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ДОБРА ВЕСТ: Радници на боловању неће моћи да добију отказ
Извор:021/Дневник

Савез самосталних синдиката Србије припремио је амандман на Закон о раду и упутио га
председнику Владе Србије, министру за рад, председници Скупштине и представницима
посланичких група.
Синдикат предлаже да се у закон унесе одредба по којој запосленом на одређено време радни
однос не може престатити док је на боловању, што значи да му се радни однос на одређено
време продужава до истека боловања.
Тај амандман, по допису који је стигао из Министарства за рад, биће прихваћен и наћи ће се у
новом закону о раду који се припрема, како је наведено, за крај 2018. године.
У том министарству оцењују да је синдикални амандман прихватљив, као и да је инспирисан
хуманим разлозима у циљу обезбеђења материјалне и социјалне заштите запослених за време
боловања.
Министарство рада ће, у сарадњи с другим министарствима, синдикатима и удружењима
послодаваца, сагледати потребу да се обезбеди већа заштита радника за време боловања, и то
свих, а не само оних који раде на одређено време.
Уједно, размотриће се и услови и начин на који се користе боловања, да би се спречиле
злоупотребе.
По садашњем Закону о раду, заштиту од отказа у случају боловања, радници на одређено имају
једино за време трудноће, породиљског одсуства, ради неге и посебне неге детета, али не и у
случају болести.

У пензију све касније јер је младих све мање
Аутор:Љ. Малешевић

Финансијским планом Фонда за пензијско и инвалидско осигурање за ову годину предвиђено је
603,6 милијарде динара, од чега ће из изворних прихода бити обезбеђено 393,96 милијарде,
или 65,27 одсто, док ће преостала 201,34 милијарда бити обезбеђене из републичког буyета.
Дотације из државног буyета за редовну исплату пензија и других принадлежности пензионера
у овој години биће мање него претходних, али још увек је велики терет на држави да обезбеди
новац за више од 1,7 милион пензионера.
Ма колико се пензионери жалили на то да су пензије у Србији мале, ниједног тренутка не треба
сметнути с ума да се и за њих такве сваког месеца из државне касе издваја повећа сума новца,
као и да ни много богатије државе не би могле издвајати више него што то данас Србија чини.
Тим пре што је однос запослених и пензионера готово изједначен и што тек од прошле године
они који раде мало „предњаче” у односу на оне који су у пензији. Наруку пензионерима не иде
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ни демографски тренд у Србији. По речима члана Фискалног савета Србије Николе
Алтипамаркова, некада је на једну стару особу било десет младих, а сада их је четири.
– С таквим демографским трендовима нема другог начина осим да се ради дуже – сматра
Алтипармаков. – Продужење границе треба да прати и рад на реформама тржишта рада.
Потребно је да се запослени усавршавају, да се укине дискриминација према старијим
радницима и да им се омогући да раде дуже.
Граница за пензионисање помера се, додаје, и због позитивних разлога јер данас људи живе
дуже. Но, како каже, за запошљавање и старих и младих неопходан је привредни раст пошто ће
с већим привредним растом бити бољи положај и радника и пензионера.
По његовом мишљењу, однос плате и пензије, који је око 55 одсто, у Србији је бољи него код
других у региону. Он каже да Србија има пензиони систем који је правичан начин расподеле
постојећег колача, а да је проблем настао 2008. године из популистичких тежњи да се пензије
подигну, што је увећало јавни дуг. Алтипармаков наводи да статистика показује да најмањи
степен ризика од сиромаштва у Србији имају пензионери, а највећу стопу млади до 18 година.
– Ако знамо да је сврха пензије да омогући пристојан живот онима који више нису у стању да
привређују, а кад смо у ситуацији да пензионери издржавају младе, види се да смо у циклусу
самоуништења и да су пензијске реформе неопходне – оценио је Алтипармаков.
Превремена пензија, новца мање
Мада синдикати траже да се укину пенали због одласка у превремену пензију када се напуне
прописане године живота, Алтипармаков сматра да су пенали за превремено пензионисање у
Србији најмањи у Европи. Истиче да они који раније оду у пензију, дуже је користе па је и
логично да примају мање новца.

Вишеструко се врати сваки евро који држава плати
Аутор:Љ. Малешевић
Америчка ИТ компанија НЦР у наредне три године у Србији ће отворити још 1.500 радних
места, прецизирано је уговором о додели подстицаја за инвестицију америчке глобалне
технолошке корпорације који је потписан у Влади Србије. Премијер Александар Вучић истакао
је да без подстицаја страни инвеститори не би дошли у Србију, додајући да је запошљавање
грађана Србије инвестиција јер они раде, запослени су и обезбеђују егзистенцију својих
породица. Субвенције инвеститорима за отварање нових радних места су заправо једини начин
да се они привуку и дођу у нашу државу, тим пре је, како је истакао Вучић, „велика туча” за
сваког инвеститора.
По подацима Министарства привреде, 72 компаније су добиле државне субвенције, а по истеку
уговорне обавезе упошљавале су 18.524 радника, што је 6.141 више од уговореног броја.
Износећи те податке, Министарство привреде настоји да одговори на спекулације о броју
радника које компаније задрже и по истеку контроле уговорне обавезе. Због тога и тврди да
компаније настављају да запошљавају, а не отпуштају, а доказ за то је што код њих тренутно
ради 39.953 радника, што је 27.570 више од броја дефинисаног уговором. Као примере добро
опредељених државних субвенција за отварање радних места, Министарство привреде истиче
„Јуру” у Рачи, „Леони” у Прокупљу, НЦР у Београду, „ИГБ Аутомотив” у Инђији, „Горење” у
Ваљеву.
– У потпуности је испуњен један од основних циљева давања подстицаја – раст запошљавања –
и у том погледу та подршка државе је превазишла очекивања – сматра министар привреде
Горан Кнежевић. – Сваки уложени евро нам се врати вишеструко за 14 месеци кроз различите
порезе и доприносе и друге приходе државног и локалног буyета. Осим чињенице да је велики
3

