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ФЦА: Креће нови модел; Синдикати: Видећемо
Извор:Бета
Крагујевац -- Компанија Фијат-Крајслер аутомобили Србија 25. маја објавиће почетак
производње новог модела "фијат 500Л", који ће се од ове године производити у Крагујевцу.
Према најави из компаније, свечаност ће бити одржана од 11 часова у кругу крагујевачке
фабрике ФЦА Србија.
"Након пет година, славимо успех модела 'фиат 500Л' представљањем нове инвестиције која ће
бити прекретница у развоју и гаранција будућих успеха компаније ФЦА Србија", наводи се у
саопштењу компаније.
У Самосталном синдикату ФЦА Србија у Крагујевцу рекли су агенцији Бета да је реч о почетку
производње рестилизованог класичног модела "фијат 500Л".
Поред класичне варијанте "500Л" у Крагујевцу се још производе две верзије - "ливинг" и
"трекинг".
"Ми једва чекамо четвртак, да сазнамо од Фијатових руководилаца какви су планови компаније
за нашу фабрику и раднике и Крагујевац", рекао је председник синдиката Зоран Марковић.

Гуме из Руме сад гурају Швеђани и шире фабрику
Аутор:Љ. Малешевић
Румска фабрика за производњу гума за возила „Митас” од октобра прошле године постала је
део шведске компаније „Трелеборг”, али још увек у румској општини послује под истим
именовом.
Шведска компанија „Трелеборг” основана је 1905. године и један је од најзначајнијих
произвођача и лидер у сфери индустријских пнеуматика с око 100 фабрика у 40 земаља.
Иначе, Фабрика за производњу гума у Руми изграђена је 1981. године, а чешки „Митас” ју је
преузео 2008. од америчке фирме „Галакси”. У „Митасу” ради око 550 радника – највише у
румској општини, а судећи по најавама које стижу последњих дана, ускоро ће у тој фабрици
посао наћи још њих двестотинак. Наиме, та компанија већ овог месеца почиње изградњу новог
погона у Руми, а ту би посао почетком наредне године могло наћи између 100 и 200 радника.
Како за наш лист објашњава начелник Општинске управе Душан Љубишић, „Митас” планира
да започне градњу новог погона, а општина је помогла да превазиђе проблеме које је на том
путу имао.
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"Знамо да планирају да изградњу новог погона завршене у јануару наредне године и тада ће
радници доћи до посла", каже Љубишић и додаје да шведска компанија јесте преузела „Митас”,
али он још увек послује под старим именом, па тек сада крећу с проширењем производње.
Број запослених у „Митасу” у протеклом периоду није промењен и поред тога што је та чешка
компанија постала део шведског „Трелеборга” јер и даље око 90 одсто свих пнеуматика које
произведе пласира клијентима у Европи, а у најави је и проширење на друга светска тржишта.
Општина Рума је расписала оглас за продају грађевинског земљишта од једног хектара, 46 ари
и 65 квадратних метара у делу индустријске зоне „Румен” по почетној цени од 8.505.700
динара. То грађевинско земљиште је заправо намењено за новог инвеститора који би за
неколико месеци требало да дође у ту локалну самоуправу.
"Реч је о озбиљном страном инвеститору који жели да запосли између 100 и 150 радника, али
на његову молбу не можемо ништа више рећи јер он инсистира на дискрецији док цео посао не
буде договорен", каже Љубишић.

Премијер: Плате ће бити значајно веће, да људи живе боље
Извор:Танјуг
Грађани Србије имаће значајно већа примања, а биће повећан и минималац, поновио је данас
премијер Александар Вучић
ГРАЂАНИ Србије имаће значајно већа примања, а биће повећан и минималац, поновио је
данас премијер Александар Вучић, те приметио да га због тога већ нападају, јер, наводно је
тиме против ММФ-а и других финансијских институција и стручњака.
"То ће бити урађено у складу са резервама и могућностима које имамо и то тако да ниједно
тренутка не угрозимо фискалну стабилност", напоменуо је премијер и додао: "То радимо да би
људи могли да живе лепше и боље".
У сваком случају, како је рекао, још преостају разговори с послодавцима о тој теми.
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Полицајци ће моћи да наплате прековремени рад
Аутор: Александар Бојовић
Одлука о новини у рачунању радног времена у МУП-у није резултат било какве врсте притиска
већ је на њој рађено месецима
Одлука о новини у рачунању радног времена у МУП-у донета је искључиво у циљу боље
заштите права полицијских службеника, а њоме ће полицајци добити и више слободних дана
као и могућност да наплате прековремени рад, каже у интервјуу за „Политику”, Катарина
Томашевић, помоћница министра полиције и начелница Сектора за људске ресурсе.
Да ли је одлука о новини у рачунању радног времена донета под притиском синдиката и
многобројних тужби полицајаца?
Поједини синдикати константно имају потребу да критикују и то често врло неосновано или да
себи приписују заслуге за нешто у чему нису учествовали нити су на било који начин
допринели да се оствари...

