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Швајцарци купили сомборску фабрику акумулатора ФАС
Аутор:М. Мћ

Сомборска фабрика акумулатора, својевремено индустријска перјаница тог краја, уништена под
управом шабачког „Фармакома МБ“, добила је, по свему судећи, новог власника. Наиме, Одбор
поверилаца ФАС-а, који је одавно у стечају, прихватио је понуду швајцарске компаније „Батагон
Интернатионал“ АГ за куповину преостале имовине предузећа.
Купац, који је за тристотинак хиљада евра већ пазарио имовину „Тргосировине“, ћерке-фирме
ФАС-а, још половином новембра је упутио понуду од 7,35 милиона евра, коју је Одбор
поверилаца, како преноси интернет портал „СОинфо“, тесном већином прихватио, и самим тим
дао сагласност стечајном управнику да финализује поступак продаје сомборског производног
гиганта.
"Купца ћу о одлуци Одбора поверилаца званично обавестити већ у понедељак. Након тога, у
складу с јавним позивом, компанија „Батагон“ ће имати 15 дана да потпише уговор о куповини
ФАС-а, а потом 15 дана да плати – појаснио је за сомборски интернет портал стечајни управник
Фабрике акумулатора Сомбор Предраг Љубовић. – Задовољан сам одлуком Одбора, а још
задовољнији ћу бити ако током наредне године почну да раде. Колико ми је познато, намера им
је од почетка да што пре покрену производњу."
Представник „Батагона“ Далибор Матић је приликом упућивања прве, од укупно шест понуда
истог инвеститора за куповину ФАС-а, изјавио да ће бити потребна велика улагања у фабрику,
нову опрему, обуку људи, нови менаyмент, процењујући да је, само да се фабрика врати у
првобитно стање, потребно милион евра, при чему Швајцарци имају намеру да повећају
технолошке капацитете и производњу. Тадашња пројекција, по свему судећи новог власника
Фабрике акумулатора, била је да би производња за почетак кренула са 450-500 радника, док би
у наредном периоду посао у овој фабрици пронашло свих 800 радника, односно управо онолико
колико је ФАС и имао запослених у зениту свог пословања. Тадашњи потенцијални инвеститор
је, попут свих инвеститора у Србији, планове добрано обојио оптимизмом, најављујући повратак
„црног коњића“, односно најпознатијег бренда ФАС-а, акумулаторске батерије „Блек хорс“ на
тржишта Русије, Немачке, Швајцарске, Италије и Француске, наглашавајући да ће, у случају
позитивног исхода, Швајцарци, руководећи се домицилним законима, посебну пажњу обратити
на решавање проблема заштите животне средине.
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Министар пољопривреде Србије: Аграрни буџет 2018. године 11,8 одсто
већи
Извор:Бета
Министар пољопривреде Србије Бранислав Недимовић изјавио је данас да ће буџет за
пољопривреду у 2018. години износити 44 милијарде динара, што је, како је навео, за 5,2
милијарде (11,8%) више него ове године
Министар пољопривреде Србије Бранислав Недимовић изјавио је данас да ће буџет за
пољопривреду у 2018. години износити 44 милијарде динара, што је, како је навео, за 5,2
милијарде (11,8%) више него ове године.
Недимовић је на Радио-Телевизији Војводине оценио да повећање буџета за више од десет одсто
показује да је пољопривреда приоритет.
"Добили смо пет милијарди више у односу на ову годину. Са једне стране, нисам задовољан том
цифром јер постоји више потреба али морам бити задовољан због константног раста буџета за
пољопривреду", рекао је министар.
Он је навео и да је овогодишњи аграрни буџет реализован 83 одсто, а очекује да до краја године
тај проценат достигне и 96 одсто.
Недимовић је додао и да ће приоритети Министарства пољопривреде 2018. године бити развој
система за наводњавање, отварање националне референтне лабораторије и лабораторије за
контролу безбедности хране.