број људи добио посао у помеутим фабрикама, много је и оних који су били ангажовани на
њиховој изградњи и касније у току пословања.
Пре неколико дана Министарство привреде расписало је јавни позив за доделу подстицаја за
директне инвестиције. Држава ове године даје 420 милиона динара за директне инвестиције, а
по Уредби о условима и начину привлачења директних инвестиција, улагачи могу добити
субвенције од 3.000 до 7.000 евра по новозапосленом раднику. Новина ове године је да се
подстицајна средства могу доделити и за реализацију пројеката вредних најмање 100.000 евра
и са запошљавањем најмање десет радника, што претходних година није било могуће, а све у
циљу подршке мањих инвестиционих пројеката, и то посебно у неразвијеним и девастираним
подручјима.
Другим речима, ове године ниво подстицаја инвеститорима разликује се у зависности од места
улагања, па они који инвестирају у неразвијена, девастирана подручја, имају већу подршку од
оних који се одлуче за Београд или Нови Сад. Субвенције су од максималних 3.000 евра по
радном месту у најразвијенијим општинама, до 7.000 евра у најмање развијеним. Процене су
да би ове године нове инвестиције уз државну помоћ могле донети још 24.924 радна места.
Осим тога, ове године очекује се и долазак око 20 нових великих инвеститора на српско
тржиште.
Подстицаје за реализацију нових инвестиционих пројеката и отварање нових радних места
Србија додељује од 2006. године, а није их било само 2014, већ су тада исплаћивани само
подстицаји по ранијим пројектима. Компаније које добијају државну подршку обавезују се на
то да запосле уговорени број радника у року од две или три године од потписивања уговора, а
последња рата им се исплаћује кад се достигне пуна запосленост. У случају непоштовања
уговорених рокова, уговор се раскида, а исплаћени подстицаји се повлаче активирањем .
Подаци НСЗ-а унели забуну
По подацима Националне службе за запошљавање, од 2011. до 2013. године држава је
субвенционисала отварање 7.732 радна места, а данас у тим фирмама ради 2.058 радника, што
значи да је само 27 одсто запослених задржало радно место до дана данашњег. Другим речима,
три четвртине радника добило је отказ кад су истекле државне субвенције за свако
новоотворено радно место. Међутим, то не значи да су неке од тих фирми смањиле број
запослених, већ су након истека уговора о субвенционисању радних места на почетку
примљене раднике отпустиле, примили их на одређено време или уместо њих запослили друге.
Део фирми које су пре шест-седам година користиле државне субвенције за радна места у
међувремену је пропао или напустио Србију, али зато има и оних које су прошириле
производњу и повећале број запослених.

Знаће се ко не плаћа рачуне и ко не даје плате радницима
Аутор:Д. Вујошевић
Клијенти банака у Србији из категорије грађана веома су савесни дужници. По томе и више
него дупло „шију” привреду: док је у доцњи тек 6,8 одсто грађана, код предузећа, односно
предузетника, проценат је 14,1 односно 14,6. Грађани ће, изгледа, убудуће моћи да постану још
савеснији јер би у податке Кредитног бироа Удружења банака Србије, сем банкарских услуга и
оних које се односе на обавезе према лизинг-компанијама, требало да се укључе и подаци
везани за потраживања мобилних оператера.
Ширење базе података требало би Србији да донесе помак на Дуинг бизнис листи. Стручњаци
сматрају да је добро да банка о клијенту коме се спрема да одобри кредит зна што више, али и
да би исти критеријум требало да се примени и на привреду. Тако би у бази Бироа требало да се
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нађу и предузећа која не иплаћују плате радницима јер је и то дуг који утиче на кредитну
способност.
Кредитни биро спада у институције чији рад Светска банка узима у обзир код израде Дуинг
бизнис листе. Наш биро је, од могућих осам бодова, од СБ-а добио седмицу. Уз малу допуну
базе података, испунио би максимум. Тако смо се нашли на 47. месту или 12 бољем него лане.
Надлежнима у Србији је и те како стало до тога да напредујемо на поменутој листи. Што смо
ближи врху, то смо и привлачнија дестинација за стране инвеститоре. Један од података које се
чини да је лако уградити у базу Бироа су подаци о дуговањима које имају мобилни оператери.
То ипак није тако лак посао како изгледа на први поглед. Зато оптимисти сматрају да ће се
„мобилни” подаци наћи у бази Бироа већ у јулу, док они нешто опрезнији сматају да би крај
године био далеко реалнија опција.
Банкари ће уз податке о дуговима за рачуне за мобилне телефоне имати реалнију слику о
обавезама дужника. Ипак, код нас се много више дугује за струју, комуналне услуге и порезе. Те
податке је тешко сложити у оне које Биро обрађује. У Новом Саду и Београду су рачуни за
комуналне услуге обједињени па би се релативно лако могли наћи у бази Бироа. Међутим, у
другим градовима то раде одвојена предузећа за чистоћу, водоводи, топлане. Зато би надлежни
из Кредитног бироа морали да склопе уговоре с више од 200 предузећа у Србији да попуне
базу. То је посао који захтева време. ЕПС-ове дистрибуције нису показеле интересовање,
Пореска управа не може да уступи податке по прописима који за њих важе.
Колико ће поменути подаци банкама бити већа гаранција да ће клијент коме одобре кредит
вратити дуг?
Јаснија слика о обавезама свакако помаже банкама. Међутим, не треба подаци о грађанима да
буду једини који би требали да се нађу у проширеној бази Бироа. Било би неопходно да се ти
подаци прошире на предузећа. У базу података би морали да уђу, рецимо, и дугови које
компаније имају по основу неисплаћених зарада запосленима. Што се тиче грађана, од
података о дуговањима некада је битније да имају слику о здрављу клијента. Банке понекада
траже полисе животног осигурања, али не увек и не за све кредите. То би за процену ризика
свакако било драгоцено.
Очигледно, ширење базе података о дужницима је неминовно у наредном периоду.
Банке постале толерантније
Клијенти банака који касне у испуњавању обавеза дуже од 60 дана званично улазе у доцњу, што
се у бележи бази података Кредитног бироа. Таквом клијенту банке су ускраћивале позајмице у
наредне три године. Код нас нема много клијената који су спремни да се задуже па су и банке
ублажиле своју пословну политику на поменутом плану. Данас проблематични клијент може
добити нову позајмицу већ након године од званичног кашњења. Наравно, то не иде
аутоматски, него тек ако банка процени да постоје предуслови да у наредном периоду своје
обавезе испуњава на време.
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Вучић: Просечна плата 440 евра до краја 2017. године
Извор:Танјуг