ПАКЛЕНИ ПЛАН ЗА ОТИМАЊЕ "ЕНЕРГОПРОЈЕКТА" Бојовићеве
фирме у минусу до гуше, а хоће да преузме још 2.500 РАДНИКА
Извор:Екипа „Блица“
"Енергопројект" би ускоро могао да постане део пословног царства бизнисмена Добросава
Бојовића, које броји 16 активних фирми, јер је готово извесно да он поседује 29,3 одсто акција
овог грађевинског гиганта.
На то указују до сада прикупљени подаци у ванредном надзору Комисије за хартије од
вредности, која преиспитује ко је "скривени купац" 5,81 одсто акција, које су на Београдској
берзи купљене почетком године. Пошто држава ћути на могуће непријатељско преузимање
Бојовића, који још увек званично има 22,5 одсто акција, онда је извесно да јој одговара да
"Енергопројект" са 2.500 запослених постане придружени члан његове пословне империје.
Додуше, то се по броју заполених не може назвати империјом, јер, веровали или не, он у свих 17
компанија - има 178 радника. Тако ће гигант са 14 пута већим бројем запослених бити утопљен
у Бојовићеве компаније, које по својим пословним резултатима, не показују да им цветају руже.
"Блиц" је увидом у податке Агенције за привредне регистре, открио где су све прсти Бојовића
уплетени, али и то да биланс стања показује да новац за куповину акција "Енергопројекта" није
из пословних активности јер су губици његових компанија око три милиона евра за 2015.
годину.
- Ако се ништа не предузме, ово ће бити трансакција за коју сумњам да може да се деси у
уређеним земљама. Десиће се да мала риба поједе велику, јер све перформансе Бојовића и
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фирми преко којих послује нису ни до чланка "Енергопројекту". Наиме, све компаније
углавном запошљавају по једног или ниједног запосленог, изузев "Напреда" који има 130 и
"Агробачке" са 50 људи. Поред тога постоји велики ризик и од губитка контроле над појединим
друштвима, јер су пословне банке успоставиле залоге на њиховој имовини. Треба да се зна да
Бојовић дугује банкама чак 48 милиона евра - каже наш извор упућен у Бојовићево пословање.
Он додаје да му је нејасно зашто запослени у "Енергопројекту" ћуте.
Већина бојовићевих запослених је пријављена на минималац
- Њих 6.800 бивших и садашњих радника има акције и то је велика снага. Запослени нису
свесни да ће са садашњих врло пристојних примања доћи на минималац, колико већина
запослених легално прима код Бојовића. Држава мора да крене са куповином акција на берзи,
јер поседује 33 одсто, да би задржала контролу над компанијом и њеном имовином. Наиме, ако
Комисија за хартије од вредности утврди да је прекршен закон, јер Бојовић није објавио понуду
за преузимање свих преосталих акција, а поседује више од 25 одсто, то га неће спречити да
преузме "Енергопројект" - објашњава наш саговорник.
Такву прогнозу наговештава и бивши радник "Напреда" Милан Јанковић.
- Његово велико кредитно задужење може само да наговести да то има намеру да наплати
капиталом "Енергопројекта". Поред тога треба да се зна да је Бојовић, супротно закону,
директор у чак девет привредних друштава - каже Јанковић.
Михајловићева опомиње
Да се ипак можда држава пробудила и да неће олако дозволити да "Енергопројект" оде у руке
Добросава Бојовића, наговештава и изјава Зоране Михајловић, потпредседнице Владе Србије,
за "Блиц". "Доста је било пропадања великих домаћих компанија зарад нечијих ситних
интереса, чега смо се нагледали у прошлости. Зато је важно да се утврде околности у вези са
трговином акцијама Енергопројекта", рекла је Михајловићева.

