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ПРЕМИЈЕРКА У КИКИНДИ: Још 1.000 радника правиће грејаче
М. Н. С.
Ана Брнабић обишла италијанску компанију "Зопас". У фабрици већ ради 530
запослених, више од планираног
ПРЕДСЕДНИЦА Владе Србије Ана Брнабић обишла је у петак фабрику за производњу грејача
"Зопас" у Кикинди, у чијој близини се гради и други погон у којем ће посао наћи око 1.000
радника.
Према њеним речима, италијанска компанија "Зопас" пример је инвеститора који добро
послује у Србији и којем ће Влада Србије, како каже, пружити сву подршку у даљем раду.
- Овом посетом желим да одам признање напорном раду јер ова фабрика запошљава 530
радника, а то је више него што је било планирано када је отворена - истакла је Брнабићева. - У
току је друга фаза изградње и надам се да ће бити обезбеђено 1.000 радних места..
Премијерка је оценила да је Кикинда била једна од девастираних локалних самоуправа у којој
су, како је нагласила, престали да раде водећи привредни гиганти, а много људи остало без
посла.
- Моја посета је велика подршка Кикинди и њеном тиму свему што се тренутно ради - рекла је
премијерка. - Захваљујући напорима локалне самоуправе ситуација се полако мења.
Ана Брнабић је навела је да су разлог њене посете Кикинди, између осталог, и креативни
потенцијали ове општине подсетивши да је ове седмице формирала Савет за креативне
индустрије. Како је истакла, уколико Србија жели да има бржи и динамичнији раст БДП-а,
мора да развија индустрије које нису традиционалне.
- Желела сам да први састанак Савета буде у Мокрину где већ постоји својеврсни центар
креативних индустрија "Мокрин хаус" - поручила је Брнабићева. - Такође, желела сам да
покажем да Кикинда има и других потенцијала, а не само фабрику "Тоза Марковић" и ливницу
које морамо поново да ставимо на ноге.
ШАНСА У КРЕАТИВНОСТИ
КРЕАТИВНЕ индустрије су наша шанса за бржи привредни раст и развој друштва и економије
- нагласила је српска премијерка на првом састанку са Саветом за креативне индустрије у
Мокрин кући, у месту Мокрин.
Она је посебно истакла значај креативних индустрија за изградњу нове слике Србије "као
земље креативности и иновативности и као доброг места за живот и рад стручњака из Србије и
целог света".

"Леони" тражи чак 4.000 људи
Г. ЋИРОВИЋ
Краљевчани за корак ближи отварању још једне фабрике у свом граду. Толико би,
према најавама, требало да се запосли у новом погону
НЕМАЧКА компанија "Леони" заинтересована је да на земљишту од 13 хектара које је до сада
користила Пољопривредно-хемијска школа "Др Ђорђе Радић" у Краљеву, отвори своју четврту
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фабрику у Србији која би, бар према најавама, требало да запосли чак 4.000 радника.То је
омогућила и одлука о измени Плана генералне регулације на локацији Ратарско имање Грдица, коју су недавно усвојили одборници Скупштине града Краљева.
- Овом одлуком омогућена је продаја земљишта немачкој компанији "Леони" која ће ту
направити своју највећу фабрику у овом делу Европе за производњу каблова намењених
аутомобилској индустрији. На тај начин ће и неколико хиљада Краљевчана добити прилику да
остану у свом граду и ту нађу запослење - каже др Предраг Терзић, градоначелник Краљева.
Према његовим речима, изменом Плана генералне регулације испоштована је почетна
динамика договорена са немачким инвеститором, коме сада предстоји најпре куповина тог
земљишта, а потом и добијање локацијске и грађевинске дозволе.
- До изградње фабрике очекује нас још неколико веома важних пројеката, односно изградња
два кружна тока и приступних саобраћајница, једне за теретна и доставна возила и друге,
службене, за раднике и руководство фабрике, комунално уређење као и решавање проблема
одвођења отпадних вода са овог подручја - додао је Терзић.
Како незванично сазнајемо, фабрика "Леони" у Краљеву простираће се на 60.000 квадратних
метара, а први погон за производњу инсталација и каблова за аутомобилску индустрију
требало би да буде завршен до краја ове године. Први радници ће у фабричке хале ући
почетком 2019.
ЗЕМЉА НА ДРУГОЈ ЛОКАЦИЈИ
ИЗМЕНОМ Плана генералне регулације на локацији Ратарско имање - Грдица, краљевачка
Пољопривредна школа практично је остала без 24 хектара свог економског земљишта, од којих
је парцела од 13 хектара планирана за немачку фабрику. Градски челници уверавају да ће једна
од најстаријих образовних установа ове врсте у Србији као "обештећење" моћи да изабере
двадесетак хетара земљишта на некој другој локацији.