Зараде запослених у установама културе касне и до 15 месеци
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Скромне зараде запослених у локалним установама културе касне и до 15 месеци. Просек
примања 38.000 динара, док се за НКВ доплаћује до минималца
ПЛАТЕ у великом броју установа културе исплаћују се запосленима са закашњењем од шест до
15 месеци! Њихове зараде су у рукама локалних руководстава и зависе од општинских и
градских буџета. Како је култура обично на последњем месту, ред за коверте у овој области
никада није био дужи.
Према речима Драгане Ђорђевић, председнице Самосталног синдиката културе, просечна
зарада културних радника је 38.000 динара, а НКВ запосленима су оне толико ниске да се за
њих доплаћује до минималног износа.
- Проблеми су велики у многим општинама - каже наша саговорница. - Бахата општинска
руководства често са нама неће ни да разговарају, а једини изговор им је да "немају одакле", или
има чак и оних који отворено кажу да не дају.
Локална управа Смедеревска Паланка је већ дуже време у стечају, а запослени у културним
установама у овом граду више и не знају за који месец примају плату. Не само да су исплате
нередовне, већ их не примају ни сви одједном.
- Недавно је уведена принудна управа и понуђен је састанак запослених са руководством, па се
надају да ће коначно решити проблеме - каже Драгана Ђорђевић. - У Лесковцу смо се
договорили да се заостале зараде исплаћују на рате, али тамошње руководство ни то не поштује.
3

Слична је ситуација у Неготину, док у општини Лебане нису желели чак ни да цену рада
"испеглају" за пет одсто навише, као што је наложено из Министарства.
Наша саговорница додаје да су зараде у овој области прилично ниске и да са средњошколском
дипломом оне износе у просеку 24.000 динара, док директор централне установе добија 63.000.
Димитрије Стајић, председник Самосталног синдиката културе у Лесковцу, каже, за "Новости",
да исплата зарада у овом граду касни низ година и да су, како која власт дође, кашњења све већа
и већа.
- Дугови се наследе и нико се и не труди да их смањи, него се они нагомилавају - каже наш
саговорник. - Тренутно смо пет месеци у заостатку и постоји неко обећање да ће нам све бити
исплаћено до краја године. То је у просеку 200.000 динара по запосленом, за око 250 радника.
Људи су огорчени, ако не буде исплате, уследиће тужбе већ почетком наредне године.
УВЕРАВАЊА
САМОСТАЛНИ синдикат културе опозвао је одлуку о протесту заказаном за данас, пошто су из
кабинета министра културе добили уверавања да свим запосленима "на локалу" следује 10
одсто, а не, као што је раније најављено, пет одсто повећања.
- Чекамо само написмено да нам се ово потврди, па ћемо онда размишљати о даљим потезима каже Ђорђевић.