Власници "Дајнерс клуба Београд" поднели захтев за СТЕЧАЈ, ево шта
су поручили КОРИСНИЦИМА
"Дајнерс клуб интернешенел" с данашњим даном је надлежном суду поднео захтев за
покретање стечајног поступка, због презадужености, која је резултат дугогодишње злоупотребе
и неодговорног управљања од стрна бившег менаџмента, против којег су поднесене кривичне
пријаве, саопштила је та компанија.
- Наиме, након закључења трансакције и формалног преузимања власништва од стране Ерсте
Цард Цлуба д.о.о., утврђене су неправилности у пословању ДЦИБ-а које нису биле
презентоване у поступку купопродаје и дуе диллигенце-а, а односе се на утајене обавезе према
повериоцима те неисправно приказивање потраживања од клијената. Износ неправилности у
финансијским извештајима врло је значајан те додатна улагања у санацију наведених дуговања
не би била економски оправдана - наводи се у саопштењу.
Из тог разлога, без обзира на значајну досадашњу инвестицију ЕЦЦ-а и губитак који из тога
произлази, донесена је одлука о подношењу захтева за покретање стечајног поступка. Реч је о
потезу који би у оваквим околностима предузела свака одговорна компанија, саопштили су из
"Дајнерс интернешенела Београд" и додали да се "разматрају алтернативне опције за наставак
пословања Дајнерс клуба".
- Последњих дана одржава се комуникација са свим надлежним телима, укључујући Народну
банку Србије и даваоца франшизе, америчку компанију Дајнерс клуб интернешенел. Притом се
интензивно разматрају алтернативна решења која би омогућила наставак пословања Дајнерс
клуба на тржишту Србије. Реч је о сложеном поступку који захтева детаљну анализу и
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квалитетну припрему, као и сагласност свих укључених страна. Стога се коначна одлука очекује
у идућих неколико недеља. Одмах по њеном доношењу, јавност ће о њој бити транспарентно
обавештена - наводи се у саопштењу.
Ерсте клуб и Дајнерс клуб интернешенел Београд су се извинили свим трговцима и
корисницима Дајнерс картица због "наведених околности, узрокованих злоупотребама и
неправилностима у пословању компаније у прошлости, пре преузимања од стране Ерсте
клуба".

Рад на црно у фирмама обезбеђења
Пише: ФоНет
У дводневним контролама које су инспектори рада вршили код послодаваца чија је претежна
делатност физичко-техничко обезбеђење и чишћење, откривено је да је око 15 одсто затечених
радника ангажовано „на црно“.
Односно да од 992 затечена радника њих 152 није имало закључен уговор о раду, нити су били
пријављени на обавезно социјално осигурање.
Инспекцијски надзори су обављени на 432 локације широм Србије, а непријављени радници су
откривени на 49 локација, код укупно 33 послодавца.
Код једног послодавца је затечено чак 68 радника „на црно“ на 11 различитих локација, од чега
чак 22 радника на само једној локацији.
Због утврђених прекршаја у области радних односа и безбедности и здравља на раду
инспектори су поднели 34 захтева за покретање прекршајног поступка и издали су четири
прекршајна налога због прекршаја прописаног Законом о раду који се односи на недржање
уговора на месту рада.
Инспекција рада је због утврђених неправилности у области радних односа и безбедности и
здравља на раду донела и 93 решења.