КАКО ДА НАС БУДЕ МИЛИОН ВИШЕЗадржати младе у земљи
В. Н.
Да би људи желели да живе у Србији и ту основали породицу за то мора постојати
позитивно окружење које подразумева и много квалитетнији образовни и
здравствени систем...
РАЗЛОЗИ за смањени наталитет пре свега леже у сиромаштву и недостатку могућности за
пословни и лични развој становника Србије. Посебан проблем је што годишње између 26.000 и
35.000 људи емигрира у Европу и друге земље света у потрази за послом. Две трећине од тог
броја су високообразовани људи или обучена радна снага за рад у индустрији и сектору услуга.
Дакле, не само да нам опада наталитет, него сваке године губимо све више људи са реалним
знањима који су у стању да иновирају, развијају, поседују вештине да физичким радом направе
квалитетне производе, а такви појединци су највреднији за једно савремено друштво.
У овом тренутку само оштри резови и пореске реформе које би смањиле оптерећење фирми и
запосленима, који су у репродуктивном животном добу, може да спречи даље исељавање,
отвори нова одржива радна места (без субвенција које су краткотрајно решење) и олакша
рађање деце. Поред тога потребно је потпуно изменити и културни и просветни миље и као у
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земљама источне Европе путем медија, уместо скарадних и примитивних садржаја,
промовисати породичне вредности као водеће у друштву. Да би људи желели да живе у Србији
и ту основали породицу за то мора постојати позитивно окружење које подразумева и много
квалитетнији образовни и здравствени систем...

