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КАКО ДА НАС БУДЕ МИЛИОН ВИШЕИвица Цветановић: Побољшати
положај жена на послу
В.Н.
Председник Конфедерације слободних сидниката: Годинама уназад суочавамо се са ситуацијом
да велики проценат незапослених младих људи напушта земљу
ОСНОВНИ предуслов да људи остану у Србији је побољшање стандарда запослених. Годинама
уназад суочавамо се са ситуацијом да велики проценат незапослених младих људи напушта
земљу и одлази трбухом за крухом. Одлазе нам медицинске сестре, лекари, инжењери... Они на
западу стварају своју будућност, што је велики проблем. Када у иностранству створе породицу
ретко ко се од њих врати у земљу.
Повећање наталитета могуће је и само ако побољшамо положај жене на радном месту, пошто
су оне годинама уназад у подређенијем положају у односу на мушкарце. Држава је почела да
подстиче рађање и то треба подржати, али је такође јако битна ствар и стамбена политика.
Требало би свим младим људима који живе са родитељима омогућити повољне стамбене
кредите, као што је то недавно понуђено полицији и војсци.

Криза „Агрокора” дрма и српске фирме
„Фриком” и „Дијамант” погоршали своје пословне резултате и смањили број
запослених, показују подаци из финансијских извештаја
Аутор: Аница Телесковић
Упркос уверавањима српских државних званичника да се најздравији део „Агрокора” налази у
Србији и да се дужничка криза овог хрватског концерна неће одразити на компаније које
послују у нашој земљи, „Фриком” и „Дијамант” погоршали су своје пословне резултате.
Како показују подаци из финансијских извештаја за 2017. годину, који су јавно доступни на
сајту Агенције за привредне регистре (АПР), „Дијамант” је на крају прошле године остварио
нето губитак 229 милиона динара. Претходне године компанија је била у плусу 686 милиона
динара. Губицима ове компаније сасвим сигурно допринела је прошлогодишња суша која је
задесила Србију и одразила се на производњу уља.
Компанија „Фриком” успела је да остане у плусу, па је годину завршила са 226 милиона динара
нето добити.

Каталог радних места је Сизифов посао
Аутор: Аница Телесковић

Они који раде више, биће награђивани кроз систем корективних коефицијената –
најавио министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић
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Од јануара 2019. године сви запослени у јавној управи имаће истоветне основице, изјавио је
јуче министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић. Како је истакао,
учествујући на конференцији „Шампиони локалног развоја”, разврставање радних места је
Сизифов посао, и ускоро би требало да почну преговори са синдикатима како би држава била
спремна да од јануара следеће године почне са применом Закона о систему зарада у јавном
сектору.
– Они који раде више, биће награђивани кроз систем корективних коефицијената који су,
такође, у припреми. Сличан пример имамо кад је реч о инспекторима на локалу где је
омогућено да се плате у складу са одлуком руководиоца подигну и до 20 одсто – рекао је Ружић.
Коментаришући забрану запошљавања, која је и ове године на снази у јавном сектору, Ружић је
истакао да суштински локалне самоуправе могу да запошљавају уз одобрење.
– То је процес рационализације који ће, надам се, ове године бити много релаксиранији.
Најважније је да се том одлуком не спречава запошљавање – истакао је Ружић и додао да је
тачно да у одређеним локалним самоуправама постоји дефицит у кадру.
И министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић додала је да
„та прича о забрани запошљавања једноставно није тачна јер за оно за што је рационално
потребно, локалне самоуправе добијају одобрење за запошљавање“. Наравно, уз одређене
анализе, додала је.
Ипак, оно што је забрињавајуће је што општине и градови врло ретко консултују привреду када
доносе одлуке о томе колико ће износити локалне таксе. Како је показало истраживање, које је
спровела Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД), глас привреде тим
поводом није чуло чак 61 одсто локалних самоуправа.
Више од две инвестиције годишње привуче тек свака осма општина у Србији, док мање
развијене средине не препознају сопствене потенцијале као прилику да надоместе мањак
улагања, показују резултати те анализе.
– Сви ми који послујемо у Србији први контакт са државом остварујемо преко општине и зато
су нам потребне стручне службе да нам помогну да нађемо радну снагу или проширимо
пословање. У Србији 88 одсто општина и градова има канцеларије за локални економски
развој, али се оне више баве припремом донаторских пројеката, него бригом за инвестиције и
развој – рекао је јуче председник Извршног одбора НАЛЕД-а Дејан Ђокић и додао да ове
канцеларије треба укључити у доношење стратешких одлука на локалу. Како је истакао, велики
неискоришћени потенцијал лежи у културном наслеђу и вештинама незапослених жена које
познају традиционалне технике за израду рукотворина. – У Србији је половина жена у сеоским
подручјима незапослена, док 60 одсто нема право на пензију. Постоји око 500 занатских
удружења којима недостаје системска подршка да би постали центри економске активности на
локалном нивоу. Локалне самоуправе требало би удружењима да омогуће обуку, помогну у
набавци опреме и репроматеријала, заштити порекла производа и продаји, откупом
рукотворина за протоколарне поклоне градоначелника – рекао је Ђокић и сугерисао да
локалне самоуправе могу да помогну тим женама пре свега обезбеђивањем бесплатног
простора за рад удружења. Додао је да и држава може да помогне успостављањем националне
етно-галерије у Београду, затим пласманом рукотворина кроз државни протокол али и
покретањем задруга и самозапошљавањем жена, по моделу иницијативе о запошљавању 1.000
жена коју је покренуло Координационо тело за родну равноправност. Тренутно је на том
програму ангажовано 350 жена.
Ниш шампион у привлачењу инвестиција
На конференцији су проглашени победници другог циклуса такмичења за градове
и општине „Шампиони локалног развоја”, у организацији НАЛЕД-а и РТС-а. У
категорији привлачење инвестиција шампионско звање добио је Ниш.
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Прво место у подршци привреди и категорији сервис грађана припало је Шапцу, а у ефикасној
управи Бечеју. Прво место за промоцију туризма и културе заузео је Крушевац.
Сертификати о успешно завршеним обукама отишли су у руке 50 жена, чланица занатских
удружења из Чачка, Лесковца, Лознице, Шапца и Сремске Митровице.

