркуља, из Стартита.
На сваком тржишту има занимања која су више и оних која су мање тражена. Али, структура у
Србији није завидна.
"Послове немамо за неке људе који су квалификовани за модерне секторе, имамо вишак на
страни старих застарелих сектора", сматра Иван Вујачић, са Економског факултета у Београду.
Мањак, ако се и укаже, за првог човека српске статистике није проблем. Светска популације
расте, каже, и доћи ће до прерасподеле.
"Јер је незамислим технолошки свет какав имамо са затвореним границама. То је неодрживо и
може да произведе само хаос ратове и ужас. Према томе, контролисане миграције, што је
пожељно, ће и даље постојати и вршити улогу прерасподеле снабдевања тржишта рада", каже
Миладин Ковачевић.
Иван Николић, пак, не верује да Србија привлачи нове раднике. Решење за привредни раст
види у образованијим и продуктивнијим радницима.
"На фактору капитала и нечему што зовемо знање и технологије, а не на новозапосленима, јер
они једноставно неће бити у Србији расположиви", каже он.
Део решења је и у преквалификацијама за занимања попут програмера, али то није процес који
се одвија преко ноћи.
"Јесте током ноћи, јер углавном људи морају да уче ноћу ако раде неки други посао", наводи
Владимир Тркуља.
Уз то, ако данас у школама деца не почну да уче такозвана занимања будућности, мањак
квалификованих радника могао би да буде још израженији.
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Због Тодорића страхује 11.000 радника у Србији
Извор:Е. В. Н.
Проблеми компаније "Агрокор" у Хрватској лако се могу прелити и на нашу економију.
Концерн, који за порезе Загребу дугује 800 милиона евра код нас има осам фирми
ДРАМА око судбине презадуженог хрватског "Агрокора" се не стишава. Стрепи и близу 11.000
њихових радника у Србији, који се прибојавају да је један од два сценарија неизбежан - нови
власник или стечај. Пут у банкрот могао би да без посла остави и запослене у осам овдашњих
фирми-ћерки. Стручњаци објашњавају да промена власничке структуре не треба да нас брине,
али да страх од стечаја није без основа.
Хрватска држава неће да спасава Ивицу Тодорића, али се из дана у дан преговара о будућности
највеће хрватске компаније. Разговара се и са руским банкарима из Збербанке, који "држе"
скоро трећину кредита ове компаније. Процењује се да је дуг према добављачима премашио
две милијарде евра, према Хрватској на име пореза на додату вредност достигао чак 800
милиона евра, а вредност деоница пада из дана у дан. У "Агрокор" гледају и српске власти.
- Пратимо ситуацију у вези са "Агрокором", посебно због чињенице да у Србији, у малопродаји
и производњи запошљавају око 10.000 радника. У контакту смо са пословодством "Меркатора
С", који је и део "Агрокор концерна" и они тврде да послују потпуно стабилно, и да њихово
пословање у Србији није угрожено - каже за "Новости" министар трговине Расим Љајић. Почетком следеће недеље имаћемо нови састанак током којег ћемо наставити разговор на ову
тему. Такође смо у контакту и са њиховим добављачима, јер је наш интерес да се обавезе према
њима на време испуњавају.
Матична компанија у Хрватској је у проблему јер не може да добије нове кредите. Није успела
ни да прода неке успешне фирме из свог концерна, попут "Јамнице". И из "Конзумових"
продавница у Хрватској долазе лоше вести, јер добављачи наводно не желе да испоручују робу
која им неће бити плаћена. Засад се редовно исплаћују плате, али многи сматрају да ће и
запослени, а укупно их је чак 60.000, да осете крах "Агрокора" ако до њега дође.
Хрватске власти су Тодорићу, уз најаву да га државним новцем неће спасавати, поручиле да се
повуче из компаније. Економиста Љубомир Маџар каже да је тешко одгонетнути шта су
мислили под тим, претпостављајући да "Агрокор" има и других акционара.
УЛАЗЕ У СТЕЧАЈНУ МАСУ У СЛУЧАЈУ да се покрене стечај над концерном "Агрокор" у
Хрватској, сва овдашња предузећа из ове групе улазе у стечајну масу. Као такве, фирме могу да
раде, могу да се продају, а новац од продаје одлази повериоцима "Агрокора". То би у Србији
изазвало озбиљне проблеме. Тако евентуални одлазак у стечај "Агрокора" и последице по
Тодорићеве фирме у Србији тумачи један од овдашњих најбољих познавалаца стечајног права.