Отворен нови погон Прве петолетке, инвестирано 2,2 милиона евра
Танјуг
У фабрици "Прва петолетка-наменска" у Трстенику, која обележава 69 година рада, данас је
отворен реновиран производни погон у који је уложено 2,2 милиона евра.
Влада Србије је у ово предузеће досад инвестирала укупно 3,5 милиона евра.
Министар одбране, Александар Вулин и директорка "Прве петолетке" Анђелка Атанасковић
отворилу су нови погон.
- "Прва петолетка" је сада на својим ногама захваљујући инвестицијама Владе Републике
Србије, али и захваљујући огромном труду радника и менаџера. Ово је предузеће које има
будућност и које је у стању да одговори захтевима светског тржишта - рекао је министар
одбране.
Он је додао да се наменска индустрија развија - прошле године извезла је око 570 милиона
евра, што је за 17 одсто више него 2016. године, а скоро три пута више него што је било 2012.
године. Према његовим речима, ове године очекује се да ће укупан извоз бити више од 600
милиона евра.
Власништво државе Србије у наменској индустрији по закону не може пасти испод 51 процента,
нити да се изгубе управљачка права, нагласио је министар одбране и закључио да наменска
индустрија остаје чврсто у власништву Србије и у управљању државе Србије, на добробит свих
грађана државе.
- Радујемо се новим инвестицијама, новим технологијама, пословним партнерима, али потпуна
контрола и потпуно власништво државе Србије у наменској индустрији остаје - истакао је
Вулин.
Директорка "Прве петолетке - наменска" Анђелка Атанасковић рекла је да је у реновирану халу
уложено 500.000 евра њихових пара, како би омогућили рад са новим програмима и
машинама.
- Фабрика је запослила 100 нових радника, а плате запослених су данас на нивоу републичког
просека - рекла је директорка Атанасковић.
Градоначелник Општине Трстеник Александар Ћирић поручио је да је "Прва петолетка" срце
те општине и мотор развоја.
- Како је пропадала фабрика, тако је пропадала и општина. Сада можемо да видимо напредак и
сигурни смо да је будућност у Трстенику извеснија - поручио је Ћирић.
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Пре 19 година ову фабрику СРАВНИЛИ СУ БОМБАМА, а данас оружје
из "Крушика" има купце до Америке до Вијетнама
П. Вујанац
Најмање 1.000 испоручених мина месечно и две нове врсте далекометних ракета – нови је план
војне фабрике "Крушик", након што је већ остварен историјски рекордни извоз од скоро 98
милиона долара.
Када је пре 19 година био "поравњан" НАТО бомбама, којих је чак 150 пало у фабричком кругу
и уништило готово све производне погоне, осам деценија старој фабрици сви су предвиђали
"катанац" и само је ретко ко помослио да се "Крушик" и буквално може подићи "из пепела".
Рушевине "Крушика" 1999. после бомбардовања
Међутим, данашњи лидер одбрамбене индустрије Србије, статистика показује, успео је чак да
превазиђе и пословне резултате из "златних" 80-тих година прошлог века када је у фабрици
радило скоро 10.000 људи. И то са четвртином тог броја запослених.
- "Крушик” је у прошлој години реализовао производњу вредну 97,6 милиона долара, што је
најбољи пословну резултат у историји фабрике, а лане је наш извоз повећан за 100 одсто у
односу на 2016. годину. У овој години, наши највећи уговори се односе на минобацачке
пројектиле 107 милиметара, а у наредних 20 месеци очекујемо да ћемо испоручивати најмање
1.000 комада тих мина месечно. Уколико све буде по плану, с обзиром на све уговорене
послове, могли би да надмашимо и прошлогодишње пословне резултате – каже директор
"Крушика” Младен Петковић.
Што се тиче нових производа, "Крушик” је "заокружио” технологију за производњу комора
ракетних мотора, па ће ова фабрика, заједно са фабрикама из групације "Одбрамбене
индустрије Србије" и предузећем "Југоимпорт СДПР", како најављује Петковић, почети
производњу вођених и невођених ракетних пројектила великог домета али знатно побољшаних
перформанси, међу којима су ракете "Јерина" и "Јерина два".
"Крушикова” муниција, иначе, тренутно се продаје у више од 70 земаља света, а највећи купци
су тренутно САД, Саудијска Арабија, Уједињени Арапски Емирати и Вијетнам. С обзиром да су
тренутно закључени уговори "тешки” 257 милиона долара, то "Крушику” гарантује пуну
упосленост и 2019. године.
Више од 2.500 радника највеће ваљевске фабрике има просек зараде од 50.000 динара, али ове
године, како најављује директор, очекује их и повишица.

Михајловић: Добри резултати у модернизацији железнице заслуга
запослених
Танјуг
Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Зорана Михајловић, разговарала је
данас са представницима 11 синдиката железничара о реформисању железничких компанија и
условима рада запослених на железници и истакла да је задовољна резултатима реформисања
железничких компанија.
Михајловићева је, наводи се у саопштењу министарства, навела да је држава обезбедила новац
за реализацију пројеката, а да велики део заслуга за добре резултате у модернизацији пруга и
реформисању железничких предузећа припада запосленима на железници.
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- Циљ државе, пословодства и синдиката је да железничке компаније послују ефикасно и да
запослени имају што боље услове рада и то можемо да остваримо само ако будемо радили
заједно, као и до сада - рекла је Михајловићева.
Представници синдиката, како се наводи, истакли су да су железничке компаније прве медју
јавним и државним предузећима направиле искорак у начину пословања и значајно смањиле
број запослених и да је важно, каже се, обезбедити адекватне услове рада и висину зарада како
би се обезбедила адекватна структура запослених, посебно кад су у питању дефицитарна
занимања на железници.
Састанку су присуствовали и представници пословодства железничких компанија,
Министарства финансија, Министарства привреде и Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања.