Мислим да је решење за нас у наредном периоду у контролисаном повећању плата док не
уредимо не спустимо јавни дуг, оценио је вечерас премијер Александар Вучић гостујући на ТВ
Прва.
Уважавајући и прихватајући ставове својих саговорника у емисији на тој телевизији, Петра
Павловића из Фискалног савета и економисте Драгана Ђуричина, Вучић је напоменуо и да је
много тога важног и најтежег у економским реформама Србије урађено, али да још много тога
предстоји, попут реформи јавних предузећа и пореске администрације.
Подсетио је да је у претходне три године постигнута пуна макроекономска стабилност, смањен
дефицит државе, драстично смањена незапосленост и повећана запосленост...
Када је реч о пословном амбијенту, додао је премијер, по оценама Светске банке Србија је
најбрже напредовала у претходне три године на светској Дуинг бизнис листи, за 44 места, са 91.
на 47.
"Када будемо уредили катастар, сигуран сам да ћемо бити међу првих 20 земаља по пословном
амбијенту", рекао је Вучић и поручио да је то важан темељ уређене економије.
Вучић је, међутим, нагласио да није успешно изведена реформа јавних предузећа која је, како
је рекао, веома важна.
"То ћемо да наставимо. Нешто смо учинили. Велики помаци извршени су у Железници, много
тога мора да буде урађено у ЕПС-у, у Србијагасу се напредује. Наш највећи проблем је ЕПС",
рекао је Вучић.
Истакао је да ипак има ддобрих примера реструктурирања јавних предузећа, попут Симпа из
Врања, који је пре две године имао губитак од 50 милиона, а да данас има 2.500 запослених, да
се за Железару у Смедереву више не издваја десет милиона долара месечно...
"Пред нама су реформе јавних предузећа и пореске администрације. Наплата и приходи су
неупоредиво бољи него што смо очекивали", рекао је Вучић.
Петровић је напоменуо штедња води директно расту, док је Ђуричин упозорио да нема
опуштања за привреду каква је српска, да овде структурна криза траје четврт века, те да се у
први план морајуј ставити нови покретачи развоја.
Како каже, структурна криза се решава концепцијским, конзистентним приступом, те
наглашава да је нам је незапосленост данас мања него 90-те, кад је почела транзиција.
Србија, како наводи, има историјску шнасу да крене напред брже и то здравим растом, а ова
влада је пришла решсвању структурне кризе на концепцијски опригиналан начин који је био
прихватљив и за ММФ.
"Просечна плата 440 евра до краја 2017."
До краја 2017. просечна плата у Србији износиће 440 евра, изјавио је Вучић, поручивши да ће
бити повећања, али не у оноликој мери колико ће да износи раст српске привреде.
Вучиц је подсетио да раст од три одсто на годишњем нивоу, колико остварује Србија, износи 1,2
милиона евра, док се очекује 300 милиона евра дефицита, што, како је објаснио, оставља 900
милиона евра слободног простора.
Да ли смемо да повећамо плате и пензије за тих 900 милиона евра, упитао је Вучић,
наглашавајући да ће у марту просечна плата бити 393 или 394 евра.
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"Сигуран сам да ће бити, само не у оној мери колики ће наш раст да буде управо јер имамо
мртваце из прошлости који испливавају (државне компаније које праве губитке)", рекао је
Вучић.
Он је истакао да је држава решавала проблем свих јавних предузећа које је могла, попут
Железаре и ЈАТ-а, док је Русима враћен дуг Петрохемије од 105 милиона.
"Наследили смо мртваце, некако смо их оживели и направили да буду много живљи него што
сам ја. И то је резултат тешког рада и неполитичких одлука", рекао је Вучић.
Премијер је подвукао да су те одлуке биле супротне ономе што би сваки политичар доносио и
истакао да је поносан на њих.
"Бићу једнако слављен као бивши немачки канцелар Герхард Шредер управо због тешких мера
које сам смео да спроводим, за разлику од других који нису смели", рекао је Вучић.
"Држава крвари са РТБ-ом, зато молим Кинезе"
Премијер је изјавио да држава мора да нађе решење за РТБ Бор како би сачувала радна места у
Источној Србији и да би спас био да га преузму Кинези.
Он је нагласио да је у РТБ-у Бор запослено 5.600 људи, а да индиректно од тог система зависи
најмање 20.000 људи и да морамо да сачувамо РТБ Бор да би имали Источну Србију.
"Тачно је да је велики проблем за нас РТБ. Питање менаџмента да ли би могло да буде нешто
боље-можда. Ми сада радимо и расписујемо конкурс", рекао је Вучић додајући да смо у РТБ-у
Бор у минусу 1,1 милијарду евра и да би спас био да Кинези преузму РТБ као што су преузели
Железару Смедерево.
Он истиче да не постоји чаробни штапић и да зато моли Кинезе да уђу у РТБ Бор и "скину тај
терет са наше грбаче.
"Ту држава крвари, а то најбоље знам, пошто сви подаци из Трезора прво дођу до мене", навео
је Вучић.
Премијер је нагласио да у Источној Србији има мало људи и да морају да се сачувају та радна
места и да зато држава не затвара ни РТБ Бор нити рудник Мајданпек.
Он је казао да је у праву председник Фискланог савета Павле Петровић који каже да нам
међународне околности иду на руку, као што се сада дешава са ценом бакра и да то треба да
искористимо.
Вучић је казао да ће преузмање РТБ-а коштати 300 или 350 милиона евра - државих трошкова,
плус отпис свих дугова што је држава поверилац за струју и друго од додатних најмање 300
милиона евра.
Петровић је казао да је тачно да држава стално крвари са РТБ-ом Бор и додаје да су према
проценама Фискалног савета ти потенцијални трошкови за државу око 250 милиона евра.
Он се такође слаже да би за РТБ Бор било добро решење да га преузму Кинези.
Петровић истиче да РТБ, Петрохемију, Ресавицу и друга предузећа треба што пре решити, иако
то решавање кошта.
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Посао за младе машиновође
Пише: Фонет

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Зорана Михајловић уручила је данас у Нишу уговоре за 86 машиновођа.
Они су добили посао у предузећу “Србија карго” и поручила младима да се школују, јер ће на
железници за њих бити посла.
“Захваљујући спроведеним реформама у железници, време је да после рационалнизације
кренемо да запошљавамо нове раднике. То говори не само о доброј перспективи ове компаније,
већ и колико посла има “Србија карго””, рекла је Михајловић и најавила да ће идуће године
бити запослено још 40 младих машиновођа, чиме ће бити решен дугогодишњи проблем
недостатка кадра.
Она је истакла да су све машиновође изабране на јавном конкурсу и пре запошљавања прошле
обуку у овом предузећу, наводи се у саопштењу.
Према њеним речима, млади људи који су запослени у просеку имају 23 године, а до сада је
просек година машиновођа био 50.
Моја порука младима је: „Школујте се, завршите факултете и на железници ће бити посла за
вас!”“, поручила је Михајловић и додала да је задатак државе да ради на стварању услова за
запошљавање.
Међу 86 машиновођа, 10 је из Ниша, а запослене су и три жене.
Једна од њих, Весна Милојковић захвалила се на пруженој шанси.
"Питали су ме како жена да буде машиновођа, мој одговор је - ако могу двоје деце да подигнем,
могу и локомотиву да возим", поручила је она.
Мирољуб Јевтић, в.д. директор "Србија карго", рекао је да је ово највећи број машиновођа који
је примљен одједном и додао да ће ови млади људи управљати и са осам нових локомотива за
чију набавку "Србија карго" расписује тендер у априлу, вредан 32 милиона евра.
Плате новозапосленим машиновођама плаћаће “Србија карго” из својих средстава, будући да
то предузеће од оснивања, у августу 2015. функционише без субвенција, наводи се у саопштењу.
Михајловић је у Нишу обишла и локомотивски депо у којем “Србија карго” самостално
ремонтује дизел локомотиве, уместо да плаћа ремонтерима и на тај начин на свакој
поправљеној локомотиви уштеди око 30 милиона динара.