ЦГ: Минималац треба повећати
Аутор:С. Драговић
На најаву Владе о смањењу доприноса, реаговали у Унији слободних синдиката. Са увођењем
неопорезивог дела плата ствара се шанса за веће зараде. Легализовати рад на црно 40.000
радника
Крајње је време да се смањи оптерећење на зараде, укине кризни порез, повећа стопа пореза на
добит и да се 40.000 радника из сиве зоне уведе у легалне канале. Неопходно је и да се повећа
износ минималне зараде која се годинама није мењала и износи 193 евра. Очекујемо да се терет
кризе коначно скине са леђа запослених и грађана.
Ово, за "Новости", истиче Срђа Кековић, генерални секретар Уније слободних синдиката Црне
Горе, након што је Влада Душка Марковића најавила могућност смањења доприноса, а
Централна банка Црне Горе предложила да се смањи порез на добит и укине или смањи кризни
порез који је уведен још 2013. године.
- Синдикат је одавно тражио да се укине кризни порез који се за четири године само незнатно
смањио. Његово укидање много би значило и послодавцима и радницима јер би то отворило
могућност за нова запошљавања. У Унији се не слажемо да треба смањивати стопу пореза на
добит, јер је најнижа у Европи. У развијеним државама је три или четири пута већа него код нас,
па је њено смањење крајње неприхватљиво. Одавно предлажемо да се порез на добит повећа, јер
је пракса показала да ефеката од ниже стопе нема - објашњава Кековић и предлаже да се уведе
неопорезиви део зараде, у шта треба укључити дванаестину регреса, топли оброк и још нека
давања.
Послодавци би могли да кроз тај стимуланс повећају зараде и отворе простор за нова радна
места. Неопорезиви део зараде имају све земље региона, па је ред да га и Црна Гора поново
уведе.
Кључни проблем државе је, према речима Кековића, порески дуг који је у једном тренутку
износио чак 900 милиона евра, а годишње растао од 130 до 140 милиона евра.
- Унија слободних синдиката сматра да није добро најављено повећање ПДВ на 21 одсто од 1.
јануара. Новац треба обезбедити наплатом пореског дуга и смањењем грешака система односно
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обештећења. Одређеним послодавцима се гледало кроз прсте, а на терет буџета - додаје
Кековић.
ПОСАО ЧЕКА 12 ДОКТОРА НАУКА!
У Црној Гори скоро 52.000 људи налази се на Заводу за запошљавање од којих је, према
евиденцији Завода, чак 14 одсто или 6.614 високошколаца који чекају посао. Највише их је са
завршеним четворогодишњим студијама 4.435 или 67 одсто од укупног броја високошколаца, са
завршеним трогодишњим студијама их је 1.894 или 28,6 одсто, док је 273 мастера и магистра и
12 доктора наука.

Чак 124 државна предузећа чека промену статуса
Аутор: Маријана Авакумовић
На продају се тренутно нуде четири фирме, до краја године биће расписани тендери за још пет,
ове године продато је седам, међу којима и „Галеника”
„Јат техника” је смањила минус чак 240 милиона динара, а у 2015. очекује излазак на „зелену
грану”, као и нови уговор са „Ер Србијом” за базно одржавање ербасових авиона, рекао је у
јануару 2015. године Мирослав Мусулин в. д. директора тог предузећа.
Тада је навео да још нема назнаке какав ће бити модел приватизације за ово државно предузеће
које одржава и сервисира авионе. Али је био убеђен да ће држава наћи најбољи модел уз
напомену да је најважније да предузеће задржи делатност.
Тачно две године касније Синиша Мали, градоначелник Београда и председник Надзорног
одбора „Ер Србије”, рекао је да се ради на приватизацији „Јат технике” и да ће то питање бити
решено до краја године.
„’Јат техника’ је компанија која има велики потенцијал”, рекаo је Мали у фебруару 2017.