Војни пензионери до краја године могу да наплате дуг за умањене
пензије
Фонд ПИО на име вансудског поравнања до сада исплатио 7,78 милијарди динара. – За ову
годину планирано још 4,22 милијарде динара, за око 3.000 који воде судски спор с државом
Војни пензионери, и чланови њихових породица, моћи ће до краја ове године да поднесу
захтеве и закључују уговоре о вансудском поравнању с Фондом за пензијско и инвалидско
осигурање, како им дуг за пензију из 2008. године не би застарео, будући да истиче деценија од
када је дуг настао.
Влада је у одлуци о продужењу рока навела да је сагласна да ПИО фонд омогући корисницима
војних пензија да захтеве за једнократну наплату разлике пензије утврђене децембра 2015.
године подносе до 31. децембра 2018. године.
Реч је о дугу насталом 2008. године (када су свим другим, осим војним пензионерима примања
увећана 11,06 одсто), а усклађивање се врши тако што се на већ увећане војне пензије од 4,21
одсто, додаје још 6,57 процената.
Уколико још увек нису регулисали стари дуг, војни пензионери или чланови њихових
породица, требало би да се обрате надлежној филијали пензијског фонда ради подношења
захтева за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија, на основу чега
ће бити закључен уговор о вансудском поравнању.
Они који живе ван Србије могу, ради смањења трошкова и брзине вођења поступка, овластити
некога да у њихово име предузме све правне радње потребне за исплату по овом основу,
поручују у Фонду.
Љубомир Драгањац, председник Удружење војних пензионера Србије, каже да има још око
3.000 оштећених војних пензионера који и даље воде судски спор за наплату ових
потраживања, те да је добро што је влада продужила рок да и они успеју да наплате дуг. Важно
је да им потраживања не застаре, а захтев за поравнање не могу поднети док је цео случај на
суду, већ по добијању пресуде.
У ПИО фонду кажу да је, на име расхода за исплату разлике између усклађеног и исплаћеног
износа пензије од јануара 2008. до октобра 2015. године, по судским пресудама и по
вансудским поравнањима за 2018. годину планирано 4,22 милијарде динара.
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У Фонду кажу да је, по основу закључених уговора о вансудском поравнању, исплаћено укупно
7,78 милијарди динара, што је око 58,8 милиона евра.
Просечно је исплаћивано око 155.542,6 динара, а захтеви и даље пристижу.
Већина пензионера тврди да ће држава на исти начин, пре или касније, морати да исплати и
све умањене пензије од новембра 2014. Године

Брнабић обишла „Зопас” и најавила још хиљаду радних места
Танјуг
Председница Владе Ана Брнабић каже да је, заједно са Министарством привреде и осталим
ресорима, покренула питање оживљавања неких од препознатљивих брендова и великих
погона
КИКИНДА - Председница Владе Србије Ана Брнабић посетила је фабрику за производњу
грејача „Зопас” у Кикинди у којој је у току изградња другог погона у којем ће бити запослено
око 1000 радника.
Брнабић је истакла да је италијанска компанија ''Зопас'' пример инвеститора који добро
послује у Србији и којем ће Влада Србије, како каже, пружити сву подршку у даљем раду.
''Овом посетом желим да одам признање напорном раду јер ова фабрика запошљава 530
радника, а то је више него што је било планирано када је отворена. У току је друга фаза
изградње и надам се да бити обезбеђено хиљаду радних места'', навела је Брнабић.
Премијерка је оценила да је Кикинда била једна од девастираних локалних самоуправа у којој
су, каже, престали да раде водећи привредни гиганти, а много људи остало без посла.
''Моја посета је велика подршка Кикинди и њеном тиму свему што се тренутно ради.
Захваљујући напорима локалне самоуправе ситуација се полако мења'', казала је Брнабић.
Премијерка је навела је да су разлог њене посете Кикинди, између осталог, и креативни
потенцијали ове општине подсетивши да је ове седмице формирала Савет за креативне
индустрије.
Истакла је да Србија, уколико жели да има бржи и динамичнији раст БДП-а, мора да развија
индустрије које нису традиционалне.
''Желела сам да први састанак Савета буде у Мокрину где већ постоји својеврсни центар
креативних индустрија 'Мокрин хоусе'. Такође, желела сам да покажем да Кикинда има и
других потенцијала, а не само фабрику 'Тоза Марковић' и ливницу које морамо поново да
ставимо на ноге'', поручила је Брнабић.

