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Марковић: Обновимо производњу трактора у Србији
Извор:Танјуг

Председник Јединствене Србије Драган Марковић Палма данас је на Београдском сајму
аутомобила изразио жаљење што на највећој манифестацији тог типа у земљи нема трактора и
камиона, као што је то некада био случај.
„Последњи пут сам био на београдском сајму аутомбила пре 11 година и тада је било и трактора
и камиона на продају, а данас их нема. Овде мора да се нађе и оно што зарађује паре, а не само
оно што троши”, рекао је Марковић.
Он је додао да је приликом прошлонедељне посете Турској,обишао фабрику трактора „Хатат
трактор” у индустријској зони Черкезкој, недалеко Истанбула, што га је мотивисало да види
како да Србија поново буде произвођач трактора светског реномеа, наводи се у саопштењу.
„Морамо да обновимо производњу српских трактора, две најпознатије марке у Европи, ИМТ и
ИМР, Раковицу и Фергусон. ИМТ је некада производио 40.000, а ИМР 70.000 трактора
годишње. Имамо добре стручњаке, имамо ливнице за производњу трактора које тренутно не
раде”, рекао је Марковић.
Према његовим речима, када бисмо вратили производњу трактора у Србији, запослило би се
минимум 3.000 радника.
„Морамо да искористимо међународну популарност и политичку стабилност у Србији и да
извозимо тракторе у целом свету... Пошто држава већ помаже формирање задруга у Србији, мој
слоган је: 'Купујмо наше тракторе и наше пољопривредне производе'. Слађи ми је онај мали
кромпир из српске баште од оног великог, увозног, пуног хемије, из Европе”, додао је Марковић.

Отворен нови погон Прве петолетке
Извор:Танјуг
ТРСТЕНИК – 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, који је са директорком Прве петолетке, Анђелком
Атанасковић, отворио нови погон, истакао је да пре четири године у „Прву петолетку” није нико
веровао, али веровали су радници тог предузећа и тадашњи председник Владе Александар
Вучић.
„Као што видите били су у праву. 'Прва петолетка' је сада на својим ногама захваљујући
инвестицијама Владе Републике Србије, али и захваљујући огромном труду радника и менаџера
'Прве петолетке'. Ово је предузеће које има будућност и које је у стању да одговори захтевима
светског тржишта”, рекао је министар одбране.
Он је додао да је видно да се наменска индустрија развија - прошле године извезла је око 570
милиона евра, што је за 17 одсто више од рекордне 2016. године, а скоро три пута више него што
је било 2012. године.
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Према његовим речима, ове године очекује се да ће укупан извоз бити више од 600 милиона
евра, што говори колико је наменска индустрија добра индустрија, колико су инвестиције Владе
Србије успешне и колико је поверење Александра Вучића у наменску индустрију било исправно.
„Управо због тога Министарство одбране ће наставити са својом политиком помагања и развоја
наменске индустрије. Све што је овде радио Братислав Гашић радиће и ово Министарство, све
оно што је овде почео да улаже Александар Вучић наставиће и ова влада. Наменска индустрија
је нама изузетно важна и изменама закона контрола, апсолутна контрола и власништво државе
Србије над наменском индустријом се неће доводити у питање”, истакао је Вулин.
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.
„Купили смо машине од инвестиције председника вредне 3,5 милиона евра и видевши да он има
вере у нас руководство и синдикат се договорио да не повећавамо плате него да одвајамо новац
како бисмо средили халу и омогућили бољу будућност и за нас и за нашу децу. Фабрика је
запослила 100 нових радника, а плате запослених су данас на нивоу републичког просека.
Надамо се да се наш рад и труд виде и да ће држава наставити да улаже у нас”, нагласила 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.

Од увођења е-дозволе сваке године 4.000 нових градилишта
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: У Србији се средином марта ове године радило на 24.716 активних градилишта, 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.
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, наводи се у саопштењу
Министарства грађевинарства.
У новембру 2014, пре реформе, у Србији је било око 500 градилишта, док је у 2015. било
приближно 12.800 градилишта.
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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, наводи се у саопштењу.