„Независност“: Ставити Закон о привременом уређивању основица
ван снаге
Пише: ФоНет

Уједињени грански синдикати „Независност“ почео је прикупљање потписа за
стављање ван снаге Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата и других сталних примања код корисника јавних средстава.
У саопштењу УГС „Независност“ се наводи да се синдикат одлучио на такав потез после бројних
обраћања Влади Србије да стави ван снаге тај закон, али да није наишао на разумевање.
Све време смо осуђивали праксу да се пензионерима и запосленима једним потезом узима оно
што су зарадили и што им припада, а враћа се селективно и на кашичицу, истиче се у
саопштењу.
Прикупљање потписа ће се реализовати у складу са Законом о референдум и народној
иницијативи, а активисти УГС „Независност“ прикупљаће потписе у Новом Саду, Београду,
Крагујевцу и Нишу.

Продаја имовине пољопривредних предузећа у стечају
НОВИ САД: Стечајни управници стечајних дужника – некада познатих пољопривредних
комбината у Војводини настављају да објављују јавне позиве за продају имовине.
Наиме, након Земљорадничке задруге „Слога” из Змајева и Ж „Стара Моравица” из Старе
Моравице, јавни позив за продају непокретне и покретне имовине расписали су и стечајни
управници АД „Војводина” Старчево и „Агробачка” Бач.
Имовина АД „Војводина” у стечају из Старчева продаје се јавним надметањем 3. августа, а
почетна цена најважније имовине стечајног дужника је 415.936.675,70 динара. Од непокретне
имовине тај комбинат има пољопривредно земљиште укупне површине 490 хектара, 93 ара и
47 квадратних метара. Од објеката ту су машински парк и управа, фарма крава Копово, фарма
„Бели брег”. Од опреме продаје се 19 трактора, по осам плугова и тањирача, 27 приколица,
седам цистерни за воду, гориво, осоку, по три прскалице, сејалице за жито и комбајна, пет
косачица, опрема за мужу и расхладни уређаји, канцеларијски намештај и пет аутомобила.
Ту су и залихе: лекови за стоку, гориво и мазиво, 450.000 килограма балиране сламе, 250.000
килограма сена луцерке, 2.500.000 килограма силажног кукуруза, 500.000 килограма
кукурузног зрна, 7.250 килограма требера и 5.000.000 килограма стајског ђубрива. На продају
су и 321 крава, 12 јуница од годину, 124 јунице од две и 110 од две до три године и 60 телади.
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Продаја имовине „Млина Кањижа” у стечају
За 30. јул најављено је јавно надметање за продају имовине „Млина Кањижа” ДОО у стечају, а
почетна цена је 43.775.794,50 динара. Продају се зграде прехрамбене индустрије и производње
пића: стари и нови млин, помоћне зграде, трафостаница, портирница, столарска радионица,
силоси, зграда прехрамбене индустрије и производње пића, пекара, породична стамбена
зграда.
У огласу за јавно надметање наведено је да су неке зграде у целости порушене и у природи не
постоје.
У тренутку када је Приредни суд у Панчеву, 23. децембра 2015. године, донео одлуку о
отварању стечаја над АД „Војводина”, тај пољопривредни комбинат на списку имовине имао је
443 земљишта, 61 зграду, 158 комада опреме, пет возила, 39 врста залиха, шест животиња.
Стечај је уведен због неспособности плаћања, а на предлог АД „Долово” из Долова.
Агенција за лиценцирање стечајних управника расписала је и јавни позив за продају
непокретне и покретне имовине АД „Агробачка” Бач, такође за 3. август, а почетна цена је
464.590.304 динара. Непокретну имовину „Агробачке” која се продаје чини пољопривредно
земљиште, земљиште у грађевинском рејону, шумско и остало земљиште површине 771 хектар,
94 ара и 27 квадрата. Од грађевинских објеката продају се силоси, објекти економије, мешаона
сточне хране, фарма пилића и одмаралиште на Дивчибарама.
Од покретне имовине на продају је опрема у радним јединицама Управа, Машинска радионица
и ратарство, Технички преглед возила, Мешаона, Силос, Пекара, Милин, Сточарство,
Живинарство и Дивчибаре према спецификацији у продајној мрежи. Од механизације продају
се три различита трактора, две прскалице и остала опрема према спецификацији у продајној
документацији.
Стечајни поступак над АД „Агробачка” отворио је Привредни суд у Новом Саду 17. марта 2016.
године. У тренутку отварања стечајног поступка над тим комбинатом на списку имовине били
су 194 објекта, 617 парцела земљишта, 192 комада опреме, 12 возила, 21 врста залиха и два
удела и акције.
Љ. Малешевић