Брнабић: Оживећемо компаније који су у стечају
Танјуг

КИКИНДА - Председница Владе Ана Брнабић каже да је, заједно са Министарством привреде
и осталим ресорима, покренула питање оживљавања неких од препознатљивих брендова и
великих погона, јер српски БДП трпи зато што стечајеви никако да се привреду крају.
Проблем је, каже премијерка, и када фирме у стечају узимају компаније чији посао није да
оживе такве комплексе.
„У том смислу сам са својим тимом директно била укључена у „Магнохром” и у ИМТ, за који се
надам да ће 'оживети' у наредном периоду”, рекла је Брнабић новинарима у Кикинди.
Говорећи о данашњем разговору са градоначелником Кикинде, премијерка је казала да су
разговарали пре свега око погона фабрике „Зопас”, нарочито друге фазе.
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„Ради се о значајном броју запослених, тако да ће влада помоћи колико може”, нагласила је
Брнабић.
Како је рекла новинарима, њу је занимало какво је тренутно стање са фабриком „Тоза
Марковић”, која је тренутно у власништву „Србијагаса”, што према њеном мишљењу, није
одрживо.
„Србијагас не треба тим да се бави, нити има било какав професионални капацитет да води ту
фабрику”, истакла је.
Она је додала да су разговарали и о инвестирању Кикинде у нову водоводну мрежу и фабрику
за прочишћавање отпадних вода, као и о њеном моделу финансирања.
На састанку је било речи и о „Метанолско - сирћетном комплексу” (МСК) за који је крајем
прошле године расписан јавни тендер за приватизацију.
На питање новинара о потенцијалним инвеститорима, Брнабић је рекла да „има наде”.
„Пре објављивања тендера Министарство привреде позвало је инвеститоре да покажу
интересовање за предузеће МСК и било је интересовања”, закључила је премијерка.

Инвалиди највише изложени дискриминацији
Аутор: Катарина Ђорђевић
Доста притужби поднеле су жене јер им због пола, али и породичног статуса често није било
омогућено да напредују на послу, каже се у годишњем извештају поверенице за заштиту
равноправностиОсобе с инвалидитетом највише су изложене дискриминацији у Србији,
упозорава се у редовном годишњем извештају поверенице за заштиту равноправности за 2017.
годину. У извештају који је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић
поднела Народној скупштини наглашава се да је највише притужби у прошлој години поднето
због случајева дискриминације на основу инвалидитета – од 532 притужбе, скоро петину
поднеле су особе са хендикепом, и то најчешће због физичких баријера које их онемогућавају
да користе одређене услуге или објекте. Следе притужбе због дискриминације на основу
старосног доба (12 одсто), пола (11,2 одсто), здравственог стања (10 процената), националне
припадности или етничког порекла (9,8 одсто), брачног и породичног статуса (7,6 одсто),
сексуалне оријентације (6,6 процената) и чланства у политичким, синдикалним и другим
организацијама (5,2 одсто).
Када је реч о областима у којима се дискриминација најчешће јавља, највећи број притужби –
чак трећина, поднето је у домену рада и запошљавања. Као и претходних година, жене су
поднеле већи број притужби јер им због пола, али и породичног статуса, није било омогућено
да напредују на послу. Један број жена жалио се повереници због тога што су након повратка са
породиљског одсуства или одсуства с посла ради неге детета добијале отказ уговора о раду или
су распоређиване на друга радна места, која су нижег ранга и са мањом зарадом.
Највећи број притужби поднет је против органа јавне власти (43 одсто), што је мало више у
односу на претходну годину. Трећина притужби поднета је против правних лица, а скоро
петина против физичких лица. Повереници за заштиту равноправности мушкарци су се
обраћали нешто чешће него жене – припадници јачег пола поднели су скоро 60 процената
притужби, а жене око 40 одсто. Током претходне године организације цивилног друштва
поднеле су више притужби у односу на претходне године, док је број правних лица међу
подносиоцима притужби прошле године мањи у односу на 2016. годину.
Највећи број притужби примљен је из београдског региона (40 одсто), што је више него
претходне године, затим следи регион Војводине, из којег долази петина притужби. Региони
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Шумадије и западне Србије, као и јужне и источне Србије, бележе пораст броја притужби у
односу на претходну годину, док притужбе поднете из региона Косова и Метохије бележе пад у
2017. години.
У извештају поверенице за заштиту равноправности истиче се да је дискриминација на основу
старосног доба и даље у великој мери присутна у нашем друштву, а у изузетно тешкој позицији
на тржишту рада налазе се особе између 50. и 65. године живота, које спадају у категорију
тешко запошљивих радника.
У току 2017. године повереница је примила и одређени број притужби које су подносили и
мушкарци и жене поводом мишљења центара за социјални рад и одлука судова о вршењу
родитељског права.