Обесправљеним радницима треба више од психолога
Аутор:Љубинка Малешевић

Савез самосталних синдиката Србије покренуо је пилот пројекат “Буди снажан-Буди свој”, чији
је циљ психолошко оснаживање радника.
Пројекат се бави пружањем бесплатне психолошке помоћи члановима овог синдиката, кроз
онлајн психолошко саветовање, путем е-маила.
Радницима се како кажу у Савезу, нуди помоћ да јасније сагледају свој проблем, побољшају
квалитет свакодневног живота, развију способности за превазилажење тешкоћа на послу,
развију своје потенцијале, способности и креативност и стекну неопходно самопоуздање. На
овакав потез синдикат се одлучио због чињенице да су запослени данас под великим изазовима.
Суочени са значајним променама на тржишту рада које доводе до гушења великог броја радних
места и додатног смањења радничких права, они су изложени свакодневном притиску,
образлаже СССС овај пилот пројекат, и све већим захтевима радне околине. Уз мобинг, који је,
неретко, присутан у бројним фирмама, радници постају савремени робови, дигитални
надничари неолибералног капитала, чија експлоатација више не прави границе између
пословног и приватног живота запосленог.
Социолог др Нада Новаковић, научни сарадник Института друштвених наука у Београду,
објашњава за “Дневник” са су синдикати запоставили своју основну улогу, а то је боље радно и
социјално законодавство за раднике, борбу за стварање нових радних места, већу запосленост,
раст зарада...
- То је темељ и квалитетнијег живота радника. Они нису адекватно решили проблем на нижем
нивоу индустријског развоја, а таква је Србија, па је мало вероватно да су способни да се носе са
сложеним проблемима запослених у 4.0 индустријској револуцији. Синдикати су у претходних
25 година често били наклоњени интересима и акцијама државе и капиталиста, а врло ретко су
одбранили аутентичне интересе запослених радника- каже Нада Новаковић.- Доказ за то су
стварни учинци деловања “социјалних партнера” у Србији, односно усвојено флексибилно
радно законодавство које укида достигнуте стандарде и социо-економска права из рада пре
транзиције и права која постоје у најразвијенијим чланицама ЕУ. Време је “прегазило” овакве
синдикате, а остаје нам да чекамо стварање нових, способних да бране виталне интересе и
социо-економска права радника.
Наша саговорница истиче да су радницима најважнија економска и социјална права, међу
којима се издваја право на рад, јасно дефинисано радно време, добри и безбедни услови рада...
- То су основни задаци. Ако их ваљано не испуњава синдикат губи и смисао свог постојања.
Никаква “психолошка помоћ” синдикалним лидерима, чланству и осталим радницима не може
да спаси од даљег пропадања. Она је важна да ублажи невоље појединих радника, али није
никакво трајно решење. То је још једна илузија која се од стране синдиката нуди осиромашеним
и обесправљеним радницима Србије, чијим невољама су, поред државе и капиталиста, и сами
синдикати значајно допринели – тврди Нада Новаковић.
Кап воде у гашењу великог пожара
Кампања која полази од радника као појединца, који се он-лине обраћа психологу, је сасвим у
духу неолибералног капитализма, оцењује Нада Новаковић, јер је тамо признато постојање само
појединца, а не и ширих група и колективитета и њихових права.
- Појединац је одговоран за себе и своју породицу, а не држава и јавне службе. Јавне службе
немају сврху постојања, чиме се урушава не само положај запослених у њима већ и квалитет
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живота осталих грађана. - Неке од озбиљних друштвених последица тог процеса су масовна
незапосленост, сиромаштво, несигурност запослења, пада најамнина, а раст профита, повратак
старих и појава нових физичких и менталних болести... Пружање помоћи угроженим
појединцима, па макар то било у предузећу, “психолошком помоћи” је непримерено, недовољно
за решавање главних узрока тога и санирање бројних последица по појединца и његову
породицу. То му дође као кап воде за гашење великог пожара.
Синдикати по правилу, наглашава наша саговорница, нису задужени да воде бригу о
породичном животу радника, али јесу да бране њихова индивидуална и колективна права из
радног односа.
- Они су својом стратегијом деловања током транзиције и практичним акцијама поводом
измена Закона о раду, пензијском систему, запошљавању, себе компромитовали и додатно
маргинализовали. Изгубили су чланство, утицај и углед, јер нису обављали своју основу
функцију. Зато беже у скоро маргиналне кампање и теме, међу којима је и ова о којој говоримо.
Нико не спори потребу радника да стекне и усаврши наведене способности и побољша квалитет
свог живота. Само је проблем у томе ко ту помоћ нуди, у каквим условима и са чиме. Да је
синдикат био био успешнији у заштити радничких интереса и одбрани постојећих радних места
они не би били “неоснажени” - објашњава Нада Новаковић.
На крају, додаје наша саговорница, чак и да се пође од претпоставке да ће ова кампања
синдиката бити масовна и плодоносна поставља се и једно узгредно питање: колико то
синдикат треба да запосли или плати психолога да помогне запосленим и масовно отпуштеним
радницима у Србији?
- Да је синдикат, а то му јесте задатак и обавеза, био успешнији у заштити њихових интереса и
одбрани постојећих радних места, па им псилошко оснаживање не би било ни потребно.
Такође, чудно је да се синдикат обраћа радницима, а ниједном није поменуо допринос
постојећој ситуацији домаћих и страних капиталиста, или државе као највећег послодавца и
најјачег законодавца – закључује Нада Новаковић.