Милојичић: За смрт радника "Гоше" одговоран министар Кнежевић
Пише: Фонет
Ужасава то што у Србији не постоји граница за угрожавање права радника, све је дозвољено,
нико није одговоран, радници су у страху за егзистенцију своје породице, немају излаза и
нажалост све га чешће виде у трагичним поступцима, изјавио је данас бивши председник
општине Смедеревска Паланка Радослав Милоичић, после самоубиства радника Гоше.
Милојчић, који је данас полсник ДС нагласио је да дубоко саосећа са породицом и да ово мора
бити лекција за све вршиоце власти у Србији да се пронађе системско решење за проблем Гоше
и сличних предузећа да се то не би поновило.
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Дубоко саосећам са породицом Д.М. и његовим колегама и желим да ово свима буде лекција да
људски живот нема цену и да ово мора бити последњи случај самоубиства због неодговорности
државе, навео је Милојичић у писаној изјави.
Увек, након сваког трагичног случаја, питамо се ко је одговоран, рекао је Милоичић.
И без иквакве намере да политички злоупотребљавам трагичан догађај, желим да кажем да је
одговоран министар привреде Горан Кнежевић јер није прстом макао да покуша да нађе
системско и одрживо решење за раднике који годинама немају здравствено и пензионо и раде
без плате, нагласио је Милојичић.
Према његовим речима, иако је пре скоро годину дана из Министарства привреде најављивано
оснивање конзорцијума за ремонт и производњу возила, који би чинили делови Заставе
камиона, ФАП, "14. октобра", као и Гоше, али те најаве нису се обистиниле.
Ужасава то што у Србији не постоји граница за угрожавање права радника, да је све дозвољено
и да нико није одговоран. Радници у целој Србији су у страху, боје се за егзистенцију своје
породице, немају излаза и нажалост све га чешће виде у оваквим трагичним поступцима,
закључио је Милојичић.
Радник Фабрике шинских возила Гоша, Д.М. из Велике Плане, обесио се на радном месту.
Њега су пронашле колеге са посла, а Д.М. је себи, по њиховим речима, одузео живот због тешке
материјалне ситуације у којој се, он као и сви други запослени у овој фирми, налазио.

Вулин: Донећемо закон о сезонском раду
Пише: Фонет

Највише радника који раде на црно је у пољопривреди, донећемо закон о сезонском раду да
боље заштитимо њихова права, најавио је данас министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Александар Вулин и истакао да је сива економија уперена против права
радника, али и привреде у целини.
Вулин је, након потписивања споразума о сарадњи Националне службе за запошљавање (НСЗ)
и Инспектората за рад, рекао да ће такав закон омогућити послодавцима да, без бирократске
процедуре, пријаве таквог радника који ће бити осигуран, заштићен и добити све што му по
закону припада.
Овај споразум, објаснио је Вулин, подразумева бољу координацију државних органа,
институцинализовање сарадње која већ постоји у откивању рада на црно, што има за резултат
да их послодавци преведу у радни однос.
Према речима Вулина, ове године је у 7 000 инспекцијских надзора нађено 2 870 радника на
црно, после чега их је 2 580 запослено, што је повећање у односу на годину дана раније.
Вулин је рекао да има случајева када радници не желе да их послодавци приме у радни однос,
јер тако губе права која имају као незапослени, као што и послодавци не желе да их приме уз
образложење да већ добијају новац јер су на евиденцији НСЗ.
Тиме што су неформално запослени, каже Вулин, "једу своју будућност", јер неће имати где да
траже пензију за тај период, док истовремено његов послодавац представља нелојалну
конкуренцију привредницима који се држе прописа, а цело друштво губи новац намењен за
школе, болнице.
Директор Инспектората за рад Бојан Јоцић је рекао да се периодично, углавном квартално,
проверавају послодавци који су раднике на црно примили за стално и седамдесет одсто је било
још у радном односу.
Дешава се да послодавац отпусти радника па га прими поново на црно, рекао је Јоцић и
поручио таквим послодавцима - доћи ћемо опет.
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Директор НСЗ Зоран Мартиновић је прецизирао да у овом тренутку новчану надокнаду за
незапосленост остварује 40 000 лица за шта, каже, месечно издвајамо око милијарду динара.
Сматрамо да велики број људи који користе то право ради у сивој зони, рекао је Мартиновић,
наводећи да они који се затекну без формалног уговора о раду губе права која користе као
незапослени.

Радник се убио, није примио најмање 15 плата
Извор:Бета
Радник Фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке Д.М. (57) починио је
самоубиство на радном месту.
По речима председника Самосталног синдиката те фабрике Милорада Милорадовића, његов
колега убио се на радном месту због изузетно тешке економске ситуације у породици.
Милорадовић је навео агенцији Бета да четири године радницима нису уплаћени доприноси за
здравствено ни пензионо осигурање.
Председник синдиката је навео да радници Гоше нису примили између 15 и 20 зарада и да је
многим радницима једини оброк током дана - топли оброк у фабрици.
Он је додао да радници у потрази за послом и зарадом напуштају фабрику, а нови не долазе.
Незванично, поред његовог тела нађена је опроштајна порука у којој је објаснио мотив
самоубива.
Полиција је на месту несреће, а истрага је у току.
Фабрика шинских возила "Гоша" је приватизована 2007. године, власник је словачка фирма
ЖОС Трнава, а радници тврде да више и не знају коју плату им је послодавац последњу
исплатио, то јест да примају по две до три хиљаде динара, у "неухватљивим интервалима".
Фабрика има 375 радника.