МГСИ: Сваке године 4.000 градилишта
Подаци о издатим грађевинским и употребним дозволама показују да се у Србији, од почетка
реформе грађевинских дозвола и усвајања новог Закона о планирању и изградњи крајем 2014.
године, број активних градилишта увећава сваке године за око 4.000, саопштило је данас
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
У Србији се средином марта 2018. радило на 24.716 активних радилишта, што је око 4.000
градилишта више него у 2017. години, показују најновији подаци из Система за подношење
електронских пријава (ЦЕОП), који води Агенција за привредне регистре,
У новембру 2014, пре реформе, у Србији је било око 500 градилишта, док је у 2015. било
приближно 12.800 градилишта.
У 2016. тај број увећан је за око 4.000 градилишта, на 16.216, а тај тренд настављен је и у 2017.
гад је регистровано укупно 20.344 активних градилишта, наведено је у саопштењу.

У Фијату производња обустављена до 3. Априла
У крагујевачком Фијату производња је јуче обустављена и поново ће бити покренута 3. априла.
Реч је о трећем по реду производном застоју у овој години. Мада званичног образложења нема,
основано се претпоставља да је актуелни прекид производње, као и већина досадашњих,
узрокован испуњењем месечног плана пласмана.
Фијат, наиме, као и остале познате светске компаније, не прави аутомобиле за залихе, већ
производњу организује у складу са поруџбинама дилерских кућа на европским и
северноамеричким тржиштима. У крагујевачкој фабрици, од почетка године до сада, према
нешто слободнијој процени, произведено је око 17.000 готових аутомобила. Подсетимо да
пословодство Фијата није саопштило план производње за ову годину. Очекује се, ипак, да би у
2018. из погона крагујевачке фабрике требало да изађе око 70.000 возила, што би било на
нивоу прошлогодишњег обима производње.
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Кркобабић у посети Средњобанатском управном округу

Точак задругарства покрећу млади
„Хајде да вратимо живот на село, да га поново ставимо у жижу интересовања тако што ћемо
младима дати могућност избора и реалне услове за останак“, рекао је министар Милан
Кркобабић, задужен за регионални развој и координацију рада јавних предузећа, у посети
Зрењанину, центру Средњобанатског управног округа.
На састанку одржаном у оквиру представљања Програма спровођења мера равномерног
регионалног развоја Србије учешћем државе у економско-финансијским подстицајима за
оснивање нових задруга и инвестиционе пројекте постојећих, министар је подсетио да је од
почетка пројекта „500 задруга у 500 села“ формирано чак 213 задруга, што је јасан показатељ
успеха који је пројекат доживео, вративши на прави начин удруживање у Србију.
Кркобабић је нагласио да је укупан износ додељених средстава из програма Владе Србије
намењеног задругарству у 2017. години, износио 196 милиона динара, чиме је потпомогнут рад
22 задруге у Србији, а за ову 2018. годину најавио је чак четири пута већи износ, нових 825
милиона динара, које ће држава издвојити за задруге.
„Тим средствима директно ћемо помоћи и до 70 постојећих и новооснованих задруга као и
формирање пет такозваних сложених задруга које ће настати повезивањем појединачних
специјализованих задруга у сложене системе, а свакој је намењено до 500.000 евра.“
Градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић и начелница Средњобанатског управног округа
Снежана Вучуревић захвалили су министру на посети изразивши јасну жељу да локална
самоуправа овог округа да своју подршку задругарству на северу Србије како би становништво
овог округа које је претежно сеоско имало што боље услове.