Мартиновић: Велико интресовање за подстицаје запошљавања
Пише: Данас Онлине
На евиденцији од почетка године десет одсто мање је незапослених лица него у истом периоду
прошле године, рекао је директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и
додао да је велико интересовање за програме подстицаја запошљавања.
Он је гостујући у Дневнику РТС-а навео да највише послодаваца аплицира за програм
запошљавања теже запошљивих категорија и истакао да су 2017. годину обележила позитивна
кретања на тржишту рада.
„Сада у овим зимским месецима имамо једну стабилност коју осликава и чињеница да је на
евиденцији око 625.000 незапослених лица, што је отприлике број који је актуелан од почетка
године. Ова бројка је за око десет одсто мања него што је то забележила статистика у истом
периоду претходне године“, нагласио је Мартиновић.
Указао је да су од средине фебруара актуелни јавни позиви за подстицаје послодавцима, пре
свега из реалног сектора.
„Видимо да је велико интересовање, за ових непуних месец и по дана практично неки програми
могу готово да се потроше у неком планираном обиму“, каже Мартиновић.
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Истиче да је највећа тражња за отварање нових радних места за теже запошљиве категорије.
„Послодавци годинама заправо највише аплицирају за тај програм, али ми током године
вршимо пренамену средстава тако да увек има простора да се ситуација промени, зато што неки
програми за које послодавци показују мање интересовање не захтевају толики обим новца
колико ми у почетку планирамо и онда вршимо пренамену“, објаснио је Мартиновић за РТС.
Нагласио је да је велико интересовање и за програм стручне праксе, за програме обука,
преквалификација, јавних радова.
„Програм јавних радова се завршава 2. априла и позивам још ових неколико дана могу да
аплицирају, ту може да учествује и јавни сектор“, додао је Мартиновић.
„У програме годишње укључено 130.000 до 140.000 лица“
Истакао је да се „у програме и мере активне политике запошљавања, како финансијске
подстицаје тако и оне нефинансијске који такође подижу ниво запошљивости великог броја
лица, годишње укључи преко 130.000 до 140.000 лица“.
„Од тога 25.000 до 30.000 лица се директно укључи захваљујући финансијским подстицајима“,
каже Мартиновић.
Према његовим речима, највећи број програма Националне службе за запошљавање
аплицирају директно послодавци, али да је важно и да незапослена лица покажу своје
интересовање.
„Незапослена лица треба да покажу своје интересовање за одређени програм како би наши
саветници могли да их селектују и усмере за одговарајуће програме и да на тај начин понуду и
тражњу онога што је у овом тренутку актуелно“, каже Мартиновић.
Указао је да незапослена лица једино могу директно да конкуришу за програм
самозапошљавања, као и да тај програм подразумева директан новчани подстицај лицима која
се налазе на евиденцији, која су прошла краткотрајну обуку и која имају бизнис планове који
могу да им обезбеде одрживост пословања.
„Тај програм је отворен до 15. априла и видимо да је велико интересовање ових дана, очекујемо
и да у овај програм укључимо близу 4.000 лица током 2018. године и то је оно што ће сигурно
дати значајан подстицај развоју предузетништва у Србији“, закључио је Мартиновић.

Палма: Морамо да обновимо производњу српских брендова, трактора
ИМТ и ИМР
Аутор:З. У.
Председник Јединствене Србије Драган Марковић Палма обишао је данас Београдски сајам
аутомобила и изразио жаљење што на овом, највећем сајму тог типа у Србији нема трактора и
камиона као што је то некада био случај
БЕОГРАД - Председник Јединствене Србије Драган Марковић Палма обишао је данас
Београдски сајам аутомобила и изразио жаљење што на овом, највећем сајму тог типа у Србији
нема трактора и камиона као што је то некада био случај.
"Последњи пут сам био на београдском сајму аутомбила пре 11 година и тада је било и трактора
и камиона на продају, а данас их нема. Овде мора да се нађе и оно што зарађује паре, а не само
оно што троши. Приликом прошлонедељне посете Турској, обишао сам фабрику трактора
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"Хатат трактор" у индустријској зони Черкезкој недалеко Истанбула и то је био мој мотив да
видимо како да у Србији, пошто смо ми пољопривредна земља, поново будемо произвођачи
трактора светског реномеа" рекао је Марковић.
"Морамо да обновимо производњу српских трактора, две најпознатије марке у Европи ИМТ и
ИМР, Раковицу и Фергусон. ИМТ је некада производио 40 000 а ИМР 70 000 трактора годишње.
Имамо добре стручњаке, имамо ливнице за производњу трактора које тренутно не раде. Када би
вратили производњу трактора у Србији , постигли би више ефеката. Запослило би се минимум
3000 радника. Српски трактори су јефтинији од трактора из увоза, пољопривредници у Србији
би, под повољнијим условима, куповали српске тракторе, јер ИМТ и ИМР су српски бренд и
познати су у целом свету. Ми морамо да искористимо међународну популарност и политичку
стабилност у Србији и да извозимо тракторе у целом свету" изјавио је председник Јединствене
Србије.
"Пошто држава већ помаже формирање задруга у Србији, мој слоган је купујмо наше тракторе и
наше пољопривредне производе. Слађи ми је онај мали кромпир из српске баште од оног
великог, увозног, пуног хемије, из Европе" закључио је Драган Марковић Палма.

Отворен нови погон Прве петолетке, инвестирано 2,2 милиона евра
Извор: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.
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- 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.

Отворен нови погон Прве петолетке, инвестирано 2,2 милиона евра
Извор: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 од Америке до Вијетнама
Аутор: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".
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.

Прекид производње у крагујевачкој фабрици аутомобила
Извор:РТС
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.
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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“.
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