Колега радника Гоше: Није имао да једе, сад сте га се сетили
Аутор:Игор Кошут

У Смедеревској Паланци трагедија, радник фабрике Гоша, убио се на радном месту због, како
тврде његове колеге, тешке материјалне ситуације. У незавидној позицији је око 360 радника
Гоше, којима власник, словачка фирма ЖОС из Трнаве, испоставља се, последње четири
године скоро уопште не исплаћује зараде.
Агонија дуга више од четири године. Године 2007. успешно приватизована фабрика, од 2013. у
немилости је власника из Словачке. Примања на кашичицу, неисплаћено више од 30 плата,
три године неоверене књижице.
Драган Младеновић, решио је да ту агонију прекине самоубиством, тврде његове колеге.
„Изашао из болнице, није имао да једе, није имао са чим да се лечи, није имао више пара. Е сад
су се сви сетили њега. Иронија (показује позив за комеморацију), погледајте ово, сад сви хоће
да му држе комеморацију, где су били пре да му помогну, где су били пре, значи пустимо
човека да се обеси, а сутра ћемо да му држимо комеморацију, да му купимо сандук, венац и да
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пише на њему, поштованом том и том, Гоша шинска возила“, каже Милан Вујичић,
електротехничар у Гоши.
Љути су радници на власника, на државу која му је дозволила да се према њима тако понаша,
али љути су и на своје синдикалне вође. Зато је одлука да један од њих да изјаву за Н1 изазвала
негодовање.
- "Добио си радно место, добио си службени ауто, возио си се као краљ"
- "Добио сам, возио сам се, док сам возио тебе и тебе сличнима"
- "Не мене"
- "Добро, такво је било време"
- "Ви сте дотерали цара до дувара.
"Јесте, највећи кривац је синдикат. Зато што није радио свој посао, значи штрајк, затвори и
готово. Али шта је, имаш људи, 60 посто, који су у беди тоталној, а 40 посто може да се снађе у
сваком моменту. Нас је економска ситуација довела у ту ситуацију да одлажемо од данас до
сутра, и уђосмо у четврту годину“, каже Милорад Милорадовић, председник Самосталног
синдиката Гоше.
Радници више немају поверења у синдикат: "Најгоре је то што сад Милорадовић каже идемо
ми сад у Трнаву, да разговарамо с газдом. Да ли ми имамо поверење да они оду. Не!. Ево ја
кажем, не. Јер вероватно ће газда њима имати шта да каже, а нама не. И желим поново да
кажем, ово није никакав политички скуп, ми никога не нападамо, нико ми није крив, ми смо
криви, што пре четири године нисмо истерали багру из фабрике, све“, каже Милан Вујичић.
Нису ништа урадили 2013, али сада ступају у штрајк. Више од 160 радника не жели да се врати
на посао док им не буду испуњени захтеви - исплаћен део плата, остатак враћен у ратама,
повезан радни стаж и оверене здравствене књижице. До краја недеље протестоваће у кругу
фабрике, следеће планирају и пред општину.
У фабрици данас није било могуће добити коментар никога од представника руководства.
Генерални директор Иван Хемшил појавио се, према речима радника, јутрос у фабрици, али ју
је убрзо напустио и претпоставља се отпутовао у Словачку. За самоубиство Драгана
Младеновића је, кажу, само рекао да је у питању несрећни случај.
Душко Вуковић из Савеза самосталних синдиката Србије каже да је велики број радника у
стању безнађа. Синдикати указују, кажу, да држава мора да обезбеди најосновније здравствене
и остале услове за живот грађана.

Кад евро дамо 4 нам се врати
Аутор:С. Б.
Субвенције инвеститорима врате се у буџет за 14 месеци, показале анализе. На одобрена 125,4
милиона евра, за пет година компаније ће држави уплатити 512,8 милиона евра
ПО правилима Закона о улагањима, до краја прошле године, потписан је 31 уговор са
инвеститорима, а 30 их је и даље активно. Кроз њих се очекује укупно 340,9 милиона евра
улагања. А да би их привукла, Србија је из свог буџета наменила 125,4 милиона евра директних
субвенција. Подстицаји ће се, очекује Министарство привреде, кроз различите јавне приходе
које ће те компаније измиривати, у буџет вратити за 14 месеци.
За потребе Министарства привреде Јован Миљковић, консултант на пројекту Светске банке,
урадио је анализу колико је времена потребно да се држави врати новац дат за субвенције
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инвеститорима. Обухваћени су пројекти који су уговорени од дана доношења новог Закона о
улагањима до децембра 2016. године.
- Предвиђено је отварање 21.276 нових радних места или 709 запослених у просеку по пројекту
- кажу у Министарству привреде. - Укупна маса уговорених месечних зарада у свим пројектима
износи 10,48 милиона евра месечно, што је 125,8 милиона евра годишње. Гледано по радном
месту, просечан износ субвенција је 5.898,61 евро. Када се узму само порези и доприноси који
ће бити уплаћени по основу зарада, очекивани приход буџета, државе и локалних самоуправа,
фондова и Националне службе за запошљавање, током 60 колико траје обавезни мониторинг,
достићи ће 248,7 милиона евра. За поврат исплаћених средстава по овом основу биће потребно
30,3 месеца.
Анализа је узела у обзир и укупне јавне приходе које ће нове компаније плаћати. Током 60
месеци, они ће достићи 512,8 милиона евра. Тако посматрано, уложени новац из буџет биће
враћен за око 14 месеци. Економисти, међутим, објашњавају да директно субвенционисање
инвеститора, ипак, није најбољи начин њиховог привлачења.
- Да је то најбољи модел, држава би стимулисала све улагаче, а не само поједине - објашњава
Милојко Арсић, професор Економског факултета. - Многе земље не примењују такав начин
привлачења инвеститора. То није лоше као привремена мера. Много је ефикасније привлачити
улагаче добрим условима пословања - добром инфраструктуром, приступом свих енергената на
читавој територији и сличним. Није ми сасвим уверљив аргумент о повраћају кроз јавне
приходе, јер су тако гледано исплативије компаније које нису добиле подстицаје. Директни
подстицаји се не могу посматрати као улагање државе, јер би се тај новац у нешто уложио. А
јавни приходи имају своје намене - иду у здравство, просвету...
ПОРЕКЛО
МЕЂУ уговореним пројектима у том периоду, пет је домаћих инвеститора. Међу странцима,
највише је улагача из Немачке - седам. Из Италије је стигло троје, колико и из САД и
Холандије, по два из Турске и Канаде. По једног улагача су "делегирали" Бангладеш, Бугарска,
Хонгконг, Швајцарска, Тајван и Тунис. Сви су и даље у фази реализације.