- Остаје питање зашто би његово повлачење било добро за "Агрокор" и која је вајда од тога каже економиста Љубомир Маџар. - Он је кључни човек, он вероватно зна како најбоље да
избави фирму из проблема. Промена власничке структуре не треба да нас брине. Стечај је већ
друга прича. Увек је реално страховати од стечаја када је компанија много задужена. Ако је то
случај са "Агрокором", онда тек излазак Тодорића нема никаквог значаја. Он је из ње фактички
већ изашао ако је та компанија изгубила капитал. И то је један од разлога зашто не треба
бринути о структури власништва. Евентуални стечај је, већ, озбиљна основа за бригу. У том
случају неке компаније би сигурно продали, неке ликвидирали. Опасност од губитка радних
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места није за потцењивање. Разни белаји би се могли родити из ове ситуације. То су, ипак, све
спекулације, јер ми много ствари о "Агрокору" не знамо.
Анализа економисте Драгована Милићевића показује да "Агрокор" има изразито висок ниво
кредита. Сопствени капитал чини само 14,5 одсто извора финансирања, а цена позајмљених
средстава је у просеку 10,84 одсто. Просечна стопа нето профита је 2,64 одсто.
- У случају када је цена позајмљеног капитала већа од профитне стопе, компанија губи
вредност и пада у зоне неликвидности јер велики део средстава одлази на отплату камата и
рата кредита - истиче Милићевић у анализи. - Компанија се налази на доњој граници
вероватноће банкротства. Мора ући у процес финансијског реструктурирања јер дефинитивно
јој прети изразита неликвидност у случају обуставе дотока спољних извора финансирања.
Економски додата вредност показује да је "Агрокор" у последње четири године изгубио око
пола милијарде евра сопствене вредности.
Највећи поверилац хрватског концерна, Збербанка, потврдио је да пажљиво прати развој
догађаја и да је у сталном контакту са "Агрокором".
- Имамо контакте, али не можемо да коментаришемо о чему се разговара - рекли су у овој
банци.
Иако банка потражује највише новца, мало је вероватно да би она могла та потраживања да
претвори у власништво над "Агрокором".
- Банци то није примерено и није начин на који банка размишља јер, шта ће она да ради у
компанији? - сматра Верољуб Дугалић, генерални секретар Удружења банака Србије. - Једино
да се претвори у трговачко друштво, у привредно друштво, а банка то, по дефиницији, није.
Она не жели да буде сувласник у тој компанији. То није природно за банку, без обзира на то ко
је у питању.
"АГРОКОР": ИМАМО ПОДРШКУ ИНВЕСТИТОРА
С обзиром на бројне захтеве, наглашавамо да "Агрокор" заједно са својим партнерима
анализира све могуће опције стабилизације пословања друштва, посебно водећи рачуна о
запосленима, добављачима, инвеститорима, потрошачима и осталим партнерима. Овако из
компаније "Агрокор" за "Новости" коментаришу своје финансијске проблеме. Бројна питања о
пословању куће бизнисмена Ивице Тодорића, које су "Новости" слале у Загреб, остала су без
одговора.
- Имамо изричиту подршку наших инвеститора који активно учествују у процесу и јавност ћемо
правовремено известити о постигнутим резултатима - кажу у "Агрокору".

Радници против продаје ПКБ
Аутор:Ј. Субин
Пољопривредну корпорацију Београд не треба приватизовати, поручили синдикалци. Без
субвенција комбинат годишње у буџет уплати милијарду динара
ПОЉОПРИВРЕДНУ корпорацију Београд (ПКБ) не треба приватизовати. Објекат је од
стратешког значаја за Београд, али и читаву Србију. Надлежни би требало да преиспитају
пословање ПКБ и да санкционишу евентуалне злоупотребе, које су се догодиле у претходном
периоду. Иначе, ПКБ држави уплати годишње милијарду динара у буџет, а не добија
субвенције као друга предузећа. А губици, који се помињу да су настали у ПКБ корпорацији из
Падинске скеле, настали су у периоду деведесетих када је ПКБ био уништаван зарад социјалног
мира.