Влада Континенталу платила 19.000 евра по радном месту
Недавна најава отварања Центра за истраживање и развој немачке компаније Континентал у
ком би требало да се запосли 500 програмера и инжењера, што је оцењено као „скок увис“ за
српску економију…
… није пропратила још једна важна информација, а то је да су Немци за ову инвестицију од
државе добили субвенцију од 9,5 милиона евра што је чак 19.000 евра по запосленом.
Војвођански ИКТ кластер огласио се овим поводом са додатном понудом „Војвођански ИКТ
кластер нуди Континенталу додатних 9,5 милиона евра уколико тих 500 радних места попуне
људима који пре тога нису радили у некој ИТ фирми. Јер, то је дефиниција „новог радног
места“, зар не?“.
Они истичу да Континентал на тржишту не може да нађе тих 500 инжењера и да ће морати да
их тражи у постојећим компанијама.
„То даље значи да неће бити отварања нових радних места. Осим тога, сигурни смо да ова
компанија неће ни добит задржавати у Србији и да је пословни модел који планирају у
суштини оутсорсинг. У „Центру за истраживање и развој“ ће се развијати решења која ће
матична компанија продавати на светском тржишту не из Србије, већ из Немачке или неке
друге локације на којој се региструје добит и плаћа порез. Држава, дакле, из џепа пореских
обвезника финансира ефективни одлив мозгова“, каже се у саопштењу ВОИЦТ уз коментар да
је „овакав потез државе нож у леђа домаћим ИТ компанијама које успешно послују и генеришу
профит за себе и за нашу државу“.
У Министарству привреде за Данас потврђују да подстицаји Континенталу износе 9,5 милиона
евра.
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„Инвестиционим пројектом је планирано да компанија уложи најмање 3,71 милиона евра у
основна средства, а пре свега у набавку опреме и софтверских решења. Планирано је и
запошљавање најмање 500 нових лица на неодређено време, од чега ће 428 чинити инжењери,
а преостала 72 радника ће бити ангажована у управи и администрацији. Проценат
високообразованог кадра износиће 99 одсто. Њихове бруто зараде би, на двогодишњем нивоу,
након достизања пуне запослености, износиле 26,4 милиона евра. Комплетна производња је
планирана за извоз“, кажу у Министарству,
Како додају, овом инвестицијом Центар за истраживање и развој у Новом Саду постаје
саставни део Континентал корпорације, која је други по величини добављач у ауто индустрији
у свету. „У 2016. години је корпорација остварила продају од 40,5 милијарди евра, а тренутно
запошљава више од 220.137 људи у 56 земаља“, наводе у Министарству.

Михајловић: Циљ је да железничке компаније послују ефикасно
Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије Зорана Михајловић
разговарала је данас са представницима 11 синдиката железничара о реформисању
железничких компанија.
Разговарало се и условима рада запослених на железници и истакла да су за добре резултате у
реформама заслужни запослени и синдикати.
Михајловић је рекла да је држава обезбедила новац за реализацију пројеката, а да велики део
заслуга за добре резултате у модернизацији пруга и реформисању железничких предузећа
припада запосленима на железници.
“Циљ државе, пословодства и синдиката је да железничке компаније послују ефикасно и да
запослени имају што боље услове рада и то можемо да остваримо само ако будемо радили
заједно, као и до сада”, истакла је Михајловић.
Представници синдиката навели су да су железничке компаније прве међу јавним и државним
предузећима направиле искорак у начину пословања и значајно смањиле број запослених и да
је важно обезбедити адекватне услове рада и висину зарада, како би се обезбедила адекватна
структура запослених, посебно кад су у питању дефицитарна занимања на железници.
Састанку су присуствовали и представници пословодства железничких компанија,
Министарства финансија, Министарства привреде и Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања.

Синдикат правосуђа Србије апеловао на Владу Србије да се састане са
представницима стручне јавности
Устав мора да буде договорен са струком
Синдикат правосуђа Србије саопштио је да помно прати дешавања око предстојећих измена
Устава и да су запањени чињеницом да нема правих консултација са струком, али се прихватају
предлози разних удружења млекара, пекара, тесара…
„Синдикат поштује право свих да дају своје мишљење поводом измена Устава. Међутим, у
земљи која тежи ка владавини права и која се стално упозорава због мањка владавине права,
правна струка је неизоставна, најпозванија и најмеродавнија у давању предлога. Дакле, струка
не сме да се игнорише. Правосуђе има пресудан значај како за грађане тако и на путу ка
придруживању Европској унији. Устав би морао да буде производ друштвеног договора а не
резултат симулације јавне расправе“, наводе у Синдикату правосуђа.
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Како додају, апсурдно је да носиоце правосудних функција омаловажавају представници
извршне власти који могу да буду и нестручни, и недостојни, и образовани, и необразовани, и
са лажним дипломама, и осуђивани…
„Правосуђе не пружа услуге грађанима, како каже помоћник министра правде Бацковић, него
суди грађанима, правним лицима, па и самој држави. Устав се мења због потребе да се
елиминише било какав политички утицај на правосуђе и ограничи самовоља власти. Сведоци
смо самовоље претходне власти и игрносања струке јер смо скупо платили раније спроведену
реформу правосуђа. А струка је упозоравала и указивала на последице. И ова власт даје себи за
право да игнорише предлоге најпозванијих као што су Високи савет судства, Државно веће
тужилаца, Врховни касациони суд, универзитетски професори права, Друштво судија Србије,
Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, Удружење судијских и тужилачких
помоћника, Комитет правника за људска права, Центар за правосудна истраживања,
адвокати…
Према наводима саопштења, синдикат даје велику важност договору као моделу за решавање
конфликата па у том смислу предлаже да се састану представници струке и Владе Србије.
„И зато апелујемо на Министарство правде и комплетну Владу Србије за разумевање потребе да
се пре доношења важних одлука које могу имати озбиљне последице, посаветују са струком.
Има ли ишта логичније од тога“, питају у синдикату.