У Нишкој Бањи почиње изградња фабрике за компоненте за
аутомобилску индустрију
Аутор:Д. А.
Посао за 1.250 радника. Бугари уз помоћ Владе улажу 30 милиона евра. По радном месту
субвенција 6.800 евра
МИНИСТАРСТВО привреде и бугарска компанија "Интегратед микро-електроникс" (ИМЕ)
потписали су у среду уговор у Нишкој Бањи о додели субвенција за инвестиције. То ће
омогућити да се у том граду на југу Србије изгради фабрика, која ће запошљавати 1.250
радника. Вредност инвестиције је већа од 30 милиона евра, а Влада ће по радном месту дати
6.800 евра.
Изградња фабрике где ће се производити компоненте за аутомобилску индустрију и високе
технологије, почеће у јуну или јулу 2017. Тим поводом премијер Александар Вучић је истакао
да Ниш постаје центар југоисточне Европе, приметивши да је томе добрим делом допринела и
Влада. Представницима компаније ИМЕ поручио је да жели да види 1.250 запослених, да буду
задовољни са породицама у Нишкој Бањи и да га веома радује што је уговор потписан.
Подсетио је да је пре неколико месеци, када је био у Нишу, рекао да ће урадити доста тога за
овај крај, набрајајући да су до сада доведени "Џонсон електрик", који ће имати 3.000
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запослених, Астер.., те да ће ускоро доћи и "Цумтобел", који је "мерцедес у свету светла" и који
доноси нови квалитет.
- Влада је за Ниш дефинитивно издвојила доста новца, а само за ИМЕ издвојено је 6.800 евра
по запосленом - рекао је Вучић. - Тиме показујемо колико новца дајемо за Ниш. Кад прође
кампања отворићемо и велелепни Клинички центар. Влада је издвојила и новац за буџетске
потребе Ниша, а грађани могу да очекују боље време за свој град и Нишавски регион. Ускоро се
завршава Коридор 10, а Нишлије ускоро могу да очекују убрзање почетка радова на ауто-путу
Ниш - Приштина, што је тражила и немачка канцеларка Ангела Меркел. Нећемо, међутим,
бити задовољни док број незапослених у Нишу не буде испод 20.000, а у Нишавском региону
испод 30.000.
СТАБИЛНОСТ ЈЕ ПРЕПОРУКА
- НАША компанија испуниће све оно на шта се обавезала, неће бити неке економске кризе или
других ситуација које би то могле да промене - казао је Жил Бернар, извршни директор
компаније ИМЕ. - Србију је препоручила економска и политичка стабилност, квалификована
радна снага и брзина којом Влада обавља своје активности. Не доносимо само новац и нову
технологију већ и нове вредности. Имамо дугорочне планове.

Вулин: Значајно смањен рад на црно
Извор:Танјуг
Од почетка године спроведено је нешто више од 7.000 инспекцијских надзора током којих је
пронађено 2.870 радника "на црно", након чега је 2.580 њих запослено на основу
инспекцијских решења
Од почетка године спроведено је нешто више од 7.000 инспекцијских надзора током којих је
пронађено 2.870 радника "на црно", након чега је 2.580 њих запослено на основу
инспекцијских решења, изјавио је данас министар за рад Александар Вулин, додајући да се рад
на црно значајно смањио.
''Када смо преузели одговорност за борбу против незапослености и борбу против сиве
економије у овој земљи је стопа незапослености била 23,1 одсто, а данас је 13 одсто'', рекао је
Вулин на потписивању Споразума о пословној сарадњи Националне службе за запошљавање и
Инспектората за рад, додајући да се проценат запослености на основу решења инспекције
повећава.
Споразум су потписали директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и
директор Инспектората за рад Бојан Јоцић, а Вулин је истакао да Споразум помаже да се
међусобно поовежу све институције државе и све институције Министарства рада, како би
водили евиденцију ко ради на црно и ко због свог рада на црно не може да користи одређена
права.
Министар је истакао да није борба за раднике када се правимо да не знамо да неко ради на
црно и када се на тај начин злоупотребљава позиција.
"Ако то допустимо онда укидамо еконопмију. Морамо да се боримо за стриктно поштовање
закона и апелујем на раднике и синдикате да нас обавесте, ако негде нисмо стигли, да неко
ради на црно", рекао је Вулин.
Он је истакао и да је у пољопривреди највећи проценат оних који раде на црно.
''Ту су и грађевинска индустрија, производња коже, обеће, угоститељство, али на првом месту је
13

пољопривреда и управо због тога хоћемо да до краја године, а сигуран сам да ћемо успети у
томе, донесемо закон о сезонском раду", рекао је Вулин.
Према његовим речима, тим законом ће бити омогућено послодавцима да скоро без
бирократских процедура могу да пријаве сезонског радника, а да он буде осигуран, заштићен и
добије све оно што му по закону припада.
Мартиновић је навео да у овом тренутку новчану накнаду за случај незапослености остварује
40.000 лица, а да се месечно издваја око милијарду динара за та права незапослених лица.
Међутим, он каже да се сматра да велики број тих ради у сивој зони.
''Покушавамо да у сарадњи са инспекцијом рада утврдимо да они који се затекну у раду без
формалног уговора, а користе неко право од стране НСЗ, то право изгубе. Губитком статуса
незапосленог лица многи губе и неке друге привилегије који тај статус доноси. Због тога је
важно послати поруку да се морају користити само она права која су законом јасно утврђена'',
истакао је Мартиновић.
Он је подсетио да је у прошлој години почела неформална сарадња са Инспекцијом за рад и да
је са евиденције НСЗ избрисано око 140 особа које су затечене на раду на црно.
Јоцић је истакао да је прошле године Инспекција, у раду на црно, затекла 19.470 особа, а да је
после тих контрола, у наредних три дана, пријављено 17.470.
"И ту имамо повећање у односу на 2015. годину поготову у делу пријављивања лица после
контрола инспекције", рекао је Јоцић.
Он је додао да у 2017. години забележено повећање за шест одсто у односу на прва два месеца
претходне године у томе колико је затечено особа у раду на црно, као и да имају повећање
пријављивања.
"Пуно смо радили на томе да побољшамо ефикасност рада Инспекције рада и тврдим да је ово
што налазимо више лица у раду на црно плод побољшане ефикасности рада", закључио је
Јоцић.
Циљ потписивања Споразума о пословној сарадњи НСЗ и Инспектората за рад је да се
заједничким активностима и разменом информација систематски ради на још ефикаснијем
сузбијању сиве економиоје - једног од највећих проблема који утиче на развој српске привреде.
Откривање и санкционисање рада у сивој зони није у надлежности само једне институције, а
примена интегрисаног система анализе ризика и јачање капацитета инспекцијских органа
омогућиће делотворнију борбу са нелегалним пословањем.

ШТРАЈК У ШКОЛАМА: Без часова 31. марта
Аутор:И. М.
Унија синдиката просветних радника најавила једнодневни штрајк
УНИЈА синдиката просветних радника најавила је за 31. март штрајк у школама које су
чланице овог синдиката. Тог дана просветари, чланови Уније, неће држати часове. Разлог за
једнодневни штрајк упозорења је то што држава није испунила све одредбе споразума
потписаног са просветним синдикатима још 2015. године, када су окончали петомесечни
штрајк.
Њихови захтеви тичу се побољшања материјалног положаја просветних радника, и то
увођењем платних разреда, као и исплатом једнократне помоћи и годишњих награда.
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Јасна Јанковић, председница Уније, каже да им друго средство борбе осим заустављања
наставе није преостало.
- Две године боримо се за остваривање Споразума о решавању спорних питања, који је
потписан априла 2015. Имали смо законске штрајкове и изласке на улицу - каже Јасна
Јанковић.
Преостала три репрезентативна синдиката нису се још изјаснила о најављеном штрајку, али на
претходном, прошле недеље, нису учествовали.
ЗАБРАЊЕНА ОБУСТАВА НАСТАВЕ
ИЗ Министарства просвете, међутим, поручују да је, према Закону о штрајку, у школама
забрањена обустава наставе, па би зато наставници који крше Закон могли сносити последице.
Додају и да су синдикате већ упозорили да треба да обавесте чланство о томе да обустава
наставе није у складу са законом.