Ово су поручили представници Синдиката ПКБ "Независност" на данашњем округлом столу
"Распродаја Србије - приватизација ПКБ", поводом најаве продаје овог пољопривредног
гиганта. Писма заинтересованости за приватизацију ПКБ доставило је осам инвеститора. Да
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уђу у овај вредни посед, жели једна особа из Ковина, две компаније из Србије - Индустрија меса
"Матијевић" и "МК Груп", али и компанија "Ал Дахра" из Уједињених Арапских Емирата, као и
компаније из Кине, Сингапура и две из Велике Британије. Њиихова имена не могу бити
објављена, јер носе ознаке тајности.
- Ако је циљ технолошко унапређење ПКБ, које није могуће остварити без приватног капитала,
синдикат "Независност" сматра да би евентуални улазак таквог новца могао да буде
прихватљив искључиво кроз уговор о стратешком партнерству - поручио је Милан Којић,
председник синдиката "Независност". - Тај уговор би морао да има јасно дефинисане обавезе
партнерства, да остави производњу најмање у истом обиму и очува постојећа радна места, уз
задржавање државе као већинског власника. ПКБ ради позитивно и остварује добитак иако за
многе подстицаје остаје ускраћен.
Недавно је министар пољопривреде, Бранислав Недимовић, рекао да ће ускоро бити расписан
први обавезујући позив за приватизацију ПКБ, а у Министарству привреде су испричали да
писма о заинтересованости нису обавезујућа, нити недостављање таквих писама на било који
начин елиминише могућност даљег учествовања у поступку приватизације ПКБ.
- Држава мора да остане већински власник ПКБ - нагласио је и Зоран Стојиљковић, председник
Уједињених гранских синдиката "Независност". - То је стратешки важна фирма за производњу
хране и требало би довести професионални менаџмент. Власт, међутим, упорно на чело
великих компанија доводи лојално партијско руководство, које нема менаџерске способности.
Србија има довољно стручњака који би могли да управљају великим корпорацијама.
Синдикати су тражили разговор са надлежнима у Влади Србије и предочићемо све аргументе
који потврђују да ПКБ не треба приватизовати.
На јучерашњем скупу представници су подсетили и да Закон о приватизацији и Закон о
пољопривредном земљишту "забрањују" продају добара од општег значаја и добара у општој
употреби.
НЕУСПЕШНЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ПРИВАТИЗАЦИЈОМ пољопривредних предузећа без посла је остало 53.000 радника и они су
најбројнији отпуштени после оних из текстилне индустрије. О корупцији приликом
приватизације пољопривредних предузећа указивао је и Савет за борбу против корупције, али
ништа није по том питању учињено, испричао је Дејан Титовић, председник Гранског
синдиката прехране, угоститељства, туризма, пољопривреде и дуванске индустрије. - Пример
погубне последице приватизације је предузеће "Агробачка", када су после продаје страдали и
радници и имовина - казао је Титовић. - Они су у свом саставу имали фарму крава, силосе,
рибњак, млин, али је после продаје све уништено. Исто је доживело и предузеће "Мала Босна",
које је имало 600 хектара обрадиве земље.

Ничу градилишта,а нема школованих зидара, тесара, армирача
Извор:Танјуг
Школованих зидара, тесара, армирача, керамичара , водоинсталера све је мање у Србији, а
интересовање за упис у грађевинске школе изузетно је мало
БЕОГРАД - Грађевинске фирме у Србији имају све више посла, а вредност радова на којима
могу да раде домаћи неимари у наредне две године је 970 милиона евра.
Посла ће бити, али школованих зидара, тесара, армирача, керамичара , водоинсталера све је
мање у Србији.
Интересовање за упис у грађевинске школе изузетно је мало.
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У целој Србији ове године је уписано само 10 зидара, осам тесара и четири армирача, а
последњих неколико година за водоинсталатера није се није пријавио ни један ученик.
Директорка Грађевинске школе Београд Драгана Радовановић, каже да је та школа једина у
Србији која школује дефицитарна грађевинска занимања- зидаре, тесаре, армираче.
"Школованих водоинсталатера у Србији ускоро више неће бити, јер је последњи код нас
завршио школу пре три године. Већ 10 година нема стаклорезаца и каменорезаца, нема
заинтересованих ученика за те смерове", рекла је Радовановић за Танјуг.
Она каже да их грађевинске фирме стално зову и траже зидаре, тесаре, армираче. У овом
моменту привреда тражи 26 тесара, а из школских клупа у јуну изаћиће само три тесара.