Просечна јануарска нето плата 50.048 динара
Извор: Танјуг

БЕОГРАД: Просечна нето зарада у Србији за јануар 2018. године износила је 50.048 динара и
номинално је већа 2,7 одсто, а реално већа за 2,4 процента у односу на претходни месец,
саопштено је на конференцији за медије у Републичком заводу за статистику.
Просечна нето зарада за јануар 2018. године износила је 422 евра, док је за јануар 2017.
износила 376 евра.
Јануарска бруто зарада по запосленом је у просеку износила 69.218 динара, што је номинално
за 2,2, а реално за 1,9 процената више него у децембру.
У односу на исти месец прошле године, просечна бруто зарада је номинално порасла за 6,8
посто, а реално за 4,8 процената, док је просечна нето плата већа за 7,2 номинално и за 5,2
одсто реално.
Медијална бруто зарада за јануар износила је 53.276 динара, док је медијална нето зарада
“тежила” 38.721 динар.
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Прекид производње у крагујевачкој фабрици аутомобилаРТС
У крагујевачкој фабрици „Фијат Крајслер аутомобили“ производња је јуче обустављена, а
производне траке, поново ће бити покренуте 3. априла. Разлог за прекид производње је
усаглашавање производње са потражњом, речено је за РТС у Самосталном синдикату фабрике.
Наиме, у овој компанији прави се месечни план производње, који је испуњен. И раније
обуставе од почетка године биле су из истог разлога.
Фабрика у Крагујевцу не прави возила за залихе, већ производњу организује у складу са
наруџбинама, за купце на европском и америчком тржишту.
Дневно са производних трака, сиђе 410 возила „фијат 500Л“.

Нови колективни уговор за запослене у РТС-у
ИЗВОР:РТС
Генерални директор РТС-а Драган Бујошевић и председници три репрезентативна синдиката
потписали су данас, после шест месеци преговарања, нови колективни уговор.
Ово је велика ствар, поготово када је РТС изложен нападима и споља и изнутра, а ти напади
засновани су на нетачним информацијама, рекао је генерални директор РТС-а Драган
Бујошевић.
Припремила Наташа Бошковић
"За сада успевамо да одолимо свим нападима и послујемо сасвим добро. Остајемо лидери не
само у гледаности него и у промовисању програма на свим нашим каналима и успевамо да
радимо оно што је требало да се ради пре десет или пет година", каже Бујошевић.
Нови колективни уговор важна је карика у очувању стабилности наше куће, рекао је генерални
директор, а уговором су задовољна и три репрезентативна синдиката.
"Мислим да смо направили добар корак у колективном уговору и тако омогућили да се
надограђујемо", каже Дане Марковски, главни повереник Синдиката "Независност".
Помоћник генералног директора РТС-а Миливоје Михајловић истиче да је овај уговор плод
озбиљног рада.
"Плод да обе стране буду задовољне и да се РТС развија у модеран сервис", истиче Михајловић.
Ради се и даље на техничким иновацијама у РТС-у, на лето ћемо увести 'плеј-аут' систем, а до
краја године сваки наш студио имаће ХД камере. "РТС Планета" је један од највећих подухвата
и представља музеј националног блага које се чува у овој кући, рекао је генерални директор
РТС-а Драган Бујошевић.
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