ИМИ гради најсавременију фабрику у Нишкој Бањи
Аутор: Тома Тодоровић

Потписивању уговора о инвестицији вредној око 33 милиона евра присуствовао и премијер
Србије Александар Вучић
Ниш – Ниш је одувек био велики привредни, универзитетски и културни центар југа и
југоистока, али и целе Србије и по свему заслужује високо место међу развијеним срединама
наше земље и овог дела Балкана, рекао је по подне у Нишкој Бањи премијер Србије
Александар Вучић. Он је присуствовао свечаном потписивању уговора о сарадњи између
Министарства привреде и познате компаније ИМИ, која ће у бањи под Коритником градити
нове производне погоне.
– Великим инвестицијама, изградњом фабрика и отварањем нових радних места, смањењем
броја незапослених у неколико последњих година и у самом Нишу, али и на територији
Нишавског округа, овај српски крај је на веома добром и сигурном путу да се врати међу
најуспешније у нашој земљи. Чинимо све да се на највећу раскрсницу Балкана доведу нови
инвеститори, да се стандард грађана повећа и да се у овом граду живи боље. Само податак да ће
од око 1.200 новозапослених радника у новој фабрици на почетку и у првој фази радити близу
200 инжењера електронике и машинства најбоље говори да се настоји да се запосле
високостручни и образовани људи и да се заустави одлив наших стручњака у друге земље –
казао је премијер Вучић.
У Нишкој Бањи потписан је уговор о изградњи нових производних погона за израду
електронских компонената највише из разлога што у Нишу постоји универзитет и у њему
Електронски, Машински и други факултети који регрутују високообразоване кадрове, рекао је
градоначелник Ниша Дарко Булатовић на свечаности на којој су уговор о сарадњи потписали
министар Горан Кнежевић и извршни директор ИМИ-ја, Жил Бернар који је нагласио:
– Доносимо у Ниш велики новац, нове и најсавременије пројекте високих технологија, али пре
свега ми смо промотори Србије. Паралелно са одлуком о инвестирању настојимо да код наших
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пословних партнера представимо изузетне потенцијале ваше земље, велико богатство које
имате у школованим и високообразовним кадровима и вредне и стручне људе. Зато и верујемо
да ће осим ИМИ-ја, који је у саставу компаније светског гласа „Ајала” на Филипинима која има
годишње приходе веће од десет милијарди долара, ускоро у Србији бити још оваквих и
поузданих инвеститора, навео је извршни директор ИМИ-ја.
Ова компанија има фабрике и погоне за производњу у седам земаља и тренутно запошљава око
14.000 радника. Изградњом фабрике на локацији „Лозни калем” у Нишкој Бањи биће отворено
1.200 нових радних места. Цела инвестиција вредна је више од 33 милиона евра, а Влада Србије
субвенционираће свако ново радно место са око 6.800 евра, односно уложиће око девет
милиона евра. Фабрика у Нишкој Бањи производиће електронске компоненте за аутомобилску
и индустрију информационих технологија у Европи и земљама где „Ајала” и ИМИ имају своје
производне погоне и пословне партнере. Знатан допринос доласку ИМИ-ја у Србији дала је,
речено је данас и Развојна агенција наше земље.