То што је мало интересовање ученика за мајсторска занимања, Радовановић каже да су
"највећи проблем родитељи" који децу усмеравају на четворогодишња занимања.
"Можда треба мало више да се промовишу та занимања , пошто је очигледно да потреба
постоји у привреди. Родитељи сматрају да су то тешки послови, те је због тога мало
интересовање ученика", каже Радовановић и додаје да се у њиховој школи на те смерове
углавном уписују деца која долазе из унутрашњости.
Како каже сви ученици по завршетку школовања имају могућност одмах да почну да раде и то
за пристојне плате, те је као пример навела ученика који је почео да ради у Енергопројекту и са
трећим степеном има плату колика је њена плата као директора школе.
Радовановић каже да је направљен позитиван, мали корак прошле године када је
Министарство просвете ограничило да се у четворогодишње школе могу уписати само они који
на малој матури остаре минимум 50 бодова.
Тако је Грађевинска школа Београд прошле и претпрошле школске године уписала четири,
односно пет ученика, да би ове године у школске клупе село десет будућих зидара.
Слично је и са тесарима, где је прошле и претпрошле године уписано четири, односно три
ученика на тај смер, да би ове године било уписано дупло више.
Председник Удружења геодетских и грађевинских школа Србије Станко Матић каже да се
грађевинска индустрија полако покреће у Србији, да ничу нова градилишта, али да ће Србија
имати проблем са радном снагом.
Позитиван помак очекује од политике Министарства просвете око дуалног образовања, те да ће
се у наредном периоду на дефицитарна грађевинска занимања уписивати много више ученика.
То што се данас многи преквалификују за грађевинске раднике је, како каже, дупли трошак за
државу која плаћа школовање ууценика, а затим и преквалификацију јер не могу да нађу посао
у струци.
И Матић се слаже да су за одабир средње школе кључни родитељи, који децу усмеравају на
цетворогодишње школе, а не на занате, да "седе у канцеларији, да не буду на градилишту".
"То је филозофија која више нема смисла. Најважније је када заврше школу да могу одмах да се
запосле и од тог посла да живе, а не да буду на грбачи родитеља наредних пет до десет година",
каже Матић.
За тесаре сматра да су више од занатлија, да су уметници, те подсећа да добар тесар у Србији
данас има плату и више од 1.000 евра.
Данас је све више људи на градилиштима који су завршили неку другу школу, а силом прилика
доспели су на грађевину. Можда је то један од разлога зашто се највише повреда на раду
дешава баш на градилиштима.
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Из ЕПС одлази још 3.600 људи
Аутор:М. Л. Ј.
Највеће јавно предузеће у Србији отпуштаће просечно 1.200 људи годишње у наредне три
године. На крају 2016. отпремнину добило 1.517, а двоје је задржано до краја марта због
потреба рада
НАРЕДНЕ три године из ЕПС ће отићи 3.600 људи. Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радника, који ће тачно дефинисати која радна места нису више потребна у
највећем јавном предузећу, биће готов до краја овог месеца. У "првом кругу" је, програмом
стимулативних отпремнина, крајем прошле године, отишло укупно 1.517 људи, који су за то
добили од 5.000 до 20.000 евра.
- У току је израда нове систематизације радних места у ЕПС-у у оквиру програма реформи за
ефикасније и профитабилније пословање - кажу у овом предузећу. - У оквиру програма
оптимизације броја запослених, који је направљен у договору са Међународним монетарним
фондом и Светском банком, из ЕПС-а ће у наредне три године отићи још око 3.600 запослених.
Рационализација броја запослених започета је од старијег кадра, оних којих иду у превремену
пензију, јер је циљ да се унапреди ефикасност и подмлади ЕПС у којем је сада просек година
запослених око 50.
Од укупно 1.860 радника, који су се крајем 2016. године пријавили за стимулативну
отпремнину у ЕПС, њих 343 је одбијено, док је осталима одобрен превремени одлазак у
пензију.
- Још двоје запослених отићи ће из ЕПС-а на крају марта 2017. године, пошто им је до тада
продужено ангажовање због потреба посла и обуке запослених који ће их заменити - додају у
ЕПС. - Запослени који су напустили ЕПС уз стимулативне накнаде били су ангажовани на
различитим радним местима од производње до управе и на различитим позицијама од
извршилачких до шефовских. Највећи број запослених који су отишли уз стимулативне
накнаде радио је на извршилачким позицијама.