БУРНО У СКУПШТИНИ Вујовић образложио буџет за 2018, сутра
расправа
Извор:Танјуг
Скупштина Србије ће сутра наставити рад расправом о предлогу буџета за 2018. годину.
Министар Душан Вујовић је образложио буџет истакавши да је амбициозан и развојни, са до
сада највећим средствима за капиталне инвестиције од 128 милијарди динара.
У једном тренутку је седница била прекинута због добацивања посланика опозиције током
обраћања министра Вујовића.
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Вујовић се обратио тада посланику ДС Радославу Милојичићу Кени, који је био најупорнији у
ометању, питањем: "Чиме сам изазвао овакву културни рекацију", а након тога је била одређена
пауза од пет минута.
Вујовић је после паузе упитао посланике опозиције да ли може да настави и поручио да не
морају да га слушају ако то не желе, а да своје неслагање могу на други начин да изразе.
Након што је Вујовић образложио предлог буџета, посланица СРС Вјерица Радета је негодовала
због, како је рекла, понашања министра Вујовића, "коме ово није први инцидент у скупштини" и
поручила му да, "уколико не може да поднесе атмосферу у парламенту сутра иде у читаоницу
пошто је тамо тишина".
Замерила је што министар није поменуо зашто нема завршног рачуна буџета већ годинама,
приметивши да "има слабе живце, па не може да слуша посланика".
"И он је нама био досадан, па смо га слушали", додала је Радета.
Неманаја Шаровић из СРС је, иначе, на свом твитер профилу објавио видео снимак "инцидента"
који је довео до кратког прекида седнице, уз потпис да други министри смирују Вујовића, који
је, према његовом уверењу, изазвао прекид седнице.
На снимку се види да је Шаровић пришао Вујовићу који је стајао са министрима Александром
Антићем и Александром Вулином и упитао га зашто вређа посланике.
На то му је Вујовић одговорио да никога није вређао.
У новембру отплаћено 750 млн долара дуга, јавни дуг пада
Србија бележи пад удела јавног дуга у бруто домаћем производу (БДП) и први пут користи
вишак фискалне ликвидности да без пенала једнократно отплаћује доспеле дугове, рекао је
вечерас министар финансија Душан Вујовић у Скупштини Србије.
"У новембру смо отплатили дуг од 750 милиона долара који више нећемо морати да
финансирамо. Велики део дуга ћемо, ипак, морати да рефинансирамо, као што то ради већина
земаља у свету", казао је Вујовић.
Према његовим речима, наша средња рочност дуга је таква да отприлике једна четвртина дуга
доспева сваке године на рефинансирање, а реч је о обвезницама рочности две, три и пет година.
"У народу се каже 'дуг је лош друг', а ја кажем - да, ако се средства лоше користе. Земље које су
мање развијене од Европе, као што смо ми, имају аспирацију да се прикључе тој Европи, а ако
би ишле принципом минимизирања ризика и уопште се не би задуживале, онда бисмо себе
лишили резурса и могућности да хватамо корак са светом и Европом", поручио је министар.
Објашњавајући план задуживања за 2018. годину, Вујовић је рекао да је то део буџета који се
односи на будућност, који паралелно са пројектима у образовању, треба да обезбеди бољу
будућност, не за пет ни за 10, већ за 30 и 50 година.
"Ми сада завршавамо за три године програм који је требало да се заврши пре 10 - 20 година",
истакао је он.
Министар је навео да се буџетом за идућу годину планирају расходи на камате, као резултат
задуживања из прошлости, у износу од 118 милијарди динара, што је за 16 милијарди мање него
пре годину дана.
То смањење је, како је објаснио, омогућила чињеница да су резултате реформи које смо
спровели препознала међународна тржишта, тако да нам је маргина на каматне стопе пала са
550 базиних поена на 130 поена и мање.
"Сада на финансијским тржиштима Србија може да позајми средства по камати од само 2,0
процента, а пре четири-пет година смо позајмљивали по стопама од 7,5, осам, па и 10 посто",
рекао је Вујовић.
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Сукоб демонстраната и полиције у центру Атине
Извор:Срна
Демонстранти који су представници синдиката пробили су се у зграду грчког Министарства
рада и сукобили се са полицијом испред кабинета министра, протестујући због новог споразума
између Грчке и кредитора који укључује ограничење права на штрајк.
Данашњи сукоби у центру Атине догодили су се неколико сати након што су министри
финансија 19 земаља еврозоне подржали привремени споразум о условима расподјеле помоћи
крајем јануара.
Полиција је употребила сузавац испред кабинета премијера Алексиса Ципраса након што су
демонстранти успели да пробију кордон и сукобе се са снагама реда.
Стопа незапослености у Грчкој је већа од 20 одсто, а број сиромашних значајно је повећан од
када је Атина 2010. године први пут затражила финансијску помоћ.