Истраживачи све старији
Припремила: Наталија Синановић
Конференција универзитета Србије тражи расписивање конкурса за нови циклус
научноистраживачких пројеката како би се млади научници задржали у земљи. У
Министарству просвете кажу да се нови циклус може очекивати почетком јуна.
Нови пројкетни цилус је више него нужан за академску заједницу јер се на тај начин даје
могућност младим научницима да пласирају своје идеје, тврде професори.
"Ми смо млада установа, основана пре десет година и имамо значајан број истраживача који
нису имали прилике да конкуришу у претходном циклусу, ми нисмо обнављали кадар, тако да
би то за нас било од посебног интереса", истиче ректор Универзитета у Новом Пазару проф.
Миладин Костић.
Проф. Младен Веиновић, ректор Универзитета Сингидунум, сматра да је бесмислено да процес
траје шест и по година, као и да је старосна граница истраживача померена према горњој
граници, да нема младих истраживача, да они који не могу да учествују у пројектима напуштају
земљу и да не виде овде перспективу.
Истраживачи су све старији. Просечна старост истраживача 2011. била је око 42, а данас је 46
година. Зато младим људима мора да се пошаље порука да за њих има места на нашим
институтима, факултетима и да ресорно министартсво жели да их финансира.
"Број резултата у нашем научном систему благо пада, и то је вероватно резултат
нерасписивања конкурса. У многим областима као што је и технолошки развој потпуно је, могу
слободно рећи, и бесмислено да немамо нови конкурс у краћим роковима, односно да не траје
оволико дуго, док се код фундаменталних наука може дискутовати и о дужим истраживачким
циклусима", рекао је државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја
проф. Владимир Поповић.
У току је и израда регистра истраживача, а Конкурс за нов научноистраживачки циклус
требало би да буде отворен у јуну, или најкасније у августу. Осим Конференције универзитета
Србије, подршку за расписивање конкурса дала је и Српска акедемија наука и уметности.
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Вучић: Ниш је добра дестинација, сви хоће овде да улажу
Припремила: Драгана Сотировски/Танјуг
Премијер Александар Вучић присуствовао је у Нишкој Бањи потписивању уговора између
Министарства привреде и компаније "Интегрејтед микроелектроникс". Премијер је поручио да
Ниш постаје центар Југоисточне Европе.
У обраћању после потписивања уговора, Александар Вучић је рекао да се поноси тиме што ће
Ниш постати центар региона, приметивши да је томе добрим делом допринела и влада.
Представницима компаније "Интегрејтед микроелектроникс" (ИМЕ), Вучић је поручио да
жели да види 1.250 запослених, да буду задовољни са породицама у Нишкој Бањи и да га веома
радује што је уговор потписан.
Подсетио је да је пре неколико месеци, када је био у Нишу, рекао да ће урадити доста тога за тај
крај, набрајајући да су до сада доведени "Џонсон електрик", који ће имати 3.000 запослених,
"Астер", те да ће ускоро доћи и "Цумтобел", који је "мерцедес у свету светла" и доноси нови
квалитет.
Влада је, поручио је, за Ниш дефинитивно издвојила доста новца, а као пример навео да је само
за ИМЕ издвојено 6.800 ева по запосленом.
"Тиме показујемо колико новца дајемо за Ниш", рекао је и додао да ће кад прође кампања
отворити и велелепни Клинички центар.
Навео је да је влада издвојила и новац за буџетске потребе Ниша, а да грађани могу да очекују
боље време за свој град и за нишавски регион.
Ускоро се завршава Коридор 10, најавио је, додајући да Нишлије ускоро могу да очекују
убрзање почетка радова на ауто-путу Ниш–Приштина, што је, приметио је, тражила и немачка
канцеларка Ангела Меркел.
"Нећемо, међутим, бити задовољни док број незапослених у Нишу не буде испод 20.000, а у
нишавском региону испод 30.000", поручио је Вучић.
Следеће године, како каже, а о томе је, подсетио је, разговарао и са европским комесаром
Ханом у Сарајеву, Ниш ће бити домаћин састанка западноевропских премијера.
"На тај скуп ће доћи сви европски и лидери региона", објаснио је Вучић.
Упитан колико је влада уложила у посао с компанијом ИМЕ, Вучић је рекао да је то 8,6
милиона евра, али да треба имати у виду колико је и раније уложено у Ниш, а по чему се, како
је навео, види колико нам је Ниш важан.
"Да ли неко може да ми покаже, не рачунајући претходну и ову годину, да су толике
инвестиције дошле у Ниш, а да при томе ниједан велики систем није угашен", упитао је и навео
да ће у тој компанији бити запослено 143 инжењера, те да ће их бити још више.
"Једна фабрика отвара другу", поручио је Вучић и подсетио да је исто то рекао и за "Џонсон
електрик" када је дошао у Србију, у Ниш.
Вучић је поновио да је Ниш добра дестинација и да тамо сви хоће да дођу и улажу, али и навео
да ће, тамо где проблема има, држава да инвестира.
"Наши су људи обучени, добро раде, имамо стабилност, а и када имамо паре, онда можемо да
помогнемо", поручио је Вучић, наводећи да је суфицит тренутно 11,5 милијарди динара, а да је
било планирано да нам дефицит у овом моменту буде 47 милијарди, те да зато може и да се
улаже.
Фабрика у Нишкој Бањи биће 15. у свету у власништву филипинске компнаије ИМИ, а Србија
осма земља у којој инвеститор са далеког истока улаже новац. Предност при запошљавању
имаће инежењери електронике и машинства.
"Уговором смо се обавезали да ћемо у наредних 10 година запослити 1.250 радника, уложити
више од 30 милиона евра. Донећемо нове технологије и довести нове клијенте", каже извршни
директор ИМИ Жил Бернард.
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Градоначелник: Вучић ствара услове да југ живи боље
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић изразио је задовољство због потписаног уговора о
изградњи нове фабрике у том делу Србије, у којој ће радити 1.250 запослених, и захвалио
премијеру што ствара услове да грађани на југу Србије живе боље него раније.
"Ово је још један велики и значајан дан у животу нашег града. Потписали смо уговор за још
једну фабрику и велику инвестицију укупне вредности од 30 милиона евра", рекао је Булатовић
новинарима по потписивању уговора о додели средстава за инвестициони пројекат.
Наводећи да ће се у фабрици "Интегрејтед микроелектроникс" запослити више од 1.250 људи,
од чега ће велики број бити високообразовани, Булатовић каже да има разлога да верује да ће
Ниш с правом заузети место које му припада.
"Нове инвестиције, изградња нових фабрика, отварање нових радних места, запошљавање
наших грађана су циљ којем тежимо и верујемо да ћемо у најскорије време тај циљ остварити",
рекао је Булатовић.
Стопа незапослености у Нишкој Бањи је 51 одсто. Шест страних компанија које су отвориле
погоне у Нишу, у протеклих осам година, знатно су смањиле број незапослених, а најтраженији
су били радници са средњом машинском и електротехничком школом.
"Наши саветници свакога дана раде тестирања људи са евиденције за неке од ових компанија.
Наравно да њима то значи, поготово онима који су завршили средњу школу или су без
квалификације", рекла је заменица директора филијале Националне службе за запошљавање у
Нишу.
Нова фабрика налазиће се на површини од 10 хектара, у месту Лозни Калем, близу Нишке
Бање. Преосталих 20 хектара општина је предвидела за неког новог инвеститора и за изградњу
аква-парка.

"ЕПС-у потребни храбро руководство и трансформација"
Извор:Танјуг

Да ли је главни проблем јавних предузећа, па и ЕПС-а, чврста спрега синдиката у тим фирмама
и њихових руководстава, како је то недавно изјавио министар финансија Душан Вујовић, на ту
се тему вечерас нису сасвим сагласили саговорници у студију Прве ТВ.
Премијер Александар Вучић не види да је то баш највећи проблем, Павле Петровић из
Фискалног савета мисли да је Вујовић погодио у мету, те предлаже трансформацију ЕПС-а по
моделу чешке електропривреде, док је професор Драган Ђуричин на тај предлог имао одређене
резерве.
Петровић проблем спреге синдиката и руководства објашњава тиме да они де фацто третирају
ЕПС као групну својину, што он види као главну препреку за трансформацију.
Вучић, међутим, не сматра да су кључни синдикати, али прихвата да је ЕПС проблем.
"ЕПС јесте велики ризик међу јавним предузећима, али ми имамо, рецимо проблем у
остваривању јавних набавки, где имате редовно тучу произвођача и трговаца и онда то
понављате и поништавате и тако у недоглед, јер би некоме глава одлетела", приметио је Вучић.
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Наводећи пример чешке елекртропривреде Петровић је поменуо да имају нешто мало мање
запослених (26000) него ЕПС (30000) али да имају шест пута већи приход, на шта је реаговао
Ђуричин наводећи да су се они трансформисали (ЧЕЗ) јос 1993, те да се од тада профитабилно
шире.
"Они су имали реалнију цену струје, имали су простор за реинвестирање и зато имају јаку
акумулацију", навео је Ђуричин.
ЕПС је, приметио је Петровић, отпустио 2000 запослених, а свима је дао огромне отпремнине,
у просеку по 20000 евра.
Истовремено, Железнице су такође отпуштале раднике, али је отпремнина била 6 до 7 хиљада
евра, а и једно и друго предузеће је јавно, рекао је Петровић, приметивши да то говори о чему
се заправо ради.
Наводи такође да ЕПС већ 25 година има социјалну функцију, а да он примером ЧЕЗ-а само
жели да наведе у ком правцу трансформација треба да иде.
И није решење у већим ценама, додаје, већ ЕПС треба да се трансформише, да се не догоди да
дође у ситуацију да инвестира мање од онога што улаже у амортизацију.
"То је важно и за привредни раст, јер догоди ли се за неколико година да немамо довољно
струје, то ће закочити привредни раст", напомиње Петровић.
Сложили су се, међутим, сви саговорници, да ЕПС не може да остане овакав какав је сада, а
Петровић приметио да би, и да стигне "бар до пола ЧЕЗ-а по приходу", то био успех.
Вучић је при томе навео да је стање ипак боље него пре две или четири године, али поручио:
мора бити много боље да бих био задовољан".
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