Две струје напредњака у борби за параћинску фабрику
Пише: М. Н. Стевановић
* Захтев за отварање стечаја поднела је фирма Вексилум Балкан, основана пре три
месеца у Чачку, а подржава је члан НО Душан Адамов * Документа су фалсификат
и дуг не постоји, тврди председник НО Милорад Пушица
Привредни суд у Крагујевцу крајем протекле недеље није био спреман да донесе одлуку о
евентуалном отварању стечаја у Српској фабрици стакла, већ је коначну реч одложио за 30. мај,
када ће бити одржано још једно рочиште и сагледани аргументи предлагача и менаџмента
фабрике.
Око тога да ли је захтев основан или не, сукобљавају се две струје у Надзорном одбору стакларе,
а обе представљају високо позиционирани чланови Српске напредне странке, са очигледно
различитим пословним интересима. Обе стране тврде да бране интерес СФС-а и запослених и
оптужују менаџмент да ради за другу страну.
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Захтев за отварање стечаја поднела је фирма Вексилум Балкан, основана пре три месеца у
Чачку као подружница аустријског Вексилума, која тврди да је откупила 47,3 милиона евра
дуга стакларе према већинском власнику, Глас индустри из Бугарске. Друга струја тврди да је
дуг измирен и да су документа о потраживању фалсификована.
- На јучерашњем рочишту размењени су аргументи, а суд је одлучио да о њима размисли и
одлуку донесе за десетак дана. Ја тврдим да је за фабрику далеко боље да уђе у стечај и да кроз
план реорганизације, који одмах потом намеравамо да поднесемо, измири дуговања. За
дужника је много лошије продавање имовине или пленидба, а постоји и опасност да се због
нагомиланих дугова искључе струја и гас, што би зауставило пећи. То би био крај производње
стакла у Параћину. Ако се уведе такозвани "контролисани стечај", односно реорганизација,
испоручиоци енергената не могу да искључе фабрику са мреже, она може да настави са радом и
да отплаћује дугове према усвојеном програму - каже за Данас адвокат Воја Илић, који заступа
предлагача, Вексилум Балкан.
Тај став подржава и члан НО Душан Адамовић, иначе повереник СНС-а за Поморавље.
- Стечај би био спас за фабрику јер би омогућио да даље ради и да пронађе стратешког
партнера. Садашњи менаџмент, који предводе чланови НО Милорад Пушица и Светозар
Црногорац, довео је СФС на руб пропасти, а да се са бившом директорком Верицом Матковић у
више наврата нисам залагао код јавних предузећа - снабдевача да фабрику не искључују због
дугова како би могла да опстане, одавно би била затворена - каже за Данас Адамовић и негира
спекулације да је у блиској рођачкој вези са заступником чачанског Вексилума, јер "човека
никада није видео".
Он одбацује оптужбе које потичу из параћинских кругова да је вршио притисак на председника
Привредног суда у Крагујевцу како би се стечај што пре увео, као и тврдње да је заједно са
бугарским власником Цветаном Василевим и адвокатом Вексилума у управи фабрике
договарао садржај документа за увођење стечаја. Као један од главних аргумената за такву меру
наводи се шестомесечна блокада жиро рачуна, коју су за укупан износ од 625,6 милиона динара
ставиле Поштанска штедионица, Интеза, Рајфајзен и ОТП банка.
Милорад Пушица, председник НО и члан ГО СНС-а, верује да ће суд одбити предлог за стечај,
јер тврди да дуг који је Вексилум пријавио не постоји.
- Фабрика заиста може да ради, то смо доказали јер смо у претходне две године исплаћивали
реалан дуг од 71 милиона евра према Глас индустри. Због тога СФС сада има проблеме са
ликвидношћу, али је укупно дуговање смањено. Међутим, потраживање које се сада помиње не
постоји, и ја нећу дозволити да таква фабрика за 47 милиона евра по лажним папирима оде
криминалцима из Бугарске и то преко фирме која у моменту подношења захтева за стечај није
имала ни отворен рачун - каже Пушица.
Две продаје, један власник
Фабрика стакла у Параћину два пута је приватизована. Први пут, након процене да вреди 15
милиона евра, продата је на тендеру у време владе Војислава Коштунице, бугарском Рубину
чији је власник контроверзни бизнисмен Цветан Василев, за 100.000 евра и инвестициони
план "тежак" 25 милиона евра. Фабрика јесте била у дуговима, али је купцу у старту отписано
43 милиона евра обавеза према државним повериоцима - Србијагасу, Фонду за развој и ЕПС-у.
Неке од обавезних инвестиција у СФС Василев је окончао, али из кредита које одобрила
Корпоративна трговинска банка из Софије, иначе у његовом власништву. Истовремено, за само
три године настале су и нове обавезе према државним предузећима, па је Србијагас, по
препоруци владе Мирка Цветковића, своје потраживање од 34 милиона евра конвертовао у
већински удео од 63 одсто капитала СФС-а, док су ЕПС и Фонд, за своја потраживања од 2,5
односно 2,8 милиона евра урадили репрограм. Ипак, дугови се увећавају, производња пада, а
српски увоз стаклених боца расте. Агенција за приватизацију је ипак констатовала да "купац
савесно извршава обавезе из приватизационог уговора".
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Србијагас је 2012. продао свој удео бугарској фирми Глас индустри, чији је власник опет
Василев. У међувремену, и Глас индустри и Корпоративна банка одлазе у стечај а Василев
доспева на Интерполову потерницу због превара. Сада се налази у Србији, а захтев за његово
изручење које су доставиле бугарске власти шета се већ неко време између Вишег и
Апелационог суда.
Дугови и посредници
Власник стакларе Цветан Василев у претходне две године је без иначе неопходне сагласности
бугарских стечајних управа у Корпоративној банци и Глас индустри успео да обавезе стакларе
према тим повериоцима пренесе прво на Рипес лимитед, са Британских Девичанских Острва, а
потом на Цорп инвестмент, основан у Београду. Цорп инвестмент је основало предузеће
Митана, чији је директор Мирослав Пушица, а власник његова ћерка.
Надзорни одбор
Чланови надзорног одбора стакларе изабрани су на Скупштини акционара, на којој апсолутну
већину од 99 одсто акција имају фирме Василева - Глас индустри и Рубин. Према уговору о
уступању потраживања, два члана тог тела бирају се на предлог Цорп инвестмента, како би
могла да се контролише реализација договореног. Стицајем околности, већину у НО имају
високо позиционирани напредњаци.

Протест испред РТВ-а
Извор:РТВ
Неколико десетина присталица покрета "Подржи РТВ", "Не давимо Београд", и чланова
Синдиката "Независност", протестовало је испред зграда Радио телевизије Војводине и Радија.
На протестном скупу под називом "Истином против отмичара", представници покрета
"Подржи РТВ" саопштили су да су данас против чланова Управног одбора РТВ-а поднели
кривичне пријаве због, како су навели, несавесног рада.

8