Плате просветара на нивоу 2014. године
Пише: В. А.
Упркос најављеном повећању плата за 10 одсто, реалне зараде у образовању биће на нивоу из
децембра 2014, односно пре умањења за исти проценат, па ће просечна плата просветних
радника и даље бити испод просека Републике.
То је оценила данас Јасна Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника Србије.
Тај синдикат је тражио да се запосленима у образовању до краја године исплати бонуд од по
20.000 динара, као и да им плате у 2018. буду два пута повећане по 10 одсто, у марту и октобру.
За то је, како су навели, потребно још 11 милијарди динара у буџету.
Владимир Аџић, члан Уније, је рекао да ће због повећања минималне цене рада у 2018. години,
ненаставно особље у образовању од првог до петог степена стручности прима минималац. Овим
потезом, како је рекао, однос зарада између првог и седмог степена пашће испод 1:2 што је
далеко од жељеног, који износи 1:3. Он је подсетио да Влада и даље није испунила одредбе
споразума из 2015, потписаног са синдикатима после великог штрајка у просвети. Аџић је рекао
да у буџету за просвету нису предвиђена средства за исплату Светосавске награде, нити
корекција коефицијената запосленима са шестим степеном стручности. Указао је да је и наредне
године у буџету планирано преко 280 милиона динара за казне и изгубљене судске спорове.
Унија тражи преговоре са Владом о зарадама у наредној години, али им на тај захтев нико није
одговорио.

У понедељак штрајк упозорења у Фијату
Пише: З.Радовановић

- Незадовољни радници у компанији Фијат Крајслер аутомобили Србија одлучили су, као што је
наш лист већ и најавио, да почетком наредне седмице организују једносатни штрајк упозорења.
- На основу захтева великог броја запослених, чланова наше синдикалне организације, а због
све тежег положаја радника, донета је одлука о ступању у штрајк упозорења, који ће бити
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организован у понедељак, 11. децембра, од 13.30 до 14.30 сати. Окупљање запослених није
предвиђено, већ ће радници штрајковати на својим радним местима, наводи се у саопштењу
Синдиката "Независност" у ФЦА Србија.
Истиче се, притом, да се у штрајк упозорења ступа, јер ни пет месеци после летошње обуставе
рада радници нису добили на увид споразум о престанку штрајка, те и даље не знају које и какве
су одлуке том приликом донете.
- У међувремену је положај запослених додатно погоршан, пошто је доста радника отишло из
фабрике, а ниједан нови није примљен. Плата радницима повећана је незнатно, тако да је и
даље недовољна за пристојан живот, док је исплата бонуса за ефикасност и даље неизвесна,
констатује се у саопштењу. З. Р.

Економисти: Буџет добар, али питање колико је остварив
Аутор:Војислав Стевановић
Проинвестициони буџет. Тако предлог државне касе оцењују економисти окупљени око
часописа Макроекономске анализе и трендови. Очекују да приходи буду већи од планираних.
Веће инвестиције су, сматрају економисти добра страна буџета, уколико планирано буде и
остварено.
Државна каса, кажу, могла би следеће године заврши у плусу, уместо са предвиђеним
дефицитом. Већим приходима кумоваће и, на пример, акциза за кафу која почиње да се
наплаћује од следеће године.
"Вероватно ће резултат, и ова Миладинова констатација везана за дефицит, бити суфицит, и
хајде да видимо како ће се ствари одвијати", каже Иван Николић са Економског института.
Може ли привреда да подржи те планове? Догодине је планирано да БДП ојача 3,5 одсто.
"Та пројекција има више изгледа, нажалост између осталог и због неоствареног раста у овој
години. А он у највећој мери дугује великој суши и пољопривреди.....То увек зависи од неба и не
може се предвидети, али можемо веровати да неће баш, да су ретке узастопне сушне године",
оцена је Миладина Ковачевића из Завода за статистику.
На БДП ће, у мањој мери од инвестиција, да утиче, како је најављено, и раст личне потрошње од
2,5 одсто, на рачун више кредита, а делом и раста плата. Требало би да порасту и државне
инвестиције, планирано је око 128 милијарди. Али, питање је хоће ли све бити утрошено.
"Да ли постоји шанса да се баш све потроши. Пазите, дуга је година. Увек има нешто у
пројектима и програмима... Некад пројекат може да касни, да се нека фаза не заврши на време.
никада не може да се очува стриктан план у тим стварима. То никада нисте ни чули ваљда да се
баш одржао стриктан план", додаје Ковачевић.
Економиста Милојко Арсић каже да је буџет добро скројен, да низак дефицит омогућава даље
смањење државног дуга, да је похвално што се више издваја за инвестиције, али да постоји
бојазан да ли ће све планирано и да се оствари.
"Уз бољу организацију јавних предузећа, Министарстава и владе укупно, то је нешто што је
оствариво. То смо у прошлости остваривали, то остварују и друге земље сада. Ако се и даље буде
радило прилично непрофесионално, неодговорно, онда ће се каснити као и претходних година",
објашњава Арсић.
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Додаје и да је лоша страна планираних финансија што се планира поново узимање профита
јавних предузећа, уместо да се тим фирмама тај новац остави за даља улагања.