ЗАПОШЉАВАЈУ ОВЕ ГОДИНЕ
РАДНА места запослених који су отишли из ЕПС попуњена су премештањем радника са других
позиција унутар компаније ради неометаног процеса производње, наводе у овој компанији.
Председник Надзорног одбора ЕПС Бранко Ковачевић за "Новости" каже да ће се проблем
мањка људи у производњи решити до краја године - захтевом ЕПС за ново запошљавање.
- Само нам у Колубари треба 1.000 људи - тврди Ковачевић. - Писаћемо захтев министарствима
финансија и привреде да нам одобре запошљавање. То мора да се реши до краја 2017. године.

Пола милијарде подиже "Утву"
Аутори:З. Р. - С. Б.
Влада преписала панчевачку фирму Јавном предузећу "Југоимпорт - СДПР". Предузеће пред
стечајем, радници одахнули и ишчекују улагања
РАДНИЦИ фабрике авиона "Утва" одахнули су јуче, када су чули вест да ову фабрику преузима
Југоимпорт - СДПР. Како каже Слободан Костић, председник Самосталног синдиката "Утве"
они очекују да је статус запослених на тај начин решен и да ће свих 200 радника задржати
посао. Надају се и новим пословима.
"Утва-авио индустрија" је практично, већ 16 година, што званично што незванично, у
реструктурирању. Заштиту државе од принудне наплате изгубили су још 2015. године. Од тада
до данас су у блокади од око 7,7 милиона динара. Радници се надају да ће државно предузеће са
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традицијом у промету наоружања и војне опреме, "Југоимпорт - СДПР", чији је део од пре
неколико дана и њихова фирма, у "Утву" уложити око 500 милиона динара током ове године.
- Било је питање дана када ћемо отићи у стечај, тако да је за нас ово више него лепа вест - рекао
је Костић за "Новости". - Имамо доста понуда за посао, али је тешко одговорити на те захтеве
када се зна да је чак две трећине фабрике срушено у бомбардовању и да сви погони нису
обновљени. Свака инвестиција отвара пут ка новим пословима. Мислим да су добро проценили
колико је минимално улагање и да би око пола милијарде било довољно за преузимање радних
уговора. Неопходна су улагања у хале, нове машине и подизање старих на виши ниво. Тек када
то урадимо моћи ћемо да прихватимо послове од "Ербаса" до израелских фирми.
Влада је донела Закључак да се удео Републике Србије у основном капиталу "Утве", а реч је о
95,9 одсто укупног основног капитала, пренесе на Јавно предузеће "Југоимпорт - СДПР" и то без накнаде. Уговор су Министарство привреде и "Југоимпорт - СДПР" закључили 9. фебруара.
- Велики део производног асортимана "Утве", јединог произвођача авиона и компоненти
ваздухопловног наоружања у земљи, пласиран је кроз продајне канале "Југоимпорт - СДПР" кажу у Министарству привреде. - У тренутку када "Југоимпорт - СДПР" ЈП улаже у развој и
оснаживање производног потенцијала, јавља се стратешка могућност да се "Утва" смести под
окриље свог традиционалног партнера.
ПАРТНЕРИ
За "Утвом" је тежак период. Прошле године запослени су штрајковали у два наврата и то због
кашњења плата. Последња им је исплаћена за децембар. Са "Југоимпортом - СДПР" су
стратешки партнери последњих осам година. Они су обезбеђивали гаранције за кредите и
репроматеријал. Годинама се тражио модел како би једно државно предузеће преузело друго,
пошто приватизација није била могућа.

Смањене плате функционера
Аутор:Б. РАДОСАВОВИЋ
Влада симболичним умањењем зарада планира уштеду скоро три милиона. Плата председника
државе мања за 17 евра, премијера 16, министра 14...
На иницијативу оба синдиката и у договору са представницима обе радничке асоцијације и
послодавцима, Влада је одустала од намере да замрзне обрачун минулог рада од 1. априла ове
до децембра наредне године. Ново решење које ће бити прослеђено парламенту, предвиђа
смањење плата до краја 2018. године.