Извршитељ игнорише приговор, исељава КУД "Бранко Цветковић

Аутор текста:Адам Сантовац
Културно уметничком друштву "Бранко Цветковић" из Београда прети исељење из зграде у
којој се налази од оснивања, већ 73 године. Наиме, у просторијама КУД-а од јутрос је
извршитељ који пописује инвентар. Чланови друштва кажу да извршитељ није најавио
исељење, нити показао било какав папир.
Уместо да играју коло у сали - седе на улици. Јер је просторије Културно-уметничког друштва
"Бранко Цветковић" узурпирао извршитељ. Пописује трофеје и ношње фолклораша чије је
играчко умеће видело 8 милиона гледалаца на 7.000 наступа од Шведске до Јапана.
"То је оно што се наши политичари сви куну у традицију, у оно лепо. Ево ми који чувамо оно
лепо смо дошли да бесправно нас избацује кордон милиције доле и овде. Дошли су за
разбијање демонстрација", каже председник КУД-а Јован Шијачки.
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Иза исељења стоји Савез самосталних синдиката Србије, који је фолклорашима издавао
простор без накнаде. У синдикату за Н1 подећају да су играче тужили због дуга вишег од
милион динара за струју и воду и да је још 2012. године београдски Привредни суд донео
решење о исељењу.
"Решење је апсолутно незаконито", уверава адвокат Културно-уметничког друштва.
Јер, објашњава, у међувремену је пресудом Вишег суда у Београду зграда променила власника.
Припала је држави, а синдикату је наложено да се исели.
"Ми још од државе нисмо добили никакав документ да ми више нисмо корисници тог
простора. Тако да и даље имамо правнИ утицај и сва дуговања се преваљују на нас, а не на
државу", рекао је Зоран Михајловић из Савеза самосталних синдиката Србије.
Жалио се КУД током дана Државном правобранилаштву које је констатовало да је исељење
неовлашћено и прогласило га недопуштеним. Ипак, тај документ извршитељ није желео да
прими.
"Овај приговор који проглашава све његове данашње радње апсолутно незаконитим и он је
тога свестан. Е сад ми реците, какав мотив мора да има судски извршитељ који и поред
приговора Државног правобранилаштва наставља извршење, спровођење извршења. Који је
његов мотив?", пита адвокат Александар Андрић.
"Да ли је то због Београда на води и близине свега тога? Зграда је на изузетно атрактивном
месту", каже Јован Шијачки.
На којем је Културно уметничко друштво од оснивања, 1945. године и једно је од најстарија три
КУД-а у престоници.

Извршитељ блокирао простор КУД "Бранко Цветковић"
Судски извршитељ Бојан Исоски блокирао је простор у Београду који за рад
користи Културно-уметничко друштво "Бранко Цветковић".
ИЗВОР: БЕТА
То је учињено по захтеву Савеза самосталних синдиката Србије са образложењем да не плаћа
рачуне за комуналне услуге, што представници тог друштва негирају.
Извршитељ Исоски пописује имовину, а у КУД "Бранко Цветковић" страхују да ће им бити
заплењене ствари, пре свега инструменти.
Секретар Већа Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Зоран Михајловић рекао је за Бету
да је простор у улици Милоша Поцерца 10 који користи КУД "Бранко Цветковић", у
власништву државе која га је дала на коришћење том синдикату.
"Немамо ништа против КУД 'Бранко Цветковић'. Уступили смо му простор на коришћење без
накнаде, под условом да плаћа рачуне за комуналне услуге, али они их не плаћају. Већ
неколико година покушавамо да их избацимо из тог простора јер смо их тужили и добили
пресуду у нашу корист", рекао је Михајловић.
Председник КУД "Бранко Цветковић" Јован Шијачки рекао је за Бету да није тачно да не
плаћају рачуне за комуналне услуге.
"Нека нам покажу један рачун који нисмо платили", рекао је Шијачки.
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Додао је да су у Правобранилаштву Србије добили решење којим се од судског извршитеља
тражи да прекине извршење судског решења о избацивању КУД "Бранко Цветковић" из тог
простора.
КУД "Бранко Цветковић", који користи тај простор више од 50 година, најавио је за данас
протест, концертом на улици.
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