ИКЕА за пензије радника уплаћује додатних 11 милиона динара
Извор:Бета

Компанија Икеа најавила је да ће у пензионе фондове 72 радника у Србији уплатити додатних
10,9 милиона динара, као захвалност за посвећеност компанији.
Како је наведено, тим радницима који у Икеи раде најмање пет година ће поред редовних
доприноса за пензијско осигурање бити уплаћено и по 151.660 динара.
Сви запослени добијају исти износ, без обзира на позицију у компанији и плату.
Шведски ланац Икеа који се бави продајом намештаја и опреме за домаћинство од 2013. године
награђује лојалност својих запослених кроз програм "Тацк", што на шведском језику значи
хвала.
Икеа у Београду од 2007. године има канцеларију за југоисточну Европу у којој ради око 80
људи, а летос је отворила робну кућу у Београду у којој је 370 запослених.

Одржан штрајк упозорења и у крагујевачким ЈКП, Влада понудила
новчану помоћ
Аутор: Бранко Вукашиновић
Запослени у јавно-комуналним предузећима у Србији, а самим тим и у Крагујевцу, одржалу су
данас штрајк упозорења, током ког су упознати са понудом Владе Србије о повећању зарада у
овом сектору. Комуналци су тражили повећање зарада од 10 одсто, али Влада им је понудила
новчану помоћ за 2018., која ће износити око 48.000 динара. То је за ИнфоКГ изјавио
потпредседник Синдиката запослених у комуналној делатности Србије и председник градског
Синдиката комуналаца, Бранко Петрашиновић. Уколико Влада не испуни обећања синдикалци
најављују генерални штрајк.
Представници репрезентативних синдиката запослених у комуналној делатности, након
прошлонедељеног састанка са министром привреде Гораном Кнежевићем, састали су се
почетком ове седмице поново са њим како би чули понуду Владе Републике Србије. Према
речима потпредседника Синдиката запослених у комуналној делатности Србије и председника
градског Синдиката комуналаца, Бранка Петрашиновића, направљен је помак у преговорима.
“На састанку је предочено да захтев за повећање зарада за 10 одсто није могуће испунити у
овом тренутку, а Влада је понудила да 2018. кроз анкес посебног колективног уговора
добијемо помоћ у висини републичког просека на дан исплате, што би било негде око 48.000
динара. Када је реч о нашем другом захтеву о изузимању из примене Закона о умањењу
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зарада у јавном сектору, Влада то не може да испуни. Због тога је предложено да се у
групацији јавних и јавно-комуналних предузећа покрене иницијатива за промену статуса
јавно-комуанлних предузећа у комунална предузећа, како би имали посебне уредбе и одредбе
које ће важити само за њих”, изјавио је Петрашиновић.
Представници репрезентативних синдиката запослених у комуналној делатности наставиће
преговоре са Владом Републике Србије, а уколико се не испуне дата обећања најављују да ће
ступити у генерални штрајк.
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