- Суштина измена закона о зарадама у јавном сектору је да се све плате које се обрачунавају по
већем коефицијенту од 4,1 одсто умање један проценат до краја децембра наредне године. Док
зараде до 300 евра неће бити смањиване. Према прорачуну плата председника државе биће
мања за 17 евра, премијерова 16, док ће се зарада министрима смањити 14, старешинама органа
10, а онима који имају вишу или високу стручну спрему три, односно четири евра, појаснила је
Олга Ускоковић из Министарства финансија.
У Влади су прорачунали да ће примена ове мере имати исти ефекат штедње који је израчунат у
случају замрзавања обрачуна минулог рада, односно два милиона и 800.000 евра годишње.
Биће примењена на 39.500 запослених у јавној управи, плус на оне који раде у локалним
самоуправама, а чији је коефицијент већи од 4,1 одсто.
У Унији слободних синдиката у изјави за "Новости" коментаришу да је ово још једна мера
којом Влада на штету запослених попуњава "рупе" у буџету.
- У минулих десет година економска политика заснована је на томе да се проблеми решавају на
терет грађана. Наш предлог је већ годинама да недостатке у буџуту треба решити кроз наплату
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пореског дуга, ненаплаћених концесија, покретањем одговорности према онима због којих су
настале штете вредне десетине милиона због судских, адвокатских и других административних
трошкова. Осим тога, опорезовати луксуз, јер Црна Гора са девет одсто има најнижи порез на
добит, за разлику од осталих европских држава где је тај порез око 20 процената, рекао нам је
Срђа Кековић, генерални секретар Уније.
Напомиње и то да су у преговорима доказали Влади да немају законског основа да замрзну
обрачун минулог рада.
- Ту ставку у зарадама гарантује закон о раду. Ми смо доказали да је то могуће само кроз
измене колективног уговора. Када су схватили да смо у праву, приступили су овом моделу
умањења од један одсто зарада које се обрачунавају по коефицијенту већем од 4,1 одсто. Овде је
важно да истакнем да као социјални партнер нисмо потписали ово решење, какав утисак се
стекао у јавности - поручио је Кековић.
ПОВРАТ НОВЦА
ПРЕДСТАВНИЦА Министарства финансија Олга Ускоковић наглашава да ће паре бити
враћене свима чија плата по том основу буде умањена више од годину и по. Конкретно, оно
што буде одузето ове и наредне године, запосленима ће бити враћено у 2019. и 2020. години.

Бразил: Протести због планиране пензионе реформе
Извор:Танјуг
Државни службеници, пољопривредници и раднички синдикати протестовали су данас широм
Бразила због планиране реформе пензионог система председника Мишела Темера
Државни службеници, пољопривредници и раднички синдикати протестовали су данас широм
Бразила због планиране реформе пензионог система председника Мишела Темера, а више
стотина демонстраната окупирало је зграду Министарства финансија у главном граду
Бразилији.
Аутобуски и подземни транспорт били су на кратко прекинути у Сао Паолу.
"Било је хаотично", рекао је један таксиста из тог највећег града у Бразилу.
Темер и његови завезници из владајуће коалиције кажу да је ограничавање пензионих
бенефита и подизање границе година за пензионисање кључно за поправку јавних финансија и
окончања најгоре рецесије у Бразилу у последњих 100 година, преноси Ројтерс.
Моћни синдикати заветовали су се да ће се до краја борити против реформе.
Више од 1.500 људи, сељака и бескућника, протесовлао је испред Министарства финансија у
Бразилији, саопштио је покрет "Радници без земље".
Демонстранти су окупирали простор око министарства од ране зоре и ту остали наредних осам
сати.
Неки од демонстраната ушли су и у зграду, и "извршили инвазију" како је навео министар
финансија Енрике Меирељес, не износећи детаље.
Радници јавног превоза у градовима Ресифе, Бело Хоризонте и Куритиба такође су најавили да
ће се придружити страјку.
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„Утва” на крилима СДПР-а
Аутор: Олга Јанковић

Панчевачка фабрика ваздухоплова прешла је у готово апсолутно власништво државног
предузећа за трговину наоружањем и војном опремом, с којим има вишегодишњу сарадњу.
Панчево – Државно предузеће за трговину наоружањем и војном опремом „Југоимпорт” –
СДПР постало је власник 96 одсто компаније „Утва – авио-индустрија” из Панчева. Овакво
решење донето је 28. фебруара на основу захтева који је пет дана раније СДПР поднео Агенцији
за привредне регистре.
