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Врање -- Дуванска индустрија Врање отпустила је 166 радника, због губитака у
пословању и прилагођавања тржишним приликама, изјавио је генерални директор Мајк
Едвардс.

  

Едвардс је агенцији Бета рекао да је још 37 од укупно 319 радника изразило жељу да уз
отпремнине које знатно премашују законом предвиђене новчане износе, добровољно
напусти фабрику цигарета.

  

Радници који су проглашени технолошким вишком у просеку ће добити по 17.000 евра, а
у фабрици ће сутра бити отворен Мобилни центар који ће тим радницима помоћи да се
лакше снађу после одласка из фирме, рекао је Едвардс.

  

Према његовим речима стручњаци ће саветима да помогну прекобројним радницима да
се поново запосле или покрену сопствени бизнис, а биће организована и стручна обука
за доквалификацију и преквалификацију радника који би могли да остану у фабрици.

  

Од идуће године у ДИВ-у ће бити запослен 161 радник, рекао је Едвардс.

  

Координатор пројекта нове пословне организације Градимир Милић рекао је да се
реорганизацијом фирме, која подразумева отпуштање радника, смањење трошкова,
повећање продуктивности и ефикасности и прилагођавање условима на светском
тржишту, ДИВ спасава од затварања.

  

"После приватизације, компанија БАТ је у Србији претежно у капиталне инвестиције
уложила више од 110 милиона евра. Тиме су значајно премашена инвестициона улагања
на која се приватизационим уговором обавезала компанија БАТ 2003. године", рекао је
Милић.

  

Компанија је повећала удео на српском тржишту за 50 одсто и локализовала
производњу водећих интернационалних робних марки у Врању, а потреба за
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редефинисањем пословања намеће се као резултат промена у непосредном окружењу,
додао је он.

  

Агенцији Бета речено је у ДИВ-у да је процес реструктурирања фирме био
транспарентан, јер су у њега равноправно били укључени представници запослених, а
потврђено је да БАТ остаје у Врању и да се не сели са југа Србије како се дуго
спекулише.

  

Из комерцијалних разлога, Дуванска индустрија Врање ове године није уговорила откуп
сувог листа дувана од произвођача са југа Србије.

  

(Бета)
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