Сувласништво у „Утви“ имају још и Фонд за развој, Град Панчево, два панчевачка јавна
комунална предузећа „Хигијена” и “Водовод и канализација” и „Ауто-транспорт Панчево”
Дунав осигурање, „Србијагас”, општине Ковин, Опово и Ковачица и Градска стамбена агенција
Панчево.
Ово је дуго очекивано решење вишегодишње агоније у јединој домаћој фабрици ваздухоплова,
праћеној краћим обуставама рада и генералним штрајковима због неисплаћених зарада.
Стање у компанији радикално се погоршало пошто није дошло до реализације милионски
вредних уговора о производњи компоненти и делова за „ербас” и „боинг”, што је било
најављено 2014. године, када се последњи пут и много причало о инвестицијама,
удвостручавању броја радника и другим, новим уговорима.
Продужавању тескобног осећаја неизвесности допринело је и то што се стратешки партнер није
ни назирао. Иначе, Влада Србије је „Утву” уврстила у важна предузећа за одбрану земље, али
не и у приоритетних 17 за која се тражи решење у реструктурирању.
Синдикат је непрекидно указивао да „Утву” напуштају кадрови, да су они који су остали у
предузећу неупослени и у сталном страху за своја радна места, неретко на одморима и
плаћеним одсуствима.
Тренутак охрабрења била је прошлогодишња одлука Владе Србије о конверзији више од 115
милиона динара потраживања према панчевачком ваздухопловном предузећу. То је у „Утви”
оцењено као приближавање решавању будућег статуса и положаја овог привредног субјекта,
који је и како-тако пословао захваљујући делимичној управи Југоимпорт–СДПР-а, којим
постоји дугогодишња сарадња.
„Утва” је иначе једна од најстаријих фабрика у Србији – основана је пре тачно 80 година као
„Једриличарско друштво Утва – Земун“. Две године касније мења име у Фабрика авиона „Утва
– Београд“. Пред почетак Другог светског рата сели се у Панчево. Нови погони „фабрике за 21.
век” подигнути су 1986. године. Од оснивања до данас у њој је произведено више од 900
летелица – једрилица, спортских, школских и тренажних авиона.
„Ласта” за обуку војних пилота
У деценији после НАТО бомбардовања, током којег је фабрика претрпела тешка разарања,
„Утва” је преживљавала захваљујући сарадњи са Министарством одбране и производњи авиона
„ласта” за ирачке оружане снаге. До 2011. године Ираку је испоручено је 20 летелица, а Војска
Србије је требовала 15 авиона овог типа, за обуку наших пилота.
По наруџбини „Југоимпорт” СДПР-а, у Панчеву су прављени и лансери невођених ракета за
хеликоптере, а било је и неколико кооперантских аранжмана са иностраним фирмама за
производњу наоружања и војне опреме.
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У јуну 2015. године, „Југоимпорт” и „Утва” су на Сајму војне опреме у Београду представили
прототип авиона „сова”, модернизоване четворосед верзије основног двоседог авиона „утва 75”.
Како је тада речено, ова летелица осим основне тренажне и спортске намене може да служи за
извиђање, патролирање, фото-снимање, а могуће је да уз уградњу одговарајуће опреме понесе и
наоружање. Од промоције прототипа „сове” до данас производња није отпочела, али је могуће
да ће то бити један од стратешких праваца након што је „Југоимпорт” СДПР сада постао
власник 96 одсто компаније „Утва – авио-индустрија”.

За државне оранице конкурисало 150 инвеститора
Аутор: Ивана Албуновић

За дугорочни закуп државних ораница до 30 година стигло је више од 150 захтева
потенцијалних инвеститора, сазнаје незванично „Политика”. Последњи рок за пријаву на јавни
позив које је објавило Министарство пољопривреде је истекао.
Иако Министарство пољопривреде још није изнело податке ко је стао у ред за рентирање
државне земље, незванично се помиње да су међу њима и немачки „Тенис” (за земљу у
Зрењанину и Вршцу), Петар Матијевић, „Делта”, али и други досадашњи закупци великих
парцела, посебно у Војводини.

Дугалић: Срби најмање задужени у региону
Извор:Танјуг
Грађани Србије су и номинално и реално најмање задужени по кредитима у региону са
износом дуга по становнику од 936 евра, рекао је данас председник Удружења банака Србије
(УБС) Верољуб Дугалић.
Према његовим речима, ако се упореди просечна задуженост становника Србије у односу на
просечну нето зараду, сваки житељ наше земље дугује у просеку две и по нето плате, док,
примера ради, становник Хрватске дугује 4,8 просечних нето зарада.
На конференцији за новинаре у УБС је речено да укупни кредити становништву у Србији
износе 6,7 милијарди евра, док највећи износ пласмана становништву има Чешка од 52
милијарде евра.
У Хрватској укупни кредити становништву износе 15,7 милијарди евра, тако да је по глави
становника дуг 3.735 евра, а нето плата грађана те земље је просечно 780 евра.
Најмањи износ пласмана у региону има Црна Гора, са износом од једне милијарде евра, при
чему је задужење по становнику 1.636 евра, што значи да са просечном нето платом од 509
евра, Црногорци дугују банкама по 3,2 месечне нето зараде.
Македонске банке имају код грађана пласмане у вредности 2,2 милијарде евра, што је 1.083
евра по глави становника.
То значи да Македонци, са просечном нето платом од 362 евра дугују три плате по кредитној
партији.
У региону централне и југоисточне Европе највећу задуженост по становнику има Словачка, са
износом од 5.416 евра по становнику, што значи да сваки Словак дугује по кредиту осам
просечних зарада.
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Договор министра Недимовића са малинарима
Извор:Танјуг
Министар пољопривреде Бранислав Недимовић, малинари и откупљивачи договорили су
данас у Влади Србије формирање радне групе која ће се бавити системским решавањем
проблема производње и продаје тог воћа.
Договор је пао након пуне сагласности малинара и откупљивача, односно хладњачара.
Састанак у Министарству пољопривреде, коме су присуствовали и представници
Министарстава трговине и привреде и Института за воћарство у Чачку, уследио је након што
Недимовић претходних дана разговарао са малинарима и откупљивачима односно
хладњачарима у Ивањици и Ариљу.
Директор Удружења малинара из Ариља Ековоће Божо Јоковић је изјавио Танјугу да су на
састанку отворене многе теме од виталног значаја за производњу и пласман малине.
Јоковић је рекао да ће бити формирана радна група и да ће бити изнађена решења за 2017.
годину по питању пласмана залиха које постоје на тржишту.
„Произвођачи одавно захтевају састанак, имамо велики број људи који живе од производње
малине, ако не будемо успели да решимо питање пласмана малине и да добијемо квалитетан
производ који је конкурентан на тржишту, имаћемо социјалне случајеве”, рекао је Јоковић.
Он је казао да су произвођачи претходних година имали смањен обим рода, а који су сада
повећали.
„Морамо заједничким снагама да успемо да доведемо стање на тржишту да будемо
конкурентни, а не да идемо поново на смањење површина и количина малине већ да се
задржимо као и претходних година на првом месту по производњи малине. Да се не успавамо
на том првом месту”, навео је Јоковић.
Према његовим речима, данашњи састанак је показао да може тимски да се ради, а министар
Недимовић је показао оперативну способност.
Власник хладњаче Фригопаун из Пожеге Паун Петровић је рекао Танјугу да је састанак био
веома конструктиван, какав одавно нису имали у погледу проблематике малинарства.
„Оно што смо данас урадили јесте да смо заједнички лоцирали скоро све те главне проблеме
који тренутно постоје у малинарству, а то су пре свега велике количине малине замрзнуте на
залихама, затим проблеме који нас чекају у наредној берби, неповољна тржишна кретања у
погледу пласмана малине. Лоцирали смо и остале проблеме и договорили се да формирамо
радну групу и да до понедељка доставимо имена представника произвођача и хладњачара и да
системски ресисмо овај проблем у малинарству”, рекао је он.
Петровић је казао да је важно што ће поново вратити науку у малинарство и да је зато
присуствовао састанку директор Института за воћарство Чачак Милан Лукић.
„Наука је веома битна за малинарство, а задњих година је недостајала у малинарству, пре свега
када се ради о одаберу селекцији садног материјала и у осталим областима заштите, прихране
слично”, додао је Петровић.
Он је истакао, поводом разних спекулација, да извоз малине није стао, већ да иде нешто мањим
темпом него прошле године.
„Али, малине ове године има много више него претходних година у свету, не у Србији. Тако да
је дошло до једног поремећаја на тржишту где је понуда много већа од тражње, то је основни
разлог”, додао је Петровић.
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